


NSVA
• Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 

AB

• Interkommunalt VA-bolag 

• Bildades 1 sep 2009

• Sex ägarkommuner:
• Bjuv (fr o m 1/10-2010)
• Båstad
• Helsingborg
• Landskrona
• Svalöv 
• Åstorp



Kommun Invånare
31 dec 2011 (SCB)

Bjuv 14 851

Båstad 14 230 

Helsingborg 130 626

Landskrona 42 189

Svalöv 13 250

Åstorp 14 789

Summa 229 935



Därför bildades NSVA
• Säkrar VA-kompetens i regionen

• Optimal utveckling av det regionala VA-systemet

• Föredöme för samverkan i Nordvästra Skåne



I vår modell har kommunerna kvar det viktiga 
inflytandet genom

• Huvudmannaskap och ägande av anläggningar

• VA-taxor, investeringar, verksamhetsområde och ABVA beslutas av 
Kommunfullmäktige precis som tidigare

• Kostnader för huvudmannaskap (nämnd, beställare) och 
anläggningarnas kostnader (avskrivning och kapitalkostnad) ligger 
kvar i kommunen



Viktiga principer för NSVA
• Alla delägare äger lika mycket 

och alla har samma inflytande

• Varje delägare står för sina 
särkostnader

• Samkostnaderna fördelas på 
ett solidariskt sätt mellan 
delägarna (i princip efter 
befolkning)

• Varje kommun behandlas 
utifrån sina förutsättningar och 
sitt utgångsläge



Detta gör vi på NSVA

Levererar 

dricksvatten

Tar hand om 

dagvatten

Renar

spillvatten



Vår utmaning!
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Vi ingår i utrednings grupper för detaljplaner

Vi lägger fram förslag till  Dagvatten policy

Vi ingår i grupper för översiktsplaner

Vi tar fram planer för att bygga på landet

Vi bygger inte exploaterings områden men deltar i utrednings 

arbetet och projekteringen

Vi ingår som sakkunniga vid själva byggandet.

Vi investerar på ledningsnätet för ca 200 mkr 2014





Hur hamnade vi i 4S  ?



HELSINGBORG vatten 2030

Etapp 2
2 st PE 630
4 km

Etapp 1
2 st PE 630
3,4 km

Etapp 5
1 st PE 630
4,0 kmEtapp 3-4

1 st PE 630
2,2 km



HELSINGBORG vatten 2030

● Etapp 1 utfördes 2009 -2010  Entreprenör Veidekke

● Etapp 2 utfördes 2011-2012 Entreprenör Veidekke

● Etapp 3-4 utfördes 2012-2013   Entreprenör Skanska

● Etapp 5   utföras under  2014  Entreprenör Skanska

● Samtliga etapper  projekterades av WSP



HELSINGBORG vatten 2030

● Till etapp 2 infördes i  handlingarna

● Svetsmuff får enbart användas när stumsvetsning av 

praktiska skäl inte är möjligt att utföra. Beställaren skall 

godkänna användandet av svetsmuff innan dessa 

används 

● Varje svetsare utför 1 elektromuffsvets för varje 

rördimension som skall användas i entreprenaden som 

procedurprov. 

● Beställaren skall beredas tillfälle att närvara vid 

procedurprovet. 

PBB.5121
DEL AV TEXT



HELSINGBORG vatten 2030

Etapp 2

● Efter många påtryckningar kom procedurprovet 

som inte var godkänt.

● Veidekke framförde att 5 st svetsmuffar var på 

plats

● Hur gör vi



HELSINGBORG vatten 2030

Etapp 2



HELSINGBORG  vatten 2030

= SVETSMUFF



HELSINGBORG vatten 2030

Etapp 2

● Efter detta, beslutade beställaren att alla 5 skulle grävas upp och testas överenskommelse gjordes 

också att godkända muffar bekostas av B

icke godkända av E

● B fick betala 1 st   à 115 000:-



HELSINGBORG vatten 2030

Etapp 2



HELSINGBORG vatten 2030 

Etapp 2



HELSINGBORG vatten 2030



HELSINGBORG vatten 2030

Etapp 2

● Rör tillverkare Extena  PE 100 SDR 17,  svetsmuffar Tega

● Förvärmning av muffar behövdes inte enl. svetskod då spalten var < 3 mm

● Förvärmnings koden var borttagen på muffarna pga. att i tidigare projekt man missat att svetsa enl. 

tillverkare

● Det bestämdes att alla svetsmuffar skall förvärmas

● Utbytet av svetsmuffarna utfördes genom att en sträcka på ca 15 m vid varje satt muff schaktades 

fram.

● Ny rör bit fälldes in med stum svets på en sida och muffsvets på andra sidan



HELSINGBORG vatten 2030

● Denna lösning är inte ok.



HELSINGBORG vatten 2030

● Frågan var, hur gör vi med nästa etapp 3-4   ?



HELSINGBORG vatten 2030

● Efter utvärdering av etapp 2 beslutades att NSVA tillhandhåller rundgörings 

- och fixerings verktyg.

● PB-.5121 tillägg: Vid svetsning av rör i dimension ≥315mm gäller även 

nedan: Rundgörnings- och fixeringsverktyg ”Maxifuse hydraulic positioning 

kit” skall användas. Verktyget tillhandahålles av beställaren. 



HELSINGBORG vatten 2030

● Verktyget är inköpt av GPA i Hjärnarp

● Kostnad ca 80 000:-

● Efter denna åtgärd har inga felaktiga muffsvetsningar rapporterats

● Friatecs muffar skall användas , NSVA betalar för denna mellanskillnad

efter upphandling av projektet.



PB-.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav

Med ändring av text i AMA Anläggning 07 stycke 1 gäller att:

Rör och rördelar för tryckvattenrör skall uppfylla krav enligt SS-EN 12201 och vara tredjepartsverifierade till nivå 1 
enligt kapitel YE i AMA Anläggning 07.

Rör och rördelar för tryckavloppsrör skall uppfylla krav enligt SS-EN 13244 eller SS-EN 12201 och vara till nivå 1 enligt 
kapitel YE i AMA Anläggning 07.

Med tillägg till text i AMA Anläggning 07 gäller att:

Vattenledningsrör skall vara svarta med blå rand alternativt helt blåa.

Tryckavloppsrör skall vara svarta med brun rand alternativt helt bruna.

Rör i dimension ≥100mm skall vara tillverkade av PE100 material i SDR-klass 17.

Rör i dimension <100mm skall vara tillverkade av PE100 material i SDR-klass 17 eller av PE80 material i SDR-klass 11.

Rördelar och böjar skall vara tillverkade på fabrik med metod som ej innebär reduktion av det nominella trycket. Dessa 
delar skall vara formsprutade, helgjutna, varmformade eller maskinbearbetade ur massivt stycke och tillverkade av 
PE100 material samt lägst vara av samma tryckklass som rören.

Övergång från en rörtjocklek till en annan (olika SDR-tal) skall ske med en specialtillverkad del tillverkad ur ett massivt 
stycke.

PE-rörets krökningsradie får under installation inte understiga 40 *Dy och får i övrigt inte understiga 60*Dy.

Rördelar maskinbearbetade ur massivt stycke skall vara tredjepartscertifierade enligt nivå 1 avsnitt YE och skall i möjlig 
utsträckning även uppfylla kraven enligt 12201.



Fogning

Med tillägg till text i AMA Anläggning 07 gäller att:

Fogning skall där ej annat anges utföras genom svetsning. 

Efter hopfogning skall PE-rör rengöras från svarvspån enligt PCF.1111

Vid svetsning av PE-rör med dimension ≥250mm skall procedurprov utföras enligt YBC.332 innan svetsarbetet påbörjas.

Svetsfog

Med tillägg till text i AMA Anläggning 07 gäller att:

Svets skall utföras av personal som har dokumenterad erfarenhet, fackkunskap och utbildning. Personal som utför svetsarbete skall ha genomgått utbildning och erhållit svetscertifikat enligt SS-EN 13067 
och enligt kategorierna för respektive svetstyp.

Giltig svetslicens skall efter anfordran uppvisas för Beställaren före svetsarbetets början.

Svetsutrustning skall vara funktionskontrollerad årligen. Kontrollintyg skall efter anfordran uppvisas för Beställaren. Kontrollen skall utföras av kvalificerad personal och skall innefatta följande moment:

Stumsvetsmaskiner

Tryckkarakterisik

Värmespegelns temperatur

Tryckhållning

Parallellitet (spaltbredd)

Hyvelns skick

Elsvetsmaskiner

Kontroll av svetskontakter och kablar

Korrigering av ingående spänning

Korrigering av motståndsmätning

Korrigering av utgångsspänning



Svetsning av termoplaster med metoderna stum- , elmuff-, tråd och extrudersvetsning skall, om inte materialtillverkaren angivit annat, svetsas enligt de metoder som anges DVS 2207. Visuell bedömning av skarvar 
skall, om materialtillverkaren inte angivit annat, utföras enligt DVS 2202. 

Vid fuktig eller blåsig väderlek skall svetsställe skyddas med vind- och regnskydd. 

Rör skall vara fixerade spänningsfritt och svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svets- eller avsvalningsförlopp.

Rör får inte klämmas eller repas i samband med svetsarbete på sådant sätt att djupa klämmärken eller repor kvarstår efter svetsarbetet. 

Stumsvets

Med tillägg till text i AMA Anläggning 07 gäller att:

Svets skall vara dokumenterad och spårbar. Svetsmaskinen skall vara försedd med datalogger för registrering av svetsparametrarna, alternativt skall dessa protokollföras av svetsaren. Svetsprotokoll skall efter avslutat 
arbete överlämnas till Beställaren. Av protokoll skall framgå samtliga svetsparametrar, tid för svetsning samt vem som utfört svetsningen.

Svetsparametrar för aktuell materialtyp skall användas och kontroll av att godkända svetsparametrar tillämpas vid varje svetsfog måste ske omsorgsfullt.

Svetsytor skall vara rena och ändförslutning måste sitta kvar i den del som inte svetsas så att inte genomdrag av luft uppstår.

Elektrosvets

Med ändring av text i AMA Anläggning 07 gäller att:

Elsvetsmuff skall uppfylla krav enligt SS-EN 12201-3 och vara anpassad för rör med aktuellt SDR-tal. Ange om muff skall ha annan tryckklass än rör.

Elsvetsmuff skall vara märkt med fabrikat, SDR-tal, tryckbelastning i bar, PE klass och dimension i mm. Elsvetsmuff skall även vara försedd med streckkod för avläsning av svetsdata med avläsningspenna. Manuell 
inmatning av svetsdata skall vara möjligt för varje muff och korrekta svetsparametrar skall användas. Hänsyn skall tas till yttertemperatur.



Tillverkarens anvisningar för elektrosvetsning skall redovisas för beställaren innan svetsarbetet påbörjas.

I direkt anslutning till svetsningen skall oxidskiktet avlägsnas, på en yta mist 10mm längre än elsvetsmuffens instickslängd eller utanför anborrningssadelns yta.

Förvärmning utföres enligt tillverkarens anvisningar.

Spaltmått mellan rör och muff får inte överstiga tillverkarens anvisningar. Redovisning av spaltmått vid varje muff skall dokumenteras och ingå i E:s kvalitetssäkring.

För att säkerställa att inte rörets krympning orsakat för stor spalt mellan rör och muff skall rörändar dimensionskontrolleras med avseende på diameter inom området med elmuffsvetstrådar. Om nödvändigt skall rörände avkapas så att rätt diameter 
uppnås. Dimensionskontroll skall dokumenteras och ingå i E:s kvalitetssäkring.

Figur 1: Spalten mellan rör och muff på höger sida i figuren ovan befinner sig inom elmuffsvetstrådarnas värmezon, vilket inte är tillåtet. Rörände måste därmed kapas så att rätt diameter uppnås. 

Vid svetsning av rör i dimension ≥250mm gäller nedan:

Rundgörnings- och fixeringsverktyg ”Maxifuse hydraulic positioning kit” skall användas. Verktyget tillhandahålles av beställaren för dimensioner  ≥500mm
Elsvetsmuff skall vara av typ Frialen XL eller likvärdig muff med friliggande svetstrådar försedd med kod för förvärmning och förstärkt med lindning av metallband på utsidan. 
Svets skall vara utrustad med datalogger och temperaturkompensation kompatibel med aktuell elsvetsmuff.



HELSINGBORG vatten 2030

● Etapp 1 tom 4 idag driftsatta , Etapp 5 avslutades efter 

semester 2014 och skulle i dagarna vara driftsatt , om inte 

en ventil hade strulat ( garnityr löst)

● inga läckage är anmälda



HELSINGBORG vatten 2030

Så här löste vi vårt problem. 

Under slutet av 2012   kom vi kontakt med 4 S

genom en inbjudan till en 4 S konferens 

och är sedan dess medlemmar

Jag tackar för mig

Börje Persson


