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Svenskt Vatten lämnar nordiskt samarbete om 
plaströr
2017-12-05 

De nordiska branschorganisationerna för kommunala 
vattentjänster, DANVA, Norsk Vann, VVY (FIWA) och 
Svenskt Vatten har valt att lämna samarbetet i Nordic 
Poly Mark (NPM), ett nordiskt 3:e 
partscertifieringssystem för plaströr.



NPM ägs av Nordiska Plaströrgruppen, NPG. 
Certifieringen sköts av INSTA-CERT där den svenska 
parten är RISE, tidigare SP. 

Kvaliteten på NPM-märkta produkter skall motsvara den 
nordiska traditionen på plaströrskvalitet. Det har under 
senare år uppstått en allt större skillnad mellan parternas 
uppfattning om vad som är ”nordisk kvalitet”.

Detta har hänt under 2017 



Svenskt Vatten rekommenderar sina medlemmar att:

• ha en tydlig materialvalspolicy som i normalfallet 
bör ta sikte på en 100 till 150-årig livslängd där både 
rör och fogmetod ses som en helhet.

• vid upphandlingar låta materialkvaliteten väga tungt 
och inte i första hand rörmaterialpriset.

• ha en noggrann mottagningskontroll på 
arbetsplatsen så att rätt rör levererats och att rören 
är felfria.

• efterfråga 3:e partscertifiering.

Detta har hänt under 2017 
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2006 startade det nordiska NPM

KP-märkningen upphörde 
1 jan 2008, Svenskt Vatten 
var en av huvudmännen

De nordiska 
brukarföreningarna deltog i 
referensgrupp
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Norner har ersatt Nemko i Norge
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Jämförelsetabell 
från 2006:

•”Nordisk tradition”

•CE-märket

•INSTA-CERT / NPM



Vad har hänt i NPM-samarbetet
de senaste åren?
Utlösande sakfrågor:

1.Multilayerrören blir NPM märkta

2.Stora elektromuffar   blir NPM märkta

3.Vad kommer nästa gång?

Viktig fråga – vem skall 
bestämma över NPM?



Stora utmaningar

Nyanläggning   4-5 miljarder / år 
Förnyelse ca 2 miljarder / år
Klimatanpassning ?? Samhällskostnader / 

finansiering? 

Hur kan vi projektera, anlägga och kontrollera
så att ledningarna håller i 100 - 150 år?



VASS Rörnät
statistikår: 2015 

http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/organisation-och-
juridik/va-statistik/rornatsundersokning/



VASS Rörnät – nyanläggning
Dricksvatten statistikår: 2015 



VASS Rörnät – nyanläggning
Spillvatten statistikår: 2015 



VASS Rörnät – nyanläggning
Dagvatten statistikår: 2015 



Vem tar ansvar för det privata 
servisledningsnätet?



Lite chockartade siffror!
Hur skall vi sätta kvalitetskrav på serviser?



Materialkunskap är viktig 

Sid 26:

Säkerhetsfaktorn för PE-rör sänktes från 
1,6 till 1,25 när EN 12 201 kom 2005

Sid 28: Vikten av att även 
föreskriva 3n EN-standard i 
upphandlingar



Är rören rotsäkrare idag
Kompressionstrycket i gummiringar iPE, PP, strukturväggsrör, 

multilayerrör etc jämfört homogent PVC-rör?



Behov av revidering…  PE 80, PE100, etc..
- en överraskning kom i form av  volymökning , 3 - 6 %

P78: Polyolefiner: PE, PP, PB
(krypning förekommer)

P79: gjutjärn, stål, betong, 
PVC och GAP
(ingen eller ringa krypning)



Nu händer det mycket inom FoU:

Sammanställningen är gjord av Helena Mårtensson, RISE
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Välkomna till Sveriges största 
mötesplats för Rörnät och Klimat

13-14 mars 2018
Älvsjömässan, Stockholm:


