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Varför 4SAMA

• Dags att sammanställa 4S-gruppens kunskap

• Dela med sig av lyckade projekt

• Uppdatera kravställning utifrån AMA 13

• Behövs för att ta fram nödvändiga utbildningar

• Skapa ytterligare samverkan mellan kommunerna

• Flera kommuner har parallella processer



Medverkande kommuner i projektet

• NSVA

• NorrVatten

• Stockholm Vatten

• Göteborg Stad Kretslopp och Vatten

• Sammanlagt tio personer



Befintlig kunskapsdatabas

• Utgått från NSVA komplettering till AMA  07

• 4S plattform och underlag

• Erfarenheter från utvecklingsrapporter

• Erfarenheter från upphandlingar

• Erfarenheter från SVU-rapporter

• Erfarenheter från förstörande test

• Standarder EN/ISO/DVS/DVGW

• Kontakter med tillverkare och leverantörer

• Hög kvalitet på kravställning



Vilka koder omfattas i 4SAMA

• PBB Rörledningar i ledningsgrav

• PBF Tryckta eller borrade ledningar

• PBG Infodrade ledningar i befintliga ledningar

• PCB Anslutningar av rörledning till rörledning mm

• YBC Provning av anläggning 



Bilagor till 4S AMA

• Exempel på arbetsberedningar

• Checklista för muffsvetsning

• Mottagningskontroll av rör och rördel

• Måttkontroll



Vilka koder omfattas i 4SAMA

• PBB Rörledningar i ledningsgrav

• PBF Tryckta eller borrade ledningar

• PBG Infodrade ledningar i befintliga ledningar

• PCB Anslutningar av rörledning till rörledning mm

• YBC Provning av anläggning 



Erfarenheter från projektet

• Få skillnader gällande PE mellan AMA anläggning 10 & 13

• Elektrosvetsmuffar är ÄTA (ej fogning)

• Värderingar hos kommuner

• Uppföljning/kontroll är enormt viktigt

• Arbetsberedning till hjälp!



Innovationsupphandling 2014-2015
Ny teknik för kvalitetssäkring av PE-ledningar



Återstående projekt och processer

• Dricksvattenkvalité

• Större utbud av produkter

• Standarder

• Förstörande provning

• Oförstörande provning



Varför oförstörande provning?

• Fel utförande förekommer

• Produktfel

• Förlåtande produkter – Var går gränsen?

• -max spalt- minimal svetsenergi- kallt-avvinkling

• Säkerställa livslängd



Vilka oförstörande provning finns?

• Test av svetsvulst

• Röntgen

• Mikrovåger

• Ultraljud

• Vad är tillgängligt för beställaren?



Vilka fel kan upptäckas (Swerea kimab bild)

Visuell kontroll Ultraljud* Röntgen Mikrovågor*

Elektromuffsvets Stumsvets Elektromuffsvets Stumsvets Elektromuffsvets Stumsvets Elektromuffsvets Stumsvets

Avvinklingar JA JA JA - JA - Ja -

Toe in NEJ - JA - JA - Ja -

Ovalitet JA JA JA - JA - Ja -

Smuts NEJ JA/NEJ JA JA JA - Ja Ja

Insticksdjup JA/NEJ - JA - JA - Ja -

För kort 

svetstid

(low heat 

input)

JA/NEJ JA/NEJ JA ? NEJ - Ja Ja

Avsaknad av 

skrapning
JA/NEJ NEJ ? ? NEJ - ? ?

*Informationen är ifrån företagen som tillhandahåller tjänsten.



Vad behöver beställare?

• Hjälpmedel vid beslut

• Lätt att använda

• Skall kunna användas i city

• Användningsområde både vid produktion och drift

• Kunna användas på samliga elektrosvetsdelar

• Repeterbar process



Varför innovationsupphandling?

• Bra erfarenheter från upphandling

• Bra stöd från Vinnova

• Möjlighet att stimulera utveckling

• Många andra bra produkter och 
användningsområden upptäcks

• Bra kommunikation med leverantörer

• Riktigt behovsidentifiering!



Hur går innovationsupphandling till ?



Uppläggning av projekt

• Fem deltagande kommuner

• Upphandlande organisation: 4S

• Styrgrupp och projektgrupp

• Test på tre stycken anläggningar

• Bidrag till utveckling: 500 00 kr/tillverkare

• Förkvalificering: Kvartal 4-2014

• Behovsidentifikation kravställning:Kvartal 1-2015

• Konceptstudie -Kvartal 2-2015

• Fältprov- Kvartal 3-2015



Identifierade svårigheter

• Finns ej standard för oförstörande provning

• Bakgrundsmaterial till standard svårt att få tag i

• Hur lång behöver svetslängd vara?

• Vilka fall är tabell 3 i SS-EN12201-3 
de dimensionerande efter?

• En maskin för allt? L1

L2 L3

D1D2

L3+0,5L2

Nominella 

diametern 

av muffen 

dn

Svetszon

L2, min

160 20

315 39

355 42

400 47

500 56

560 61

630 67



Frågor


