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Kenth Olsson presentation 

1984 Arbetsledare hus produktion 

1992 Arbetsledare Stockholm Vatten 

1997 Projektledare  

2000 Enhetschef Ledningsnät material 



Nynäsledningen 

• 36 km 630-500 PE SDR 17/11 

• Togs i drift hösten 2009 

• Ägs av tre kommuner 

• Sjöförläggning Rudansjön 

• Upphängd i Lässmyrabron 

• Järnvägsövergångar flertal 

• Elektrosvetsmuffar 100-tals 

• Slim flänsar massor 

• Långa sträckor i skyddsrör  

•  Reparation tid 18 h  



Driftstörningar Nynäsledningen sedan 
driftsättning hösten 2009 

2013-09-24 

2010-05-27 

2012-06-10 

2011-11-24 

2010  

Stumsvets som 
läckte. 

2011 

Elektro svetsmuff 
läckte 

2012  

Sadel som läckte.  

2013 
Elektrosvetsmuff 
läckte.   



Läckan Segersäng 2010 01 

• PE DN 500 SDR 17  

• Läcka i stumsvets  

• Provisorisk reparation jan. 

• Reparation i maj 

• Rören hade svällt drygt 3 % av 

diametern. Rörändarna hade 

dragit isär med 5-7 cm. 

• Aqvagrip kopplingar samt ett 

eget tillverkat passrör med 

fläns. 

• Undersökning visar på 

undermålig stumsvets.   

• Reparationskost. ca 700 Kkr 



Läckan i Trångsund 2012 11 24 

• PE DN 630 SDR 17  

• Läcka i Elektrosvetsmuff  

• Aqvagrip kopplingar samt ett 

eget tillverkat passrör med fläns 

• Rören hade svällt drygt 3 % av 

diametern, nästan 20 mm större 

• Undersökning visar på 

undermålig skalning av röret    

• Reparationskost. ca 800 Kkr 



Läckan i Farsta 2012-06 10 

• PE DN 630 SDR 17  

• Läcka i sadelgren DN 80 för 

avtappning av ledningen. Sadeln 

hade ej smält ihop med röret 

• Undersökning av 

elektrosvetsmuffen visar att den 

inte var godkänd enligt norm.    

• Aqvagrip kopplingar samt ett 

eget tillverkat passrör med fläns 

• Rören hade svällt drygt 3 % av 

diametern, ca 20 mm större. 

• Reparationskost. ca 700 Kkr 



Läckan i Västerhaninge 2013-09-24 

• PE DN 500 SDR 17  

• Läcka i elektrosvetsmuff 

• Aqvagrip kopplingar samt ett 

eget tillverkat passrör med fläns. 

• Rören hade svällt drygt 3 % av 

diametern ca 20 mm större. 

• Undersökning av elektrosvets- 

muffen är ej klar 

• Reparationskost. ca 500 Kkr 



Slutsatser från undersökningar av 
driftstörningar 

• Stumsvets 1, Elektrosvetsmuffar 3 st varav 2 st har 

orsakat vattenläckor. Sadelavsättning 1 st.  

• Skalning av PE-röret har ej varit tillräckligt/godkänd 

runt hela rören, samtliga undersökningar visar detta. 

• Rörens ovalitet påverkar/har betydelse för skalning 

och svetsning av elektrosvetsmuffar. 

• Reparationsmetodik måste klara både ovalitet och att 

röret har expanderat. 

• Det finns väldigt många skarvar med 

elektrosvetsmuff på anläggningen, troligtvis fler 

driftstörningar att vänta.    



Slutsatser från undersökningar av 
driftstörningar 

• Stockholm Vatten har inte karterat in eletrosvets-  

muffar och sadlar i den digitala kartan 

• Stockholm Vatten har tillsammans med KZ-Handels 

utvecklat montagetekniken för Aqvagripkopplingen, 

numera används ånga som förkortar arbetstiden. 

• Stockholm Vatten kommer behöva komplettera 

beredskapsförrådet med material och specialverktyg 

med ytterligare 3,0 Milj.  



Att tänka på vid projektering av stor PE-
ledning 

• Samhällskostnad vad en 

längre tids leverans- 

avbrott kostar vägs 

sällan in i projektet 

• Billigaste lösningen vid 

investeringstillfället kan 

bli väldigt dyrbar under 

ledningens livslängd ca 

150 år 

• Speciallösningar kräver 

specialverktyg och 

material samt utbildad 

personal under lång tid 



Kolartorp en mardröm för drift och 
underhåll 

• PE 100 SDR17 

• Hammarborrning 

• Skyddsrör under 
jänvägen 

• Hög grundvatten- 
nivå. 

• Topografiska 
höjdskillnader 

• Många skarvar, 15 st 
elektrosvetsmuffar 

• Segmentsvetsade 
rördelar har använts 

 

 

 



Vy över ledningens passage 



Det värsta haveriet i Kolatorp innebär: 

• Grundvattensänkning 

• Spontning 

• Schakta fram ledningen på båda 
sidor 

• Kapa ledningen och dra ur den 

• Montera ny ledning i skyddsrör 

• Ansluta nya ledningen på båda 
sidor 

• Driftsätta, fylla upp ledningen 
och spola 

• Arbetstid 5-8 dygn för flera 
arbetslag 



Slim fläns övergång 



Lässmyran bron 

• Ledningen upphängd 
under bron i skyddsrör.  

• Ventil på vardera sidan 
under bron 

• Avtappning på vardera 
sidan under bron 

• Höjd från vattenytan till 
ledning ca 20 m 

 

 



Lässmyran bron 

• Ventiler går ej att byta 

• Avtappning går ej att 
reparera 

• Ventil samt avtappning 
måste i framtiden få ny 
placering 

• Om stumsvets går 
sönder i skyddsrör i bron 
kommer ny prov. ledning 
DN 315 läggas på mark 

• Reparations tid 6-9 dygn 

  

 



Ledning i skyddsrör 

• Elektrosvetsmuffar i 
skyddsröret 

• Reparation medför att 
ledningen ska tas ur 
skyddsröret. 

• Reparationen tar 3 -5 
dygn. 

 



Slutsatser 

• Dyra driftarbeten i framtiden. 

• Tiden av ett leveransstopp 

• Materiallösningar som innebär tidskrävande 

reparationsarbeten  

• Investera i reparationsmaterial och specialverktyg 

för ca 5-6 milj. 

• Säkerställa kompetensen för reparation under lång 

tid 

• Drift och underhållsmanual?  


