


Nordiska plaströrsgruppen

Svenskt Vatten

Tillverkare

Entreprenörer

Ledningsnätsägarna 4-S

Vem äger utveckling av PE?

Borealis AB, STENUNGSUND 

Exova AB, NYKÖPING 

INEOS Norge AS, STATHELLE 

PipeLife Sverige AB, LJUNG 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, GÖTEBORG 

Uponor AB, FRISTAD 

Uponor AB, VIRSBO 





4-S Plattform

Växjö Kommun

Göteborgs Vattens 

Norrköping Vatten

Norrvatten

Stockholm Vatten

Mitt Sverige Vatten

4-S Plattform

Dropbox

Oslo Vatten

Stockholm Vatten

Köpenhamn Vatten

Malmö Vatten

Göteborgs Vatten

Helsingfors Vatten

Oslo Vatten

6-Stads plattform

Dropbox



Stockholm Vatten.

Ingenjör

Komplicerade

Standardisera

Automatisera

Linjära projekt

4-S Ledningsnät.

Förhandla

Komplex

Anpassa

Adaptiv

Framväxande 



De fyra S-en står för: 

•Sprida arbetsgruppens slutsatser till branschkollegor och andra kommuner. Bland 
annat planera konferenser samt hemsida.

•Systematisera kravställningar för elektrosvetsmuffar och användningen av dessa.

•Starta dialog med branschorganisationer och producenter, VA-huvudmannens krav av 
en hållbar och underhållsfri PE- anläggning måste nå fram.

•Skapa utvecklingsprocesser hos producenter som är till fördel för oss VA-huvudmän.



Syftet är att:

•Sätta press på utveckling av elektrosvetsmuffar som VA huvudmännen har behov 
av.

•Samla in och systematisera de felorsaker som vi har haft med stora PE-ledningar. 
Detta kommer leda till fördjupningsprojekt. (Haveri) 

•Se över kravställningar utifrån gemensamma erfarenheter och förbättra dem.

•Se över de reparationsmetoder för stora PE-ledningar som finns idag och se över 
våra behov av framtida reparationsmetoder.



•Skrapa

•Sprita

•Svetsa

•Säkra



FÖRLÅTANDE PRODUKTER









Ny teknik/Kvalitetsprovning 

�Ultraljud

�Mikrovågor

�Gas/Helium 















Okulär besiktning av 12 st muffar

4 stycken muffar kom det smälta och trådar 
ut ur.

Okulärt en misslyckad svets. 



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.



2 och 5 muffarna

Brott i muffen med låga kraftvärden!

Muff 2, DN500 Muff 5, DN560

En provstav F=9000 N, brott i rör och muff



Tid, Tryck, Temperatur

Tyngsta muffen

Längsta muffen

Längsta kyltid

Glappaste muffen

100 procent svets 



Double peel cohesion test skulle kunna vara en testmetod 
som inte är beroende av muffarnas geometri: .

Analys av kraftkurvan.

Åldringseffekter? 

Andra kriterier för att kunna jämföra muffarna kan vara 
antal luftinneslutningar, verklig längd på svetszonen efter 
rören har skjutits i muffen

Kan man förbättra utvärderingen av 
muffarna vid jämförande tester?



Dimensionskrav på 
elektrosvetsrördelar i SS-EN 
12201-3


