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ELEKTROSVETSMUFFAR
erfarenheter från Norrköping

•Projekt ”Skärblacka 
överföringsledningar”

•Förändrade krav vid 
upphandling

•Projekt ”Tryckavloppsledning 
Skärblacka”



Skärblacka överföringsledningar

Skärblacka Norrköping

Torp

Högstad

Bef. svalltorn

Svalltorn

Svalltorn

Vattenverk

Reningsverk

SPU309

V400 PE
S500 PE

Vattenledning dim 400/450 PE ca 14,8 km varav styrd borrning ca 6,3 km
Avloppsledning dim 500/560 PE ca 13,8 km varav styrd borrning ca 6,3 km



Entreprenaden
Beställning: Januari 2008
Sluttid: juni 2009
Entreprenadkostnad: 80 Mkr
Total projektkostnad: 96 Mkr

Förutom alla stumsvetsar ingick det totalt 130 st elektrosvetsmuffar.

Provtryckning av ledningarna påbörjades i mars 2009.

Många elektrosvetsskarvar visade sig inte klara provtryckningarna.
På avloppsledningen fick 10 st elektrosvetsmuffar grävas upp och bytas.
På vattenledningen fick 7 st elektrosvetsmuffar grävas upp och bytas.

Provtryckningarna blev klara och godkända i mitten av december 2009.
Hela projektet försenat ca 10 månader.

Förutom alla kostnaderna för uppgrävning, lagning och nya provtryckningar 
drabbades entreprenören av vite på drygt 4 Mkr.



Förändrade krav vid upphandling

Tidigare krav:

”Skarvning av rör skall ske med stumsvetsning eller elektrosvetsning
enligt fabrikantens anvisningar.”

Nya krav i AF:

AFC.242  Tillhandahållande av handlingar och uppgif ter från
entreprenören under entreprenadtiden

”Certifikat för svetsning av PE-ledningar enligt NGDN-90.”

AFC.343  Anställda
Entreprenör är skyldig att på arbetsplatsen hålla
” behörig personal för fogning av tryckledningar enligt 
Teknisk beskrivning PB-.512.”



Nya krav i MF:

PB-.512 Ledning av PE-rör, tryckrör

FOGNING
NPG (Nordiska Plaströrsgruppen) har tagit fram handböckerna ”Stumsvetsning av PE-rör”, ”Elektrosvetsning av 
PE-rör” samt ”Stum- & elektrosvetsning av mantlade PE-rör”. Dessa skall finnas på arbetsplatsen och de råd och 
anvisningar som anges däri skall följas. 

Stumsvetsning: 
•Stumsvetsning får endast utföras av personal med dokumenterad kunskap och erfarenhet av stumsvetsning av 
PE-ledningar. Giltigt intyg på av Svenskt Vatten godkänd utbildning samt loggdata från tidigare utförda 
svetsningar skall kunna visas upp på begäran av Norrköping Vatten AB.

•Innan svetsning påbörjas skall svetsparametrarna skriftligen anges och överlämnas till Norrköping Vatten AB.

•Svetsningsutrustningen skall vara funktionskontrollerad, kalibrerad samt inneha giltigt kontrollintyg på av 
tillverkaren rekommenderat företag.

•Svetsmaskinen skall antingen vara försedd med en datalogger för registrering av svetsparametrarna, alternativt 
skall svetsningsparametrarna protokollföras av svetsaren.

•Svetsprotokollet skall efter avslutad svetsning överlämnas till Norrköping Vatten AB. Av protokollet skall 
framgå samtliga svetsparametrar, när svetsningen utförts samt vem som utfört arbetet. Svetsaren skall även sätta 
sitt sigill i den utvändiga svulsten eller på annat sätt märka den, så att det i efterhand enkelt går att identifiera 
vem som utfört svetsfogen. Om möjligt skall all svetsning utföras av samma person.

•Svetsytor skall vara rena och torra.

•Vid fuktig och/eller blåsig väderlek skall svetsstället vara väderskyddat. 

•Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under någon del av svets- och avsvalningsförloppet.



Nya krav i MF:
Muffsvetsning: 
•Elektromuffsvetsning får endast utföras av person med dokumenterad kunskap och erfarenhet av 
elektromuffsvetsning av PE-ledningar. Giltigt intyg på godkänd utbildning skall kunna visas upp på begäran 
av Norrköping Vatten AB.

•Svetsningsutrustningen skall vara funktionskontrollerad, kalibrerad, inneha giltigt kontrollintyg på av tillverkaren 
rekommenderat företag samt anpassad för aktuell rörtyp. Svetsen skall vara försedd med datalogger för lagring av 
svetsparametrar.

•Vid objekt där svetsning av muffar större än Ø250 förekommer skall leverantören av muffarna hålla en utbildning i 
svetsning av de aktuella muffarna för de som skall utföra arbetet. Endast de som genomgått utbildningen får därefter 
utföra svetsarbeten. Alternativt skall muffleverantören utföra svetsningen.

•Leverantören av muffar skall även tillhandahålla en arbetsbeskrivning för materialet med tydliga instruktioner och 
kontrollparametrar (temp, spaltvidd, metod för kontroll av spännings- och belastningfrihet vid svetsning mm). Utifrån 
denna beskrivning skall en checklista tas fram för arbetet med tydliga kontrollpunkter. Checklistan skall godkännas av 
Norrköping Vatten AB.Rör med större ovalitet än vad standarden för elektrosvetsmuffar anger skall kasseras. Rörändarna 
skall vara skrapade med roterande skrapverktyg minst 10 mm längre än insticksdjupet på aktuell elektromuff. Skrapning 
skall utföras i direkt anslutning till svetsningen.

•Vid användning av rör med PP-mantel ersätts skrapning av att PP-manteln avlägsnas i anslutning till svetsningen.

•Svetsytan skall rengöras med alkohol (98 %) samt vara torr vid svetstillfället.

•Ledningarna som svetsas får ej vara inspända utan skall svetsas spännings- och belastningsfritt.

•Svetsningsarbetet skall protokollföras. Av protokollet skall framgå, när svetsningen utförts samt vem som utfört 
arbetet. Som rutinmässig kontroll av utförd elektromuffsvetsning skall det kontrolleras att svetsindikatorerna har 
kommit fram och att inga trådar eller smälta är synliga utanför muffändarna. Dessutom skall det kontrolleras att man 
ser att röret är skrapat med roterande skrapverktyg och att insticksmarkeringen på röret ligger rätt. Om möjligt skall all 
svetsning utföras av samma person.



Nya krav i MF:

YBC.332  Provning av svetsfogar på rör av PE

Provning av stumsvetsar och elektromuffar på rör av PE
Direkt efter val av material (fabrikat, svetsparametrar etc.) och 
innan övriga svetsarbeten påbörjats, skall – på entreprenörens 
bekostnad – en stumsvetsskarv och en elektromuffskarv utföras 
på samtliga dimensioner större än Ø250. 
Provsvetsning skall utföras innan annan svetsning utförts. Den 
utförda svetsen skickas på så kallad förstörande provning och 
kontroll av oberoende provningsanstalt och skall uppfylla kraven i 
EN 13244-5. 

Påföljd vid underkänd fog
Om underkänd stum- eller muffsvetsfog upptäcks kan 
beställaren begära utökad provning av fogar.



Tryckavloppsledning Skärblacka.

Omläggning av en tryckavloppsledning dimension 400 och 500 PE 
på en sträcka av 2,3 km.

Här gällde våra nya krav i upphandlingen.

Entreprenören valde rör- och muffleverantör och gjorde en provsvets
som skickades till SP.

Trots att provsvetsen gjordes efter alla konstens regler och under ideala 
förhållanden blev den underkänd av SP enligt kraven i EN 13244-5
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Elektrosvetsning av stora PE -rör
Frågeställningar från Norrköping Vatten

Vilka provningsmetoder skall man ställa krav på vid en upphandling?
Provtryckning:

•Räcker det med provtryckning enligt VAV P78?
•Ska man provtrycka flera gånger? Erfarenhetsmässigt har en 
ledning klarat en första provtryckning men varit otät vid nästa.

•Vilka tryck ska man provtrycka med?
•Finns risk för stress, utmattning av rör och fogar om man 
provtrycker fler gånger och med höga tryck?

Förstörande provning:
•Ska man ställa krav på ett förstörande prov enligt ISO 13954:1997, 
efter val av muff och rör?

•Är provning enligt ISO 13954:1997 relevant för alla dimensioner? 
Är den ”utprovad” för mindre dimensioner?



Finns det andra provningsmetoder?

Olika krav för olika dimensioner?

Finns det problem med alla dimensioner eller vid vilken dimension 
börjar de generellt att bli problem?

Olika normer för rör och elektrosvetsmuffar? Vad gäller?
Vem tar ansvar för att de passar ihop? 
Finns det tillverkare som levererar ett system, alltså rör och muff 
som ska passa ihop, som de tar ansvar för?

Elektrosvetsmuffar generellt. Ytan som svetsas ökar inte 
proportionellt vid större/ökande dimension. Svetsytan vid stora 
dimensioner verkar vara i minsta laget. Varför?

Finns det tester för olika material/muffar/dimensioner som gjorts av 
tillverkare och som man kan få tillgång till?
Om inte, är det något som man ska ställa krav på?



Tack för din tid!


