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4S Brinnande intresse för PE



• Första 4S-konferensen 2012, 
sammanfattning



2012 års konferens, Norrköping 
Vatten, entreprenad Skärblacka

• Januari 2008 - Sluttid: juni 2009
• Entreprenadkostnad: 80 Mkr, total projektkostnad: 96 Mkr
• 130 st elektrosvetsmuffar
• Provtryckning i mars 2009, många elektrosvetsskarvar klarade inte provtryckningarna
• 10 st elektrosvetsmuffar på avloppsledningen läckte
• 7 st elektrosvetsmuffar läckte på vattenledningen
• Provtryckningarna blev klara och godkända i mitten av december 2009
• Konsekvenser i övrigt: Hela projektet försenat ca 10 månader, förutom alla kostnaderna 

för uppgrävning, lagning och nya provtryckningar drabbades entreprenören av vite på 
drygt 4 Mkr.



Skärblacka 

överföringsledningar

Skärblacka Norrköping

Torp

Högstad

Bef. svalltorn

Svalltorn

Svalltorn

Vattenverk

Reningsverk

SPU309

V400 PE
S500 PE

Vattenledning dim 400/450 PE ca 14,8 km varav styrd borrning ca 6,3 km
Avloppsledning dim 500/560 PE ca 13,8 km varav styrd borrning ca 6,3 km



2012 års konferens, Utvärdering 

Utvärdering av 
elektromuffsvetsar
enligt EN 13954

• En kort sammanfattning av
resultat och kommentarer till
provningsmetoden 2012





2012 års konferens , 
Utvärderingsmetod - svets

• Bedömning av muffsvetsar enligt kraven i SS-EN
12201-5:2011 med avseende på fläkhållfasthet enligt
ISO 13954:1997.
• Provstavar tas där min och max gapet mellan muff
och rör finns, från båda muffsidor.
• Max kraft och bedömning av brottytan enligt SS-ISO
21751:2011. < 33% sprödbrott.



Problembild Design 



2012 års konferens, double peel
ISO 13954:1997 SS-EN 12814-4



2012 års konferens, ny 
teknik/Kvalitetsprovning

Ultraljud
Mikrovågor
Gas/Helium
Röntgen 



2012 års konferens, EN 12201-3

EN 12201-3 blev uppdaterad
i sept 2011

Muffdimension 710 och 800 mm
har tillkommit
• Min- och maxkrav på L1
• Endast minkrav på L2 och L3
• D1>DN, mufftillverkaren skall ange
max- och minvärde på D1
• Stora skillnader kan finnas mellan
olika muffabrikat

” The manufacturer shall declare maximum and minimum values of D1
to allow end user to determine their suitability for clamping and joint
assembly and fitness for purpose testing in accordance with EN12201-5.”



2013 års konferenser: 
4S Akademikerkonferens

4S årskonferens







Luftspalt/spricka över
hela muffens längd.

Elektrosvetsmuff DN 160 
som klarat 
provtryckningen enligt 
VAV P78 men som 
sprungit läck efter ca 2 års 
drift.



Ovalitet och toe in



kristallinitet = 66 vikt%,



Förstörande provning av 
elektrosvetsmuffar: 

Vilken standardmetod skall man 
välja och vad är viktigt att tänka på? 

• Swerea KIMAB anser att SS-EN 12814-4 är den lämpligaste metoden för 
standardprovning av elektrosvetsmuffar. 

• Våra antaganden är baserade på att provningen är mera riktad, standarden är 
mer detaljerad och provningsförfarandet är mest relevant i förhållandet till 
verkligheten 



Toleranser!!!

RÖR dm 355 mm
Muff dm 359 

mm



EN 12201-3
EN 12201-3 blev uppdaterad
i sept 2011

Muffdimension 710 och 800 mm
har tillkommit
• Min- och maxkrav på L1
• Endast minkrav på L2 och L3
• D1>DN, mufftillverkaren skall ange
max- och minvärde på D1
• Stora skillnader kan finnas mellan
olika muffabrikat

” The manufacturer shall declare maximum and minimum values of D1
to allow end user to determine their suitability for clamping and joint
assembly and fitness for purpose testing in accordance with EN12201-5.”
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Standarder – lastpallen
• En lastpall har alltid samma 

mått 0,8 m x 1,2 m

• En lastbil är 2,6 m bred, 
anpassad för två lastpallar 
i bredd

• Lars Erlandsson SP TK 226



4S arbetsmetoder - kravställning
• Samla (erfarenheter)

• Starta (dialog)

• Sprida (kunskap)

• Skapa (utvecklingsprocesser)

• Ledningsnätägare/förvaltare (målgrupp)

• Transparens (öppen mot marknad)

• Extrovert (kunskapsspridning)



Arbetsmetoder

• Projekt

• Processer

• Fördjupning



Målbild

• 150-årsperspektivet

• Ledningsnätsägarens perspektiv ska tillvaratas

• Inga driftsstörningar vid nyanläggning



Kunskapsspridning

• Hemsidan

• Seminarier

• Konferenser



Projektledarens ledstjärnor

• Tid

• Kvalitet

• Kostnad



Omfattande verksamhet under 
2012 – 2014 (Tid)

• Genomförda projekt

• Fullbokade konferenser

• Ledningsnätsdagar

• Medverkan i referensgrupper

• Medverkan i standardiseringsgrupper

• Tagit fram en grafisk profil för 4S



Omfattande verksamhet under 
2012 – 2014 (Tid)

• Medverkan vid externa konferenser som 
föredragshållare

• Samverkan med Svenskt Vatten

• Mediaexponering, artiklar

• Studiebesök hos tillverkare

• Handledare för examensarbete på KTH

• Tagit fram 4S hemsida

• 4S Är en orgenisation



Kvalitet

• Extern expertis har kvalitetssäkrat projekt och 
rapporter

• Klar målbild innan projekt startats upp

• Endast oberoende expertis har anlitats

• Värderingarna och bedömningarna har 
ledningsnätsägarna svarat för  - inga andra!

• Åtgärdslista för att säkerställa slutförda, 
pågående och kommande projekt



Kostnad

• Medlemmarna i 4S har fått 25 gånger insatt 
kapital – medlemsavgiften har gett tillgång till 
rapporter, projekt, utredningar mm till ett 
värde mångfalt större än vad en enskild 
medlem hade kunnat bekosta

• Samarbetet har lönat sig – tillsammans gör vi 
skillnad!



Framgångsfaktorerna
• Högt deltagande och intresse vid arbetsmöten

• Vi har skapat intresse och uppmärksamhet 
kring ledningsnätsägarnas frågor – stort 
intresse i Sverige, Norden, Europa och världen 
Vad 4S ska komma med härnäst?

• Vi har skapat kontinuitet, har synts extrovert 
vid flertal tillfällen under åren – ingen 
”radiotystnad”



Chicago



Nr Vem Vad När Status

1 SVAB Enkel peel cohesion 2012 Klar i tid

2 KOV(GV) Klorering cemtester 2012/2013 Klar i tid

3 Norrköping Pe-rör expanderar 2013 Klar i tid

4 Norrvatten Toleranser kompabilitet 2012 Klar i tid

5 Alla Studiebesök tillverkare(friatec) 2013 Klar i tid

6 SVAB/MV Webbplats 2013 Klar i tid

7 Alla konferens 2012 2012 Klar i tid

8 Alla Akademikerkonferens 2012 Klar i tid

9 Alla Konferens 2013 2013 Klar i tid

10 Alla 4s-dagen 2013 Klar i tid

11 SVAB Sadlar test av 7 stycken 2013 Klar i tid

12 SVAB Double peel 2013/2014 Klar men sen

13 SVAB/KOV/NV Utvärdering av P78 2013/2014 Klar men sen

14 Alla Läggningsanvisningar & upphandlingsanvisningar 4S AMA 2013/2014
Pågår enl 

plan

15 Alla Innovationsuphandling (700 tkr) 2014
Pågår enl 

plan

16 SVAB TK226 och instacert
Pågår enl 

plan

17 Oslo Konferens Oslo 2014
Pågår enl 

plan

Aktivitet  4S



Vision framtid - 4S breddar 
verksamheten!

• Läggningsanvisningar 4S AMA – allt VA-
material!

• Upphandling – all upphandling!

• Utbildning – all utbildning!



4S – nu en etablerad en plattform 
för vidare arbete…


