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Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts med anledning av att Norrvatten har önskemål om att få en rap-

port om de material som används i deras vattenledningsnät med fokus på typiska skador kopplade till 

ett specifikt material eller tillverkningsmetod. Det har framkommit indikationer om att kunskapen om 

rörmaterial och dess egenskaper med tiden har försämrats då den äldre generationens projektörer efter-

lämnat en kunskapslucka efter sig. 

 

Syftet med rapporten är att ge en god överblick av materialen i Norrvattens ledningsnät. Det krävs 

kunskap om materialen för att analysera sambandet mellan läckningsstatistik och materialets egenska-

per. 

 

Informationshalten varierar mellan de olika materialen. Detta beror framförallt på materialets upp-

byggnad och svårighetshalten att redovisa en klar och rättvis bild över dem. Materialen och dess in-

formation är uppdelade i kapitel för att underlätta för läsaren att på ett enkelt sätt förstå sammanhang-

en.  

 

Ett annat viktigt kapitel i denna rapport är beskrivningen över de anläggningsmetoder som valdes att 

tas med, dels markförlagda ledningar men också två schaktfria metoder vilka är infodring och rör-

spräckning. I verkligheten finns det många fler utbytesalternativ än dem som tas upp i rapporten, men 

många metoder är snarlika och dem som redovisas tillhör de vanligaste arbetssätten. Detta kapitel är 

direkt knutet till dimensioneringsverktyget för utbytesmetoderna med avseende på hållfasthet från 

jordtryck samt trafiklaster, men också dragspänningar som uppstår i framförallt de schaktfria metoder-

na. Dimensioneringsverktyget består av ett Excel-dokument där användaren med grundläggande pa-

rametrar fyller i dokumentet för att sedan få resultat huruvida den nylagda ledningen klarar de påfrest-

ningar som den utsätts för.  

 

Baserat på ledningsanvändning mellan olika material och jämföra mot dess skadestatistik vill vi ge en 

god slutsats om vilket material som vi anser, generellt sett, är lämpligast att använda sig utav.  
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Abstract 

 

Executive Summary 

 

This thesis has been conducted in response to a request by Norrvatten for an objective report concern-

ing the materials used in their water supply infrastructure, with a focus on the typical damages linked 

to specific materials or manufacturing processes. Through interviews with well-informed experts we 

have received indications that the knowledge regarding the materials used in Norrvatten’s water pipes 

and said materials’ properties have declined over time, as the older generation of construction planners 

have left behind a knowledge gap. 

 

The purpose of the report is to give a good insight into the materials used in Norrvatten’s water supply 

infrastructure (specifically the pipes used). We claim that a knowledge of the materials used is neces-

sary to analyze the correlation between leakage statistics and the properties of the materials used in the 

infrastructure. 

 

The level of information available varies between the different materials. This is mainly caused by the 

structure of the material and the difficulty in depicting a clear and objective picture of it. The materials 

and their information are divided into separate chapters to make it easier for the reader to understand 

the picture we are trying to create. 

 

Another important chapter in this report is the description of the methods of installation we have cho-

sen to work with; these methods are buried pipelines but also two trenchless methods which are lining 

and pipe bursting. In reality many more methods that the ones described here exist, but many methods 

are similar and the ones presented here are those that are most commonly used. This chapter is directly 

linked to our dimensioning model for pipe replacements concerning strength in regard to earth pres-

sure and traffic load, but also the tensile that occur primarily in the trenchless methods. The dimen-

sionality model is constructed as an Excel document where the user – through utilizing some basic 

parameters – fills out the document and automatically receives results regarding whether or not the 

new pipes will withstand the stress it is exposed to. 

 

Based on the correlation between damage statistics and the use of different materials in the pipe infra-

structure we attempt to provide an accurate picture of which materials we deem to be, generally speak-

ing, the most appropriate to make use of. 
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Förord 

Den här rapporten är ett examensarbete (15 hp) inom utbildningen Byggteknik och design om 180 hp 
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Vi vill främst tacka vår handledare Tommy Giertz på Norrvatten som gav oss relevanta böcker och 

publikationer inom området men även fungerade som ett bollplank för våra idéer och förslag. Vi vill 

även tacka vår handledare på KTH, Mikael Eriksson, som har bidragit med den akademiska delen.  

 

Stort tack även till Patrik Andersson (Norrvatten) för hans bidrag av långa erfarenhet och goda kompe-

tens inom VA-området.  

 

Stockholm, maj 2012 

 

Andreas Ståhlfors 

John Öberg  
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Begreppsförklaringar 

 

GRP   Glasfiberarmerad härdplast 

PE Polyeten 

Polymerisation   En kemisk reaktion där molekyler i stora och små varianter bildar en kedjemo-

lekyl 

Katalysator  Ämne som tillförs i processen vilket ökar förändringshastigheten samt påver-

kan av omgivning hos materialet 

SDR Standard Dimension Ration, ett förhållande mellan yttermått och godstjocklek 

 

Godstjocklek  Rörväggens tjocklek 

Ledningens hjässa Ledningens överkant 

Injektering En fogmassa som fylls ut i hålrum för att därefter stelna 

Rörstyvhet Ett mått på förmågan att ta upp yttre belastningar utan att deformeras 

SN-klass Styvhetsklass, angivet i kN/m
2
, klassificeringen avser korttid 

Permeabilitet Vattengenomsläpplighet 

SK2 Säkerhetsfaktor 2, rören ska hantera dubbla belastningen 

Galvaniskt skydd Ett medel som röret behandlas med för att förhindra lokal korrosion 

Epoxi Är en härdplastvariant  

Anod Elektrisk ledare där oxidation samtidigt äger rum 

Katod Elektrisk ledare där metalljoner binds med elektroner och bildar metall 

Elektrolyt Elektrisk ledare, exempelvis jorden omkring vattenledningen 

Mjukt vatten Ett begrepp för mängden mineral i befintligt vatten 

Korrosion Omgivningen påverkar material och bildar tillsammans en kemisk reaktion 

Muff Den större änden på ett rör 

Slätände Den mindre änden på ett rör 

Fläns Är en koppling med bultar mellan rörändar 

Packning Tätning av gummi mellan ett rörs muff och slätände 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vatten är avgörande för människans överlevnad och klassas som livsmedel av Livsmedelsverket. I takt 

med utvecklingen har distributionen genomgått åtskilliga förändringar och förbättringar historiskt sett, 

vilket är viktigt att redovisa.  Denna utveckling har influerat VA-området i hög grad med avseende på 

materialkvalitet. Därför är det viktigt att behandla frågor rörande vatten eftersom det påverkar alla 

människor i samhället, men också för att det är ett stort ekonomiskt värde investerat i det ledningsnät 

vi idag använder. 

En stor del av det arbete Norrvatten lägger tid på idag är att utreda och analysera läckningsstatistik 

över ledningsnätet.  

 

Norrvatten har idag önskemål om att få en rapport om de material som används i deras vattenlednings-

nät med fokus på typiska skador kopplade till ett specifikt material och dess tillverkningsmetod. Kun-

skapen om rörmaterial och dess egenskaper har med tiden försämrats då den äldre generationens in-

genjörer efterlämnat en kunskapslucka efter sig. Idag saknas en grundläggande och tydlig dokumenta-

tion kring materialen, dessutom är det viktigt att ha en förståelse över Norrvattens ledningsnät för 

framtida reparationsåtaganden i den med tiden försämrade kvaliteten hos rör. 

 

Utöver detta har Norrvatten förfrågningar kring att skapa ett förenklat rördimensioneringsverktyg med 

avseende på de statiska belastningar som uppstår för ledningar i mark, samt de fysikaliska påfrestning-

ar på ett rör som uppstår vid utvalda och mer moderna nyläggnings- och renoveringsmetoder. 

 

Branschen har via Svenskt Vattens publikationer redovisat tillverknings- och dimensioneringsmetoder 

kring hur processen ska gå tillväga. I de senare utgåvorna har publikationerna förändrats till en mer 

bekväm arbetsprocess för projektören genom färdigställda tabeller och diagram. Nackdelen detta för 

med sig är att projektören inte kan se den bakomliggande faktan kring värdena och beräkningsproce-

duren, vilket kan resultera i överdimensionering av ledningarna.  

 

I de äldre publikationerna finns det detaljerade och ingenjörsmässiga tillvägagångssätt genom fysika-

liska formler vilka baseras på olika belastningsfall.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att skapa ett verktyg vars funktion är att kontrollera angivna rördi-

mensioner hos vattenledningar med avseende på fysikaliska belastningar. Syftet är också att skildra 

flertalet rörmaterial och dess egenskaper för att påvisa det viktiga i teknisk utveckling samt belysa 

vilket/vilka vattenledningsmaterial som för tillfället är mest lämpligt att använda sig av. 
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1.3 Mål 

Rapporten ska ge en övergripande dokumentation över de material som finns i Norrvattens vattenled-

ningsnät. Dokumentationen ska beskriva materialen utifrån dess egenskaper och funktionserfarenheter 

och vilka aspekter som ska beaktas i valet av material. 

 

Examensarbetet ska även resultera i ett dimensioneringsverktyg baserat på de statiska belastningar 

som en ledning i mark utsätts för. Verktyget ska bestå av ett användarvänligt gränssnitt där projektören 

genom olika parametrar såsom rördimension och läggningsdjup ska delges ett resultat huruvida en viss 

ledning hanterar de statiska belastningarna eller inte.  

1.4 Avgränsningar 

Vision, mål och verklighet är tre ord som alla har stor betydelse i detta avsnitt. Det händer ofta att det 

resultat man vill uppfylla inte är förenligt med tiden utsatt att disponeras, tyvärr. Det gäller också detta 

arbete. Materialegenskaper är ett ord i vår rapports titel, det är ett diffust ord och tolkas olika.  

 

För att göra ett tidsmässigt realistiskt arbete är det viktigt att bryta ner informationen och förenkla den 

i de viktigaste aspekterna. Eftersom examensarbetet i huvudsak ska beskriva varför material reagerar 

på ett visst sätt ifråga om påfrestning, handlar det i stora drag om att förstå helheten i en skadeprocess 

samt bryta ner detta och beskriva de väsentliga detaljerna.  

 

Gällande dimensioneringsprocessen finns det teoretiskt sett oändligt många avseenden att beakta. Ex-

empelvis invändigt vätskeflöde som med tiden leder till ett tryckslitage hos ledningen. Temperaturför-

ändringar hos vätskan som transporteras är en faktor vilket påverkar ett rörs livslängd då ett varmare 

medium sliter mer på ledningsmaterialet än ett kallare. Även ekonomiska aspekter i form av material-

investeringar är en faktor som bortses, med anledning av att funktionsduglighet sparar mer pengar än 

själva kostnaden av ett rörmaterial.  

Dessa faktorer har, i samråd med handledare Tommy Giertz, valts att inte bearbetas. 

 

Utifrån det material som har valts att dimensioneras är en styrande tidsbild viktig. Vi har lagt en tids-

mässig prioritering på PE då vi har blivit tilldelade ett par publikationer innehållandes beskrivande 

formler. Publikationernas fokus ligger främst på PE men kan tillämpas på andra material.  

Med tanke på tidsbilden för examensarbetet har avgränsning skett från övriga material i dimensione-

ringsverktyget. 

1.5 Lösningsmetoder  

Materiallära 

Den främsta faktainsamlingen har tagits från vetenskapliga rapporter i ämnet men också genom flerta-

let olika tillverkares produktkataloger för att ställa information mot varandra. Även böcker inom mate-

riallära har använts.  

Dimensioneringen 

Allmän dimensionering för hållfasthet av vattenledningar finns numera koncentrerad i ett fåtal publi-

kationer från bland annat Svensk Vatten. Genom dessa har ett verktyg skapats, vilket är anpassat efter 

deras normer.  
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2 Nuläge 

2.1  Norrvatten 

Norrvatten är ett kommunalt företag som distribuerar till 14 kommuner norr om Stockholm och försör-

jer dagligen runt en halv miljon människor med högkvalitativt vatten. Norrvatten är ett traditionellt 

och gammalt företag då det bildades redan 1926, och ett historiskt genombrott kom 1929 då Norrvat-

ten byggde sitt första vattenverk, Görvälnsverket. Vattenverket är beläget i kommunen Järfälla norr 

om Stockholm. Allt eftersom utökade Norrvatten sin distribution och är idag ett av dem ledande före-

tagen i Sverige.
  

 

Norrvattens huvudkontor ligger i Sundbyberg utanför Stockholm. På kontoret fanns det tillgång till ett 

stort antal produktkataloger från olika tillverkare, men även ritningar och kartor över Norrvattens vat-

tenledningsnät.  

2.2  VA-ingenjör 

I samband med den stora utbyggnaden under 60- och 70-talet anställdes många VA-ingenjörer. Nytill-

byggnaden fortsatte inte i samma utsträckning vilket medförde att behovet av kontinuerlig nyanställ-

ning inte behövdes i samma omfattning som tidigare. Idag börjar dessa ingenjörer närma sig pensions-

ålder vilket innebär att inom ett par år kommer branschen få ett stort tapp av erfarenhet inom området. 

2.3  Framtiden 

Dagens VA-ledningsnät är eftersatt och står inför stora utmaningar i framtiden. Det svenska lednings-

nätet har idag ett återanskaffningsvärde på 500 miljarder kronor och förnyelsetakten tillsammans för 

avlopp- och vattenledningsnätet ligger årligen på runt 1,9 miljarder (Malm och Svensson, 2011). 

Malm och Svensson (2011) anser också att förnyelsetakten av ledningar bör ligger på 3,5 miljarder 

kronor.  
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3 Teoretisk referensram 

I det här examensarbetet som i sin tur är uppdelat i två avsnitt, har det varit nödvändigt att tillämpa 

kunskap från ett antal kurser som har genomförts på KTH:s utbildning Byggteknik och design.  

 

För att genomföra materialdelen, har insamling av information skett från bl.a. materialböcker och 

forskningsrapporter. Materialgenomgången med förklaringar hos dessa källor har emellanåt varit 

komplext och krävt god förståelse inom fysik och kemi. Dessutom har tidigare kurser som har lästs på 

KTH gjort att ren fakta varit mer lättolkad när det exempelvis handlat om att förstå en framställnings-

process med dess utförande. Men en betydande del av den disponerade tiden har också bestått i att 

kunna konkretisera samband mellan materialens grundegenskaper och göra sannolika antaganden 

kring vattenledningars skaderesultat. 

 

Gällande det verktyg som är framställt i Excel har kunskaper från bl.a. geoteknik men också i allmän 

konstruktionsteknik gjort projektet möjligt. Dimensionering av denna typ kräver en förståelse i att 

använda fysikaliska formler och tolka lastfall av olika slag.  Dessutom har ovan nämnda kurser gett en 

självtillit i att identifiera belastningar mellan olika fall och klarlägga om ledningen ifråga hanterar 

dessa påfrestningar. Just detta är ett grundläggande tema i kursen Konstruktionsteknik.  

 

Eftersom examensarbetet behandlar vattenledningar i mark har kursen Geoteknik också varit av stor 

betydelse. Genom denna kurs fås god kunskap kring jordtryck och resulterande spänningar, vilka upp-

står beroende på ledningens läggningsdjup och dess kringliggande material. 

 

Kurserna Anläggning 1, Anläggning 2 men även till viss del Strömningslära har också haft ett innehåll 

vilket skapat en god insyn i hur vattentillförsel går tillväga. Ovan nämnda kurser ger en teoretisk för-

ståelse hur realistiska ledningsläggningskostnader beräknas, hur ett vattenledningssystem är uppbyggt 

och hur vattenledningar bör byggas. 

 

Sammanfattningsvis har denna studie inte varit möjlig om dessa kurser inte varit en del i kursutbudet. 

Dessutom är det viktigt att belysa att utan tillgång till framförallt litteraturen VAV P66 med vägledan-

de formler, har Excel-verktyget inte varit möjligt att skapa då detta dimensioneringsområde är avance-

rat. Samt att allmänna studier från framförallt Svenskt Vatten gett en bred bild över branschens situa-

tion i nuläget, inom framförallt ledningsmaterialens egenskaper, vilket påvisar att det är av stort intres-

se att fortsätta utveckla materialen i vattenledningar till att bli något ännu bättre. 

 

 

Relevanta kurser för att detta projektgenomförande 

 

 AF1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 

 HS1008 Konstruktionsteknik 

 HS1029 Geologi och geoteknik 

 HS1007 Strömningslära 

 AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnvägs- och VA-teknik 

 AH1908 Anläggning 2. byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 
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4 Faktainsamling 

4.1 Materiallära 

I huvudsak har arbetsgången kretsat kring informationssamling från materialböcker, men inom materi-

allära finns också otaliga rapporter vilka behandlar allt ifrån materialets fysiska uppbyggnad till enkla-

re beskrivningar. Arbetet har utgått från Rörboken – yttre rörledningar (1983) där litteraturen har ett 

akademiskt upplägg. Även Handboken Bygg M (1984) har tillfört information av stort värde till denna 

studie. Utöver detta har faktaunderlaget fyllts på med rapporter från Svenskt Vatten. I Svenskt Vattens 

rapport tar dem upp allmänna frågor gällande erfarenheter och typiska skador kopplade till olika mate-

rial. Tillverkares produktkataloger har också varit en givande informationskälla men det är viktigt att 

ta deras beskrivning om materialet sakligt eftersom den ofta är överdrivet vinklad.  

 

Eftersom materiallära är ett konkret ämne ansågs det att intervjuer inte har varit ett nödvändigt medel. 

Dock har det genomförts möten med personer som har god insyn inom området gällande skador och 

erfarenheter, främst Tommy Giertz och Patrik Andersson.  

4.2 Dimensioneringen 

Svenskt Vatten har skapat publikationer med riktlinjer inom ett flertal olika områden, allt från juridik, 

ekonomi och hållbar utveckling till dimensioneringsprinciper. Tillämpat av publikationerna P66, P98 

och P101 har gjorts för verktyget, i dessa illustreras det hur projektering och dimensionering i led-

ningsnät ska gå till.  

 

Framförallt har P66 legat till grund för beräkningarna eftersom den illustrerar de omgivande faktorer-

na på ett tydligt sätt. P98 och P101 har setts som ett komplement till beräkningarna men har andra 

fördelar som mer pedagogiska texter till berörda utbytesmetoder.  

 

Möjligen hade publikationen P92 – ”Anvisningar för projektering och utförande för markförlagda 

självfallsledningar av plast” lämpat sig väl för detta examensarbete men på grund av utebliven till-

gång fick den utebli i dimensioneringen.    
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5 Genomförande  

De inledande veckorna handlade främst om att samla den information som senare skulle bearbetas. 

Genom handledare Tommy Giertz på Norrvatten gavs tillgång till åtskilliga böcker innehållandes vä-

sentliga material kring den blivande rapporten. Litteraturen var av varierat innehåll men framförallt 

kretsade innehållet kring ledningsmaterialens uppbyggnad och egenskaper. 

 

Nästa steg handlade om att utöka informationsflödet på egen hand. Detta innebar att en del tid tilläg-

nades åt att söka runt på Internet efter trovärdig fakta, vilket kunde vara relevant för rapporten. I stora 

drag gick den disponerade tiden åt till att jämföra information och bekräfta att det som hittades kunde 

jämföras med andra hemsidor för att säkerställa att källorna var tillförlitliga. 

 

Mängden information växte och det kändes nödvändigt att påbörja en sorts filtrerings- och sorterings-

process för att inte stirra sig blint på kvantitet utan också att satsa på kvalitet. Behandling av den sam-

lade litteraturen genomfördes och jämställning av underlaget. Detta gav en god inblick i situationen 

samt idéer om den blivande rapportens struktur.  

 

Denna process fortskred en tid framöver tills känslan av att en stor mängd litteratur innehöll varianter 

uppkom, kortfattade eller längre utdrag, angående de punkter vi skulle bearbeta. 

 

Dimensioneringsverktyget som var den andra delen i examensarbetet fick till en början sekundärpriori-

teras då det ansågs att materialbearbetningen vid den aktuella tidpunkten var viktigare. Detta avsnitt 

var koncentrerat kring tre samlade publikationer från Svenskt Vatten där dessa skulle ligga som grund 

för Excel-verktyget; P66, P98 och P101. Publikationerna är en vägledning kring PE-materialets håll-

fasthet (E-modulsvärden vid olika tidpunkter och belastningar) samt belastningar via formler.  
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6 Rörmaterial 

6.1 Inledning 

Vetenskapen om rörmaterialens egenskaper är i högsta grad intressant vid projektering av vattenled-

ningar. Både den tekniska och ekonomiska livslängden är relevant för att hålla nere kostnaderna och 

bidra till en längre livslängd. Därför är det viktigt att förstå sambanden mellan den omgivande jorden 

och materialet för att kunna förutse det behov som erfordras. Även fogmetoden är en viktig del av 

ledningens beständighet där framförallt täthetskrav och enkelheten vid montering förkortar arbetstiden. 

Rapporten går igenom historiska och aktuella fogmetoder för varje material i avsnittet.  

 

Alla rörledningar kommer med tiden att brytas ner i varierande grad beroende på material och omgi-

vande förhållanden. Avsnittet går även igenom de skademekanismer som är kopplade till ett visst ma-

terial och är avgörande för ledningens livslängd. I huvudsak beprövas ledningarnas hållfasthet av om-

kringliggande jordmassor och markens kondition. 

 

 

För detta avsnitt är strukturen ungefär upplagd som nedan, vissa avvikelser förekommer:  

 

Allmänt 

Egenskaper 

Tillverkning 

Korrosion 

Fogmetoder 

Reparationsåtgärder 
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6.2 Polyeten (PE)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundförutsättningar 

Polyeten är en plastvariant kallat termoplast med den kemiska bindningen av grundämnena kol och 

väte (CH2) där råvaran i produkten är bergolja. Termoplast har egenskapen att vid upphettning smälter 

molekylbindningarna vilket medför att materialet utvidgas, vid nedkylning av PE blir processen det 

motsatta, att plasten dras ihop.  

Utvecklingen av PE har förändrats och förädlats sedan produktionsstarten på 1930-talet vilket har 

medfört att dagens PE-produkter har en klart förbättrad kvalitet i jämförelse med dem äldre motsva-

righeterna. Framställningsprocessen av PE som produkt består i stora delar av att polymera eten under 

högt tryck tillsammans med små doser av syre vilket gav en produkt  

kallad PEL. (Borealis, 2000) 

Utveckling 

Första generationens PE, ett lågdensitetspolyeten (LD–PE), består av många långa förgreningar bland 

molekylerna vilket medför stora utrymmen mellan bindningarna och skapar ett mjukt material. PEL-

produkten började användas som vattenledning en bit in på 1960-talet. 

 

På 1950-talet utvecklades tekniken i samband med upptäckten av en katalysator som tillsattes i PE:t. 

Denna katalysator har förmågan att förändra den kemiska bindningen i materialet vilket skapade ett 

högdensitetspolyeten (HD-PE), där framställningsprocessen sker under lågt tryck.  Bindningsmässigt 

innebär det att molekylerna packas tätare vilket leder till ett mer stryktåligt material. (Borealis, 2000) 

 

I mitten på 1970-talet lyckades forskare framställa ytterligare ett polyetenmaterial, kallat PEM. Detta 

material har en densitet mellan de tidigare PEL/PEH-rören, med liknande hållfasthetsegenskaper som 

PEH. Fördelarna hos denna produkt innebar mer eller mindre att PEL blev utkonkurrerad från mark-

naden då den både var dyrare och hade sämre egenskaper än PEM. Denna produkt tog med tiden också 

över sin föregångares rördimensioner, med skillnaden att godstjockleken vart tunnare som följd av den 

ökade densiteten. (Malm m.fl. 2011)  

 

 

 

 

Figur 6.1 PE-rör  

Källa: Jiangyin Yin Dalai Plastic products   
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Tabell 6.1 PE-klasser (Källa: oxfordplasticsinc.com) 

 

 

Utvecklingen har alltjämt fortsatt och den senaste 

generationens PE-rör är numera standardiserade 

och uppdelade i namnen PE100, PE80, PE60, PE40, 

där värdesiffran påvisar densiteten på det PE som 

använts.  

Utvecklingen har medfört att PE numera har bättre 

långsiktiga egenskaper beroende på den förbättrade  

e-modulen vilket i sin tur möjliggjort att säkerhetsfaktorn kring dimensionering har kunnat förmins-

kas. 

Egenskaper 

En viktig detalj vid användning av plaströr är att den är känslig för punkttryck, framförallt skarpkanta-

de. Därför bör det ställas särskilda krav på det omgivande materialet i samband vid nedgrävningen. 

Begreppet viskoelasticitet 

Beroende på materialtyp medföljer fördelar och nackdelar. Ofta behövs det en kategorisering för att 

teoretiskt visa materialets egenskaper men också för att det underlättar förståelsen hur man på bästa 

möjliga sätt ska använda sig av sitt valda material.  
 

Polyeten har sina grundegenskaper från plast, vilket i grunden är ett viskoelastiskt material och mate-

rial med den egenskapen kan inte betraktas som varken fast eller flytande. Viskoelastiska material 

påvisar egenskaper liknande elastiska material, dock med skillnaden att tiden som faktor måste beak-

tas. 

 

Begreppet elasticitet kan förklaras genom använda ett material med fullkomlig elasticitet. Utsätts den-

na för en dragkraft leder detta till en viss spänning med konsekvensen att materialet töjs ut. Avtar den-

na dragkraft helt, kommer ett elastiskt material återgå till sin ursprungsform oavsett belastningstid. 

Däremot har viskoelastiska material andra förutsättningar när det utsätts för belastning, vilket visas i 

figur 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn Densitet (kg/cm
3
) Röranvändning 

PEL 0.91-0.93 1940- 

PEH 0.94-0.97 1960- 

PEM 0.93-0.94 1974- 

PE100 0.95-0.96 1985- 

Figur 6.2 Funktionskurva över plasters uttöjning vid olika belastningar 
 



 

      14 

 

 

Gällande plasters viskoelastiska egenskaper finns det framförallt två fenomen att vara medveten om. 

 

Spänningsrelexation 

Detta fenomen innebär att vid en konstant töjning i ett viskoelastiskt material kommer det med tiden 

leda till att spänningen i produkten minskar, därav namnet spänningsrelexation. 

 

Krypning 

Viskositet är utöver spänning, vilket i sin tur leder till töjning, också beroende av tid samt temperatur. 

Kringliggande temperatur förändrar ett viskoelastiskt materials hållfasthet.  

Detta innebär att ett viskoelastiskt material som utsätts för en konstant spänning, kommer att drabbas 

av deformation (materialet dras ut). Fortsätter denna spänning vara konstant leder detta med tiden till 

ett brott i materialet. Detta fenomen kallas krypning. Begreppet påvisar att ett viskoelastiskt material 

reagerar när det är utsatt för belastning under en tidsperiod, vilket man kan se i figur 6.3. 

 

Krypning visar också hur viskoelastiska materials egenskaper förändras över tid med temperaturen 

som en faktor. Värms alternativt kyls produkten kommer detta leda till att antingen försämra eller för-

bättra plastmaterialets egenskaper i jämförelse med ursprungsstandarden, ur hållfasthetssynpunkt. 

 

Sammanfattningsvis innebär detta; om ett viskoelastiskt material utsätts för en påfrestning under en 

viss tid där påfrestning allt eftersom avtar, kommer de elastiska egenskaperna gå tillbaka till ursprung-

et medan dem viskösa egenskaperna får bestående förändringar i uppbyggnaden som resulterar i de-

formation. 

 

 

 

 

  

Figur 6.3 Samband mellan spänning och töjning 
Källa: Rörboken – yttre rörledningar 
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Det går dock att dimensionera viskoelastiska material för långa perioder trots sin tidsmässiga och tem-

peraturmässiga hållfasthetsreduktion. Enligt Rörboken – yttre rörledningar från 1983 är ”tiden till 

brott omvänt proportionell mot spänningen” vilket möjliggör användning av viskoelastiska material 

under långa perioder, såsom 50 år eller längre. Villkoret kräver dock att spänningen i materialet ska 

vara tillräckligt låg för att inte påverka hållfastheten.  

 

Alla dessa faktorer är viktigt att ha i åtanke vid användande av PE-rör då det ställs hårda krav på dess 

stryktålighet under väldigt långa perioder. Temperaturskillnaderna i vattenledningar kan också variera 

kraftigt vilket ställer krav på produkten. Därav är det viktigt att välja rätt PE-kvalitet vid given led-

ningssträcka och detta gör att processen som helhet är svårbedömd i att uppskatta långtidsförslitningen 

hos en markförlagd ledning. 

 

Målet med ett nyproducerat PE-rör är exempelvis att det teoretiskt ska hantera de belastningar utan 

deformation, vilket uppstår från jordlaster, trafiklaster etc., i 50 år eller längre. (Rörbok – yttre rörled-

ningar, 1983) 

Livslängd 

Vetskapen kring PE-rörens livslängd är komplicerade att förutsäga då det framförallt är den omgivan-

de miljön som avgör. Av erfarenhet har det dock konstaterats att i plastens fall är det omgivningens 

temperatur och kemiska tillstånd i stora drag det som avgör livslängden. 

 

Fastställning av livslängden var i mitten på 1970-talet och tidigare, densitetsavgörande. Detta innebär 

att PE-rör med ett lägre densitetsvärde ansågs ha en kortare livslängd än ett PE-rör med en högre den-

sitet. I samband med att kunskapen utvecklades, beaktas numera plastens reaktion av belastningar ur 

ett tidsperspektiv. Det innebär att plastens långtidshållfasthet beräknas fram med hänsyn till spänning-

en den utsätt för och delas därefter in i tryckklasser. Tryckklassificeringen har numera helt ersatt den 

äldre densitetsklassificeringen. 

 

Med målet att ett PE-rör skall vara funktionsduglig i minst 100 år ställs hårda krav på testerna. Tillvä-

gagångssättet i att förkorta tidsintervallet för rörprovningen genomförs via simulationer för att åstad-

komma liknande belastningsskador från det invändiga trycket på samma sätt det skulle ske i verklighe-

ten, efter 100 års användning. Detta åstadkoms genom att öka vattentemperaturen i provrören vilket 

leder till en ökad invändig förslitning.  (Rörbok – yttre rörledningar, 1983) 

Allt material utsätts med tiden för slitningar på grund av åldrandet, vilket leder till att kvalitén försäm-

ras. I fallet med plast har dock denna negativa reaktion förbättrats då i framställningen av PE, tillsätter 

råvaran med stabilisatorer vilket förbättrar färdigheterna hos produkten, främst mot oxidation och 

strålning. (Rörbok – yttre rörledningar, 1983) 
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Standardiserade tryckklasser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vanligaste SDR-talen som används i Sverige idag är 11 och 17. Högre SDR-värde innebär tunnare 

rörvägg vilket medför att ledningen är känsligare för tryck, vilket visar sig i tabellen. Högre SDR-klass 

resulterar även i högre känslighet för deformationer vilket man kan se i styvhetsklassen. SDR-klass 41 

har styvhetsklassen 1, vilket betyder att det röret endast klarar 1 kN/m2. 

 

 

 

 

  

 

SDR-tal  Är ett förhållande mellan ett rörs diameter/godstjocklek  

PN Är det nominella tryckklassvärdet rörledningen har  [bar] 

SN Är rörets styvhetsvärde. Högt SDR-tal leder till låg styvhetsklass  [kN/m2] 

 

 Tabell 6.2 Tryckklass beroende på SDR- och PE-klass (Källa: Svenskt Vatten P98) 

SDR-Klass 6 7,4 9 11 13,6 17 21 26 33 41 

PE40 - PN 10 PN 8 - PN 5 PN 4 PN 3,2 PN 2,5 - - 

PE63 - PN 16 PN 12,5 PN 10 PN 8 PN 6,3 PN 6 PN 4 PN 3,2 PN 2,5 

PE 80 PN 25 PN 20 PN 16 PN 12,5 PN 10 PN 8 PN 6,3 PN 5 PN 4 PN 3.2 

PE 100 - PN 25 PN 20 PN 16 PN 12,5 PN 10 PN 8 PN 6,3 PN 5 PN 4 

Styvhetsklass    SN 64 SN 32 SN 16 SN 8 SN 4 SN 2 SN 1 
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Tillverkning 

Framställning av PE-rör samt övriga termoplasterrör kallas extrudering (extrusion). 

 

En särskilt stor maskin (se figur 6.4) har en trattliknande form i dess början. I denna tratt tillförs råva-

ran med det industriella namnet granulat. Denna byggsten har tillverkaren vanligtvis fått från en under-

leverantör och innehållet ändras inte då densiteten i granulaten är beställd efter kravbilden hos det 

blivande röret. Högre densitet innebär att röret kommer ha en högre hållfasthet.  

 

Granulaten fylls på i tratten och landar på en horisontell plattform och börjar bearbetas genom att ”ex-

trudern”, en lång pressande skruv tvingar råvaran framåt i maskinen.  

Längsgående blir denna extruder smalare, vilket skapar friktion mellan råvaran och formväggen vilket 

innebär att temperaturen hos råvaran stiger. Temperaturhöjningen kan också skapas genom att installe-

ra ett antal mindre värmegeneratorer längsmed den horisontella plattformen. 

 

Detta leder i sin tur till att materialet smälter samt är formbart vilket gör det enkelt att pressa råvaran 

genom det ringformade munstycket och bildar den geometriska formen på det som ska bli ett färdigt 

rör. Denna process fortsätter kontinuerligt tills dess att röret nått lämplig längd, vilket vanligtvis be-

stäms av företagets lagerkapacitet. 

 

 

  
Figur 6.4 Extruderingsprincipen 
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Korrosion 

PE-rör är i många avseenden ett föredömligt material ur korrosionssynpunkt och reagerar nästan en-

bart vid exponering av kemiska ämnen. Dock har materialet en märklig förmåga att inte ha en konse-

kvent reaktion när den utsätts för andra ämnen. Korrosion innebär vanligtvis att produktens egenska-

per med tiden blir sämre i beblandning med andra ämnen, men så är inte fallet med plast. För plast blir 

den långsiktiga hållfastheten mot brott sämre när den utsätts för syntetiska ämnen som tvättmedel. I 

exponering med t.ex. svavelsyra och koksalt blir dock livslängden förbättrad. (Rörbok - yttre rörled-

ningar, 1983) 

Fogmetoder 

Fogmetoderna har en viss skillnad beroende på vilken typ av densitetsgrad som används. 

Högdensitets-PE fogas ofta med hjälp av svetsfogning (stumsvetsning/spegelsvetsning är den vanli-

gaste, se figur 6.5) vilket är en metod där skarvarna för respektive rördel smälts ihop med hjälp utav en 

varm platta, samtidigt trycks dessa ihop av en annan anordning.  Under denna fogning är det viktigt att 

parametrar som temperatur, smälttid, svetstryck samt pressningstid följs enligt instruktionerna då röret 

annars kan uppleva kraftiga försvagningar vid fogen. Är denna procedur utfört på fackmässigt sätt 

kommer fogen ha nästan samma långtidshållfasthet som resterande del av röret. 

 

Även vid större dimensioner är det viktigt att använda flänsförband (kopplingar, klämringar) vilka 

förstärker och förhindrar eventuella brott vid fogen. Förbanden består vanligtvis av stål vilket medför 

att det är av stor vikt att korrosionsbehandla dessa för att undvika framtida tapp i hållfasthetsegenska-

perna. 

 

Rörtyper med en lägre densitet än PEH fogas ofta samman med hjälp utav metallkopplingar men det 

förekommer även att det utförs med smältsvetskoppling (elektromuffsvetsning). Den sistnämnda 

kopplingsmetoden är ett modernt sätt att foga rördelar, där metoden går ut på att en elektrosvetsrördel 

placeras i fogen mellan rören och smälter PE-rörets skarvar både invändigt och utvändigt som i sin tur 

länkas samman. 

 

 

  
Figur 6.5 Typisk stumsvetsanordning 

Källa: Testpep project 
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6.3  Glasfiberarmerad härdplast – GRP 

Är ett av de senare materialen i den tekniska utvecklingen och gjorde sin entré i mitten på 1960-talet. 
 

 

 

 

Egenskaper 

Härdplast är i tillskillnad från termoplaster en mindre flexibel plastvariant men har fortfarande kapaci-

teten att kunna böjas. I molekyluppbyggnad skiljer sig dessa plastformer åt genom att härdplaster har 

tvärbundna molekyler vilka bildar en stark förbindning mellan de molekylkedjor som finns i plasten. 

Grundegenskaperna hos härdplaster blir därav annorlunda då de exempelvis motstår väldigt hög vär-

me. Blir dock värmen för stor förkolnar materialet och kan inte återanvändas, till skillnad från termo-

plaster som blir flytande. Härdplaster har också en förmåga att vara väldigt stötkänslig och repas lätt.   

Av de GRP rör som används i dagsläget går det inte helt enkelt att göra en rättvis jämförelse mellan 

dessa då framställningsmetoder och fyllmedel påverkar egenskaperna i stor omfattning.  

Gemensamma egenskaper hos GRP är dess relativt låga densitet. Fördelen med den låga vikten hos 

GRP är att den bör vara lätthanterlig vid framförallt installation. Enligt Vera Klippan (1982) ska GRP-

rör också vara underhållsfria.  

 

Materialet är uppbyggt som en blandning mellan plast och glasfiber och detta är viktigt att beakta. Vid 

exempelvis hållfasthetsdimensionering är det glasfiberns egenskaper i GRP som ska betraktas, då det 

är glasfiberväven som bidrar med armering och ska ta upp drag- och tryckkrafter. 

 

Även GRP-rör dimensionerat för olika hållfastheter som i sin tur innebär andra storlekar på framförallt 

godstjockleken går att sammanlänka. Dessutom är det möjligt att sammanfoga GRP med andra materi-

altyper. 

 

Hållfastheten hos detta material är goda, både dragkapaciteten och E-modulen är t.ex. större än stålets 

motsvarigheter. Enligt Hobas (1997) visar testförsök att GRP-rör ska ha en långtidshållfasthet över 

100 år. 

  

Figur 6.6 GRP-rör 

Källa: Siam steel works co.ltd 
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Tillverkning 
Skillnaden mellan denna plastvariant och termoplast är i huvudsak att härdplast, som är huvudbe-

ståndsdelen i GRP, har tvärbundna molekyler till skillnad från termoplasten och dessa sönderdelas vid 

uppvärmning. Av den anledningen krävs det en omfattande härdningsprocess innan materialet smälter, 

d.v.s. att rörelsen hos atomerna blir stor och leder till att bindningarna mellan molekylerna går sönder. 

 

Det finns två dominerande tillverkningsmetoder för GRP.  

 

Centrifugalgjutningsmetoden (centrifugal casting)  

Denna metod innebär att en kraftfull maskin roterar en form som visas i figur 6.7. Denna form är un-

gefär 6 meter lång och roterar med en tillfredställande hastighet som motsvarar ett tryck upp till 50 bar 

(50 kg/cm
2
). Denna rotation bildar en centrifugalkraft med resultatet att det material (glas, sand) som 

förts in i formen, pressas utåt och klistras mot formens väggar samt bildar rörformen. 

 

För att stabilisera röret följer momentet att spruta varm luft genom det nybildade röret vilket är en del 

av härdningsproceduren.  

 

Det slutgiltiga steget i denna process är att kyla formen utvändigt, vilket får formen att krympa (om än 

mikroskopiskt) med resultatet att den pressar ihop röret som fortfarande är inuti formen och resultatet 

blir en fin plan utvändig yta. 

 

 

 
 

 

 

Filamentlindningsmetoden (filament winding)  

Är en metod som även denna är beroende av en maskin där denna roterar ett rör samtidigt som det 

bearbetas. Produkten (polyester i fiberform) sprutas/lindas på en roterande kärna där ett slipande verk-

tyg trycker in materialet till önskat antal lager. Denna process fortgår tills röret fått sin cirkulära form 

med tillfredställande tjocklek. Härdningen av materialet går till på samma sätt som vid centrifugal-

gjutningsmetoden, att cirkulerande varmluft pressas igenom det nästintill färdiga röret. 

  

Figur 6.7 Principskiss över påfyllning i en rotationsform  
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Korrosion 

Denna produkt har på samma sätt som Polyeten ett väldigt bra motstånd mot korrosion, vilket innebär 

att detta material är väldigt användbart i miljöer där ett rör i andra fall kan ge reagera i form av korro-

sion.  Om det finns någon svaghet hos materialet gällande korrosion är det som namnet påvisar, glasfi-

bern som kan visa tecken på en viss korrosionskänslighet. Av den anledningen är det viktigt att välja 

glasfiber med ”rätt” uppbyggnad av ytskikt, men också i huvudsak skydda GRP från större uttöjning 

från belastning vilket kan resultera i förändringar hos glasfiberns struktur. (Rörbok – yttre rörledning-

ar, 1983) 

 

Fogmetoder 
Företaget Hobas som tillverkar GRP-rören brukar leverera egna kopplingar till sin produkt. Koppling-

arna heter FWC och FZV och är vanligtvis förmonterade på den ena av dem två röränderna. Eftersom 

den andra röränden då är utan denna koppling, placeras denna ände mot ett annat GRP-rörs kopplings-

ände. GRP-rören pressas då ihop för att sedan kopplas samman. 

 

Fogning görs annars av flänsförband (se figur 6.8), också bestående utav GRP. Det förekommer dock 

att fogningen mellan rördelarna skapas av att en mattliknande linda bestående av glasfiberväv dränkt 

med polyester, som viras runt skarvarna hos rörändorna. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Figur 6.8 Klassiskt flänsförband 

Källa: Volvo Club 
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Skador och reparationsåtgärder 

Eftersom denna produkt är stötkänslig gäller det att vara varsam i hanteringen av detta material. 

Kapning av Hobas-rör utförs med kapmaskin i klass med Partner eller Hydraulkap och där röränderna 

sedan slipas med vinkelslip eller slipskiva. 

Det finns generellt tre typer av kopplingar som används, FWC, FZV och Teekay. De två förstnämnda 

kopplingarna levereras vanligtvis med HOBAS-rören och är mer svårhanterliga. Försök istället använ-

da de två varianterna av Teekay kopplingar som förekommer, repair och axiflex.   

 

Vid läckage och röret kan behållas, använd Teekay Repair (se figur 6.10). Om ett eller flera rör behö-

ver bytas ut används Teekay axiflex (se figur 6.9) vid det sista rörets ände. Vid installation av flera rör 

bör de övriga ha en FWC-koppling. 

 

Observera att vid markläggningen bör schaktbotten läggas en geotextilmatta för att sedan noggrant 

varva gruspackningen med lager av vibrationsplattor för att förhindra framtida deformation. Kringfyll-

ningen bör packas upp till ungefär 70 % av rörets höjd. 

(Elstig och Johansson) 

 

                                                                             

    

 

  

Figur 6.9 Teekay Axiflex  

Källa: Teekay Inc 

Figur 6.10 Teekay Repair 

Källa: Teekay Inc 
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6.4  Gjutjärn 

 
Figur 6.11 Markläggning av ett segjärnsrör (400 mm) 
Källa: Tubman AB 

 

Gjutjärn är ett av de mest använda materialen i det befintliga ledningsnätet och finns i typerna gråjärn 

och segjärn. I huvudsak användes gråjärn fram till 1970-talet och därefter började segjärnet ta över. 

Mestadels har gjutjärnsrör brukats i distributionsledningsnätet där man inte har lika stora dimensioner 

som i huvudledningsnät (Rörboken – yttre rörledningar, 1983).  

 

Skillnaden mellan gråjärn och segjärn är att segjärnet har förbättrade egenskaper med framförallt en 

väsentligt högre hållfasthet.  

 

Gjutjärn består av järn och kol (kolhalt 3,5-4 %) och beskrivs mer ingående i respektive avsnitt.  

(Malm m.fl. 2011) 

Gråjärn 

Gråjärn användes som vattenledningsmaterial redan på mitten av 1800-talet fram till 1970-talet, vilket 

föranlett att större delen av Sveriges vattenledningsnät innehåller gråjärnsrör, närmare bestämt 35 %. 

(Malm m.fl. 2011) 

Egenskaper 

Gråjärn är en legering av främst järn och kol där kolet förekommer som fjällig grafit i strukturen. Det-

ta medför att gråjärnet har egenskaper som låg brottöjning, liten slaghållfasthet och liten seghet. Detta 

orsakar känsligheter för slag, stötar och sättningar, men har god beständighet mot yttre tryck.  

 

En annan viktig egenskap för gråjärnet är att det är sprött oavsett temperatur. 

I och med materialets relativt låga hållfasthet i jämförelse med segjärnet medför det att godstjockleken 

är stor vilket gör gråjärnet till ett otympligt rör att arbeta med.  

(Malm m.fl. 2011) 
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Tillverkning 

Tillverkningsmetoden för gråjärn har sett olika ut under historiens lopp.  

I tidigt skede tillverkades dem i stående formar, men under 1920-talet och framåt med centrifugalgjut-

ning vilket gav mindre dimensioner på godstjockleken (Malm m.fl. 2011 & Norvar, 2004). 

I detalj går centrifugalgjutningen till så att en avlång cylinder roteras där ytan på cylindern är avkyld 

med hjälp av kylvatten. I anslutning till cylindern finns en så kallad fördelningsskänk som förser cy-

lindern med rätt mängd smälta för att bilda röret. Den snabba avkylningen mot cylinderns vägg medför 

att röret måste värmebehandlas för att minimera strukturförändringar i materialet. Till sist slipas och 

kontrolleras rören med bland annat tryckprovning. (Rörboken – yttre rörledningar, 1983)  

Ytbehandling 

Gråjärnsrör har under större delen av sin utveckling isolerats både in- och utvändigt med stenkolstjära 

och senare med en asfaltlösning (bitumen) i olika tjocklekar (Malm m.fl. 2011 & Norvar, 2004). 

Fogmetoder 

Under historien har det funnits tre olika typer av mufförband, dessa är bly-, skruv- och tytonmuffen. 

Innan 1950-talet brukades blymuffen, som var ett stelt förband.   

 

Skruvmuffen användes under en relativt kort period och detta medför att denna muff inte är vanlig.  

 

På slutet av 1950-talet kom tytonmuffen, som är en fog med en tätande gummiring. Tytonmuffen var 

dessutom till viss del rörlig till skillnad från blymuffen som var låst.  

(Malm m.fl. 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är även möjligt att använda en annan typ av fogmetod, vilket är flänsförband som oftast används 

för ledningar ovan mark, t.ex. vattenverk och pumphus. (Rörbok – yttre rörledningar, 1983) 

 

  

 
Figur 6.12 Muff-förband  

Källa: Gustavsbergs rör 
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Skador och reparationsåtgärder 

I och med gråjärnets sprödhet är det känsligt för sättningar och trafiklaster. Uppkommer en sättning i 

marken kan röret spricka rakt igenom men orsakar inte särskilt stora läckvattenmängder då rören fort-

farande kommer att ligga tätt ihop.  Vanlig reparationsåtgärd för denna skada är att installera en delbar 

koppling. En viktig aspekt i detta är att kontrollera noggrant hur rörändarna ligger i förhållande till 

varandra. Är det för stor skillnad får man ej ”tvinga” ihop rörändarna vilket orsakar stora spänningar, 

istället får man istället byta ut hela röret.  

 

Många äldre ledningar är sammanfogade med en blymuff. Vid reparation av en blymuff är det att re-

kommendera att blymuffen tas bort och ersätts enligt dagens standard, tytonmuff. Dock är bly skadligt 

för kroppen och därmed måste skyddsutrustning användas.  

(Elstig och Johansson)  
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Segjärn 

Segjärn dök upp under 1950-talet och började ersätta gråjärnet. Den största skillnaden från gråjärn är 

att magnesium tillsätts i segjärnet, vilket skapar sfäriska grafitkulor och medför bättre mekaniska 

egenskaper, exempelvis väsentligt högre hållfasthet än gråjärnet.  Detta möjliggjorde att en betydlig 

minskning av godstjockleken kunde genomföras, vilket skapade mer lätthanterliga rör. (Malm m.fl. 

2011) 

Egenskaper 

Segjärn som material har, vilket nämndes tidigare, betydligt högre hållfasthet än föregångaren gråjärn. 

Detta visar sig i tester där tillverkare har provat hur en ledning motstår det inre trycket. När segjärn har 

nått sin gräns för vad det klarar, spricker materialet istället för att sprängas. I Bröderna Ekstrands pro-

duktkatalog deklarerar dem att ett 250 mm-rör klarar av ett inre tryck på 280 kp/cm
2
, vilket motsvarar 

280 kg/cm
2
. (Bröderna Ekstrand) 

Tillverkning 

Tillverkningen för segjärn är likartad den för gråjärn. Men för att få de sfäriska grafitkulorna, vilket 

krävs för att erhålla segjärnets egenskaper, tillsätts en liten mängd magnesium i smältan strax innan 

rören gjuts (Rörboken – yttre rörledningar, 1983). Tack vare centrifugalkraften fås en jämn och lik-

formig godstjocklek med homogen sammansättning (Bröderna Ekstrand). 

Ytbehandling 

I det tidiga skedet av utvecklingen behandlades segjärnsrören endast med en tunn bitumenlösning men 

under 1980-talet började Göteborg Vatten lägga rör med termoplastbeläggning. Detta har visat sig vara 

framgångsrikt då det inte har uppstått några genomfrätningar på dessa rör. Det senaste årtiondet har 

cementbruksisolering var det mest använda. (Vinka, 2003) 

 

Beroende på markförhållanden anpassas ytbehandlingen på olika sätt. Standardutförande är dock att ett 

skikt av zinkbaserad tvåkomponentbeläggning används utvändigt. Beläggningen består till 85 % zink 

och 15 % aluminium. Zinket medför ett galvaniskt skydd och aluminiumet skapar ett bättre skydd mot 

korrosion. På detta läggs vanligtvis idag ett epoxi-lager som ersatte det tidigare svarta bitumenlagret. 

 
Det är viktigt att även ytbehandla insidan av röret, vilket oftast görs med ett skikt av sulfatbeständig 

betong. Detta gör man vanligtvis med centrifugering vilket skapar en jämn och kompakt isolering. 

Dessutom blir vidhäftningen mot rörväggen mycket god på grund av centrifugalkraften.  

Innerbeläggningen förbättrar vätskeflödet och kan reducera tryckförlusterna till en viss del.  

(Gustavberg Rörsystem AB, 2005) 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.13 Invändig isolering 
Källa: Tubman AB 
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Fogmetoder 

I tidigt skede användes oftast tytonmetoden som beskrevs i föregående avsnitt, men under 1970-talet 

vidareutvecklades tytonmetoden till VRS-metoden som är dragsäker till skillnad från tytonmuffen. 

Bägge metoderna använder en gummiring för tätning där gummit avgör fogens framtida tätningsför-

måga. (Malm m.fl. 2011) 

Korrosion 

Korrosion angriper främst metallrör, exempelvis gjut- och stålledningar.  
 

Korrosion är av de största faktorerna till metallrörens nedbrytningsprocess utöver mekaniska påfrest-

ningar. Det finns två typer av korrosion, yttre korrosion som påverkas av den omgivande jorden och 

inre korrosion som påverkas av bl.a. dricksvattnets hårdhet och pH-värde.  

Förutsättningar 

De fysikaliska grundförutsättningarna för att korrosion över huvud taget ska kunna uppstå är att det 

finns en anod, en katod och en elektrolyt. Elektrolyten måste vara i kontakt med både anoden och ka-

toden för att korrosion ska inträffa. Elektrolyten i rörsammanhang är den omgivande jordvätskan och 

denna leder en elektrisk ström från anoden till katoden. (Bader, 1972) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som bör tas i beaktande för att minimera riskerna för korrosion är att minska markens elekt-

riska ledningsförmåga och detta gör man genom rätt val av jord vid återfyllnad av schakt.  

  

Figur 6.14 Principskiss korrosion 

Anod 

Anod 

Elektrolyt 

(elektroner) 

Katod 
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Yttre korrosion 

Det finns i princip två stycken olika korrosionsangrepp, gropfrätning, som är en mer lokal korrosion, 

och avfrätning som angriper en stor yta. Beroende på hur den elektriska laddningen ser ut på rörytan 

bestäms vilken angreppstyp som uppstår. Är anodytan liten samtidigt som katodens yta är stor, medför 

det i ett lokalt korrosionsangrepp. Vid katod- och anodytor som är likartade skapas en jämn avfrätning. 

(Malm m.fl. 2011) 

 

Lokal korrosion 

Lokal korrosion, eller gropfrätning, är den som i betydande grad påverkar en lednings livslängd och 

funktion. Den sker snabbare än den jämna avfrätningen som är relativt långsam.  

 

Det finns olika typer av lokal korrosion där det är rörets omgivande förhållanden som påverkar vilken 

typ som uppkommer.  

 

En av de vanligare korrosionsskadorna är när det råder ojämnheter av syretillgången över rörytan. 

Termen är luftningskorrosion och kan t.ex. uppkomma då ledningen ligger i olika jordmassor och i 

gränsen mellan exempelvis sand och lera bildas korrosion  

 

En annan är så kallad mikrobiell korrosion där ledningen ligger i organisk jord där det finns bakterier 

som har en sulfatreducerande förmåga. (Malm m.fl. 2011) 

En tredje är så kallad galvanisk korrosion som kan uppstå när två olika metaller eller legeringar fogas 

samman. Detta är speciellt vanligt i tätbebyggelse då man har ett flertal olika kablar och vattenled-

ningar i marken. (Rörboken – yttre rörledningar, 1983) 

 

En metod för att skydda mot korrosion är katodiskt skydd. Principiellt går den ut på att sända likström 

genom den omkringliggande jorden (jordvätskan) eller vattnet. Nackdelen är att metoden kräver för-

hållandevis fritt avstånd till andra installationer eftersom den kan orsaka korrosion. Likströmmen kan 

även skapa en viss explosionsrisk eller orsaka störningar i signal- och teleanläggningar. (Bader, 1972)  

 

Inre korrosion   

Det kan även ske korrosion på insidan av rörets yta, vilket kan påverka dricksvattnets kvalitet. Den 

främsta orsaken till uppkomsten av korrosion är att det kan bildas slamavsättningar i röret som i sin tur 

orsakar luftningsceller, vilket möjliggör bildandet av korrosion. Noterbart är att denna korrosion i 

värsta fall, dock inte vanligt förekommande, kan försämra vattenkvaliteten men har ingen inverkan på 

flödet i röret.  
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6.5 Stål 

Stål används främst till grövre dimensioner där det är krav på högt vattentryck. Tack vare sin höga 

hållfasthet lämpar sig stålrör väl för djupa ledningsgravar alternativt vid höga överbyggnader där stort 

jordtryck belastar ledningen. (Rörboken – yttre rörledningar, 1983) 

Egenskaper 

Stålrör har en hög hållfasthet och en hög förmåga att tåla deformationer och anses därför vara styvt i 

dimensioneringssammanhang. Godstjockleken är relativt tunn jämfört med andra material vilket gör 

rören lätta.  

Tillverkning 

Framställning av stål 

Framställning av stål går till genom att använda grundämnet järn som basmaterial innehållandes en 

särskild kolhalt. Järn, bundet med andra ämnen, finns i jordskorpan genom kemiska föreningar. Det 

finns flera typer av kemiska föreningar men de som är ekonomiskt försvarbara att utvinna, definieras 

malm. I malmen finns det fosfor- och svavelmineraler som påverkar stålets egenskaper negativt. Mer 

än 40 % av innehållet i malm är gråberg och måste utsorteras. Sorteringen sker genom krossning där 

allt förutom järnmaterialet sorteras bort. Efter denna process får man ett finkornigt material som i sin 

tur stoppas in i en masugn vilket resulterar i råjärn.  

Råjärn innehåller dock för hög halt av kol och måste behandlas ytterligare. Detta görs genom att oxi-

dera kolet genom olika processer.  

Allt eftersom råjärnet har renats från olika föroreningar, kan man genom olika legeringar och härd-

ningsprocesser påverka egenskaperna för stålet. (Burström, 2007) 

Spiralsvetsat rör 

Tillverkningen går till genom att inledningsvis används bandrullar i stål, vilka fogas samman genom 

svetsning. Därefter behandlas kanterna hos stålbandet i en kantskär- och fräsmaskin, för att därefter 

svetsats samman. Efter denna process formas bandet till cylinderform där bandkanterna trycks mot 

varandra för att svetsas samman i fogen.  

Koniska rör 

Även i denna process tillämpas stålbandrullar som plattas ut i trapetsform. Därefter formas trapetsen 

till ett rör med hjälp av ett konisk dorn. Fogen trycks samman mellan två hjul för att därefter bearbetas 

genom induktiv högfrekvenssvetsning. Sedan hyvlas fogen både på insidan och på utsidan för att där-

efter renblåsas med tryckluft. Till sist ökas hållfastheten i röret genom ytterligare kallformning och de 

korrekta dimensionerna justeras genom att föra in ett dorn som roteras. 

(Broschyr Oulais fabrik, Rautaruuki OY)  

Ytbehandling 

Dagens stålrör behandlas med isolering både på utsidan och på insidan. På utsidan beläggs ett eller 

flera lager av PE- eller PUR-isolering och på rörets insida tillsätts en cemenbruksisolering alternativt 

epoxiisolering.  

På utsidan behandlas rören i vanliga fall först med ett epoxi-lager. Detta smälts fast på stålytan och 

dess uppgift är att skydda mot korrosion. Därefter läggs ett adhesivskikt och slutligen ett polyeten-

skikt. Adhesivskiktets har till uppgift att fästa ihop epoxi-lagret tillsammans med polyeten-lagret, som 

har till uppgift att skydda epoxi-lagret. 3-skiktsbeläggningen är känslig mot UV-strålning, stötar och 

skavning vilket är viktigt att ta i beaktande under transport ut till byggarbetsplatsen och vid montage. 

(Rautaruukki, 2006) 
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Fogmetoder 

Det finns principiellt två typer av fogmetoder. Dessa uppdelas i draghållfasta och icke draghållfasta 

metoder. Vid större ledningar där dimensionen är över 600 mm används oftast den draghållfasta stum-

skarven och tillämpas framförallt vid olja-, naturgas- och fjärrvärme-ledningar. 

Stumskarv 

Metoden lämpar sig främst för flöden med högt tryck såsom olja, naturgas och fjärrvärme men an-

vänds också ibland inom vattenledningsnätet för dimensioner större än 600 mm. Stumskarven är drag-

hållfast och metoden möjliggör inte vinkeländringar. (Ruukkii, 2007) 

 

OV-skarv 

Den absolut vanligaste metoden är OV-skarven där ena röret bänds upp för att sedan svetsa ihop rören 

från insidan. Detta gör att fogen blir draghållfast men metoden kräver ledningar med dimensionen 

större än 600 mm för att möjliggöra svetsningen från insidan. Tack vare OV-skarven möjliggörs även 

vinkeländringar på 1,5–3,0 grader. (Ruukkii, 2007) 

Dessvärre har metoden blivit mindre använd idag på grund av arbetsmiljörelaterade problem.   

 

DIN-skarv 

En relativt ny metod som har kommit under senare år är DIN-skarven. Metoden är draghållfast och är 

enkel att montera men kan knappt justeras vid vinkeländring. DIN-skarven kräver heller inte svetsning 

från insidan och därmed fungerar metoden även för mindre dimensioner.  

Även här förs det raka röret in i det uppbändande röret för att därefter häftas och svetsas. 

(Ruukkii, 2007) 

  
 
 
  

 

Vidare finns det ytterligare ett par metoder för stålrör men som är mindre vanliga inom VA-området. 

En är flänskarv som främst används inom industrin där krav på enkla demonterbara fogar efterfrågas.

  

Skador och reparationsåtgärder 

Den i särskilt vanligaste skadan på stålrör är korrosion där den kan uppstå i huvudsak två former, jämn 

korrosion över en större yta eller punktformig korrosion. Eftersom stålrören saknar legeringar måste 

de behandlas för att inte korrodera genom olika typer av ytbeläggningar som nämndes tidigare. (Elstig 

och Johansson)  

Figur 6.16 OV-skarv      Källa: Ruukki 

Figur 6.17 DIN-skarv       Källa: Ruukki 

Figur 6.15 Stumskarv      Källa: Ruukki 
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6.6 Betong 

 

 

Allmänt 

I Sveriges vattenledningsnät har det förekommit ett flertal olika betongrör, alla med små skillnader i 

egenskaper och detta har sin förklaring i antalet tillverkare som har funnits på marknaden. De domine-

rande betongrörstyperna har varit de med förspända armeringsjärn såsom Bonna-, Premo- och Sentab-

rör. Utöver dessa betongrör har även cementasbeströr förekommit, i dessa finns det också armering 

men i det här fallet är det asbestfibrerna som är armerande istället för traditionella armeringsjärn. 

 

Betongrör har en lång tradition bakom sig när man redan på  

1800-talet började använda sig av självfallsledningar av betong.  

 

Premo- och Sentabrören har tillverkats sedan slutet på 1940-talet. Rör-

typerna är generellt sett lika till utseendet och uppbyggnad, båda för-

spända med en tunn armeringstråd. Skillnaden mellan dessa rörtyper är 

att ytterdiameterna kan skilja sig något åt vilket medför det svårt att  

särskilja de två rörtyperna. 

 

Bonnarör skilde sig en aning från övriga betongarmerade rör då dess kärna var av stål, med ett armerat 

betonglager på utsidan och insidan av röret. Tillverkningen inleddes i början på 1900-talet och an-

vänds fortfarande inom VA-området, världen över.  

 

Asbestcementrören tillverkades i mindre cirkulära samt längre rörlängdsdimensioner. I samband med 

1970-talets stormiga diskussioner kring asbest i allmänhet var produkten mer eller mindre i fritt fall 

och försvann helt från svensk nyproduktion i slutet av det årtiondet.  

  

Betongtyp Dimension 

Bonnarör 300-1250 mm 

Sentabrör 500-2000 mm 

Premorör 400-1500 mm 

Figur 6.18 Betongrör 

Källa: We Tianjin Waterline Pipeline Engineering Co. Ltd 

 Tabell 6.3 Tillgänglig dimension 
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Egenskaper 

Detta material ger en stor variation i producentens val av kvalitet hos röret genom vct-talet (vat-

ten/cement). Vattencementtalet är en fingervisning av andelen vatten och cement i betongprodukten. 

Exempelvis innebär detta att när andelen cement är hög gentemot vattenmängden, är beständigheten 

på den skapade betongen hög vilket också medför liten risk att utvändiga sprickbildningar bildas och 

leder till att invändiga armeringsjärn blir sårbara. Dessutom är storleken av vct-talet av stor vikt ur 

korrosionssynpunkt och slitstyrka.  

Andra faktorer som påverkar kvaliteten på betongen är cementlimmet (vidhäftande), samt valet av 

sand- och stensorter. Av erfarenhet vet man att ett riktvärde på högst 0,5-0,6 i vattencementtalet ger en 

högkvalitetsbetong för vattenledningar. (Rörbok - yttre rörledningar, 1983) 

Betongrör har samma egenskaper som övriga betongprodukter, d.v.s. att tryckhållfastheten är mycket 

hög dock med svagheten i att draghållfastheten är betydligt sämre. Vid jämförelse mellan dessa krav-

bilder är det klarlagt att betong vid dragbelastning endast klarar en tiondel av dess tryckbelastning.

   

Tillverkning   

Trycksatta betongrör tillverkas framförallt med en längd på 5 meter per enhet med dimensionerna 

mellan 500-2000 mm och uteslutande konstrueras dessa med spännarmering. (Avén, Sigurd m.fl 

1984), 

 

Tillverkningsmetoden av betongrör skiljer sig inte nämnvärt från övriga betongprodukter. 

 

Första steget är att blanda de tillsatser som krävs för att uppfylla kravbilden (vatten+cement+ballast). 

Vid sidan av denna procedur har arbetet redan påbörjats genom att tillverka den erforderliga armering-

en, vilket är ett krav för trycksatta betongrör. Detta görs också i en speciell maskin där armeringsjärn 

placeras i små hål in i maskinen. Dessa järn svetsas sedan ihop till ett rutnätsliknande mönster med en 

passande storlek till betongformen. Slutligen placeras dessa armeringar i betongformen och den vid 

detta tillfälle vätskeliknande betongen hälls därefter i denna form som har ett rörliknande utseende. 

 

Som ett sista steg är det endast att vänta tills produkten har stelnat samt fått den tillfredställande hård-

heten för förflyttning. 

Spännarmering   

I betongkonstruktioner med denna typ av armering är syftet att åstadkomma minimal sprickbildning 

och detta uppnås genom att utnyttja produktens tryckhållfasthet över hela det tillverkade tvärsnittet. 

Armeringsprodukten kan bestå av tråd, lina, stång eller kabel (Avén  m.fl. 1984), och valet är helt be-

roende på kravbilden hos det dimensionerande betongröret. Att tillsätta spännarmering i betong kan 

innebära risker i samband med uppspänningen, därför utförs denna process endast hos företag med 

god kompetens inom området. 
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Korrosion 

Betongrör klarar sig generellt bra mot korrosionsangrepp i jord och vattenansamlingar där det råder 

normala förhållanden. Dock finns det risker om den kringliggande miljön i ovanliggande mark har stor 

vattenomsättning samt hög permeabilitet. 

När man använder sig av armerad betong är det mycket viktigt att använda sig av betong med ett lågt 

vct-tal, vilket är tätare än betong med ett högt vct-tal. Anledningen till detta beror på att armeringsjär-

nen med tiden kan drabbas av korrosion om betongen inte är tillräckligt tät mot vatteninträngning. 

Detta leder då till att betongprodukten med tiden förlorar beständighet. 

 

Det finns framförallt två huvudgrupper gällande korrosionen, dessa indelas i urlakning och volymök-

ning. 

 

Urlakning 

I betong finns produkten cement som i sin tur innehåller kalciumsilikater och kalciumluminater. I kon-

takt med vatten bildar dessa silikater och luminater en reaktion och kalciumhydroxid skapas. Denna 

hydroxid, i kontakt med mjukt vatten, syror samt en del saltsorter kan reagera i ett fenomen kallat ur-

lakning. 

 

Nödvändigtvis behöver korrosion inte innebära en negativ förändring av egenskaperna hos ett materi-

al. Exempelvis finns fallet med cementets kontakt med mjukt vatten. Företeelsen innebär att kalcium-

hydroxiden i kontakt med vatten bildar en lösning som bildar en tunn hinna på rörgodset vilket har 

förmågan att förhindra ytterligare korrosion på röret. De flesta fall där skador påträffas i detta samband 

har allt som oftast förklarats med bristande täthet i rörgodset och kan inte relateras till korrosionseffek-

ten. 

 

I mark som innehåller en viss mån av svavelsyra från kismineral alternativt mark smittat med svavel-

haltigtvatten på grund av hydrolys av järnsulfat, med tiden leder detta till  

korrosionsangrepp. (Rörbok - yttre rörledningar, 1983)  

 

Det finns också anledning att vara vaksam i fall där vattenomsättning i ett område är stort i samt att 

grundvattnet har ett pH-värde under 6,0, vilket kan leda till hotande angrepp från korrosion. 

 

Volymökning 

I cement påträffas det, beroende på betongkvalitet en viss andel av grundämnet kalcium ur tillsatsen 

gips som är en av beståndsdelarna i framställningen. I kalcium förekommer det dessutom förgreningar 

av kalk som i sin tur innehåller aluminatförgreningar som har påvisats ge en kemisk reaktion i sällskap 

med salthaltiga ämnen. Särskilt aggressiv reaktion blir det i kontakt med ammonium, magnesium, 

natrium och kalciumsulfater. (Rörbok - yttre rörledningar, 1983)  

Den sistnämnda av salterna ingår i materialet gips. Denna kemiska reaktion vid tillblandning av be-

tong, inleder ett fenomen vilket bildar fasta kroppar hos betongmaterialet och skapar en viss volymök-

ning. Fenomenet kallas ettringit (kalciumsulfoaluminat) och är en kristallationsprocess som skapar ett 

stort tryck i betongen. Vid tillredningen av betongen har cement samt övriga tillsatser flytande form 

och processen som helhet betraktas som plastisk.  
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Vid detta förlopp finns det mer eller mindre ingen risk att ta betongen skall ta skada. Om dock samma 

scenario inträffar när betongen är i fast form leder denna volymökning ofta till skador hos betongens 

beståndsdelar. 

 

Tillskottet av sulfater (salter) från havsvatten och grundvatten kommer över tid också försvaga be-

tongens hållfasthet. Detta angrepp leder med tiden till skada på betongrör och skadan kan endast be-

stämmas från fall till fall då mängden föroreningar i det omkringliggande vattnet kan variera. Ettringi-

tets påverkan på betongen, utöver koncentrationshalten är också beroende av temperatur, tryck samt i 

viss mån även vattnets PH-värdet. (Rörbok - yttre rörledningar, 1983) 

 

Fogning 

Betongrör är en stum produkt och sammankopplas med andra rördelar normalt via metoderna rull-

skarv, för normala sammanlänkningar och glidskarv, om röret befinner sig under vatten. Skarvarna 

tätas oavsett metod utav gummiringar. Sammanlänkningen mellan betongrör skarvas oftast med muff 

men kan också skarvas med fläns och andra varianter. 

Skarvarna hos ett betongrör är av olika yttermått vilket medför att rören har en viss flexibilitet och kan 

vinkeländras vid rörläggning. 

 

Skador och reparationsåtgärder 
 

Sentab och Premorör 

Vid brott i dessa betongrör är dessvärre hela röret tvunget att bytas ut. 

Vid mindre skador, framförallt vid läckage i skarven, kapas röret med hjälp utav kapmaskin försedd 

med en diamantskiva, alternativt en bilmaskin. Armeringsjärnen i röret bearbetas med vinkelslip eller 

skärbrännare. Eftersom denna procedur medför mycket bråte och damm rengörs den hela rörskarven 

med en gasolbrännare.  

 

När det är dags att installera den nya rördelen finns det två varianter att använda sig av, Sentabs egna 

betongdel eller Rautarukkis stålrör. Vid användning av båda rörtyper behövs muff, monteringshuv 

med monteringsflänsar och O-ringar för att göra en acceptabel installation som håller tillräcklig tät-

ningskvalitet. All isolering kring rördelarna bör kontrolleras att det håller en funktionsduglighet, fram-

förallt mot framtida korrosion. 

 

Bonnarör 

Vid läckor i skarven, är första steget att smälta ur blyet ur fogen i betongröret. Därefter ersätts blyet 

med ett i storleken liknande järnrör till det reparerade betongröret och svetsas fast, för att sedan isole-

ras med antingen asfalt eller glasfiberbinda. 

Övriga rekommendationer är att inte försöka reparera stålkärnan i röret då kärnan är tunn och skadas 

lätt. Även vid brottskador ska röret ersättas med en ny rördel. Nya rördelar ska vara av produkten seg-

järn och för att anpassa de olika rördelarna till varandra krävs det att ett kort stålrör svetsas fast i bon-

naröret. Segjärnsröret installeras i ena änden på bonnaröret med segjärnsmuff av sorterna Tyton eller 

VRS. Den andra änden installeras med koppling i form av Expresskoppling, Mercarikoppling, Smith 

and Blair, Viking Jonsson, UPE eller Wagakoppling. För att förhindra korrosion lindas delarna in med 

Densolbinda alternativt PVC-tape. 
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6.7 Sammanfattning 

Relevanta parametrar för varje material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragsäkra fogar 

Rapporten har i materialgenomgången beskrivet olika fogmetoder där de är antingen dragsäkra eller 

inte. I stål- och plaströr sker fogningen genom svetsning och blir därmed en dragsäker fog. I betong- 

och GRP-rör fås inte en dragsäker fog och därmed behövs speciella anordningar vid krokar. Figur 6.19 

illustrerar en krok där pilarna visar vattnets riktning. Vattnet kommer att trycka på rörväggen vilket 

gör att speciella stödblock krävs för att stå emot kraften. (P98, 2008) 

Att anlägga dessa stödblock är kostsamt och tidskrävande vilken är till en nackdel för rör som inte har 

dragsäkra fogar. Vid stål- och PE-rör kommer man undan denna extra utgift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stödblock i krok 

Figur 6.19 Förenklad skiss över en rörkrok med stödblock 

Tabell 6.4 Sammanfattning över material 

Material Fogmetoder Styvt/Ostyvt Korrosion 

PE Svetsfogning/flänsförband/elektrosvetsmuff OSTYVT NEJ 

GRP Flänsförband/muffar OSTYVT NEJ 

Gråjärn Bly-, skruv- och tytonmuff STYVT JA 

Segjärn Tytonmetoden till VRS-metoden STYVT JA 

Stål Stum/OV/DIN-skarv STYVT JA 

Betong Muff STYVT JA 
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7 Norrvattens ledningsnät 

Norrvattens huvudvattenledningsnät är 260 kilometer långt och distribuerar dagligen till runt en halv 

miljon människor. Varje år produceras 45 miljoner kubikmeter dricksvatten, vilket kan jämföras med 

75 fyllda Globen
1
. För att kunna distribuera vattnet i hela ledningsnätet innehar Norrvatten sex pump-

stationer och åtta vattentorn samt två vattenverk.  (Årsredovisning 2011, 2012) 

7.1  Geografisk utbredning 

Norrvatten har uppdraget att distribuera dricksvatten till 14 kommuner norr om Stockholm. Figur 6.1 

visar hur huvudledningsnätet är lagt.  

 

Just nu (år 2012) byggs en helt ny ledning från Vallentuna upp till Norrtälje. Ledningen har en dimen-

sion på 700 mm och i PE och kommer att bli 55 kilometer lång. (Norrvatten) 

 

 
1 Beräknat på att Globen rymmer 600 000 m3. 

Figur 7.1 Norrvattens huvudvattenledningsnät 

Källa: Norrvatten 
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7.2  Materialfördelning 

Det har tagits del av en rapport (Giertz, 2011) från Norrvatten som visar hur materialfördelningen i 

Norrvattens ledningsnät ser ut, se figur 6.2.  Det anmärkningsvärda är att en stor del av ledningsnätet 

hos Norrvatten består av betong med tanke på att den nationella siffran ligger på 1,5 % (Malm m.fl. 

2011). 
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Figur 7.2 Jämförelse i materialfördelning mellan Norrvatten och nationellt. 

Källa: Norrvatten och Svenskt Vatten 
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7.3  Läckstatistik 

Det sker ca 20 läckor per år (1995-2011) i Norrvattens ledningsnät, vilket ger ett jämförelsetal på ca 

0,08 läckor per kilometer och år. Det är en normal läckfrekvens (Andersson m.fl. 2006) där de har 

kategoriserat enligt följande: 

 

 0,10-0,20  Hög läckfrekvens 

 0,05-0,10  Normal läckfrekvens 

 0,00-0,05  Låg läckfrekvens 

 

Det är också intressant att se om ett visst material påverkas mer än ett annat. I figur 6.3 redovisas anta-

let läckor per kilometer och material (Giertz, 2012).  

 

 

 

Som figur 7.3 visar är stål mest drabbat med 0,10 läckor per kilometer och år. Förklaringen till att 

stålrör är så skadedrabbat är att äldre stålledningar ofta hade ett sämre korrosionsskydd (Giertz, 2012).   

 

Även gråjärn ligger högt upp men det kan förklaras med dess ålder men det speciella är att de relativt 

unga GRP-rören, byggda efter 1980, ligger så högt upp i läckstatistiken. Förklaringen till detta vet man 

inte men dock pågår forskning inom detta område (Giertz, 2012).  
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Figur 7.3 Antal läckor per kilometer ledning och år mellan 1995-2011 

Källa: Norrvatten 
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Tabell 7.1 visar byggår för ledningen och antalet läckor. 

Som man ser är skadorna för varje material väldigt olika mellan årtiondena. Tydligast är situationen 

för stål som uppvisat en klar förbättring i kvalitet med en minskande skadespiral från ledningar bygg-

da efter 1970-talet.  

GRP har påvisat många läckor redan från användningens början.  

 

 

  

Tabell 7.1 Läckor indelat per årtionde och byggår 

Källa: Norrvatten 

Byggår PE GRP Gråjärn Segjärn Stål Betong 

2000-2002 0 0 - 0 1 - 

1990-1999 1 14 - 0 1 - 

1980-1989 - 11 - 1 21 1 

1970-1979 - - - 1 39 10 

1960-1969 - - 1 1 137 15 

1950-1959 - - 7 - 20 3 

1940-1949 - - 5 - 4 1 

1930-1939 - - 2 - - 3 
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7.4  Sammanställning av rörmaterial 

I detta avsnitt sammanfattas de positiva och negativa egenskaperna i användandet av de rörmaterial 

som finns i Norrvatten. Detta konstaterande görs baserat på samlad fakta och dialoger med insatta 

personer. 

Faktorer att beakta:  

 

 Möjligheten till att reparera rör under drift  

En stor ekonomisk, hälsomässig och anseendefaktor att upprätthålla  

 Installationsförhållanden   

Är materialet lätt/tungt 

 Korrosionsbeständighet 

Motstånd mot korrosion 

 Läcksökning 

Det är smidigare att lokalisera läckor i metalliska ledningar än övriga ledningar p.g.a. att 

metall leder ljud 

 Läckagevolym   

Värsta tänkbara läckscenario  

 Fogförutsättningar   

Fogas det eller svetsas (dragsäker) 

 Läckagefrekvens 

Antalet läckor per km/ledning (0,05<0,1<0,20) 

 Livslängd 

Generell tid innan större läckage i rörprofil (30år<50år<100år) 

 Övrigt 

Teknologi, rörstyvhet etc. 

 

Polyeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noterbart: Under utveckling, främst kring fogsvetsandet och rördelar 

GRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noterbart: Ovanlig idag p.g.a. dåliga erfarenheter. 

Fördelar   Nackdelar 

 Lätt att hantera p.g.a. dess flexibilitet och re-

lativt låga vikt vid installation 

 Ingen korrosion 

 Inga större läckagevolymer 

 Låg läckagefrekvens 

 Dragsäkra fogar 

 

   Plasten kan dra till sig föroreningar 

 Svår att läcksöka 

 Entreprenörer slarvar med svets-

ningen – svår att besikta 

 Relativt oprövat material i större 

dimensioner 

 

 

Fördelar   Nackdelar 

 Lätt att hantera p.g.a. dess låga vikt 

 Ingen korrosion 

 Billigt 

 

   Svår att läcksöka 

 Känslig för yttre påverkan vid 

transport och montage 

 När det väl sker en incident går det 

fort och vattenförsörjningen för-

svinner 
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Gråjärn 

 

 

 

 

 

 

 

Noterbart: Gråjärnsrör för vattenledningar tillverkas ej längre. 

 

Segjärn 

 

 

 

 

 

 

 

Noterbart: Förekommer men är inte särkilt vanlig i huvudvattenledningar. 

 

Stål 

 

 

 

 

 

 

 

Noterbart: God hållfasthet och förbättring av ytbeläggning har medfört rör med lång livslängd.  

 

Betong 

 

 

 

 

 

 

 

Noterbart: Läggs i princip inte längre som vattenledningar. 

  

Fördelar   Nackdelar 

 Lätt att läcksöka 

 Tål högt invändigt tryck 

 God livslängd 

 

   Sprött 

 Invändig korrosion – hydrauliska 

problem 

 

Fördelar   Nackdelar 

 Smidig att reparera under drift 

 Går fort att lägga 

 God livslängd 

 

   Korrosion 

 

 

Fördelar   Nackdelar 

 Dragsäkra fogar 

 Lätt att läcksöka 

 God livslängd - hållbart 

 Smidig att reparera under drift 

 

   Korrosion 

 Råvarupriser 

 

Fördelar   Nackdelar 

 Billigt 

 Ingen korrosion 

 

   Skarvarna ofta gjorda med bly som 

är ett ohälsosamt material 

 Fogar med gummiring går sönder 

med tiden – mindre läckage som är 

svåra att läcksöka 

 Otympliga, jobbiga och kostsamma 

att byta ut 
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8 HÅLLFASTHETSDIMENSIONERING   

8.1 Verktyget 

Utveckling av ett verktyg i Excel har genomförts vilket främst har utgått från Svenskt Vattens publika-

tioner om dimensionering för plastledningar. Verktyget tar endast upp dimensionering med hänsyn till 

hållfasthet och inte ur flödessynpunkt.  

 

I Svensk Vattens publikationer beskrivs steg för 

steg vilka aspekter som måste tas i beaktande vid 

respektive anläggningsmetod, vilket har tilläm-

pats i verktyget. 

 

Huvudsakligen har verktyget tillämpat P66 som 

är mer ingående i beräkningsprocessen samt P98 

och P101 som är mer praktiskt lagda där beräk-

ningar ofta artar sig i färdiga tabeller, vilket un-

derlättar för projektören. Nackdelen detta för 

med sig är att det kan bli svårt att förstå hur vär-

dena har tagits fram och att tabellerna ofta resul-

terar i överdimensionerade ledningar. 

 

 

Det finns två typer av anläggningsmetoder för vattenledningar där den ena är markför-

lagda och den andra schaktfritt. 

 

Den markförlagda metoden används framförallt ute på landsbygden där omgivningen inte förhindras 

av störningar i form av trafik och andra infrastrukturer. Däremot vid stadsbebyggelse eller exempelvis 

korsningar av större vägar lämpar sig den schaktfria metoden väl då omgivningen inte berörs av ny-

läggningen. Dock kräver denna metod ett visst utrymme i form av schaktgropar vid den aktuella ned-

grävningspunkten. 

Fördelar med den schaktfria metoden är den i vissa fall är mer tidseffektiv då det inte behövs uppgräv-

ning och återställning samt risk för sättningar blir mindre. Dessutom fungerar metoden vintertid och 

har många miljömässiga fördelar som att fyllnadsmassor inte behövs i samma utsträckning som mark-

förlagda ledningar och att markens ytskikt ej påverkas. (Lundberg och Gustafsson, 2010) 

 

Verktyget tar upp dels markförlagda rör, men också de schaktfria metoderna infodring och rörspräck-

ning. Det finns andra metoder som vi valt att inte prioritera p.g.a. att Norrvatten inte har haft metoder-

na i åtanke. Dessa är bl.a. styrd borrning vars nackdel är att ledningsdjupet är stort vilket medför att 

eventuella reparationer är mycket svåråtkomliga. Den andra metoden heter strumpinfodring och an-

vänds framförallt vid renovering av avlopp. Metoden går ut på att ett plastmaterial i vätskeform förs in 

i en befintlig ledning för att därefter stelna. Det finns dock tveksamheter kring detta plastmaterial då 

det kan innehålla ämnen som kan vara cancerframkallande.  

Varje metod beskrivs mer ingående i respektive avsnitt där också beräkningsmetodiken tas upp.   

Figur 8.1 Skärmdump från verktyget 
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Anläggningsmetoder 

Verktyget hanterar tre olika metoder på hur ett rör kan installeras.  

 Markförlagda rör 

Den traditionella metoden där en ledningskanal grävs upp. 

 Infodring – kontinuerliga rör 

Är en renoveringsmetod som innebär att en ny ledning dras in i en befintlig. 

 Rörspräckning och PE-infodring 

Fungerar som infodring med skillnaden att innan ledningen dras in spräcks befintlig ledning 

upp. 

 

Indataparametrar i verktyget 

Verktyget har anpassats till projektören så att denne har stor möjlighet att kunna styra belastningsfall 

genom olika parametrar. Grundläggande parametrar (se figur 8.2) är tydligt framställda men projektö-

ren har även möjlighet att klicka fram bakomliggande parametrar och styra även dessa. Vid vissa pa-

rametrar måste tyvärr projektören själv läsa av diagram/tabeller för att få fram rätt värde (gäller tan-

gentmodul, sekantmodul, PN-klass och trafiklast).  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 8.2 Indataparametrar för rörspräckning i verktyget 



 

      45 

Redovisning 

Det verktyget kan åstadkomma är att kontrollera den för projektören vald ledning. Resultat redovisas i 

en egen ruta där olika parametrar har beräknas och jämförts med tillåtet värde. Håller ledningen för 

aktuell parameter visas en grön ruta, om inte en röd ruta, se figur 8.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 8.3 Resultatruta för rörspräckning i verktyget 
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8.2 Begrepp 

I detta avsnitt tas grundläggande begrepp som är viktiga att klargöra upp, innan vi fortsätter med 

dimensioneringsmetodiken för olika metoder.  

Rörstyvhet 

Rörstyvhet är ett mått på hur röret motstår yttre belastningar utan att deformeras. Idag har branschen 

klassificerat olika rörtyper i SN-klasser där sifferbeteckningen visar rörets styvhet i kN/m
2
. I dimen-

sioneringen används begreppen korttids- och långtidsstyvhet som är beroende av materialets E-modul, 

som förminskar med tiden. (P101, 2010) 

Ovalitet 

Ett rör som utsätts för ovanstående tryck ovaliserar (deformeras) i varierande grad beroende på materi-

alets egenskaper. Det är främst materialets ringstyvhet och återfyllningsmaterialet som påverkar fram-

tida ovalitet. Har återfyllningsmaterialet packats tätt omkring röret resulterar det att röret får betydande 

stöd från jorden vilket medför en minskad ovalitet. Se figur 8.4. (P98, 2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucklingstryck 

De vertikala belastningar som ett rör utsätts för orsakar tryckspänningar i rörväggen. Blir dessa spän-

ningar höga finns det risk för att röret kan komma att kollapsa. Jämför man bucklingslasten för fri 

buckling (utan stöd från omgivande jord) med stöd från jordmassor, visar det sig att stödet från om-

givningen bidrar betydligt till minskad ovalitet. (P98, 2008) 

  

 

Figur 8.4 Ovalitet - rör med stöd från kringliggande jord. 
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0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Djup (m) 

120 50 23 14 10 7 5 3 3 3 kN/m
2
 

 

8.3 Fysikaliska påfrestningar 

Rör i mark utsätts för fysikaliska krafter som jordtryck, trafiklaster, grundvattentryck och invändigt 

vattentryck. I trycksatta vattenledningar är i de flesta fallen det invändiga vattentrycket det dimensio-

nerande, eftersom de yttre belastningarna i jämförelse är betydligt mindre. (Stockholm Vatten, 2006) 

Avsnittet går igenom de olika påfrestningarna och hur de påverkar dimensioneringen på röret.  

Jordlast 

Jordlast ingår i kategorin yttre belastningar och är något som tas i beaktande i dimensioneringen. I 

markförlagda ledningar kan man genom val av återfyllnadsmaterial och packningsgrad i viss mån styra 

jordlasten och därmed ovaliteten. Jordlasten tas upp av röret som tryckspänningar i rörväggen och blir 

spänningen för hög kommer röret att bucklas. I tryckvattenledningar är jordlasten sällan det dimensio-

nerande eftersom röret har hög ringstyvhet tack vare det invändiga trycket.  

 

Vid beräkning av jordlast multipliceras jordens densitet med rörets anläggningsdjup, se ekv 1. Verkty-

get har tillämpat 19 kN/m
2
 över grundvattenytan och 11 kN/m

2
 under grundvattenytan. Djupet beräk-

nas från marknivå ner till rörhjässan och är en indataparameter som användaren själv kan styra över i 

verktyget.   

 
 
      
 
 
 
Jordlasten är en av tre termer för den totala yttre belastningen på röret. De övriga två är trafiklast och 

grundvattentryck.  

Trafiklast 

Om ett markförlagt rör har en nära anknytning till en bilväg är det viktigt att på samma sätt som vid 

beaktandet av jordlasten, också ta hänsyn till trafiklasten som en påverkande last.  

Trafikverket har fastställt att de tyngsta fordonen som tillåts användas på svenska vägar har en mot-

svarande vikt på 260 kN och det är detta riktvärde som används vid dimensioneringen. 

 

Noterbart är att anläggningsdjupet hos det makförlagda röret är viktigt att beakta. Är röret lagt i stort 

djup kommer jordlasten att bli den dominerande faktorn samtidigt som trafiklasten inte blir så betydel-

sefull, eftersom trafiklasten sprids enligt 2:1-metoden. Detta innebär att ett rör som har placerats djupt 

i mark får en dominerande jordlast med en liten påverkan från trafiklasten och på samma sätt, fast det 

omvända om ett markförlagt rör läggs grunt blir trafiklasten den dominerande lasten.  

 

Trafiklast är en indataparameter där användaren läser av trafiklasten ur ett diagram. Tabell 8.1 demon-

streras hur trafiklasten avtar med djupet.  

 

 
qj  jordlast på röret [kN/m

2
] 

γ  jordens densitet [kN/m
2
] 

H  anläggningsdjup [m] 
          

 

[ekv. 1] 

Tabell 8.1 Hur trafiklasten minskar med djupet (Källa: P66, 1989) 
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PE40 3,2 MPa 

PE63 5 MPa 

PE80 6,3 MPa 

PE100 8 MPa 

 

Grundvattentryck 

Även grundvattnets nivå är viktigt att ta i beaktande vid markförlagda rör. Tyngden från jordlasten 

kommer att minskas om grundvattennivån hos den omgivande jorden ligger högt och blir tyngre om 

grundvattnet ligger lågt (Arkimedes princip). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invändigt vattentryck 

I samtliga fall kontrolleras om det invändiga vattentrycket inte är för högt med avseende på vald led-

ning. Projektören anger som indataparameter PN-klassen för röret som är beroende av PE-klass och 

SDR-klass. Genom ekv. 3 fås en dragspänning som det invändiga trycket orsakar, vilket ska jämföras 

med tillåten spänning för vald PE-klass.  

 

Se tabell 8.2 för tillåtna värden för respektive PE-klass.  

 

En drifttemperatur av 20 grader tillämpas i vattenledningarna.  

(P101, 2010) 

 

 

 

 

  

 

    
   

   
 

 

σ dragspänning [MPa] 
P invändigt tryck [MPa] 
D  medeldiameter [m] 
e väggtjocklek [m] 

[ekv. 3] 

Tabell 8.2 Tillåtna spänningar  

(Källa: P101, 2010) 

 

                     
 

qw grundvattentryck på röret 

[kN/m
2
] 

H anläggningsdjup [m] 
Hw grundvattnets djup [m] 
D ytterdiameter [m] 

[ekv. 2] 

Källa: P101, 2010 

Källa: P101, 2010 
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8.4 Markförlagda rör 
 

  
  Figur 8.5 Markförlagd ledning – Norrvattens nya huvudvattenledning mellan Vallentuna och Norrtälje 

Beskrivning 

I denna metod schaktar man upp en ledningsgrav där röret sedan läggs på plats. Därefter återfylls led-

ningskanalen med valt återfyllningsmaterial och packningsgrad.  

Beräkningsmetodiken 

För ekvationer, se bilaga 1. 

Ett rör som ligger i jorden utsätts för jordlast och eventuellt för trafiklast och grundvattentryck. Vid 

dimensioneringen ska därför ovaliteten för röret att kontrolleras och jämföras med tillåten ovalitet för 

PE-rör (8 %), samt även bucklingstrycket.  

 

Ovaliteten räknas fram med ekv. 4 där korttidsstyvheten ska tillämpas eftersom ovaliteten sker rätt 

omgående efter återfyllningen av ledningskanalen. Es är sekantmodulen och är beroende av vilken 

packningsgrad som har används. 

 

För att inte röret ska kollapsa ska bucklingstrycket för materialet vara dubbelt (SK2) så stort som den 

aktuella belastningen. Bucklingstrycket räknas fram med ekv. 5 där tangentmodulen är beroende av 

återfyllningsmaterialet. Bucklingstrycket ska räknas fram både för korttid och för långtid där korttid 

jämförs med den aktuella jord- och trafiklast samt grundvattentryck och långtidsbucklingstrycket jäm-

förs med jordlast och grundvattentryck. (P66, 1989)  
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8.5 Infodring – kontinuerliga rör 

  

 

 

  

 

 

Beskrivning 

Denna metod är en av de vanligare utbytesmetoderna idag. Metoden som helhet går snabbt att genom-

föra och är ekonomiskt försvarbar då proceduren inte kräver stora resurser för nybyggnad. 

Infodring av rör är en renoveringsmetod som innebär att en befintlig ledning redan finns vid den öns-

kade ledningssträckan, men av någon anledning inte fyller dagens funktionsbehov.   

 

Det nya röret, infodringsröret, måste ha en mindre dimension än det befintliga då den dras in i det 

befintliga röret. Dimensionsskillnaden mellan ledningarna medför att ett utrymme skapas, vilket fylls 

av en fogmassa ofta bestående av cement för att stabilisera det nya röret. En vanlig fackterm för denna 

process är injektering. 

 

För att minska friktionen vid dragskedet mellan ledningarna, smörjs infodringsröret med ett oljelik-

nande medium för att minimera den krävande dragkraften. (P101, 2010) 

Beräkningsmetodiken 

För ekvationer, se bilaga 1. 

Det finns tre beräkningsfall vid infodring av rör. Det första fallet är användning av injektering. Det två 

andra är utan användning av injektering där den befintliga ledningen förväntas kunna uppta jord- och 

trafiklast eller med tiden förväntas gå sönder.  

I schaktgropar är ledningen förlagd i mark och därmed inte i det befintliga röret. Detta måste beaktas 

och beräkningar för detta är densamma som för markförlagda ledningar och kontrolleras i alla tre fal-

len. 

Fall 1 – injekterad ledning 

Injekteringen gör att infodringsröret flyter upp och trycker mot befintlig 

ledning vilket orsakar en viss ovalitet på infodringsröret, se figur 8.7. I 

verktyget antas att injekteringsbruket har torkat efter tio timmar och därför 

ska styvheten beräknas efter E-tiotimmarsmodulen. Ovaliteten beräknas 

med ekv. 6.  

  

På grund av injekteringstrycket kan röret kollapsa (buckla). Detta kontrol-

leras med ekv. 7 där bucklingstrycket ska vara dubbelt så stort än tillåten 

belastning (SK2).   

D.v.s. injekteringstrycket får ej överstiga 50 % av det beräknade buck- 

lingstrycket. 

 

 

 

Tabell 8.3  
  

Dimensioner 100-1000 mm 

Ledningslängd 0-500 m 

Material PE 

 

Figur 8.7 Injekteringstryck 

Figur 8.6 Infodring  

Källa: Johan Lundberg AB 
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Med anledning av att röret sällan omges helt av injekteringsbruket kan de delar av röret som ligger 

fritt utsättas för yttre belastningar, se figur 8.8. Detta måste tas i beaktande och kollas genom att det 

beräknade bucklingstrycket (ekv. 8) ska vara dubbelt (SK2) så stort som belastningen från jordlast och 

grundvatten. Bucklingen avser långtidsbelastning och därför tas inte trafiklasten i beaktande och i 

formeln ska därmed rörets långtidsstyvhet stoppas in. 

Föreskrifterna säger att injekteringen ska fylla minst 80 % av rörets höjd (P66, 1989). Därför tillämpas 

106 grader i beräkningsverktyget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall 2 – ej injekterad ledning, befintlig ledning förväntas uppta jord- och   

       trafiklast i framtiden 

I detta fall ligger infodringsröret fritt i befintlig ledning och kan endast utsättas för grundvattentryck 

och yttre belastningar där röret ligger i schaktgropar.   

 

På grund av otätheter i befintlig ledning krävs kontroll av att infodringsröret klarar grundvattentrycket. 

Det görs med ekv. 7 där rörets långtidsstyvhetstal appliceras samt att det beräknade bucklingstrycket 

ska vara dubbelt så stort som grundvattentrycket för att villkoret ska uppfyllas. Antagen initialovalitet 

är 2 %. 

 

Fall 3 – ej injekterad ledning, befintlig ledning förväntas inte uppta jord-                      

                         och trafiklast i framtiden 

 

Det finns tre olika fall på hur belastningen (utan sidostöd) överförs till röret där en är mer vanlig än de 

andra. I verktyget tillämpas det vanligaste fallet där storleken på ytan där lastöverföringen sker är 45 

grader. Faktorer som behövs kontrolleras är ovaliteten och spänningen i röret. För att beräkna infod-

ringsrörets ovalitet tillämpas ekv. 9 och beräkning av spänning tillämpas ekv. 10. 

  

106° 

injekteringsbruk 

Figur 8.8 Injekteringsbruket fyller 80 % av rörets höjd 
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8.6 Rörspräckning och PE-infodring 

 

 

 
 

 

 

Beskrivning 

Denna metod är en kombination av rörspräckning och infodring som beskrevs i föregående avsnitt. 

Metoden går ut på att ett draghuvud bryter isär och expanderar befintlig ledning. Samtidigt dras den 

nya PE-ledningen med efter draghuvudet och fås på plats. Viktigt att ta i beaktande är att i och med att 

jordmassor pressas åt sidan kan närliggande installationer ta skada.  

(P101, 2010) 

Beräkningsmetodiken 

För ekvationer, se bilaga 1. 

När infodringsröret har satts på plats kan det finnas en spalt mellan infodringsröret och det uppspräck-

ta röret. Med tiden kommer denna spalt att försvinna men i dimensioneringen tas det hänsyn till två 

fall. Det första är att infodringsröret ska kunna ta belastningar utan sidostöd och det andra är att spal-

ten är liten så att infodringsröret stöder mot befintlig ledning, d.v.s. dimensioneras som en ledning i 

mark. (P66, 1989) 

Fall 1 – utan sidostöd 

I detta fall dimensioneras infodringsröret att det ska kunna ta upp belastningar utan sidostöd. Procedu-

ren för detta är densamma som i fall 3 i infodring (ekv. 9) och redovisas därmed inte här. Blir ovalite-

ten stor här (större än spalten mellan befintlig ledning och infodringsröret) tillämpar verktyget fall 2 

istället. Verktyget kollar även buckling av grundvattentryck som har redovisats fall 2 – infodring  

(ekv. 7).  (P66, 1989) 

Fall 2 – ett visst sidostöd 

I detta fall är spalten så pass liten mellan den uppspräckta ledningen och infodringsröret så att när in-

fodringsröret deformeras kommer den att anligga mot befintlig ledning. För att räkna fram ovaliteten i 

detta fall används ekv. 11 och detta ska vara mindre än tillåtet värde.  

 

Kontroll av töjning görs även i detta fall med ekv. 12 och detta värde måste vara mindre än tillåtet 

värde för PE-rör, i verktyget är tillåtet värde satt till 2 %.  

Kontroll för buckling med avseende på grundvattentryck sker med ekv. 7. I formeln tillämpas lång-

tidsstyvheten och tidigare framräknad ovalitet. Bucklingstrycket som räknas fram ska vara dubbelt 

(SK2) så stort som det aktuella grundvattentrycket.  

 

Dessutom kontrolleras rörets kort- och långtidsbucklingstryck och jämförs med aktuell jord- och tra-

fiklast samt grundvattentryck, ekv 5.  

(P66, 1989)  

 

Tabell 8.4 
  

Dimensioner 50-600  mm 

Ledningslängd 0-150 m 

Material PE 

 

Figur 8.9 Rörspräckning och PE-infodring 

Källa: Johan Lundberg AB 
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9 Analys 

Övergripande användningsanalys 

I avsnittet diskuteras materialval med fokus på vad som är relevant för Norrvatten. 
 

Funktionsprioritering 

Gällande materialens funktion som rörledningar går det tyvärr inte att ge ett rakt svar om vilken av 

dessa som är bäst. Det viktigaste för företag som Norrvatten är att funktionsdugligheten i ledningarna 

alltid är brukbar och att det alltid är möjligt att leverera vatten till kunderna. Av den anledningen är 

investeringskostnaden vid nyläggning den sekundära aspekten ur ett långsiktigt perspektiv, vilket in-

nebär att dyrare material inte borde bli betraktat som negativt i jämförelse mot billigare. 

 

Med tanke på att driften av vattenledningssystemet är det primära, både ur Norrvattens och ur samhäl-

lets perspektiv, kan man inte acceptera längre avbrott, om ens kortvariga. Om flödet stängs ner är det 

inte bara ett problem med vattentillförseln utan det kan också leda till hygienisk problematik då bakte-

rier kan tränga in i de avstängda vattenledningarna. Dessa händelser brukar få stor uppmärksamhet i 

media eftersom det berör ett stort omfång av människor. Liknande fall har hänt då Norrvatten har 

tvingats gå ut med kokningsförelägganden för att minimera risken för epidemier. För ett företag som 

Norrvatten är detta naturligtvis inte bra och därför är hög driftstatus mycket angeläget att beakta vid 

materialval av nya ledningar.  

Vissa material har tyvärr den negativa egenskapen att reparationer kräver en avstängning av vattenflö-

det, vilket får anses vara en stor nackdel. Det gäller främst betong-, PE- och GRP-rör som har uppvisat 

sådana tendenser.  

 

Eventuell läckagevolym är också viktig att betrakta vid ledningens framtida bruk. En del rörmaterial 

uppvisar tecken på stor läckagevolym som kan orsaka enorma konsekvenser om detta skulle ske. Dels 

problematiken med hygien vid flödesavstängning, men dessutom finns det risk att jordmassor forslas 

bort av vattnet från läckan. I praktiken kan det innebära att om ett rör är placerat vid (under) en väg-

kant och börjar läcka stora volymer vatten kan reaktionen bli att jordmassor under vägbanan forslas 

bort vilket i sin tur kan leda till vägbanan inte längre står på fast grund. 

Av erfarenhet vet man att användning av betong- och GRP-rör med tiden kan innebära stora läckage-

volymer och med det i åtanke är dessa rör inte förstavalet vid nyläggning. 

 

Det är viktigt att poängtera att Norrvatten och de flesta vattendistribuenterna har en viss tolerans kring 

läckor. Små läckor tolereras till den gränsen att det inte påverkar flödet eller vattenkvaliteten på ett 

anmärkningsvärt sätt. 

 

Indikationer på att det finns läckor i ett ledningssystem går att till viss del förutspå genom att jämföra 

den nattliga vattenförbrukningen som vanligtvis är den tidpunkt då förbrukningen är minst. Visar in-

strument att förbrukningen är något högre än normalt under natten kan man med stor sannolikhet anta 

att en läcka finns i ledningen. 
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Vissa material lämpar sig bättre för reparationsåtgärder än andra. Att ha möjlighet till en snabb läck-

sökning för att förebygga att läckorna i framtiden blir större och därmed skapa allvarligare incidenter, 

är mycket väsentligt.  

Principen för läcksökningen är att ”lyssna” efter läckljud med särskilda instrument. Metalliska materi-

al är ur denna aspekt mer fördelaktigt då det är ett faktum att metall leder ljud mycket bra.  

 

Givetvis vill alla intressenter använda sig av ett material med bästa möjliga livslängd och där finns 

också problematiken med definitionen på livslängd. Det är svårt att avgöra en lednings livslängd efter 

nyläggning, då man med erfarenhet vet att det oftast är markens kondition som avgör en lednings livs-

längd, d.v.s. om ett likadant material tillämpats i två olika markförhållanden.  

 

Materialanalys 

PE 

Skadefrekvensen kring detta material är litet till antalet vid jämförelse med övriga material och ska-

dorna hos PE uttrycker sig vanligtvis genom mindre läckagevolymer i fogen då svetsen har släppt 

mellan rörändarna.  

Överlag är detta material mycket användbart och intressant men det finns frågetecken att beakta. Bland 

annat då utveckling av rör och dess monterbara delar, styrs utav tillverkarna. Detta medför en inte helt 

sund utveckling då företag med säljintressen inte nödvändigtvis har samma långsiktiga strävan på kva-

litet likt företag i Norrvattens situation. 

 

GRP 

De första glasfiberarmerade ledningarna började användas i mitten på 1960-talet, med förhoppningen 

att denna materialtyp skulle bana vägen för en ny våg av spännande ledningstyper. För Norrvatten har 

dock resultatet varit blandat och kvalitetsgarantin kan emellanåt ifrågasättas. GRP ska teoretiskt sett 

klara extremt höga påfrestningar. Det har dock med tiden som sin erfarenhet visat sig att skadorna 

varit många och omfattande, vilket medfört dyra omkostnader. Det som kännetecknar skadorna hos 

detta material är att det inledningsvis uttrycker sig likt en sprickbildning i rörväggen, vilket sedermera 

uttrycker sig liknande en dynamisk smäll i röret. Resultatet blir en stor hålbildning i rörprofilen och 

läckaget blir dessvärre omfattande. Från 1980-talet och framåt har läckage hos Norrvattens ledningar 

nästan uteslutande drabbat GRP-rören. 

 

GRP-rören har varit mycket olycksdrabbade i Norrvattens ledningsnät, men också nationellt. Ofta med 

skador som sker mycket fort och med stora läckagevolymer som följd.  

 

Anledningen till GRP:s framfart i början på 1990-talet var p.g.a. dess ”spännande” möjligheter med 

vad man ansåg då med nya och bättre egenskaper än vad tidigare rör erbjudit. Prisbilden var också av 

betydelse då denna rörtyp var billigare än andra motsvarigheter.  

Gråjärn 

Gråjärn ligger högt upp vid sammanställd läckagestatistik över material. Förklaringen till detta är att 

Norrvatten har väldigt gamla ledningar i sitt rörnät då de redan på 1960-talet slutade med nyläggning 

av detta material. Gråjärnet är känsligt för sättningar och är väldigt sprött vilket gör att om tryckkraf-

terna blir tillräckligt stora går röret rakt av. 
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Segjärn 

Segjärn som rörmaterial är relativt oprövat i Norrvattens ledningsnät, endast 250 meter, vilket har 

förklaringen att segjärn oftast används i mindre dimensioner till distribution- och servisledningsnäten.  

 

Dagens segjärnsrör är väl utvecklade med ett bra korrosionsskydd och går fort att lägga tack vare den 

smidiga Tyton-fogen.  

Stål 

Stål ligger högst upp i Norrvattens läckstatistik vilket har förklarats med att under stålrörens tidiga 

utveckling hade man bristfällig ytbeläggning som har uttryckt sig i korrosion på rören. Dagens stålrör 

har betydligt bättre ytbeläggning och branschen som helhet hoppas därmed undvika den stora korro-

sionsproblematiken. 

 

Stålrör ger sällan större konsekvenser i form av stora läckagevolymer och därmed förlorad vattentill-

försel, utan den typiska skadan är frätskador i form av korrosion.  

 

I och med att OV-skarven har kritiserats av Arbetsmiljöverket är den på väg att fasas ut och ersatts 

med DIN-skarven. Detta medför en del omställningar för den annars så konservativa branschen. OV-

skarven som möjliggjorde vinkeländringar fungerar inte längre för DIN-skarven och därmed blir man 

beroende av krokar.  

Betong 

Betong är den en av de dominerande ledningstyperna hos Norrvatten med 30 % av deras ledningsnät, 

vilket är en anmärkningsvärd stor siffra med tanke på att i Sverige finns 2,5 % betongrör totalt i vat-

tenledningsnätet. Detta förklaras med att Norrvatten med anslutande kommuner under 1960-talet 

byggde ut en stor del av ledningsnätet under en period där betong var ett väldigt aktuellt material. 

I läckningssammanhang är betong ett förhållandevis bra alternativ. De läckor som påträffats är oftast 

då packning i fogen gått sönder. Förmodligen finns det fler mindre läckor som inte är kända men är 

inte heller ett stort problem då den generella vattentillgången i Sverige är god och är inte av större 

betydelse. 

 

Längsgående sprickbildningar på betongrör har på senare tid påvisats och kopplas till fenomenet et-

tringit. Detta har medfört korrosionsproblem i armeringsjärnen som med tiden har tappat i hållfasthet 

och hål i röret har med tiden rivits upp. Detta har inneburit konsekvenser i form av stort läckage vilket 

inte är acceptabelt. 

 

Dock är det svårt att göra en helt rättvis bedömning av detta material då dem tre typerna av betongrör 

inte har en separat skadestatistik tillgänglig.   
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Övrig analys 

Genom den materialbeskrivning vi skapat över Norrvattens material är det överraskande många av 

dessa som påvisar samma eller mycket liknande skadesymptom i verkligheten som beskrivits teore-

tiskt i litteraturen. Framförallt handlar detta påstående om betong, gjutjärnstyperna och stål. De, ur 

branschens synvinkel, nyare materialen som PE och GRP finns liten långsiktig erfarenhet kring, utan 

långsiktigheten förutspås genom teoretiska tillämpningar. Den praktiska erfarenheten är viktig för att 

veta skador och dess inverkan, men denna kunskap får man genom långsiktig bearbetning av statistik 

och analysering. 

 

Det är inget fel med traditionella arbetsmaterial såsom betong och stål. Materialproblem handlar istäl-

let om kortsiktigt tänkande och att utan större eftertänksamhet använda sig av ordentligt beprövade 

material. 

 

Andra aspekter inom VA-branschen är att leverantörer gärna målar upp en bild av sin produkt i säljan-

de syfte. Detta gör det svårt för en seriös projektör att särskilja produkters ”egentliga” kvalitet då mer 

eller mindre alla produkter är ”världsklass”.  

Dimensioneringsanalys 

Hållfasthetsdimensionering 

Dagens VA-projektörer går allt längre ifrån ingenjörsmässiga beräkningar till att använda sig av färdi-

ga tabeller och datorprogram.  

Beräkningar för hållfasthetsdimensionering kan utföras mycket noggrant men i praktiken tillämpas 

oftast färdiga lösningar och standardiseringar för att göra projekteringen mer tidseffektivt. I verklighe-

ten är det svårt att avgöra hur ofta och hur mycket många av dagens ledningar är överdimensionerande 

p.g.a. detta arbetssätt. Men förenklade dimensioneringsmetoder i form av att plocka färdiga rörstan-

darder ur tabell, kan ur ett långt perspektiv vara underutvecklande för branschen i helhet. Detta beror 

på att man inte kan veta konsekvensen av vald rördimension eller jämföra valet med andra lämpliga 

rördimensioner. 

I verkligheten är det dock vanligt att det inre trycket är det dimensionerande och då blir beräkningar 

för hållfasthet mer en säkerhetsåtgärd.  

Utbytesmetoder 
Utbytesmetoderna har utvecklats mycket och ses idag som alternativ till den traditionella markförlagda 

metoden. Dock måste vald metod väljas efter de verkliga förhållandena. 

Det finns många aktörer inom branschen för markförlagda ledningar, dock desto mindre för de schakt-

fria metoderna. Det medför att konkurrenssituationen är bristfällig jämfört med den traditionella meto-

den.  

Infodring är ett bra alternativ för mindre dimensioner och där man inte har möjlighet att orsaka stör-

ningar i infrastrukturen. Nackdelen med metoden är dock att det är brist på företag som hanterar större 

dimensioner då det kan krävas specialistutrustning från utlandet. 

 

Vid infodringsmetoden beskrivs två fall vid ingen användning av injektering som beror på om befint-

lig ledning förväntas kunna uppta yttre laster eller inte. I praktiken antas oftast att den nya ledningen 

ska kunna ta upp yttre laster själv, oavsett befintlig ledningsstatus. Ur ett säkerhetsperspektiv är detta 

ett bra sätt för att undvika framtida eventuella komplikationer, dock kan det leda till en viss överdi-

mensionering.  
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10 Slutsats  

Informationssamling kring vattenledningsmaterial är en komplicerad procedur. Det har inte varit svårt 

att hitta information, däremot har den information vi hittat oavsett rörmaterial uteslutande varit produ-

centens egna. Detta medför att mycket av den informationen som finns tillgång till inom vattenled-

ningar, är subjektiv och ensidig och där alla leverantörer oavsett produkt påstår att ”detta material är 

det bästa”. I Sveriges vattenledningsnät är det nödvändigt att få en mer kritisk granskning kring pro-

dukter och dess egenskaper för att påvisa mer realistiska egenskaper samt också för att förstå konse-

kvenser vid användningen av ett material. 

 

Att jämföra olika material mellan dess läckstatistik ur ett historiskt perspektiv ger inte en rättvis be-

dömning i avseende på kvalitet. Det vi vill lyfta är att fokuseringen ska ligga på de stora läckagen än 

det totala antalet läckor, där även mindre läckage ingår.  

 

Driften i synnerhet är det primära med avseende distribution och vattenkvalitet. Gällande vattenkvali-

teten är det viktigt att behandla vatten som ett livsmedel. Med tanke på den volym vatten som passerar 

i det trycksatta ledningsnätet är det inte svårt att förstå konsekvensen av vad förorenat vatten kan inne-

bära om det då skulle nå fram till ett mindre samhälle. Därför anser vi att de för tillfället mest lämpade 

materialen för huvudvattenledningar är stål- och PE-rör, där stålrör väger lite tyngre med tanke på dess 

kombination av höga hållfasthet och förbättrade ytbeläggning. PE-rör påvisar överlag lägst läcknings-

frekvens hos alla rörmaterial hos Norrvatten men är dessvärre relativt oprövat för dimensioner som 

huvudvattenledningar normalt kräver. Sker det dock en revolutionerande utveckling finns det ingen 

anledning, ur en läckningssynvinkel, att inte använda sig av detta material. Övriga material behöver 

förbättras för att anses konkurrenskraftiga. 

 

I samband med utvecklingen av vårt verktyg har vi fått bilden av att dagens projektörer har bristande 

kunskaper av de bakomliggande beräkningsprocesserna kring hållfasthetsdimensionering av ledningar. 

I de flesta fallen fungerar tillämpningen av färdiguträknade tabeller samt diagram tillfredsställande. 

Vissa omständigheter kräver dock kunskaper inom klassisk hållfasthetsberäkning, vilket få personer 

idag hanterar. Detta är en svag punkt och det finns stor risk för ineffektivitet då branschen i sin helhet 

blir beroende av ett fåtal kunniga ingenjörer inom hållfasthetsdimensionering.  
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11 Rekommendationer 

Vi anser att Norrvatten överlag är ett väl fungerande företag, dock vill vi rekommendera att fortsätta 

sin övergripande dokumentation kring sitt eget ledningsnät då det är viktigt att ha tillförlitlig statistik 

kring olika material. Detta behövs för att göra korrekta avvägningar kring en vattenlednings kondition.  

Läcksökningen är beroende av att dokumentationen visar tydligt vilket material som finns på given 

plats för att kunna genomföra sökningen effektivt.  

 

Inom hållfasthetsdimensioneringen rekommenderar vi att Norrvatten kompletterar sin kompetens för 

att kunna utföra nödvändiga beräkningar som i det långsiktiga perspektivet bidrar till en utveckling av 

branschen. 

 

Vi har förstått att Norrvatten inte har hängt med den tekniska utvecklingen i samma utsträckning som 

utländska företag, främst gällande datamodeller som kan simulera vad som händer med nätet vid even-

tuella akuta avbrott. Det är vikigt att kunna förutspå konsekvenserna av en viss skada eftersom vatten 

alltid ska finnas till hands.  
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Bilaga 1 - Formler 

Samtliga ekvationer kommer från P66, P98 och P101. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρ  densitetsskillnad mellan injekterings-
bruk och vätskan i röret [N/m

3
] 

D  diameter [m] 
S  rörstyvheten [N/m

2
] 

Q/D vertikalbelastning [N/m
2
] 

S korttidsstyvheten [N/m
2
] 

Es sekantmodul [N/m
2
] 

P bucklingstryck [kN/m
2
] 

Et tangentmodul [kN/m
2
] 

S korttidsstyvheten [kN/m
2
] 

   
       

                         

   

 

 

                 

               
 

           
     

     
 
    

  
P bucklingstryck [N/m

2
] 

S rörstyvheten [N/m
2
] 

Φ ovalitet i % 

 

          
    

  
      

P bucklingstryck [N/m
2
] 

S rörstyvheten (långtid) [N/m
2
] 

α vinkel i radianer 

 

          
 

 
 

     

            
  

                 
   

    
  

 
Q/D belastning på röret (qj + qv) [kN/m

2
] 

SDR SDR-klass 
E E-modul (långtid) 

                           
 

 
  E 

Ekv. 6 – ovalitet vid injektering 

Ekv. 7 – buckling av grundvattentryck (gäller även injekteringstryck) 

 

Ekv. 5 – bucklingstryck för markförlagd ledning 

 

Ekv. 8 – buckling av ledningens hjässa 

 

Ekv. 4 – ovalitet för markförlagd ledning 

Ekv. 9 – ovalitet utan sidostöd 
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σ spänning i rörvägg [kN/m
2
] 

Q/D vertikalbelastning på röret (qj + qv) [kN/m
2
] 

SDR SDR-klass 

 

          
     

 
 

D medeldiameter [m] 
D1 ytterdiameter [m] 
D2 befintlig lednings innerdiameter  
 efter uppspräckning [m] 

 

   
     

 
 
 

 
 

D medeldiameter [m] 
D1 ytterdiameter [m] 
D2 befintlig lednings innerdiameter  
 efter uppspräckning [m] 

s godstjocklek [m] 

 

Ekv. 10 – spänning i röret utan sidostöd 

 

Ekv. 11 – infodringsrörets ovalitet med sidostöd 

Ekv. 12 – töjning i rörvägg med sidostöd 

 

 


