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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Johan Lundberg AB som har haft ett behov av att det 

tas fram en guide vid åtgärder av vattenledningar. Åtgärder kan innebära nyläggning, utbyte eller 

renovering av en vattenledning. Syftet med rapporten är att ta reda på om ett visst material eller 

metod kan användas till vattenledningar, få fram för- och nackdelar med dessa material och 

metoder, både för installationsfasen och för driftsfasen. Detta görs ur ett långsiktigt tekniskt, 

ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.  

Rapporten innehåller en faktadel med tänkbara material och schaktfria metoder och sju stycken 

intervjuer med ledningsägare har genomförts och en sammanställning av dessa intervjuer 

presenteras i kapitel 5.3. Intervjuerna har utförts för att få reda på flera ledningsägaras erfarenheter 

av material och metoder och även deras kravställningar på vattenledningar. 

I slutsatsen konstateras att PE är det material som används mest av de intervjuade ledningsägarna, 

men också att det finns flera problem med PE som rörmaterial i vattenledningar. När det gäller 

metoder är det svårt att ge en entydig slutsats för vilken metod som passar bäst för nybyggnad, 

utbyte eller renovering av vattenledningar.  

I bilaga 1 sammanställs de fakta och erfarenheter som har framkommit under detta examensarbete. 

Denna sammanställning kan tillsammans med de flödesscheman som också finns i bilaga 1 ses som 

en guide med riktlinjer för ledningsägare när de ska åtgärda sina vattenledningar. 
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Abstract 

This thesis has been carried out on behalf of Johan Lundberg AB, which has had a need to be 

developed a guide for action by the water that is in need of new water mains, replacement or 

renovation. The purpose of the report is to find out whether a particular material or method can be 

used in water supply, obtaining advantages and disadvantages of materials and methods, both for 

the deployment and operational phases. This is done from a long-term technical, economic and 

environmental perspective. 

This report provides a fact based section with possible materials and trenchless methods that can be 

used for new lines, replacement or refurbishment of water pipes. 

Seven interviews with tap owners have made and a summary of these interviews are presented in 

Section 5.3. The interviews have been conducted to find out more water owners experiences and 

requirements scores on water pipes. 

In the conclusion found that PE is the material used in most of the interviewees tap owners, but also 

that there are several problems with PE as material for water pipes. When it comes to methods, it is 

difficult to give a clear conclusion to which method is best suited for new construction, replacement 

or renovation of water pipes.  

Appendix 1 summarizes the facts and experiences that have emerged during this thesis. This 

compilation together with the flowcharts also in the appendix 1 can be seen as a guide for tap 

owners when to fix their water pipes.
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Begreppsförklaringar   

DIVA  Kungliga Tekniska Högskolans publikations databas 

ISTT  The International Society for Trenchless Technology.  Detta är paraply 

 organisation för schaktfri teknik som verkar för att sprida kunskapen över hela 

 världen. 

SSTT  Scandinavian Society för Trenchless Technology är ett skandinaviskt samarbete för 

 schaktfri teknik. Detta är en del av ISTT. 

AMA  Allmän Material- och Arbetsbeskrivning för anläggning 

Diffusionstät  Detta innebär att materialet inte släpper igenom lukt eller föroreningar utifrån. 

Självbärande  Det nya rörmaterialet eller produkten är inte beroende av att den befintliga

 ledningen upptar belastningar för rådande jord och trafiklaster, och inte heller 

 beroende av stödet från invändigt tryck i ledningen. 

Icke självbärande Den nya ledningen måste samverka med den befintliga ledningen, den befintliga 

 ledningen förväntas uppta de belastningar för rådande jord och trafiklaster under 

 hela ledningens livslängd 

Bentonit  Bentonit är ett geologiskt material som används vid styrd borrning. Bentoniten 

 blandas med vatten som tillsammans bildar den borrvätska som behövs för att 

 kunna utföra borrningen 

Blow ups  Borrvätskan tränger upp i markytan under installationsfasen. 

Smartball  Smartball är en läcksöknings sond som placeras inuti röret vid läcksökning 

SDR-klass  Standard Dimension Ration, ett förhållande mellan rörets yttermått och 

 godstjocklek 

Svep  Nytt stålmaterial som svetsas fast på den befintliga stålledningen vid läckor eller 

 skador på röret. 

    



   

V 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 2 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................................ 2 

1.4 Metoder. ........................................................................................................................................ 2 

2. Nuläge .................................................................................................................................................. 3 

2.1 VA – Ledningsnätet ........................................................................................................................ 3 

2.2 Schaktfritt ledningsbyggande ........................................................................................................ 3 

2.3 Johan Lundberg AB ........................................................................................................................ 4 

3. Teoretisk referensram ......................................................................................................................... 5 

3.1 Intervjuer ....................................................................................................................................... 5 

4. Faktainsamling ..................................................................................................................................... 6 

5. Genomförande .................................................................................................................................... 7 

5.1 Ledningsmaterial och produkter ................................................................................................... 7 

5.1.1 Stål .......................................................................................................................................... 7 

5.1.2 Segjärn .................................................................................................................................... 7 

5.1.3 PE (Polyeten) .......................................................................................................................... 8 

5.1.4 GAP (Glasfiber Armerad Polyester) ........................................................................................ 9 

5.1.5 Infodringsslangar .................................................................................................................... 9 

5.2 Schaktfria produktionsmetoder .................................................................................................. 11 

5.2.1 Inledning. .............................................................................................................................. 11 

5.2.2 Styrd borrning ....................................................................................................................... 11 

5.2.3 Styrd borrning med rullborrkrona ........................................................................................ 13 

5.2.4 Augerborrning ...................................................................................................................... 14 

5.2.5 Rörramning ........................................................................................................................... 14 

5.2.6 Hammarborrning .................................................................................................................. 15 

5.2.7 Mikrotunnling ....................................................................................................................... 15 

5.2.8 Direct pipe (Mikrotunnling med stålrör) .............................................................................. 16 

5.2.9 Rörspräckning ....................................................................................................................... 17 

5.2.10 Infodring med kontinuerliga rör (Sliplining) ....................................................................... 19 

5.2.11 Infodring med formpassat rör ............................................................................................ 19 



   

VI 

 

5.2.12 Infodring med flexibelt foder (Strumpa) ............................................................................ 20 

5.2.13 Infodring med infodringsslang ........................................................................................... 20 

5.2.14 Beläggningar ....................................................................................................................... 20 

5.3 Intervjuer med ledningsägare ..................................................................................................... 21 

6. analys ................................................................................................................................................. 26 

6.1 Analys av ledningsägarnas kravställningar .................................................................................. 26 

7. Slutsatser ........................................................................................................................................... 27 

7.1 Slutsatser för ledningar med dimensionen mellan 100-400 mm. ............................................... 27 

7.2 Slutsatser för ledningar med dimensioner mellan 400-1200 mm. ............................................. 28 

Referenser ............................................................................................................................................. 29 

Elektroniska källor ................................................................................................................................. 29 

Muntliga källor ...................................................................................................................................... 30 

Bilaga 1: Guide för material- och schaktfria metodval vid åtgärder av vattenledningar ...................... 31 

 



   

1 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Johan Lundberg AB har uttryckt ett intresse för att ta fram en guide för metodval vid åtgärder av 

trycksatta vattenledningar. En anledning till att Johan Lundberg AB tycker att en sådan guide bör tas 

fram är att företaget på uppdrag av Norrvatten tagit fram åtgärdsförslag för en specifik 

huvudvattenledning som har drabbats av flera haverier.  Johan Lundberg AB har föreslagit i sin 

utredning hur de akuta problemen med ledningen ska lösas kortsiktigt. Detta för att undvika att stora 

vattenmängder läcker ut. För mer långsiktiga åtgärdsförslag på ledningen har Johan Lundberg AB 

tagit hänsyn till både installationskostnader och för reparationer och problem som uppstår i 

driftsfasen.  De har också satt upp ett antal skallkrav och kriterier för ledningen som måste uppfyllas. 

Med hjälp av dessa kriterier och krav har Johan Lundberg AB kommit fram till i sin slutsats i sin 

rapport att det är svårt att säga entydigt vilken metod och material som ska väljas vid en långsiktig 

åtgärd på ledningen. Istället bör val av material- och utbytesmetod göras utifrån vilka förutsättningar 

som den specifika delen av ledningen har som skall åtgärdas.  

De förutsättningar som kan ha betydelse för material- och metodval på stora vattenledningar är: 

 Vilket jordmaterial som finns i marken där åtgärden på ledningen ska utföras?  

 Vilket material som finns närmast runt den befintliga ledningen? 

  Hur omgivningen ovan mark ser ut? Är det storstadsmiljö? Är det korsande vägar som 

 ska passeras? 

 Om det finns en befintlig ledning och vilket material som den i sådant fall består 

 av? Vilken hydraulisk kapacitet som den nya ledningen måste ha? 

 Tredje part ska drabbas i minsta möjligaste mån.  

De böcker, rapporter och examensarbeten som finns och handlar om trycksatta vattenledningar tar 

inte upp så mycket om just åtgärder som byggande, utbyte eller renoveringar av vattenledningar. Det 

närmaste VA-examensarbete från KTH som hittats har titeln ”Materialegenskaper och 

dimensionsmetodik för vattenledningar” (Ståhlfors &Öberg, 2012) och som handlar om de material 

som finns i Norrvattens ledningsnät och dimensioneringsmetodik. Detta arbete nämner två stycken 

schaktfria metoder som kan användas, men tar dock inte upp något mer om åtgårder på ledningar.  

Branschorganisationen Svenskt vatten kommer årligen ut med ett antal rapporter och publikationer. 

Det finns en rapport från dem som heter ”Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar”, (Annika 

Malm, 2012) och som har inriktningen att vägleda ledningsägare om hur vilka ledningar som 

eventuellt ska åtgärdas väljs, så Svenskt vattens rapport kan användas i steget innan detta 

examensarbete.  Det närmaste som kan liknas med detta examensarbete är Svenskt vattens 

publikation P101 med titeln ”Schaktfritt byggande av markförlagda ledningar av plast”. Deras rapport 

tar upp ett antal tänkbara schaktfria metodval för åtgärder på vattenledningar med plast som 

materialval, men Svenskt Vattens rapport är inriktad mot den hållfasthetsmässiga dimensioneringen.  

I övrigt har det inte hittats några arbeten gjorda inom området i Sverige, men efterfrågan finns. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram en guide för metodval vid åtgärder av trycksatta 

huvudvattenledningar som är i behov av nyläggning, utbyte eller renovering.  Denna guide är avsedd i 

första hand för Johan Lundberg AB och i andra hand för Norrvatten. Övriga vattenledningsägare är 

tänkbara intressenter. 

Ett övergripande mål med examensarbetet är att sammanställa och analysera de metoder och 

kunskaper som finns inom schaktfri ledningsbyggnad. Dessa kunskaper och erfarenheter som 

ledningsägare har ska förmedlas i denna rapport så att fler ledningsägare kan använda sig av 

schaktfria metoder på rätt sätt. 

Det finns flera anledningar till att använda sig av schaktfri ledningsbyggnad. Eftersom hela sträckor 

inte behöver schaktas så blir kostnaderna mindre vid installationsfasen och entreprenadtiden kan 

kortas ned och andra fördelar kan vara att vägar inte behöver stängas av. Återställningsarbetet 

minskar också med mindre schakt. Miljön påverkas också positivt med minskade materialtransporter. 

Problem som finns med schaktfria tekniker är bland annat läcksökning och reparation av läckor. Går 

det att reparera utan att stänga av flödet i ledningen? Ett problem som gäller den schaktfria metoden 

styrd borrning är förläggningsdjupet som många gånger blir större än tre meter på den nya 

ledningen, vad får detta för konsekvenser? Förkortas livslängden pga. repor och de krafter som 

rörets utsätts för vid installationen med metoden rörspräckning?  

Detta är frågor som förhoppningsvis kan besvaras i denna rapport och vilka metoder som passar bäst 

för olika sträckor vid omläggning. 

1.3 Avgränsningar 

Trycksatta huvudvattenledningar dimension: 100 mm och uppåt.  

1.4 Metoder. 

En faktainsamling gjordes om olika tänkbara rörmaterial och utbytesmetoder vid åtgärder av 

vattenledningar. Denna faktainsamling gjordes med hjälp intervjuer av materialleverantörer, 

entreprenörer och flera ledningsägare (exempelvis Stockholm Vatten, Uppsala Vatten och Göteborg 

Vatten). Utöver detta togs fram fakta om rörmaterial och metoder ur rapporter och eventuella 

webbsidor. Det gjordes även intervjuer med reparationsentreprenörer och 

läcksökningsentreprenörer för att undersöka om det går att göra lagningar och läcksökningar på olika 

material.  

Med hjälp av denna faktainsamling gjordes en guide för Johan Lundberg AB och ledningsägare där 

det framgår: 

 Om ett visst material eller metod kan användas, för- och nackdelar med material och 

 metoder, både för installationsfasen och för driftsfasen?  Detta görs ur ett långsiktigt 

 tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

 Olika Ledningsägares erfarenheter och kravställningar på vattenledningar. 

 Vad ledningsägaren bör tänka på vid åtgärder. 
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2. Nuläge 

2.1 VA – Ledningsnätet 

Det viktigaste livsmedlet som finns är dricksvatten. Vi är alltså beroende av att det finns ett rent och 

hälsosamt vatten i tillräcklig mängd för att kunna leva och må bra. I Sverige får de flesta av oss 

människor dricksvattnet från en kommunal anläggning (Svensktvatten.se, 2013). Dricksvattnet 

kommer från råvatten som kontrolleras och eventuellt renas i ett vattenverk. I Sverige finns drygt 

1700 stycken vattenverk runt om i landet som producerar nästan 1000 miljoner kubikmeter 

dricksvatten per år tillsammans. För att kunna distribuera alla dessa kubikmeter till ca åtta miljoner 

människor finns det ett vattenledningsnät i Sverige som består av ca 67 000 km ledning 

(Svensktvatten.se, 2013).  

Förutom vattenledningar består det svenska Va-nätet också av ca 92 000 km avloppsledning. Hela 

detta Va-nät motsvarar ett återanskaffningsvärde om ca 500 miljarder kronor.  

Sveriges vattenledningsnät består av ledningar som till största del är byggda mellan 1960-1979, men 

det finns kvar ledningar ända från 1800-talet. När det gäller materialfördelningen på befintliga 

vattenledningar ser vi att gjutjärn och segjärn står för 55 %, PE och PVC för ca 35 % och resterande 10 

% är betong, stål med flera material (Malm & Svensson, 2011). Gjutjärn användes mestadels som 

rörmaterial fram till 1970, efter 1970 byttes gjutjärnet ut mot segjärn och PVC till en början. De 

senaste 20 åren har PE ledningar nästan helt slagit ut övriga material både vid nyanläggning och vid 

utbyte av befintliga ledningar.  

Dagens förnyelsetakt på de svenska vattenledningarna är 0,5 %, detta är ett medelvärde för de 

senaste åren, vilket motsvarar ca 355 km vattenledning som åtgärdas varje år, (detta är exklusive 

ledningsutbyggnader). Malm och Svensson menar i sin rapport att det finns behov av att 

förnyelsetakten ökar något för att vi i Sverige ska klara av att ha ett väl fungerande 

vattenledningsnät. Förnyelsetakten 0,5 % per år motsvarar ca två miljarder kronor i 

investeringskostnad för vattenledningsägare (Malm & Svensson, 2011). Nästan en fjärdedel eller 400-

500 miljoner kr av denna förnyelse står schaktfritt ledningsbyggande för, resterande är öppen schakt 

(svenskvatten.se/Utbildning, 2013). 

2.2 Schaktfritt ledningsbyggande 

Schaktfritt ledningsbyggande innebär nyinstallation, utbyte och renoveringar av underjordiska 

installationer med minimal schaktning. Exempel på underjordiska installationer kan Va-, fjärrvärme-, 

gas- eller el- och teleledningar, det kan även vara brunnar. 

Schaktfria tekniker för ledningsbyggande har funnits i snart 40 år i Sverige. Det hela startade med att 

flexibla foder (så kallade strumpor) började användas i början av 1970-talet för att infodras i spill och 

dagvattenledningar. De första flexibla fodren var uppbyggda av filt eller glasfiberväv som var 

impregnerade med harts. Denna harts kunde bestå av olika material beroende på 

användningsområde. Nya flexibla foder och tekniker har sedan dess utvecklats för att under en 

längre tid vara ett erkänt alternativ till traditionell schaktning av ledningar i Skandinavien (sstt.se, 

2013).  
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På 1980-talet startade engelsmännen med att byta ut uttjänta gas-ledningar med hjälp av en teknik 

som kallas för rörspräckning. Då det också blev uppenbart att det behövdes renoveras så väl gas, VA, 

el och teleledningar i städernas ledningsnät i stor utsträckning, så 1986 startades ISTT i England för 

att kunna utveckla och sprida kunskap om schaktfria tekniker. 1989 startades SSTT som är en nordisk 

gren av ISTT för att samarbeta och sprida schaktfria tekniker i norden. 

Schaktfritt ledningsbyggande är inte bara utbyte eller renovering av ledningar utan även nyläggning. 

För detta finns det ett antal olika borrmetoder för både jord- och bergborrningar. Det finns några 

relativt enkla borrningar för korta borrningar under exempelvis vägar och banvallar. Och sedan finns 

det borrningar upp till 1000 meter i jord och 300 meter i berg som är styrbara. De kan alltså styras 

från markytan med hjälp av radiosändare i själva borrhuvudet och en mottagare ovan marken. Dessa 

borrtekniker kan användas till skydds- eller mediarör för VA, gas, fjärrvärme, el- och teleledningar. 

Flera av teknikerna är lämpliga för huvudvattenledningar, dessa kommer att beskrivas utförligt i 

kapitel 5.2 i denna rapport. 

2.3 Johan Lundberg AB 

Johan Lundberg AB är ett oberoende konsultföretag som är specialister på schaktfria tekniker för 

ledningsbyggnad (Lundberg, 2013). Företaget grundades 2009 av Johan Lundberg och på mindre än 

fyra år har företaget vuxit från ett enmansföretag till att nu bestå av fyra personer. Innan Johan 

startade sitt företag arbetade han ca 15 år på ett av de större borrföretagen som projektledare. Det 

var under denna tid som Johan upptäckte att det fanns en okunskap bland både ledningsägare och 

konsulter i branschen om schaktfria tekniker, och att de behövde någon som kunde guida dem i sina 

val av metoder och utförande. Så redan här började Johan att utbilda beställare och konsulter om 

schaktfria tekniker, men succesivt upplevde Johan att det fanns ett behov av en oberoende konsult 

som kunde hjälpa dem. Så efter att ha hört sig för om intresset för den här typen av tjänster valde 

Johan att starta en egen oberoende konsultfirma, Johan Lundberg AB. 

Som oberoende konsulter jobbar Johan Lundberg AB med utredningar, projekteringar och även 

utbildningar för nätägare och konsulter som behöver specialistkunskap inom schaktfritt och hur de 

kan spara både tid, pengar och miljön på dessa metoder. De har även entreprenörer som kunder och 

här handlar om att hjälpa dem med att hitta sätt att hålla nere kostnader med nya tekniker och 

projektledning. En annan del av verksamheten är att träffa beslutsfattare och informera och påverka 

dem. Johan Lundberg AB har även utgivit två stycken böcker, ”Schaktfritt” och ”Bredband åt folket”.  
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3. Teoretisk referensram 

Denna rapport bygger på de teoretiska kunskaper som har erhållits vid 

högskoleingenjörsutbildningen inom byggteknik och design vid KTH i Stockholm.  

Analysen i denna rapport bygger på dessa teoretiska kunskaper, på faktainsamlingen, de intervjuer 

med ledningsägare som har genomförts i detta arbete och på egna erfarenheter och kunskaper i 

form av entreprenör inom VA-ledningsbyggande. 

3.1 Intervjuer 

Det finns två olika metoder för intervjuer som är relevanta att använda sig av när det handlar om 

utredningar, utvärderingar eller forskningsprojekt, nämligen kvantitativa eller kvalitativa 

undersökningar (Trost, 2010).  Intervjuerna med ledningsägarna i detta arbete har genomförts som 

en kvalitativ undersökning. Anledningen till att en kvalitativ metod har valts är därför att det har 

funnits ett stort intresse av att ta reda på hur ledningsägarna tänker och resonerar i sina val av 

material- och metodval för huvudvattenledningar. Få en förståelse och kanske hitta mönster hos 

ledningsägarna. Vid en kvantitativ undersökning hade det enbart kommit fram vilka material och 

metoder som valts (Trost, 2010). Intervjuerna med ledningsägarna har hållits med ganska låg grad av 

standardisering (Trost, 2010), i det här fallet har det inneburit att frågorna har varit desamma till en 

början, men sedan har intervjuerna styrts av de svar och följdfrågor som har dykt upp under 

intervjuerna. Intervjuerna har varit strukturerade (Trost, 2010), ty endast frågor om 

huvudvattenledningar har ställts till dem som blivit intervjuade. 

De kvalitativa intervjuerna är genomförda med sju stycken ledningsägare i svenska storstäder. 

Urvalet av ledningsägare har gjorts utifrån deras geografiska läge i förhållande till Stockholm, 

förutom Göteborg Vatten och VA-SYD som har valts just för att de tillhör de största städerna i 

Sverige. Intervjuerna har tagit mellan 1-2 h att genomföra. De intervjuade har fått frågor om vilka 

kravställningar de har på nya vattenledningar, vilka material och produktionsmetoder de använder 

sig av och varför. Ledningsägarna har också fått följdfrågor om vad som är bra och dåligt med de 

material och metoder som de har använt sig av. Det har också ställts frågor om reparations- och 

läcksökningsmetoder för olika material på vattenledningar.  
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4. Faktainsamling 

För att kunna göra genomföra en analys om ämnet trycksatta huvudvattenledningar ur ett 

ledningsägarperspektiv krävs kunskap om olika material och metoder och förståelse för hur 

ledningsägare tänker. Nedan presenteras de tillvägagångsätt som har gjorts för att få denna kunskap 

och förståelse. 

För att få fram fakta om rörmaterial har en litteraturstudie gjorts. Boken ”Rörboken – yttre 

ledningar” (Ekbäck, 2013) och rapporter från Svenskt Vatten ligger till stor grund för de fakta som 

presenteras om de olika materialen. För att få kunskap om de olika schaktfria produktionsmetoder 

som finns har flera studiebesök genomförts hos leverantörer och entreprenörer för både 

borrmetoder, rörspräckning och infodring. För att få ytterligare kunskap om schaktfria tekniker har 

litteraturstudier på olika tekniker har också utförts. Så utöver studiebesöken ligger böckerna 

”Schaktfritt” (Lundberg, 2010) och ”Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast” 

(Svenskt Vatten AB, 2010), tillsammans med ett antal hemsidor också till grund för de fakta som 

presenteras om metoder. Sedan har diskussioner också förts tillsammans med Ian Hutchings och 

Johan Lundberg om material och metoder.  

Utöver detta har sju intervjuer genomförts med ledningsägare för att få reda på mera om deras egna 

erfarenheter av material och schaktfria metoder. 
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5. Genomförande 

I detta kapitel kommer de ledningsmaterial och schaktfria metoder som kan användas vid åtgärder av 

trycksatta vattenledningar att presenteras. Längre fram i kapitlet finns också en sammanställning av 

de gemonförda intervjuerna med ledningsägare i svenska storstäder. 

5.1 Ledningsmaterial och produkter 

5.1.1 Stål 

Stål är ett diffusionstätt rörmaterial som används till dricksvattenledningar i dimensionerna 400-1200 

mm. Dagens stålrör förväntas ha lång livslängd, dock är stålmaterialet i sig självt inte beständigt mot 

korrosion. Därför tillverkas stålrör för vattenledningar med ut- och invändigt korrosionsskydd, på 

insidan används en cementbruksisolering och på utsidan används PE eller PP av olika tjocklek 

beroende på dimensionen på röret (Ekbäck, 2013). Stålledningen kan även korrosionsskyddas med en 

påtryckt spänning, katodiskt korrosionsskydd, detta kan kompletteras med offermaterial så kallade 

offeranoder för att skydda själva ledningen (Korrosionskonsult.se, 13).  

Stålmaterialet har hög hållfasthet vilket gör att rörets väggtjocklek kan hållas relativt tunn som 

medför att ledningen blir lättare att hantera.  

Sammanfogning 

För sammanfogning av stålrör används olika typer av svetsar eller mekaniska kopplingar, fördelen 

med svetsning är att dessa klarar av belastningar i marken bättre än vad mekaniska kopplingar gör. 

För stålrör i dimensionerna 400-1000 mm finns den nyare DIN-svetsskarven som är enkel att montera 

och svetsas från utsidan. DIN-skarven levereras med gummiring i betongen som innebär att den 

invändiga betongen inte behöver kompletteras mot korrosion. För stålledningar från 600 mm och 

uppåt kan även OV-svetsskarven användas, nackdelen med denna metod är att svetsningen utförs på 

insidan av röret vilket kan vara en arbetsmiljörisk. För större dimensioner kan stålledningar även 

stumsvetsas. Det finns flera leverantörer som levererar rördelar såsom ventiler och andra kopplingar 

till stålrör. 

Reparation 

Reparation av stålledningar görs med kända tekniker. Vid punktreparationer svetsas oftast en ny 

stålplåt på vid läckan utvändigt och ett nytt korrosionsskydd appliceras utanpå lagningen. Svep är 

också något som används vid lagningar på stålledningar. Vid större läckage svetsas flänsar dit och den 

trasiga delen byts ut. 

 Läcksökning 

Läcksökning kan vara svårt att utföra på stora dimensioner, oftast används bara flödesmätning i 

strategiska punkter för att identifiera läckor. 

5.1.2 Segjärn 

Segjärnsröret kom som en uppföljare till gråjärnsröret på 1960-talet, skillnaden var att magnesium 

hade tillsatts i gjutjärnssmältan. Magnesiumet förbättrade segheten och slagtåligheten avsevärt på 

segjärnsröret (Ekbäck, 2013). Detta medförde att godstjockleken kunde minskas och röret blev mer 
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lätthanterligt. Dock var den tidens korrosionsskydd undermåligt, vilket ledde till stora 

korrosionsproblem i det tunna materialet. Dagens segjärnsrör är korrosionsskyddade på insidan med 

cementbruksisolering som standard och utvändigt är segjärnsrören isolerade med en 

zink/aluminiumlegering överdragen med en epoxybeläggning (Ekbäck, 2013). Dagens segjärnsrör 

förväntas ha lång livslängd. Segjärnsrör finns i dimensionerna 100 – 1000 mm. 

Sammanfogning 

Segjärnsrör sammanfogas med några olika fogtyper. Det finns den så kallade VRS-metoden, som till 

skillnad mot den tidigare Tyton-metoden är dragsäker. Vid båda dessa kopplingar används en 

gummiring för tätning av skarven. Kvaliten på denna gummiring är viktig för skarvens livslängd. 

Ytterligare en variant som finns är SIT-fogen.  

Reparation 

Segjärnsrör repareras i första hand med reparationsmuffar, detta kan utföras utan att tömma 

ledningen på vatten. Vid utbyte av rör kopplas dessa in med mekaniska kopplingar och bojor. 

Läcksökning 

Segjärnsrörsledningar korreleras eller läcksöks genom markavlyssning eller liknande. För segjärnsrör i 

stora dimensioner är det dock svårigheter med läcksökning, på stora dimensioner används ofta bara 

flödesmätning. 

5.1.3 PE (Polyeten) 

PE är en termoplast som utvinns ur bergolja. PE har ökat i popularitet vid byggnation av 

vattenledningar sedan 80-talet, anledningen till ökningen är att materialet inte rostar och är billigare 

än segjärn och stål i mindre och mellan stora dimensioner. Dagens PE-rör förväntas ha en livslängd på 

upp till 100 år. PE finns i dimensioner från 20 mm och upp till 2000 mm. Vanliga PE-rör är inte 

diffusionstäta, men det finns PE-rör med skyddskappor, där mellanskiktet består av metallfolie 

(aluminium) som är diffusionstätt och ett yttre skikt av PP som skyddar metallfolien. Oslo kommun 

använder sig av den här typen av PE-rör med diffusionstätt skikt (Pettersen, 2013). 

Sammanfogning 

Det finns två olika svetsmetoder för sammanfogning av PE-rör, det vanligaste sättet är stumsvetsning 

och det andra sättet är att använda elektrosvetsmuffar (Ekbäck, 2013). Nackdelen med 

elektrosvetsmuffar för större dimensioner är att PE-rörens tolerans för ovalitet är större än för 

elektrosvetsmuffen, vilket leder till att det kan vara svårt att få den att passa på PE-röret.  Mekaniska 

kopplingar kan också användas för att sammanfoga PE-rör. 

Reparation 

Vid reparationer på mindre dimensioner av PE rör används elektrosvetsmuffar eller 

multifixkopplingar, på större dimensioner används s.k. ”Aquagrip” kopplingar. PE-rör kan också 

repareras med reparationsmuffar. 

  



   

9 

 

Läcksökning 

Det är svårt att utföra läcksökning på PE-ledningar i alla dimensioner, det som används i första hand 

är flödesmätning. Det pågår tester med en s.k. ”smartball”, där läcksökningen sker på insidan av 

röret. Spårgas kan också användas, men då måste ledningen tas ur drift och tömmas på vatten för att 

läcksökningen ska kunna ske. 

5.1.4 GAP (Glasfiber Armerad Polyester) 

Detta material har använts till stora dimensioner på vattenledningar, dock används det mycket litet 

vid nyläggning idag.  Till skillnad från PE-, PP- och PVC-rör som termoplaster är GAP en härdplast, 

vilket är en blandning av plast och glasfiber. Hållfastheten i ett GAP-rör är beroende mängden och 

typ av glasfiberarmering i röret. Glasfiberväven skall ta upp drag- och tryckkrafter.  

Polyestermaterialet i röret är för att stå emot kemikalier och för rörets töjbarhet. 

Det finns flera olika tillverkningsmetoder för GAP-rör, vilket gör rören väldigt produktspecifika. 

 Sammanfogning 

Vissa tillverkare levererar egna kopplingar till sina egna GAP-rör. Dessa är oftast förmonterade på 

den ena av de två rörändarna. GAP-rör kan också sammanfogas med flänsförband. 

Reparation 

Vid reparationer fälls en ny rör-bit in med skarvkopplingar. 

Läcksökning 

Vid läcksökning på GAP-ledningar kan en så kallad smartball eller liknande användas för att lokalisera 

läckor. Dock blir hålen oftast så stora direkt att läckan märks i markytan. 

5.1.5 Infodringsslangar 

Inom benämningen infodringsslangar finns några olika produkter som presenteras nedan. 

5.1.5.1 Primusline 

Primusline är en renoveringsslang som har en ”kärna” som består av kevlar och mediebeständiga 

termoplaster. Den har ett inre skikt som består av PE för vattenledningar och ett hållfast yttre skikt 

av PE. Produkten finns i dimensionerna 150-500 mm och eftersom slangen är tunn och insidan består 

av ett glatt material ändras inte ledningens hydrauliska kapacitet något nämnvärt. Primusline är inte 

självbärande (jämför med brandslang). 

Sammanfogning 

Primus Line kan läggas i sträckor på upp till 2000 meter, den kan anslutas med presskopplingar. 
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Reparation 

Vid reparationer får den skadade delen bytas ut mot exempelvis ett PE-rör som ansluts med 

dragsäkra kopplingar. 

Läcksökning 

Det finns ingen känd läcksökningsmetod för infordrade ledningar. En så kallad ”Smartball” har dock 

testats på en infodrad ledning i Göteborg med mycket bra resultat (Ekblad, 2013). 

5.1.5.2 Saniline W 

Saniline W är ett flexibelt foder som är speciellt framtaget för att användas vid renovering av 

huvudvattenledningar. produkten finns i dimensionerna 100- 800 mm och består av olika lager. 

Innerytan består av PE, i mellanskiktet finns en polyesterväv som fungerar som armering och utsidan 

består av polyuretan. Denna produkt kan användas vid infodring på alla ledningsmaterial förutom PE. 

Produkten vrängs in limindränkt och fästs mot den gamla ledningen, tillsammans skapar de en ny 

bärande struktur. 

Sammanfogning 

Saniline – W finns i längder upp till 400 m, efter själva installationen förseglas rörändarna med 

invändiga ringar av rostfritt stål. Sammanfogningar får anpassas till det material som den gamla 

ledningen består av. 

Reparation 

Vid reparationer måste ledningen kapas och en ny passbit installeras med mekaniska kopplingar. 

Läcksökning 

Det finns ingen känd läcksökningsmetod för infordrade ledningar. En så kallad ”Smartball” har dock 

testats på en infodrad ledning i Göteborg med mycket bra resultat (Ekblad, 2013). 

5.1.5.3 Tube-in 

Tube-in är en prefabricerad polyesterslang som fungerar som en tryckslang och ligger ”löst” i 

moderröret. Tube-in finns i dimensionerna 75-300 mm och kan fås i längder upp till 1000 meter. 

Leverantören menar att produkten har en livslängd på ca 50 år. Den tidigaste Tube-in som finns i 

Sverige är från 1985 (28 år sedan) och har fungerat helt problemfritt hittills (Höglund, 2013).  

Sammanfogning 

Det finns specialkopplingar som fästs på slangen, dessa kopplingar har standardflänsar som kan 

kopplas ihop med det övriga befintliga nätet. Denna slang passar på långa sträckor. 

Reparation 

Specialkopplingar får användas för att skarv på exempelvis ett PE-rör. 

Läcksökning 

Det finns ingen känd läcksökningsmetod för infordrade ledningar. En så kallad ”Smartball” har dock 

testats på en infodrad ledning i Göteborg med mycket bra resultat (Ekblad, 2013).  
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5.2 Schaktfria produktionsmetoder 

5.2.1 Inledning. 

Den produktionsmetod som används mest för ledningsbyggande är öppen schakt, ca tre fjärdedelar 

av den årliga återinvesteringskostnaden för ledningsbyggande står öppen schakt fortfarande för 

(svenskvatten.se/Utbildning, 2013).  Vid användet av denna metod schacktas en ledningsgrav i läget 

för den befintliga ledningen eller så kan den nya ledningen placeras i ett nytt läge som på bilden 

nedan. Resterande en fjärdedel av återinvesteringskostnaden står schaktfria tekniker för.  

 

Figur 5.1 Bilden visar en öppen ledningsgrav för nyläggning av en vattenledning vid Sätra torg.  

Foto Henrik Cranser. 

I kapitel 5.2 kommer det nu presenteras ett antal schaktfria tekniker som kan användas för åtgärder 

på vattenledningar. Först presenteras de borrtekniker som kan användas till nybyggnation av 

vattenledningar. Efter dessa kommer metoder som används vid ledningsutbyte och 

ledningsrenovering såsom rörspräckning, infodring och beläggningar. Infodring är allmänt känt under 

det engelska begreppet ”Relining”. Infodring av vattenledningar kan utföras med vanliga PE-rör, 

formpassat rör och även med slangar som är anpassade för att användas på vattenledningar.  

5.2.2 Styrd borrning 

Denna teknik har funnits sedan 1980-talet och har vunnit framgång de tio senaste åren. Metoden är 

bäst lämpad för ler- och sandjordar. Metoden har använts för rör med dimensionerna upp till 1200 

mm i diameter, men är vanligast förekommande upp till diametern 800 mm (Hutchings, 2013). 

Borrningar i sträckorna 300-400 meter är mest förekommande, men det har utförts borrningar upp 

till 1200 meter. 
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För att kunna utföra styrd borrning krävs oftast två stycken begränsade schaktgropar, en 

införingsgrop vid ledningens startpunkt och en mottagargrop i ledningens slutpunkt, se bilden nedan 

på denna sida. Ytterligare schaktgropar kan behövas om det finns korsande ledningar eller 

installationer i borrningens läge, anledningen är att veta exakt position och höjdläge på dessa för att 

kunna utföra en säker borrning. Vid långa borrsträckor kan även avlastningsgropar krävas för att inte 

riskera lyftning av mark och vägbana. 

 
Införingsgrop     Mottagargrop 

Figur 5.2 Styrd borrning. Bilden visar införings- och mottagargrop för styrd borrning 

Källa SSTT, No Dig guide 

Själva utförandefasen startar med att ett så kallat pilothål borras. Det borr som används för 

pilothålet är styrbart med hjälp av en radiosändare i borrhuvudet, med hjälp av denna sändare kan 

borrhuvudets position och vinkeln på styrskeden kontrolleras.  Vid borrning rakt framåt trycks borren 

framåt, samtidigt som borrhuvudet roterar.  Vid en riktningsförändring stängs rotationen av och 

riktningen ändras med hjälp av styrskeden på borrhuvudet. Vid borrningen används en borrvätska 

som brukar bestå av bentonit och vatten som blandas samman. Denna borrvätska pumpas fram till 

borrhuvudet genom borrstängerna för att sedan sprutas med högt tryck ut igenom borrhuvudet 

(Lundberg 2010).  Borrvätskan blandas med lösborrat material som spolas bakåt till införingsgropen.  

Se bilden nedan som illustrerar både pilotborrningen och upprymningen. 

 

Figur: 5.3 Styrd borrning. Illustrationerna visar pilotborrning och upprymning. 

Källa Johan Lundberg AB 
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När pilothålet är framme i mottagargropen ersätts borrhuvudet av en rymmare och mediaröret som 

sätts fast bakom rymmaren, se bilden ovan. Rymmaren förstorar borrhålet till en viss överstorlek 

gentemot mediaröret vid dragningen tillbaka till införingsgropen, anledningen till överstorleken är att 

borrvätska pumpas fram till rymmaren och borrvätska tillsammans med material ska kunna 

transporteras bakåt till mottagargropen. Borrvätskan bildar även ett hydrostatiskt övertryck så att 

borrhålet stabiliseras. Vid installationer av stora dimensioner kan rymningen behöva utföras i flera 

steg. 

Vid styrd borrning kan förläggningsdjupet bli stort för stora dimensioner på ledningen. Europeiska 

konstruktörer har riktlinjen att ledningen ska vara förlagd på ”tio gånger rörets ytterdiameter”, andra 

konstruktörer säger ”sju gånger rörets ytterdiameter”.  Detta kan medföra stora kostnader vid 

framtida reparationer.  

Rörmaterial som lämpar sig för styrd borrning är PE, segjärn och stål. Segjärn och stål används dock 

inte i så stor omfattning för vattenledningar. 

5.2.3 Styrd borrning med rullborrkrona 

Denna borrmetod är allmänt känd som AT-borrning, vilket dock är Ditch Witch egna produktnamn. 

Skillnaden mot ”vanlig” styrd borrning är att rullborrkronan klarar av att komma fram igenom 

friktionsmaterial, stenar och porösa berg i marken.  Denna metod kan användas för rör som har 

dimensionen upp till 500 mm i diameter och borrningar upp till 200 meter långa kan utföras. Här 

borras på samma sätt ett pilothål som vid styrd borrning, med skillnaden att det är en yttre och en 

inre borrstång som rullborrkronan sitter fast på. Bilden nedan visar principen för metoden. 

 

Figur 5.4 Styrd borrning med rullborrkrona, illustrationerna visar både pilotborrning och upprymning 

Källa Johan Lundberg AB 

Utförandefasen fungerar på samma sätt som för vanlig styrd borrning med skillnaden att borren 

består av en inre drivaxel och en yttre borrstång. Rullborrkronan drivs med den inre drivaxeln och 

mal sönder grövre material som kommer i vägen. För borrning i samma riktning trycks stängerna 
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framåt och båda roterar samtidigt. För att korrigera riktningen på borrningen roterar den inre 

drivaxeln och den yttre borrstången är stilla. På den yttre borrstången finns en ”Dog-leg”, se bilden 

på föregående sida. Med hjälp denna ”Dog-leg” kan rullborrkronan styras fram (Lundberg, 2010). På 

samma sätt som vid styrd borrning byts rullborrkronan ut mot en rymmare som passar för det 

befintliga materialet i marken vid återdragningen.  

Problem som kan uppstå vid AT-borrning är att stenar som det borras igenom lossnar i marken och 

då snurrar med borrhuvudet eller rymmaren istället. 

5.2.4 Augerborrning 

Augerborrning är en metod som kan användas när materialet är lera och sand, den klarar inte av 

större stenar och berg. Borrmetoden kan utföras i sträckor upp till 50 meter i dimensionerna 300-

1200 mm. En borrgrop behöver schaktas fram innan borrningen. Vid Augerborrning pressas ett 

skyddsrör av stål in i jorden, samtidigt som röret töms kontinuerligt invändigt med en skruv (Auger). 

Jorden tas ut i schaktgropen, se bilden nedan.  Metoden passar bra till att forcera hinder som 

exempelvis vägar. 

 

Figur 5.6 Augerborrning  

Källa Johan Lundberg AB 

5.2.5 Rörramning 

Denna metod används för lite större skyddsrör av stål under vägar och järnvägar där materialet också 

är lera och sand. Rörramning kan utföra med skyddsrör från 300 mm upptill 1500 mm i sträckor 

upptill 50 meter. Rörramning utförs med en tryckluftsdriven slaghammare som rammar röret in i 

jorden och stansar med röret ett hål. Röret töms efter ramningen med vatten. 

  



   

15 

 

5.2.6 Hammarborrning 

Hammarborrning används vid förläggning av skyddsrör av stål i fast lagrade material med sten och 

block, metoden kan användas vid homogent berg, men då används inte skyddsrör. Hammarborrning 

har utförts i dimensioner upptill 1200 mm i sträckor upp till 75-80 meter. Den har använts till längre 

sträckor men detta är ovanligt (Lundberg, 2010). Metoden kan med fördel användas vid passage av 

vägar, järnvägar eller andra hinder. En schaktgrop behövs för borrutrustningen. Vid borrningen sitter 

en borrkrona längst fram och den är fäst på en tryckluftsdriven slaghammare, denna slaghammare 

får borrkronan att krossa allt framför sig. Det finns även en yttre borrkrona vars uppgift är att dra 

med sig foderröret för att hålet ska hållas intakt hela tiden. Borrkaxet som bildas tas ut bakåt genom 

skyddsröret. Bilden nedanför visar en borrutrustningen för Hammarborrning. 

 

Figur 5.6 Hammarborrning  

Källa Johan Lundberg AB 

5.2.7 Mikrotunnling 

Detta är en metod som används för tryckning av stora ledningar av betong. Mikrotunnling klarar alla 

typer av jordmaterial även homogent berg. Vanligtvis används metoden till självfallsledningar för 

spill- och dagvatten, men även som skyddsrör för vattenledningar. Metoden har utförts i sträckor 

upp till 1000 meter och i dimensioner mellan 250 – 4200 mm. Vid installationsfasen pressas 

betongröret in i jorden med hydraulcylindrar, i fronten framför betongröret sitter en borr- och 

styrutrustning. Borrhuvudet lösgör jorden framför sig och en konisk kross mal ned sten och block 

(Lundberg, 2010). Borrkaxet transporteras ut med borrvätskan genom betongröret i ett slutet 

system. Se bilden nedan som visar principen för Mikrotunnling. 

 

Figur 5.7 Mikrotunnling 

Källa. Johan Lundberg AB 
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Figur 5.8 Mikrotunnelborrmaskin 

Källa. Johan Lundberg AB 

5.2.8 Direct pipe (Mikrotunnling med stålrör) 

Tyska Herrenkneckt har gjort en utveckling av metoden Mikrotunnling som de kallar för Direct pipe, 

Här svetsas en stålledning ihop i förväg. Vid installationsfasen svetsas den prefabricerade ledningen 

ihop med mikrotunnelborrmaskinen för att sedan tryckas framåt i borrhålet med hjälp av 

hydraulcylindrar. Fördelen med att använda Direct pipe gentemot styrd borrning är att det 

lösborrade materialet transporteras bort inne i ledningen, vilket gör att det inte behövs lika stor 

överdiameter på borrhuvudet för framdrivningen, detta minskar risken för eventuella sättningar i 

marken. Denna metod har inte utförts i Sverige ännu, men har använts i övriga världen för bland 

annat vattenledningar. I Sverige utförs en projektering nu (Lundberg, 2013). 
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5.2.9 Rörspräckning 

Rörspräckning är en utbytesmetod för befintliga ledningar i marken som behöver åtgärdas. Metoden 

kan med fördel användas när rördimensionen på ledningen behöver ökas något eller att ledningen är 

i så pass dåligt skick att andra renoveringsmetoder inte är aktuella. 

Metoden började användas på 1980-talet. Från början användes en tryckluftsdriven slaghammare 

som placerades bakom rörspräckningshuvudet, men med tiden har metoden ändrats till att bara 

använda statisk dragkraft istället för en raket/hammare. Med den nyare metoden som har hydraulisk 

dragkraft försvinner alla vibrationer som den äldre metoden med hammarslagen skapade.  Även vid 

denna typ av metod trycks materialet runt om ut med en spräckkona, för vissa typer av rör används 

också en rullknivar framför konan. Denna hydrauliska rörspräckningsmetod är nu den vanligaste 

metoden. Bilden på nästa sida illustrerar hur hydraulisk rörspräckning fungerar. 

 

Figur 5.9 Hydraulisk rörspräckning 

Källa: Johan Lundberg AB 

Idag spräcks både gjutjärn-, segjärn- och stålledningar. Det är fortfarande lättast att spräcka gjutjärn, 

men med nya knivar och spräckhuvuden och starkare hydraulisk utrustning finns goda erfarenheter 

av segjärn- och stålledningar också. Med dagens maskiner spräcks ledningar i dimensionerna 100-500 

mm. När det gäller segjärnsledningar är det mindre dimensioner (100-200 mm) som är svårast att 

lyckas med att spräcka isär, vilket beror på att dessa ”fjädrar tillbaka” lättare än grövre (Frödin, 

2013). För både gjutjärn och segjärn kan rostfria reparationsmuffar sätta stopp för spräckningen och 

utrustningen måste grävas fram. När det gäller stålledningar så spräcktes 2007 en stålledning med 

dimensionen 500 mm i Kiruna (Haag, 2008), och ersattes av 500 mm PE-ledning. Sträckorna som 

spräcktes var mellan 120-140 meter. Dragkraftens som krävdes för själva stålledningen var 70-75 ton, 

men vid flänsförbanden krävdes 90 tons dragkraft. Enligt Kjell Frödin klarar europeiska entreprenörer 

att spräcka stålledningar med dimensionen 800 mm (Frödin, 2013). 

Materialet runt den befintliga ledningen har också betydelse för hur spräckningen lyckas. Det är 

lättare att klara av större dimensionsökningar på mindre ledningar än större, detta beror på att det 

är mindre material att trycka bort för mindre ledningar. Snittet för hur mycket dimensionen max kan 

ökas är ca 50 %.  
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Figur 5.10 JVAB utför hydraulisk rörspräckning. Fotot visar en rullkniv följt av en dragstång, spräckkonan och den nya 

ledningen. Den nya ledningen har en blå skyddskappa som skyddar själva PE-röret mot repor i installationsfasen. 

Foto. Henrik Cranser 

Metoden kräver minst två begränsade schaktgropar för att kunna utföras, en maskingrop och en 

infodringsgrop. Det har utförts spräckningar på upp till 150 m. Det som är avgörande för längden på 

spräckningen är böjar på ledningen som gör att dragstängerna inte kommer igenom dessa. Det kan 

också behövas schaktgropar på sträckan om det finns serviser eller andra installationer som behöver 

kopplas om till den nya ledningen i installationsfasen. 

PE är ett av de rörmaterial som är lämpligt att använda som ny ledning vid rörspräckning. En risk som 

finns med att använda PE är att det kan uppstå repor på röret i installationsfasen. Dessa repor är 

vanligen små, en rapport från SP (SPR) visar att reporna är mellan 0,3-1,5 mm djupa. Detta har 

medfört att det tillverkas PE-rör med en skyddsmantel som är 0,7 mm tjock.  Nyttan av denna mantel 

har dock ifrågasatts. En anledning till att manteln ifrågasatts är en rapport från SP (SP rapport nr 

2009:21), där de har gjort en studie om nedsättning av rörets hållfasthet pga. olika rep djup. I denna 

rapport framgår det att repor i PE-rör med ett djup upp till ca 10 % rörets väggtjocklek inte ger någon 

verklig påverkan på PE-rörets hållfasthet. 

Segjärnsrör är ytterligare ett material som kan användas på den nya ledningen vid rörspräckning. Det 

används i Sverige av Göteborg Vatten som har bra erfarenheter av att använda segjärnsrör som ny 

ledning (Hultén, 2013). 
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5.2.10 Infodring med kontinuerliga rör (Sliplining) 

Vid infodring med kontinuerliga rör dras en ny ledning med mindre ytterdiameter än den befintliga 

ledningens innerdiameter. För denna metod används vanliga oftast PE-rör som ny ledning. 

Förberedelsearbetet innan utförandefasen är att stumsvetsa samman den PE-ledning som behövs för 

sträckan, infodringssträckor på upp till 200 meter är vanliga. Det krävs också att det schaktas minst 

två infodringsgropar. Schaktgroparnas storlek bestäms av läggningsdjupet, infordringsrörets 

diameter och minsta tillåtna krökningsradie. I utförandefasen dras det nya röret in med hjälp av en 

stålvajer och vinsch. Efter infodringen kan spalten mellan det gamla röret och det nya röret injekteras 

eller lämnas orörd. Om spalten injekteras kommer det nya röret att flyta upp mot det befintliga 

rörets hjässa. 

5.2.11 Infodring med formpassat rör 

5.2.11.1 Swagelining 

Som förberedelse inför installationsfasen för Swagelining krävs två stycken schaktgropar, i princip 

likadana som för infodring med kontinuerliga rör. Swagelining är en infodringsmetod där ett nytt 

formpassat PE-rör dras in i den befintliga ledningen. Detta utförs med hjälp av att det nya rörets sätts 

fast i en stålvajer eller metallstänger som spänns upp i det befintliga röret. För att undvika att det 

bildas något tomrum mellan den nya och den gamla ledningen så används ett PE-rör som har en 

ytterdiameter som är lika stor eller lite större än det befintliga rörets innerdiameter, detta medför att 

det oftast måste användas ett special tillverkat PE-rör som oftast motsvarar godstjockleken SDR 17 

på PE-röret. Under installationsfasen förminskas diametern på det nya PE-röret med hjälp av en kona 

som PE-röret dras in igenom, se illustrationen nedan. Efter installationen släpper entreprenören på 

dragkraften och låter röret återgå till sin ursprungliga storlek. Metoden har främst använts på Stål 

och gjutjärnsledningar som har drabbats av korrosions problem på insidan av röret. Metoden kan 

användas på både små och stora dimensioner. Det finns ingen utrustning i Sverige för att utföra 

Swagelining på stora dimensioner ännu, men metoden är vanligen förekommande i Europa. 

 

Figur 5.11 Swagelining 
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5.2.11.2 U-liner/Egeliner 

En annan typ av formpassat PE-rör är den så kallade U-linern. U-liner finns i dimensionerna DN 90-

400 mm och är tillverkad av ett högdensitetspolyeten (PE). U-liner tillverkas först som ett vanligt rör 

med cirkulärt tvärsnitt för att sedan med hjälp av en speciell termomekanisk omformningsprocess 

(Skandinavisk VA-teknik) få sin karakteristiska form där tvärsnittet på röret liknar ett U, se bilden 

nedan. På detta sätt reduceras tvärsnittsarean på röret så att det enkelt kan dras in i det befintliga 

röret med hjälp av en stålvajer. Efter att U-linern har dragits in i det befintliga röret så hettas röret 

upp med ånga under tryck och på så sätt får röret tillbaka sin runda form, det nya inre röret ligger 

sedan dikt an mot det gamla röret. Längder på upp till 700 meter kan tillverkas utan skarvar och 

godstjockleken på U-liner motsvarar SDR 17. Detta gör att den kan skarvas och rördelar kan svetsas 

på med elektrosvets (Skandinavisk VA teknik, 2013). U-liner är Rehau:s produktnamn på denna typ av 

formpassat rör, men det finns flera leverantörer som har produkter som fungerar på liknande sätt 

såsom Egeplasts Egeliner. 

 

Figur 5.12 U-liner 

Källa Rehau 

5.2.12 Infodring med flexibelt foder (Strumpa) 

Infodring med flexibelt foder innebär att en strumpa av väv, filt eller glasfiber och som är indränkt 

med ohärdad plast i vätskeform vrängs in med hjälp av vatten eller ånga i en befintlig ledning 

(Svenskt Vatten AB, 2010). Strumpan härdas sedan med ljus eller värme. 

Det som gör att denna metod inte kan användas på vattenledningar är att det inte finns något 

material som är godkänt för att användas till dricksvatten för denna metod. Forskning pågår för att 

hitta material som kan användas till drickvattenledningar. Metoden kan användas till spill, 

dagvattenledningar eller processvattenledningar i industrier mm (Indahl, 2013). 

5.2.13 Infodring med infodringsslang 

På samma sätt som för tidigare infodringsmetoder krävs minst två stycken schaktgropar innan 

installationen av dessa slangar kan genomföras. I installationsfasen dras dessa slangar in med vajer 

och vinsch. Efter indragningen är produkterna Primusline och Tube-in färdiga för att kopplas in på 

den befintliga ledningen. När det gäller Saniline W så är den indränkt med lim som gör att den fäster 

på insidan av den gamla ledningen. Efter härdning är denna produkt också klar att användas. Dessa 

produkter fästs fast på den befintliga ledningen med specialkopplingar. 

5.2.14 Beläggningar 

För invändig renovering av stål och gjutjärnsledningar där det invändiga korrosionsskyddet är uttjänt 

används en beläggning av cementbruksisolering. Denna beläggning sprutas på med ett roterande 
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sprutmunstycke på rörets insida. Installationen går att utföra i sträckor upp till 300 meter och 

metoden kan användas till rör i dimensionerna 200 – 1200 mm. 

5.3 Intervjuer med ledningsägare 

Sju stycken intervjuer med ledningsägare i svenska storstäder har genomförts för att få reda på vilka 

krav, material och åtgärder som används i dagsläget på huvudvattenledningar. En annan viktig sak 

med intervjuerna var också att få reda på varför de har valt olika material och produkter. De flesta av 

intervjuerna är gjorda på plats hos ledningsägarna. De intervjuade ledningsägarna är: 

Bengt Falk, jobbar med utredningar och projekt. Gästrike Vatten (Gävle) 

Kenneth Lindberg, arbetschef på 
underhållssidan. 

Uppsala Vatten 

Erik Karlsson, enhetschef för enhet utredning, 
avdelning ledningsnät. 

Stockholm Vatten 

Birger Wallsten, avdelningschef Vatten planering 

Kenneth Hammarström, VA-ingenjör 

Mälarenergi (Västerås) 

Peter Jideström, projektledare för nätsidan 

Jan Lundell, ansvarig för underhåll och läckor 

Norrköping Vatten 

Tommy Ekblad, ansvarig för driften på 
vattenledningsnätet 

Johan Hultén, Enhetschef för nybyggnadssidan av 
VA 

Göteborg Vatten 

Ulf Jenssen, Driftingenjör på rörnätsavdelningen VA-SYD (Malmö, Lund, Eslöv m.fl.) 

Tabell 5.1 Intervjuade Ledningsägare 

Nedan och på kommande sidor följer en sammanställning av alla genomförda intervjuer med 

ledningsägarna. 

1.a Vilka är era allmänna kravkriterier? 

Stockholm Vatten, VA-SYD och Göteborg Vatten har som krav att sina vattenledningar ska hålla i 

minst 100 år, Göteborg Vatten vill på sikt utöka detta krav till 150 år. 

Stockholm Vatten med flera har som krav att kunna minimera lagerhållning för akutläckor. 

Ledningsägarna runt Mälardalen har ett samarbete på lagerhållningen av material för större PE 

dimensioner. 

Renoveringar av ledningar styrs av läckor och driftstörningar på ledningarna hos flera av de 

intervjuade ledningsägarna. Utbytestakten för olika ledningsägare är mellan 100 år upp till över 200 

år. 

VA-SYD har ett utryckt mål att i framtiden ha ett ledningsnät som endast består av svetsade PE-

ledningar. 
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1.b Kravkriterier för själva installationsfasen? 

Flera ledningssägare ställer höga krav på god hygien vid utförandet av åtgärder på vattenledningar. 

Alla kräver att vattenprov ska tas på ledningarna som åtgärdas. Norrköping Vatten kräver vid 

nyläggning 2 st. godkända vattenprov på den nya ledningen. 

Vid upphandling av entreprenader och även vid arbete i egen regi görs kravställningar på utförandet. 

De flesta av de intervjuade ledningsägarna har egna föreskrifter eller kravnormer på material och 

utförande istället för eller utöver den vanliga AMA: n. Dessa föreskrifter och normer är generella 

beskrivningar. 

Kontroll av svetsar krävs av de flesta intervjuade ledningsägarna, för PE-ledningar kräver några att 

procedurprov ska lämnas in till oberoende provningsanstalt för provning innan starten av 

svetsarbetet. Svets arbetet skall utföras av en utbildad och behörig person. Helst ska alla 

svetsarbetena utföras av en och samma person i en entreprenad. För kontroll av sammanfogningar 

på stålledningar används röntgen eller magnetpulverprovning. 

Tryck och täthetskontroller krävs för att entreprenaderna skall bli godkända. Flera ledningsägare 

kräver även funktionskontroller på övriga rördelar såsom ventiler. Kraven på inmätning av nya och 

befintliga ledningar har ökat. Exempelvis har inmätning av elektrosvetsmuffar tillkommit på senare 

tid eller kommer att krävas i framtiden för att kunna lokalisera dessa snabbt. Det är viktigt att mäta in 

vilket material som sätts in som lagningar på befintliga ledningar tycker flera av de intervjuade 

ledningsägarna. 

Alla utom en av de intervjuade ledningsägare tillåter inte elektrosvetsmuffar på PE-ledningar med 

dimensionerna 400 mm och uppåt. För elektrosvetsmuffar på mindre PE-dimensioner kräver 

Göteborg Vatten och Norrköping Vatten att entreprenörer ska använda elektrosvetsmuffar med 

förvärmning, anledningen är att de vill ha en långsam uppvärmning av PE-materialet. Göteborg 

Vatten och Norrköping Vatten vill även att PE-ledningar med mindre dimensioner än 400 mm i första 

hand skall stumsvetsas och bara när det absolut inte går utföra stumsvetsning använda sig av 

elektrosvetsmuffar eller mekaniska kopplingar för sammanfogning. 

I själva installationsfasen av nya och befintliga ledningar tycker flera av ledningsägarna att är viktigt 

att ta hänsyn till tredje person, detta medför ibland att snabbhet i utförandet är prioriterat. Men det 

viktigaste är att allt görs för att minimera läckor i framtiden. 

2.a Vilka material som har använts vid nyläggning av ledningar? 

Det vanligaste material som används av de intervjuade ledningsägarna för vattenledningar är PE. Det 

används i dimensionerna 100 mm upptill 1000 mm (VA- SYD har gjort en ny huvudledning med PE-rör 

DN 1000 mm). Fyra stycken av de intervjuade ledningsägarna använder sig enbart av PE som material 

på huvudvattenledningar. Stockholm Vatten och Göteborg Vatten har SDR 11 som krav på alla nya 

PE-ledningar, anledningen är att de anser att en större godstjocklek medför längre livslängd på PE-

ledningar. Övriga material som används är segjärn för dimensionerna 100 mm och upp till 800 mm 

och stål för dimensioner över 500 mm. De ledningsägare som använder segjärn och stål är nöjda med 

dagens kvalitet på dessa material och de anses också vara ekonomiskt fördelaktiga att använda sig 

av. Vid olika typer av borrmetoder är PE det material som används av de flesta av ledningsägarna. 

Göteborg Vatten använder sig dock också vid styrda borrningar ibland av segjärn som material. De 

tycker att det fungerar bra och att det är smidigt att använda segjärn även vid borrningar. Rören som 

används till ledningssträckan behöver inte sammanfogas i förväg, istället kan rören i princip 
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sammanfogas i en schaktgrop. Det som Göteborg Vatten efterfrågar på segjärnsrör är lite fler olika 

längder på rören för att öka flexibiliteten. En nackdel som nämns för stålledningar är att personer 

inte längre får gå in i rören och svetsa på insidan för arbetsmiljöverket. 

2.b Vilka material som har använts vid utbyte av ledningar? 

Även vid utbyte av ledningar är PE det material som används av de flesta ledningsägare, men även 

här urskiljer sig Göteborg Vatten med att ibland använda sig av segjärn vid utbytesmetoden 

rörspräckning. Infodring med PE-ledning har gjort och görs av alla de intervjuade ledningsägarna. En 

av anledningen till att denna teknik används är att de befintliga ledningarna är överdimensionerade i 

förhållande till nutidens vattenåtgång, på flera ställen har ledningsägarna inte längre krav från 

brandförsvaret att tillhandahålla vatten till brandsläckning från ledningsnätet. Detta medför att 

infodring med kontinuerliga rör är bra och en förhållandevis billig lösning enligt flera ledningsägare. 

2.c Vilka material som har använts vid renovering av ledningar? 

Formpassat rör har använts av 3 st. kommuner, Norrköping Vatten tycker dock att det är en dyr 

produkt och då valt vanliga PE-rör istället som relingsmaterial. En nackdel som framkommit i 

intervjuerna är att det kan svårigheter med att göra anslutningar på U-liner, detta har medfört att 

Stockholm Vatten använder U-liner enbart på överföringsledningar där inga anslutningar finns. 

Produkten Egeliner har också använts av några ledningsägare. Cementbruksisolering används på 

insidan av stålrör både vid nyläggning och som renoveringsmetod. Vid renovering av stålledningar 

lägger flera av ledningsägarna på en katodspänning på stålröret för att förlänga livslängden. Efter att 

ha utfört en renovering med cementbruksisolering och katodspänning har inte ledningsägarna 

behövt åtgärda dessa ledningar igen. 

3.a Vilka metoder har använts vid nyläggning av ledningar? 

Vid nyläggning av ledningar har alla ledningsägare använts sig av traditionell schakt. Av de schaktfria 

teknikerna har alla även använt styrd borrning. Styrd borrning har använts för att kunna förlägga nya 

ledningar under vattendrag och sjöar. Norrköping Vatten har använts sig av styrd borrning även i 

stadsmiljö med lyckat resultat och VA-SYD har använt sig av styrd borrning under en bangård med 

lyckat resultat. Den största ledningen som har styr borrats hos de intervjuade ledningsägarna är en 

DN 630 mm PE-ledning och utfördes av Uppsala Vatten vid en borrning under Fyrisån. Några har även 

använt sig av AT-borrning och Hammarborrning, dessa tekniker har främst använts för att kunna 

passera under vägar utan att behöva schakta i vägen.  Det upplevs som en fördel att ha ett skyddsrör 

under en väg, därför att vid en eventuell läcka rinner vattnet i skyddsröret och bort från vägen, och 

skapar då inga skador på vägen.  Vattenledningen kan också bytas ut på ett enkelt sätt under vägen 

vid behov i framtiden. 

3.b Vilka metoder har använts vid utbyte av ledningar? 

Alla ledningsägare förutom en har rörspräckt vattenledningar, de som har använt sig av denna metod 

är nöjda med resultatet. Det material som spräcks är vanligen gjutjärnrör. Den största ledningen som 

har spräckts av dessa ledningsägare(Göteborg Vatten) är en DN 500 mm gjutjärnsledning som har 

ersatts av PE-ledning med DN 630 mm, men flertalet har erfarenhet av rörspräckning i 

dimensionerna upp till 400 mm. Flera av de intervjuade har även goda erfarenheter av att använda 

rörspräckning även på äldre segjärnsrör. Här krävs dock andra typer av knivar och mer hydraulisk 

kraft för att kunna rå på dessa rör. Det finns en risk att tre till fyra stycken sex meters segjärnsrör 

följer med ut i dragropen om det inte finns ett bra mothåll som stoppar rören. PE-rör används av alla 
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ledningsägare som har rörspräckt vattenledningar som nytt material. Göteborg Vatten har även 

använt sig här av segjärn som nytt rörmaterial. Merparten av de intervjuade har inte haft några stora 

areaökningar på det nya röret som har dragits in. Flera av de intervjuade ledningsägarna använder sig 

av rörspräckning när den befintliga dimensionen vill behållas. 

4. Läcksökningsmetoder för olika material 

Det som i första hand används av de intervjuade ledningsägarna för att lokalisera läckor i 

ledningsnätet är flödesmätare. Det görs kontinuerligt kontroller av vattenflödet nattetid med hjälp av 

loggar för att upptäcka nya läckor. För närmare lokalisering av läckor på metalledningar används 

korrelatorer och hydrofonmikrofoner. Det går dock inte att söka efter läckor på stora metalledningar 

på ett bra sätt med dessa metoder. När det gäller plastledningar som PE finns det ingen riktigt bra 

metod för läcksökning. Dock finns det ett antal metoder som används på PE-ledningar. 

”Ammoniummetoden” är en läcksöknings metod som används exempelvis av Norrköping Vatten och 

Mälarenergi, den innebär att ammoniakhalten mäts i spillvattenledningar som ligger parallellt med 

vattenledningar och på så sätt kontrollerar om det finns onormalt mycket ”rent” spillvatten i 

ledningar.  Norrköping Vatten brukar ibland filma deras spillvattenledningar för att kontrollera om de 

kan se något vatteninflöde i ledningarna. Mälarenergi och Uppsala Vatten har satt ut tätare med 

brand- och spolposter för att kunna lyssna efter läckor på PE-ledningar med hjälp av 

hydrofonmikrofoner, dessa kan fungera på kortare sträckor, men träffsäkerheten är absolut inte 100 

% enligt de intervjuade som använder sig av metoden. Alla av de intervjuade ledningsägarna 

upplever att det är stora problem med att leta efter läckor på infodrade ledningar, anledningen är att 

om den ”nya inre ledningen” börjar läcka så rinner vattnet ut i den ”yttre äldre ledningen” som inte 

alls behöver vara trasig på samma ställe som den inre. Det medför att vattenläckan i marken kan 

uppstå långt ifrån skadan i den nya inre ledningen. Göteborg Vatten ska testa en så kallad ”smartball” 

för att se om den fungerar på infodrade ledningar.  Norrvatten och Sydvatten ska testa denna 

smartball samtidigt på andra typer av ledningar. 

5. Reparationsmetoder för använda material 

På PE-ledningar används elektrosvetsmuffar eller multifixkopplingar av alla de intervjuade 

ledningsägarna. På stora ledningar använder dock Stockholm Vatten ”Auqagrip” kopplingar med 

fläns.  

På stålledningar utförs svetsreparationer med svep och flänsar av Stockholm Vatten och Uppsala 

Vatten.  Göteborg Vatten använder svetsning eller reparationsmuffar. Uppsala Vatten är också noga 

med att lägga på ett katodiskt skydd om detta saknas på ledningen, de upplever att 

korrosionsproblemen minskas avsevärt efter att ha tillfört en katodspänning. 

Segjärnsledningar repareras med reparationsmuffar och kopplingar av alla de intervjuade 

ledningsägarna. 

På nästa sida visas en tabellsammanställning för vilka material och metoder som de intervjuade 

ledningsägarna har använt sig av. 
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Gästrike 

Vatten 

Uppsala 

Vatten 

Stockholm 

Vatten 

Mälarenergi 

(Västerås) 

Norrköping 

Vatten 

Göteborg 

Vatten 

VA-

SYD 
Totalt 

Material                 

Stål   X X     X   3 

Segjärn     X     X   2 

PE X X X X X X X 7 

GAP               0 

Infodringsslang  X             1 

Schaktfria 

tekniker 
              

  

Styrd borrning X X X X X X X 7 

AT-borrning         X     1 

Hammarborrning X       X     2 

Mikrotunnling 

+ Direct pipe 
              

0 

Rörspräckning X X X X   X X 6 

Infodring med 

kontinuerligt rör 
X X X X X X X 

7 

Infodring med 

formpassat rör 
X   X X       

3 

Infodring med 

infodringsslang 
 X             

1 

Flödesmätning X X X X X X   6 

Ammonium- 

metoden på PE 
      X X     

2 

 

Tabell 5.2 Tabellen visar vilka material och metoder som de intervjuade ledningsägarna har använt sig av enligt intervjuerna 
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6. analys 

Faktainsamlingen för material och metoder visar att det finns ett antal olika möjligheter att åtgärda 

vattenledningar med schaktfri teknik. Denna faktainsamling och de utförda intervjuerna med 

ledningsägare ger ett bra underlag för vilka material och metoder som används till 

dricksvattenledningar. I intervjuerna framgår det också vad som de intervjuade ledningsägarna tyckte 

var bra och dåligt med respektive material och schaktfri teknik.  

En SWOT-analys för respektive material och metod presenteras i Bilaga 1. I bilaga 1 finns också två 

stycken flödesscheman som kan vara till hjälp när vattenledningar ska byggas, bytas ut eller 

renoveras. SWOT-analysen och dessa flödesscheman bildar tillsammans en guide för 

vattenledningsägare som behöver åtgärda sina ledningar. 

6.1 Analys av ledningsägarnas kravställningar 

Under intervjuerna är Stockholm Vatten, VA-SYD och Göteborg Vatten de enda ledningsägare som 

har uttalat ett mål eller krav på livslängd på sina nya vattenledningar. Dessa tre har uttalade mål om 

medellivslängden ska vara minst 100 år på de ledningar som åtgärdas, Göteborg vill på sikt ändra 

detta till 150 år.  

Det som styr vilka ledningar som ska åtgärdas är antalet läckor på den befintliga ledningen för de 

flesta av ledningsägarna. 

Alla har baskraven att rören ska testas hygieniskt innan de får tas i bruk och att de ska vara 

provtryckta.  Stockholm Vatten, Göteborg Vatten och Norrköping Vatten har egna beskrivningar på 

de krav som ställs på entreprenörer för utförandefasen. De övriga fyra stycken ledningsägarna 

använder sig av AMA för beskrivningar och krav på entreprenader. 

När det gäller specifika krav på PE-ledningar så tillåter inte sex av sju stycken av de intervjuade 

ledningsägarna att elektrosvetsmuffar används för dimensioner över 400 mm beroende av att det är 

problem med dessa muffar för större dimensioner. Stockholm Vatten och Göteborg Vatten tillåter 

bara att PE-rör med godstjockleken som motsvarar SDR 11 används för att de ska vara säkra på att 

ledningarna håller i 100 år. 

VA-SYD har som mål att hela deras vattenledningsnät ska bestå av svetsade PE-ledningar.  
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7. Slutsatser 

7.1 Slutsatser för ledningar med dimensionen mellan 100-400 mm. 

De slutsatser som kan göras för val av rörmaterial för dimensionerna 100-400 mm är att det finns 

bara två rörmaterial som används i dagsläget och det är PE (Polyeten) och segjärn. Det är också 

tydligt att PE är det material som används mest, men att alla av de intervjuade ledningsägarna insett 

att det finns problem med PE-ledningar. Läcksökning är ett stort problem med PE-ledningar som inte 

är löst på ett optimalt sätt ännu. Anledningen till att PE ändå används i så stor utsträckning är att det 

inte rostar som metalledningar kan göra, är relativt billigt i dessa dimensioner och att ledningsägarna 

har dåliga erfarenheter av de segjärnsrör som tillverkades på 70-talet. Dock finns det två stycken 

ledningsägare(Stockholm Vatten och Göteborg Vatten) av de som intervjuades som använder segjärn 

som material och är nöjda med detta material också. Dagens segjärnsrör har helt andra 

korrosionsskydd nu än vad som fanns på segjärnsrör från 70-talet. Nu används också katodskydd för 

att skydda ledningen. Göteborg Vatten använder segjärnsrör till styrd borrning och hydraulisk 

rörspräckning ibland och tycker att det fungerar bra. Detta sammantaget gör att det borde vara fler 

ledningsägare som ibland använder sig av segjärnsrör till sina ledningar för att sprida sina risker. 

Anledningen är att det måste vara bra att äga och ha egen erfarenhet av andra material idag om det 

konstateras i framtiden att PE inte är ett så hållbart material i längden som det tros vara, att 

läcksökningsproblemen inte löses eller att repor från installationsfasen vid schaktfria metoder blir 

större med tiden och att rören då så småningom spricker upp. 

När det gäller val av produktionsmetoder är det svårt att göra en entydig slutsats. I Bilaga 1 

presenteras ett antal metoder som lämpar sig för att användas vid åtgärder av vattenledningar, det 

finns ett antal borrmetoder som kan användas till nyläggning och sedan finns det utbytes och 

renoveringsmetoder som kan användas på befintliga ledningar. För dessa dimensioner passar alla 

presenterade borrmetoder bra förutom Mikrotunnling + Direct pipe som är för större dimensioner.  

Alla av de intervjuade ledningsägarna har använt sig av metoden styrd borrning och tycker att det är 

en bra metod. Det är dock viktigt att i förväg ta redan på vilka material som det är i marken där styrd 

borrning ska användas, metoden klarar inte av större stenar eller berg. Vid tuffare material så som 

friktionsmaterial eller större stenar kan styrd borrning med rullborrkrona med fördel användas 

istället, denna metod är dock dyrare än vanlig styrd borrning.  Sedan finns det ett antal borrmetoder 

som kan användas för att korsa hinder såsom vägar eller järnvägar. Det finns många argument för att 

användas dessa metoder istället för att schakta, de främsta är att inte tredje person drabbas av att 

vägen inte stängs av, risken för olyckor minskar när utförandepersonal slipper arbeta på vägen, 

minskat återställningsarbete som sparar både ekonomin och miljön. 

När det finns en befintlig ledning i marken som ska åtgärdas så finns det flera schaktfria metoder att 

välja på. För att bestämma vilken metod som passar bäst att använda måste ledningsägaren först 

bestämma om den nya lednings hydrauliska kapacitet ska öka, ska behållas eller om den kan/bör 

minskas gentemot den befintliga ledningens kapacitet. Om ska behållas eller öka upp till 1,5 ggr. kan 

hydraulisk rörspräckning vara en bra metod att användas sig av, de främsta risker som finns med att 

använda PE-rör och hydraulisk rörspräckning är att repor kan bildas på PE-röret som kan förkorta 

livslängden på ledningen. Sex av de sju intervjuade ledningsägarna har använt metoden till 

vattenledningar och är nöjda med resultatet. Om den nya lednings hydrauliska kapacitet kan minskas 

finns det flera olika infodringsmetoder, den metod som används mest bland de intervjuade 

ledningsägarna är infodring med kontinuerliga rör där ledningsägaren får en helt ny ledning som kan 
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anslutas med standard rördelar. De SWOT-analyser som är gjorda för schaktfria metoder i Bilaga 1 

tillsammans med de ”flödesscheman” som också finns i Bilaga 1 visar att det inte går att tala om 

generellt vilka metoder som ska användas för ledningar. Istället bör det för varje enskild ledning som 

ska åtgärdas utredas vilken eller vilka som är de bästa metoderna för just den ledningen. Metodval 

kan på en enskild ledning också variera beroende på omgivningen. 

7.2 Slutsatser för ledningar med dimensioner mellan 400-1200 mm. 

För större ledningar i dimensionerna mellan 400 mm och 1200 mm används idag i huvudsak 3 

stycken olika material av de intervjuade ledningsägarna nämligen PE och segjärn och stål. På samma 

sätt som för mindre dimensioner dominerar PE som material även här. För dessa dimensioner (400-

1200 mm) finns det ytterligare ett problem med att använda av PE som material nämligen att det är 

svårigheter med att få elektrosvetsmuffar täta. sex av sju av de intervjuade ledningsägarna använder 

inte längre elektrosvetsmuffar på sina ledningar med dimensioner över 400 mm. Detta medför att 

ledningsägarna måste använda olika typer av flänsar för sammanfogningar där inte minst ett av rören 

ligger löst som ska sammanfogas, dessa flänsar är betydligt dyrare än vad elektrosvetsmuffar är. 

Reparationer av ledningar är typiska situationer när inte något av rören ligger lösa. PE är inte lika 

fördelaktigt ekonomisk i jämförelse med de andra materialen i dessa dimensioner. Så för dessa 

dimensioner kan det finnas ännu större anledning av att ibland använda något av de övriga material 

som används av andra ledningsägare än att bara använda PE. Stål används av Stockholm Vatten, 

Göteborg Vatten och Uppsala Vatten och de är nöjda med materialet. Anledningen är att tillverkarna 

har kommit till rätta med de korrosionsproblem för stål som en gång gjorde så att ledningsägarna 

gick över från stål till PE. Ett viktigt korrosionsskydd som nu används på stålledningar är katodiskt 

korrosionsskydd. 

Bilaga 1 visar att det finns schaktfria metoder som passar bra för stora dimensioner men att det ännu 

inte används i så stor utsträckning i Sverige som för mindre dimensioner, anledningar till detta kan 

vara att det inte har funnits kunskap om vilka metoder som finns eller att entreprenörer inte har köpt 

in dyra maskiner som krävs för att utföra arbeten på stora dimensioner pga. liten efterfrågan från 

beställare. Istället för att använda styrd borrning som ger stora förläggningsdjup för stora ledningar 

kan Mikrotunnling med stålrör (Direct pipe) vara ett alternativ att använda på stora ledningar. Likaså 

när det gäller hydraulisk rörspräckning så finns kunskapen och maskiner i Sverige för att utföra 

rörspräckningar på ledningar upp till 500- 600 mm, i Europa finns det maskiner som klarar 

åtminstone 800 mm. Infodring med kontinuerliga rör går att på samma sätt använda som för mindre 

dimensioner som en relativt billig och enkel schaktfri metod även här om den hydrauliska 

kapaciteten kan minskas. Övriga infodringsmetoder går också att använda sig av om special 

kopplingar accepteras. 

Det skiljer en hel del på de kravställningar som de intervjuade ledningsägarna har. Vissa har riktigt 

tydliga mål, medan några har inte har så specifika kravställningar. En tanke som har uppkommit i 

samband med detta examensarbete är att det kanske borde samarbetas mera mellan olika 

kommunala ledningsägare. Det kan handla om allt ifrån gemensamma kravställningar, beskrivningar 

på arbeten, att sprida nya erfarenheter som har upptäckts av någon till att tillsammans kanske kan 

bekosta pilotprojekt för att testa material och nya schaktfria metoder för stora dimensioner som kan 

spara pengar, tid och miljön. 
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Styrkor 

Bilaga 1: Guide för material- och schaktfria metodval vid åtgärder av 

vattenledningar 

Denna bilaga kan användas av ledningsägare och projektörer som en guide när material- och/eller 

schaktfria tekniker ska väljas vid åtgärder för vattenledningar. Guiden innehåller metoder för både 

nyläggning, utbyte och renovering av ledningar. Första delen består av en SWOT-analys där Styrkor, 

Svagheter, Möjligheter och Hot presenteras för respektive material och schaktfriteknik som kan 

användas till vattenledningar. Andra delen består av två stycken flödesdiagram, ett för mindre 

distributionsledningar i dimensionerna 100-400 mm och ett för huvudvattenledningar i 

dimensionerna 400-1200 mm. 

Swot-analys 

Stål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Styrkor 
� Kan transportera dricksvatten. 
� Används av Stockholm Vatten, Göteborg Vatten 

och Uppsala Vatten på stora ledningar och de är 
nöjda med sina stålledningar.  

� Uppsala Vatten tycker att det är lättare att 
skarva stålledningar än PE-ledningar i 
dimensioner över 400 mm 

� Stål anses av ovan nämnda ledningsägare ha 
lång livslängd. 

� Ledningen går att laga med kända tekniker 
såsom svetsning eller kopplingar. 

� Vid korrosionsläckor behöver inte ledningen 
tömmas på vatten. 

� Stålledningar går att renovera på insidan med 
cementbruksisolering. 

� Materialet kan återvinnas i framtiden. 

Svagheter 
� Rörmaterialet kan drabbas 

av korrosion. 
� På stora dimensioner finns 

inga kända 
läcksökningsmetoder 
förutom flödesmätning. 

� Stål finns bara i 
dimensioner över 400 
mm. 

 

Möjligheter 

� Priset på stål sjunker. 
� Stål används som material på den nya ledningen 

vid rörspräckning i Tyskland. 
� Stål kan användas som ledningsmaterial vid 

Direct Pipe. 

Hot 
� Råvarupriset på stål stiger 

på grund av större 
efterfrågan av stål i ex 
Kina. 
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Styrkor 

Segjärn 

 

 

  

Styrkor 
� Kan transportera dricksvatten. 
� Används av Stockholm Vatten och Göteborg 

Vatten av de intervjuade ledningsägarna. 
� Används i första hand som material av Oslo 

Vann, både i små och stora dimensioner. 
� Dragsäkra muffar som gör det lätt att 

sammanfoga segjärnsrör. Göteborg Vatten 
säger: ”Det är som att bygga med LEGO”. 

� På mindre segjärnsledningar finns kända 
metoder för läcksökning såsom korrelatorer 
och markavlyssnare. 

� Segjärnsrör kan lagas med 
reparationsmuffar, kopplingar och bojor. 

� Vid mindre korrosionsläcker behöver inte 
ledningen tömmas på vatten. 

� Dagens segjärnsrör med korrosionsskydd 
anses ha lång livslängd. 

� Används av Göteborg Vatten både vid 
rörspräckning och vid styrd borrning. 

� Tillverkas av återvunnit material vilket 
gynnar miljön. 

Svagheter 
� Fyra av de intervjuade 

ledningsägarna har dåliga 
erfarenheter av segjärnsledningar 
från 70-talet. 

� Det finns inga kända 
läcksökningsmetoder för stora 
segjärnsledningar förutom 
flödesmätning. 

� Vid användning av flera olika 
rörleverantörer måste kopplingarna 
kompletteras med bojor. 

 

Möjligheter 

� Göteborg Vatten önskar att det fanns 
Segjärnsrör i fler olika längder. 

� Att rörleverantörer enas om ett gemensamt 
system för kopplingar. 

Hot 
� Kopplingarnas tätning består av 

gummi, är dessa åldersbeständiga 
eller kommer det att börja i läcka i 
skarvarna i framtiden. 
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PE (Polyeten) 

 

 

Styrkor 
� Kan transportera dricksvatten. 
� Polyeten har lång livslängd. 
� Används av alla av de intervjuade 

ledningsägarna. 
� Materialet kan inte rosta. 
� Används av alla av de intervjuade 

ledningsägarna vid rörspräckning och 
styrd borrning. 

� Används av alla av de intervjuade 
ledningsägarna vid infodring med 
kontinuerliga rör. 

� Finns i alla dimensioner. 
� Fyra stycken av de intervjuade 

ledningsägarna tycker att materialet är 
så pass bra att de inte använder några 
andra material. 

� Få läckor på PE-ledningar.  
 

Svagheter 
� PE materialet är inte diffusionstätt 
� Elektrosvetsmuffar över DN 400 mm 

används inte av de intervjuade 
ledningsägarna pga. de är svåra att få 
täta. 

� Ingen av de intervjuade ledningsägarna 
har någon riktig bra metod för 
läcksökning. Flera olika metoder 
används. 

� Materialet kan repas i 
installationsfasen vid styrd borrning 
och rörspräckning. Detta medför att 
flera av de intervjuade ledningsägarna 
väljer ett lägre SDR-värde som ger 
större godstjocklek på röret. 

� Kan ibland inte repareras med PE-
rördelar, utan mekaniska kopplingar av 
metall måste användas. Dessa 
kopplingar kan drabbas av korrosion. 

� Svårt att kontrollera att 
elektrosvetsning är korrekt utförd. 

� Ledningen måste tömmas på vatten vid 
reparationer. 

� Stumsvetsning på dimensioner över 
400 mm är krångliga att utföra. 

Möjligheter 

� Det kan utvecklas elektrosvetsmuffar 
för dimensioner över 400 mm som är 
täta? 

� Det finns många rörleverantörer i 
Europa, vilket kan leda till lägre 
rörmaterial pris. 

� Rörmaterialet är EU – certifierat 
� Materialet kan göras formpassat, för 

att sedan återgå till sin runda form. Ex 
U-liner 

� Viktigt att ställa krav på entreprenören 
att de ska ha god kompetens på PE-
svetsning. 

Hot 
� Oljepriset stiger, vilket genererar högre 

priser på råvaran 
� Dålig PE-svetskunskap hos 

entreprenörer. 
� Förkortas livslängden av formpassat rör 

vid installationen? 
� Att det finns många leverantörer kan 

ge sämre kvalitet på rör och rördelar. 
� PE-ledningar har funnits under ganska 

kort tid ännu för att veta vad som 
händer med materialet på lång sikt. 

� Osäkert vad som händer med 
materialet vid klorering. 

� Det saknas kunskap om hur PE 
utmattas vid stress.  
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Styrkor 

Styrd borrning 

 

  

Styrkor 
� Tekniken har används till 

vattenledningar av alla av de 
intervjuade ledningsägarna med bra 
resultat. 

� Enligt Göteborg Vatten kan både PE- 
och segjärnsrör användas. 

� Ekonomisk fördelaktig i vissa 
situationer. 

� Kort utförande tid. 
� Skonsam mot både närmiljön, kräver 

inga stora återställningar. 
� Skonsam mot miljön pga. minskade 

materialtransporter i 
installationsfasen. 

� Kan med fördel användas vid hinder 
såsom sjöar, vattendrag, vägar och 
järnvägar. 

� Tredje part blir inte drabbad i så stor 
utsträckning som vid hel schakt. 

� Vid användning av Segjärn som nytt 
rörmaterial krävs inga långa sträckor i 
anslutning mottagargropen där 
ledningen behöver svetsas samman 

� Skyddsrör kan dras in under vägar 
och järnvägar med metoden. 

� Borriggen kräver lite plats 

Svagheter 
� Vid styrd borrning läggs 

mellanstora och stora 
ledningsdimensioner på stort 
djup.  

� Kan inte användas när det finns 
friktionsmaterial, stora stenar 
eller berg marken i den tänkta 
borrlinjen. 

� Det krävs långa sträckor för 
ledningsupplag i anslutning till 
mottagargropen där PE-ledningen 
svetsas samman. 

� Noggrann geoteknisk 
undersökning krävs innan 
utförandet. 

 

 Hot 
� Blow ups, som innebär att det 

kommer upp bentonit i markytan. 
� Mark och vägbana kan tryckas 

upp. 
� Rymmaren fastnar mitt under 

hindret (väg, vattendrag) vid 
tillbaka dragningen. 

� På grund av det stora 
förläggningsdjupet på stora 
ledningar kan detta bli ett 
arbetsmiljöproblem vid 
reparationer av ledningar i 
framtiden. 
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Styrkor 

Styrd borrning med rullborrkrona 

 

 

  

Styrkor 
� Kan användas till vattenledningar. 
� Tekniken klarar tuffare material i 

marken än vanlig styrd borrning. 
Detta ger bättre förutsättningar 
för att använda schaktfri teknik 
eftersom borrning nu kan 
användas på fler ställen än där 
marken bara består av lera och 
sand. 

� Tekniken har använts av 
Norrköping Vatten som anser att 
den fungerar bra.  

� Ekonomisk fördelaktig i vissa 
situationer. 

� Kort utförande tid. 
� Skonsam mot både närmiljön, 

kräver inga stora återställningar. 
� Skonsam mot miljön pga. 

minskade materialtransporter i 
installationsfasen. 

� Tredje part blir inte drabbad i så 
stor utsträckning som vid hel 
schakt. 

� Skyddsrör kan dras in under vägar 
och järnvägar med metoden. 

Svagheter 
� Vid Styrd borrning med 

rullborrkrona läggs mellanstora 
och stora dimensioner på 
ledningen på stort djup.  

� Norrköping Vatten upplever den 
som betydligt dyrare än vanlig 
styrd borrning. 

� Har inte används på rör med 
diametrar över 500 mm i Sverige 
än. 

� Det krävs långa sträckor i 
anslutning till mottagargropen 
där PE-ledningen svetsas 
samman. 

� Vid styrd borrning med 
rullborrkrona finns en risk att 
rullborrkronan eller 
upprymmaren fastnar i stora 
stenblock. 

� Det krävs långa sträckor i 
anslutning till mottagargropen 
där PE-ledningen svetsas 
samman. 
 

Möjligheter 

� Utökad tillämpning som 
komplement till styrd borrning. 

� Det finns ett flertal entreprenörer 
i Sverige som kan utföra denna 
teknik. 

 

Hot 
� Blow ups, som innebär att det 

kommer upp bentonit i 
markytan. 

� Mark och vägbana kan tryckas 
upp. 

� Rymmaren fastnar mitt under 
hindret (väg, vattendrag) vid 
tillbaka dragningen. 

� På grund av det stora 
förläggningsdjupet på stora 
ledningar kan detta bli ett 
arbetsmiljöproblem vid 
reparationer av ledningar i 
framtiden. 
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Styrkor 

Hammarborrning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Styrkor 
� Kan användas till vattenledningar. 
� Borrtekniken kan utföras vid 

hinder såsom vägar och järnvägar 
eller dylikt. 

� Tredje part drabbas inte av 
störningar i så stor utsträckning 
om tekniken jämförs med 
schaktning. 

� Ingen återställning av vägkroppar 
� Mindre risk för sättningar än vid 

schakt 
� Det finns ett flertal entreprenörer 

i Sverige som kan utföra denna 
schaktfria teknik. 

� Mycket tidssparande 
� Miljö sparas med minskade 

materialtransporter. 
� Minskad risk för arbetsolyckor på 

väg. 
� Metoden klarar alla typer av 

material. 

Svagheter 
� Det krävs relativt stora borrgropar. 
� Det måste finnas tillräckligt stor plats 

vid sidan av hindret som ska passeras. 
� Metoden kan utföras i sträckor upp 

till 80 meter. 

 

Möjligheter 

 

Hot 
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Styrkor 

Mikrotunnling +Direct pipe 

 

 

 

  

Styrkor 
� Kan användas till vattenledningar 
� Borrkronan klarar de flesta 

materialtyper i marken 
� Kan utföras under grundvattenytan 

med sluten front. 
� Borrkronan har inte lika stor 

överdimension som styrd borrning 
gentemot det nya röret, vilket minskar 
risken för sättningar.  

Svagheter 
� Dyr 
� Få entreprenörer i Sverige 

Möjligheter 

� Det finns entreprenörer i Europa som 
kan utföra denna teknik. 
 

Hot 
� Utrustningen är dyr, få som 

investerar, vilket kan leda till dyrt 
utförande. 
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Styrkor 

Rörspräckning 

 

 

  

Styrkor 
� Kan användas till vattenledningar. 
� Rörspräckning har använts av sex stycken av 

de intervjuade ledningsägarna, och dessa är 
nöjda med resultatet. 

� Göteborg Vatten har använt både PE och 
Segjärn som nytt rörmaterial vid metoden. 

� Rörspräckning har utförts på de befintliga 
materialen, gråjärn, segjärn, stål, plast och 
betong. 

� Stora delar av ledningen behöver inte 
schaktas i utförandefasen. 

� Miljö sparas med mindre materialtransporter 
än vid schaktning. 

� Minskat återställningsarbete. 
� Den hydrauliska kapaciteten kan behållas 

eller ökas. Större ökningar kan ske på mindre 
dimensioner. 
 

Svagheter 
� Metoden kan generera repor på den 

nya ledningen, pga. detta oftast väljs 
en större godstjocklek på PE-rör. 
Flera av de intervjuade ledningsägare 
använder SDR 11 för att få större 
godstjocklek. 

� Tekniken klarar inte böjar på 
befintliga ledningar. 

� Har inte används på rör med 
diametrar över 500 mm i Sverige än. 

� Spräckutrustningen kan fastna på 
någon okänd rostfri reparationsmuff, 
fläns eller dylikt och måste schaktas 
fram. 

� Parallella eller korsande ledningar 
som ligger nära ledningen som 
rörspräcks kan påverkas negativt. 
 

Möjligheter 

� Det finns ett flertal entreprenörer i Sverige 
som kan utföra denna teknik. 

� Europeiska entreprenörer har kunskaper att 
använda rörspräckning på dimensioner upp 
till DN 800 mm. 

� I Europa används stål som material på den 
nya ledningen. 
 

Hot 
� Det gamla röret ligger kvar i marken 

som kan ge framtida miljöproblem. 
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Styrkor 

Infodring med kontinuerliga rör 

 

 

  

Styrkor 
� Kan användas till vattenledningar. 
� Infodring med kontinuerliga rör har använts 

av alla av de intervjuade ledningsägarna, och 
alla är nöjda med resultatet. 

� Metoden kan med fördel användas när den 
nya ledningen kan/ska ha en mindre 
dimension än den befintliga 

� Stora delar av ledningen behöver inte 
schaktas i utförandefasen. 

� Miljö sparas med mindre materialtransporter 
än vid schaktning. 

� Minskat återställningsarbete. 
� I jämförelse med övriga infodringsprodukter 

erhålls här en ledning där standard rördelar 
kan användas både i installationsfasen och 
vid reparationer.  

� Det finns ett flertal entreprenörer i Sverige 
som kan utföra denna teknik. 

Svagheter 
� Metoden kan generera repor på den 

nya ledningen 
� Tekniken klarar inte böjar på 

befintliga ledningar. 
� Metoden kan bara användas där 

minskad hydraulisk kapacitet kan 
accepteras. 

� Det finns ingen etablerad 
läcksöknings metod för infodring. 

� Hittills har bara PE använts som nytt 
ledningsmaterial. 

Möjligheter Hot 
� Det gamla röret ligger kvar i marken 

som kan ge framtida miljöproblem. 
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Styrkor 

Infodring med formpassat rör 

 

 

Styrkor 
� Kan användas till vattenledningar. 
� Tre stycken av de intervjuade ledningsägarna 

har använt metoden och är nöjda med 
resultatet. 

� Metoden kan användas när den hydrauliska 
kapaciteten kan minskas litet gentemot den 
befintliga ledningen. 

� Stora delar av ledningen behöver inte schaktas i 
utförandefasen. 

� Miljö sparas med mindre materialtransporter än 
vid schaktning. 

� Minskat återställningsarbete. 
� Det finns ett par entreprenörer i Sverige som 

kan utföra denna teknik. 
� Kan användas när det finns parallella rör som 

ligger nära. 

Svagheter 
� Stockholm Vatten använder 

enbart produkten på 
överföringsledningar där inga 
anslutningar finns 

� Norrköping Vatten tycker att 
produkten är dyr. De använder 
kontinuerliga rör istället. 

� Metoden kan bara användas där 
minskad hydraulisk kapacitet kan 
accepteras. 

� Det finns ingen etablerad 
läcksöknings metod för infodring. 
 

Möjligheter Hot 
� Det gamla röret ligger kvar i 

marken som kan ge framtida 
miljöproblem. 

� Man vet inte med säkerhet hur 
PE-materialet påverkas långsiktigt 
av materialomformningen. 
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Styrkor 

Infodring med infodringsslang 

  

Styrkor 
� Kan användas till vattenledningar. 
� Infodring med infodringsslang har använts av 

Gästrike Vatten som också är nöjd med 
resultatet. 

� Stora delar av ledningen behöver inte 
schaktas i utförandefasen. 

� Miljö sparas med mindre materialtransporter 
än vid schaktning. 

� Minskat återställningsarbete. 
� Det finns ett par entreprenörer i Sverige som 

kan utföra denna teknik. 

Svagheter 
� Det finns ingen etablerad 

läcksöknings metod för infodring. 
� Materialet är inte självbärande vilket 

innebär att den är beroende av att 
den gamla ledningen står emot 
krafterna utifrån. 

Möjligheter Hot 
� Det befintliga röret håller kortare tid 

än vad infordringsslangen gör. 
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Flödesschema för distributionsledningar DN 100-400 mm 

Nedan presenteras ett flödesschema som tillsammans med SWOT-analysen kan användas för att 

hitta rätt metod för åtgärder på vattenledningar i dimensionerna 100-400 mm. 
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Flödesschema för huvudvattenledningar DN 400-1200 mm 

Nedan presenteras ett flödesschema som tillsammans med SWOT-analysen kan användas för att 

hitta rätt metod för åtgärder på vattenledningar i dimensionerna 400-1200 mm. 

 


