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EXAMENSARBETE

Projekteringsunderlag för hydraulisk rörspräckning
och granskning av utfört projekt
Sammanfattning
Examensarbetet har utförts på uppdrag av Trollhättan Energi AB, som önskat erhålla ett
projekteringsunderlag för ett kommande förnyelseprojekt samt ett granskningsunderlag av
ett nyligen utfört arbete. Syftet med rapporten är att förbättra den interna kunskapsnivån
angående beräkningsmetodiken för om hydraulisk rörspräckning är en möjlig metod,
tänkbara rörmaterial vid metoden och om dimensioneringsmetodiken för rör som föreligger,
för att motverka komplikationer i framtida projekt.
Rapporten innehåller en ekonomisk kalkyl om huruvida schaktfri ledningsförnyelse är
fördelaktigt kontra schaktning, utifrån de projekt Trollhättan Energi AB utfört mellan åren
2009-2015. Därefter följer en redogörelse för om hydraulisk rörspräckning är en möjlig
metod vid ett kommande förnyelseprojekt i Sjuntorp, där beräkningsmetodiken för om
metoden är möjlig behandlas. Vidare följer en kartläggning av tänkbara rörmaterial vid
hydraulisk rörspräckning, som identifierats via en litteraturstudie och ett flertal intervjuer
med personer inom branschen. Därpå behandlas dimensioneringsmetodiken för ett rör i
samband med en uträkning för projektet i Sjuntorp. Slutligen följer en sammanställning av
en enkätundersökning angående hydraulisk rörspräckning som genomförts i projektet och
en granskning av ett nyligen utfört rörspräckningsprojekt på Stallbacka industriområde.
I slutsatsen konstateras att schaktfri ledningsförnyelseteknik är att föredra, varpå hydraulisk
rörspräckning bör utföras där möjlighet föreligger. Det belyses även att hydraulisk
rörspräckning är en möjlig förnyelsemetod för det kommande projektet i Sjuntorp utifrån
rådande förutsättningar, men att en geoteknisk undersökning krävs för att ytterligare
säkerställa det här. Vidare betonas att polyeten, PE100, med en skyddskappa av polypropen
är ett lämpligt rörmaterial, men att spaltens storlek har stor inverkan på huruvida
dimensionerande värden överskrids för SDR-klass 17, varpå segjärn kan vara ett alternativ
beroende på kostnadsskillnaden gentemot en högre SDR-klass. Samtidigt är det möjligt att
rör av polypropen med en hög elasticitetsmodul kan komma att användas i allt större
utsträckning i framtiden. Slutsatsen av enkätundersökningen är att polyeten är ett vanligt
rörmaterial vid hydraulisk rörspräckning och att en noggrann undersökning av de
förutsättningar som föreligger är viktigt att beakta. Till sist konstateras utifrån granskningen
av projektet på Stallbacka och i likhet med enkätundersökningen, att en utredning av rådande
markförhållanden är central. Dessutom kan det fastställas att beräkningen för om hydraulisk
rörspräckning är en möjlig metod, var bristfällig, samt att segjärn eventuellt borde använts
som rörmaterial motiverat av högre diffusionstäthet.
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BACHELOR’S THESIS

Project planning document for static pipe bursting
and review of a finished project
Summary
This thesis has been carried out on behalf of Trollhattan Energi AB, who desired to obtain
a project planning document for a future renewal project as well as a review document for a
recently finished project. The report aims to improve the internal knowledge regarding the
calculation methodology for if static pipe bursting is a possible method or not, potential pipe
material for the method and sizing methodology for pipes that exists, to prevent
complications in future projects.
The report contains an economic calculation of whether trenchless pipeline renewal is
beneficial versus excavation, with respect to the projects Trollhattan Energi AB conducted
between the years 2009-2015. Then an investigation follows on whether static pipe bursting
is a possible approach for an upcoming renewal project in Sjuntorp or not. Furthermore,
there is a compilation of possible pipe materials identified through a literature review and
interviews. Thereupon, the sizing methodology for a pipe is used for the project in Sjuntorp.
Finally, there is a summary of a survey regarding static pipe bursting and a review of a recent
static pipe bursting project at Stallbacka.
The conclusion states that trenchless pipeline renewal technique is preferred, whereon static
pipe bursting should be used when opportunity exists. Based on the prevailing conditions it
also highlights that static pipe bursting is a possible renewal method for the upcoming project
in Sjuntorp, but that a geotechnical investigation is required to further ensure this.
Furthermore, it is emphasized that polyethylene, PE100, with a protective coat of
polypropylene is a suitable pipe material, but that the size of the gap that might arise between
the pipe that is cracked up and the pipe that is inlined has a great impact on whether the
dimension values are exceeded or not for SDR-class 17. Therefore ductile iron may be an
alternative, depending on the cost differential in relation to a higher SDR-class. It is also
possible that pipes made of polypropylene with a high modulus of elasticity may be used
increasingly in the future. The conclusion of the survey is that polyethylene is a common
pipe material when static pipe bursting is used and that a thorough investigation of the
conditions that exist are important to consider, to avoid complications to occur when using
the method. Finally, it is stated by the examination of the project at Stallbacka and like the
survey demonstrated, that an investigation of the prevailing ground conditions are crucial.
Moreover, it can be determined that the calculations regarding if static pipe bursting was a
possible method were inadequate and that ductile iron might have been a preferable pipe
material due to better resistance against diffusion.
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1 Inledning
I följande avsnitt ges en beskrivning av företaget där examensarbetet utförts, varefter
bakgrunden till arbetet presenteras. Därefter följer en redogörelse av de problem som
behandlats, varefter syfte, mål och avgränsningar framförs.

1.1

Företagsbeskrivning

Trollhättan Energi är ett helägt dotterbolag till Trollhättan Stad med 140 personer anställda.
Företaget ansvarar för att elnät, vatten, avlopp, renhållning, fjärrvärme och stadsnät fungerar,
samtidigt som de säljer grön och lokalproducerad el och biogas. Bolaget är indelat i sex olika
affärsområden; Energi, Nät, Renhållning, Administration, Marknad och Vatten.
1.1.1

Affärsområde Energi

Affärsområde Energi är uppdelat i två olika ansvarsområden, värme och biogas. Gällande
fjärrvärme sker all produktion på företagets egna anläggningar; Stallbacka värmeverk,
kraftvärmeverket Lextorp, Kronogårdens värmeverk och Sjuntorps värmecentral.
Fjärrvärmen produceras till största delen via förbränning av restprodukter från
skogsindustrin, som skogsflis och bioolja. (Trollhättan Energi AB, 2016a)
Vad gäller biogas, producerar och säljer Trollhättan Energi förnybar och fossilfri biogas som
tillverkas av bland annat sopor, avloppsslam, rester från livsmedelsindustrin och gödsel.
Affärsområde Energi ansvarar för inköp av biogas som kräver uppgradering, exempelvis från
Ragn-Sells anläggning på Heljestorp, och distributionen av biogas, det vill säga både
uppgraderad och egenproducerad. Företaget var först i Sverige med att ta hand om de steg
som krävs för att köra fordon på biogas, det vill säga framställning, transport, uppgradering
och kompression. (Trollhättan Energi AB, 2016b)
1.1.2

Affärsområde Nät

Trollhättan Energi äger stora delar av elnätet i Trollhättan med omnejd och har omkring
25 000 elnätskunder i fyra kommuner. Affärsområde nät, som har ansvar för elnät, arbetar
med hantering och drift av infrastrukturen, det vill säga ledningar och kablar, för att
säkerställa leveransen. Affärsområdet har även ansvar för stadsnätet, vilket innebär att de
kontinuerligt gräver ner ett öppet fibernät för digital trafik och möjliggör anslutning för
fastigheter runtom i staden. (Trollhättan Energi AB, 2016c)
1.1.3

Affärsområde Renhållning

Sedan 2015 är det Trollhättan Energi som ansvarar för renhållningen i staden, varpå
affärsområde Renhållning arbetar med att samla in hushållsavfall, glas-, metall-, pappers-, och
plastförpackningar samt papper och tidningar via återvinningsstationer, samt har ansvar för
återvinningscentralen på Hojums industriområde. (Trollhättan Energi AB, 2016d)
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1.1.4

Affärsområde Administration

Affärsområde Administration innefattar fem arbetsområden; Human Resources (HR),
ekonomi, IT, kvalitet/upphandling och fastighet. De har bland annat ansvar för arbetsmiljö
och den ekonomiska redovisningen, samt verkar som ett stöd i de projekt som utförs på
företaget. (Trollhättan Energi AB, 2016e)
1.1.5

Affärsområde Marknad

Likt affärsområde Administration innefattar affärsområde Marknad olika arbetsområden;
kundservice, elhandel, försäljning och marknadskommunikation. De arbetar med
kundservice och fakturering, marknadsföring, extern kommunikation och försäljning av el,
vilken produceras på kraftvärmeverket i Lextorp. (Trollhättan Energi AB, 2016e)
1.1.6

Affärsområde Vatten

Affärsområde vatten ansvarar för och arbetar med produktion av dricksvatten, rening av
avloppsvatten, rörnätet i staden och produktion- samt uppgradering av biogas. Gällande
vattenverksamheten kan Trollhättan Energi med hjälp av provtagning på Vattenverket på
Stallbacka och ett laboratorium på avloppsreningsverket på Arvidstorp säkerställa kvaliteten
på det vatten som hanteras. (Trollhättan Energi AB, 2016f)
Angående produktion- och uppgradering av biogas utförs de aktiviteterna på
avloppsreningsverket på Arvidstorp. Avloppsslammet som uppstår används för att framställa
egen rågas, för att sedan uppgraderas tillsammans med den rågas som distribueras från andra
producerande enheter. (Trollhättan Energi AB, 2016b)

1.2

Bakgrund

Förnyelse av vatten och avloppsledningar är en ständigt pågående process för att upprätthålla
ett fungerande ledningssystem. Trollhättan Energi har som vision att ha en förnyelsetakt på
100 år, vilket kräver resurser och användandet av ny teknik. Samtidigt har staden som vision
att växa och därav krävs större dimensioner på befintligt ledningsnät.
Det finns åtskilliga tekniker för att på ett ekonomiskt-, miljömässigt- och tekniskt långsiktigt
sätt byta ut föråldrade ledningar, där infodring och rörspräckning är två exempel. Den
sistnämnda metoden har Trollhättan Energi använt i ett antal framgångsrika ledningsförnyelsearbeten, vilken både möjliggör förnyelse och dimensionsökning utan schaktning.
Senast användes rörspräckning på Stallbacka i Trollhättan där en huvudvattenledning av
armerad betong, anlagd 1962, behövde ersättas och ökas i dimension. Till skillnad från
tidigare arbeten hade dock ledningen en större dimension, 600 mm i diameter.
Metoden innebär att ett nytt rör dras fram genom det befintliga med hjälp av hydraulik, en
spräckkona och vid behov ett skärverktyg. Maskinen som användes i projektet på Stallbacka
är hemmahörande i Tyskland, har en dragkraft på 190 ton och drar en meter rör i taget. Med
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hjälp av spräckkonan och i det här fallet ett skärverktyg, kunde huvudvattenledningen
ersättas och ökas i dimension.
Utbytet gick dock inte enligt plan, eftersom tidigare armerade lagningar ej gick att spräcka
med spräckkonan och de skärverktyg som användes i utförandet. Det här medförde att
skyddskappan över polyetenröret som drogs fram gick sönder och orsakade skada på den
nya ledningen. Det här resulterade i sin tur till att schaktning var oundvikligt på ett flertal
ställen. Samtidigt orsakade lermarken ytterligare problem i form av för kraftig friktion mot
infodringsröret. Det här fick till följd att röret som maskinen drog fram fastnade efter en viss
sträcka och arbetet blev stillastående. Projektet blev således försenat och vattentillförseln till
olika industrier på Stallbacka påverkades. Det här medförde negativa konsekvenser för de
verksamheter som drabbades, bland annat i form av utebliven eller begränsad produktion.
Utifrån ovanstående har Trollhättan Energi uttryckt ett intresse för att ta fram ett
projekteringsunderlag inför ett kommande arbete med hydraulisk rörspräckning. De önskar
även en utredning om de problem som uppstod vid projektet på Stallbacka.

1.3

Tidigare arbeten

Vad gäller tidigare arbeten som behandlar hydraulisk rörspräckning finns det två identifierade
examensarbeten inom området. Det ena av dem, genomfört av Henrik Cranser (2013), med
titeln ”Trycksatta huvudvattenledningar”, är en guide för val av rörmaterial och metod vid
nyläggning eller förnyelse av vattenledningar. I studien behandlas hydraulisk rörspräckning
och bland annat presenteras fördelarna med metoden och identifierade risker som föreligger
vid utförandet. Dock har spillvatten- och dagvattenledningar ej behandlats samtidigt som ett
begränsat urval ledningsägare intervjuats, varpå ytterligare intressanta erfarenheter om
metoden kan föreligga som inte har uppmärksammats.
Det andra examensarbetet som behandlar hydraulisk rörspräckning har titeln
”Materialegenskaper och dimensioneringsmetodik för vattenledningar” och är författad av
Andreas Ståhlfors och John Öberg (2012). Det handlar om de rörmaterial som finns i
Norrvattens ledningsnät och dimensioneringsmetodik, där bland annat krafter som påverkar
det nya röret vid hydraulisk rörspräckning beskrivs. Däremot har även det här arbetet endast
utgått från dricksvattenledningar och ett begränsat antal rörmaterial.
Vidare berör branschorganisationen Svenskt Vattens rapporter och publikationer hydraulisk
rörspräckning. Publikationen P66 (1989) med titeln ”Renovering av avloppsledningar” som
utgavs i slutet av 1980-talet av Svenska Vatten- och Avloppsföreningen, senare Svenskt
Vatten, redogör för fördelar med metoden och innehåller en sammanställning av de krafter
som förekommer på ett rör efter installation. Även publikationen P101 (2010), med titeln
”Schaktfritt byggande av markförlagda ledningar av plast”, behandlar krafter som inverkar
på ett rör efter installation, samtidigt som den beskriver belastningar som verkar under
installationsfasen.
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Därutöver finns det främst en bok inom området, med titeln ”Handbook of Pipe Bursting
Practice” (Rameil, 2007). Den innefattar en sammanställning av bland annat utrustning och
rörmaterial, samt erfarenheter från ett flertal projekt där hydraulisk rörspräckning använts.
Det finns även ett antal vetenskapliga artiklar som rör metoden, där en av dem ”Buried
pipeline responses to ground displacements induced by adjacent static pipe bursting” (Shi
m.fl., 2013), analyserar påverkan på intilliggande ledningar med hjälp av finit element analys.

1.4

Syfte

Arbetets syfte är att öka den interna kunskapsnivån angående beräkningsmetodiken för om
hydraulisk rörspräckning är en möjlig metod, tänkbara rörmaterial vid metoden och om
dimensioneringsmetodiken för rör som föreligger, för att motverka komplikationer i framtida
projekt där metoden är tänkt att användas.

1.5

Problembeskrivning

I de projekt där hydraulisk rörspräckning använts har arbetet projekterats och utförts av en
extern aktör. Att Trollhättan Energi, liksom många andra ledningsägare i Sverige, inte har
tillräckliga resurser för att projektera i egen regi, är ogynnsamt ur ett kostnads- och
säkerhetsperspektiv. Enligt en undersökning av Sveriges vatten- och avloppsnät genomförd
av Malm och Svensson (2011) kommer förnyelsebehovet att öka de kommande åren, vilket
överensstämmer med den information som erhållits av Trollhättan Energi angående
ledningsnätet i kommunen. Det här innebär att intern kunskap inom förnyelsetekniker, som
hydraulisk rörspräckning, är av vikt. Exempelvis uppger entreprenören som utförde arbetet
på Stallbacka att det finns metoder för att lösa de problem som uppstod och som beskrivits
ovan i bakgrunden, men säger samtidigt att det ofta är svårt att få till optimala kombinationer
av verktyg och dragkrafter. I nästan samtliga fall upptäcks tidigare okänd fakta, som
reparationer och material, i samband med rörspräckningen. Det här i kombination med
variabler som marktryck, jordmån och friktion mot nyrör, medför svårigheter eftersom
hänsyn behöver tas till alla de här parametrarna.
Om Trollhättan Energi besuttit bredare kunskap inom området hade eventuellt de kunnat
förutse de komplikationer som uppstod. I tidigare utförda arbeten har inte de svårigheter
som uppdagades i projektet på Stallbacka förekommit och således har inte de risker som
föreligger vid utförandet påverkat utfallet. Även fast de entreprenörer som utför arbetet ska
besitta specialistkunskap inom metoden, är det ledningsägaren som har specifik kunskap om
sitt ledningsnät och omkringliggande faktorer.

1.6
•

Mål
Ta fram ett projekteringsunderlag för hydraulisk rörspräckning gällande ett
kommande ledningsförnyelseprojekt i Sjuntorp.
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•

1.7

Utifrån projekteringsunderlaget fastställa vilken utrustning och dragkraft som borde
använts i projektet på Stallbacka.

Avgränsningar

För att kunna framställa ett arbete under tio veckor behandlas ett framtida projekt.
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2 Metod
Nedan presenteras arbetets angreppsätt och utformning, samt de metoder som använts för
att erhålla kunskap och erfarenheter om rörmaterial, hydraulisk rörspräckning och projektet
på Stallbacka. Vidare beskrivs även arbetets praktiska tillvägagångssätt.

2.1

Angreppssätt

Enligt Björklund och Paulsson (2012) finns det två angreppssätt vid utförande av ett
vetenskapligt arbete, kvantitativt- och kvalitativt angreppssätt. Vid en kvantitativ studie
behandlas information som kan mätas eller värderas numeriskt, där vetenskapliga tekniker
används för att studera relationer mellan olika uppsättningar av fakta och således erhålla
slutsatser (Bell, 2006). Vidare beskriver Bell att gällande en kvalitativ studie är syftet att ge
djupare förståelse för tillstånd och skeenden, där målet snarare är insikt än statistisk analys,
det vill säga skapa en förståelse för ett specifikt problem, händelse eller situation.
I studien som genomförts har både ett kvantitativt och kvalitativt angreppsätt använts, vilket
de enkäter som skickats ut speglar, se bilaga A, B och C. Här har både kvantitativ- och
kvalitativ information samlats in, som exempelvis fakta om vilket rörmaterial som använts
vid utbytet respektive vad uppfattningen är om metoden. Vidare har även de båda
angreppssätten använts vid de intervjuer som genomförts, där både kvantifierbar och
kvalitativ data efterfrågats.

2.2

Utformning

Arbetet, att ta fram ett projekteringsunderlag för hydraulisk rörspräckning och granska ett
nyligen utfört projekt, innebar att genomföra en beskrivande- och förklarande studie i
kombination med en problemlösande studie. Det betydde att arbetet skulle mynna ut i en
djupare förståelse för metoden och möjliga rörmaterial, vilken beräkningsmetodik som
tillämpas och vilka lösningar som kan användas för att reducera risken för framtida problem.
(Höst m.fl. 2006).

2.3

Datainsamling

Det finns ett flertal metoder för insamling av data (Björklund och Paulsson, 2012). De
insamlingsmetoder som använts i den här undersökningen är intervjuer, enkäter och
litteraturstudier. I följande avsnitt beskrivs utformningen av respektive metod.
2.3.1

Intervjumetod

Björklund och Paulsson (2012) beskriver intervjuer som olika former av utfrågningar som
antingen kan ske via personlig direktkontakt eller via telefon, men även via e-post eller sms.
Vidare belyser Björklund och Paulsson att via intervjuer erhåller författaren tillgång till
primärdata, det vill säga data som samlats in i syfte att användas i den aktuella studien.
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Dalen (2015) nämner och beskriver tre huvudsakliga intervjuformer, den öppna, den
strukturerade, och den semi-strukturerade. En öppen intervju karakteriseras av att frågor inte
är formulerade på förhand utan uppkommer efterhand under samtalet, där målsättningen är
att informanterna ska berätta fritt om sina erfarenheter. I motsats till det här är den
strukturerade intervjun, där frågorna är bestämda på förhand och tas upp i en bestämd
ordning, för att möjliggöra en kvantitativ analys. I sin tur kännetecknas den semistrukturerade intervjun av att samtalet är inriktat på bestämda ämnesområden som valts ut i
förväg, vilket ger upphov till både kvantitativa och kvalitativa svar.
I arbetet som utförts har semi-strukturerade intervjuer genomförts, eftersom både
kvantitativ- och kvalitativ data efterfrågats. Därav har intervjuerna utgått från ett specifikt
ämnesområde, i det här fallet rörmaterial och dess livslängd, varpå en viss struktur har
funnits. Således har vissa frågor varit förutbestämda, medan flertalet har formulerats efter
hand, se bilaga D och E.
2.3.2

Enkätdesign

Enkäter är skriftliga och består av ett antal standardiserade frågor (Björklund och Paulsson,
2012). Vidare belyser Björklund och Paulsson att svarsalternativen kan vara utformade på
olika sätt, exempelvis kan de vara graderade på en skala eller ge respondenten möjlighet att
svara mer öppet och beskrivande. Det här kan således anknytas till det Trost (2012) redogör
för, att både kvantitativa- och kvalitativa studier kan kombineras.
Enkätformuläret som använts i arbetet har innefattat frågor där ett antal svarsalternativ
angetts, men även frågor där respondenten önskas ge ett öppet och beskrivande svar. Det
här har medfört att insamlad data analyserats både kvantitativt och kvalitativt.
2.3.3

Litteraturstudie

Enligt Björklund och Paulsson (2012) är en litteraturstudie ett vanligt redskap för att
kartlägga existerande kunskap inom ämnesområdet och bygga upp en teoretisk referensram.
Samtidigt anger Björklund och Paulsson att litteratur är sekundärdata, vilket således är en
nackdel, men uppger även att mycket information kan behandlas under kort tid och med
knappa ekonomiska resurser.
Litteraturstudien som genomförts i det här arbetet har behandlat rörmaterial och hydraulisk
rörspräckning, där syftet har varit, likt de Björklund och Paulsson (2012) beskriver, att
kartlägga existerande kunskap inom området för att möjliggöra en kunskapsfördjupning. De
databaser som använts är Science Direct, Academic Search Elite och Google Patentdatabas,
varvid sökorden ”static pipe bursting” och ”polypropylene” tillämpats. Dock bör noteras att
litteraturstudien främst utgått från tryckt litteratur.
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2.4

Tillvägagångssätt

Arbetet initierades med att formulera en projektspecifikation, se bilaga F, där bakgrunden till
arbetet beskrevs, problemet definierades, avgränsningar upprättades, mål, tillvägagångssätt
och tidsplan fastställdes, samt en resursplan skapades. För att erhålla kunskap inom de två
huvudområden som arbetet innefattat, rörmaterial och hydraulisk rörspräckning, utfördes
kunskaps- och informationsinsamling löpande under projektets genomförande.
Projektet bestod av ett antal faser; utreda huruvida schaktfri ledningsförnyelse är fördelaktigt
eller ej kontra ledningsförnyelse via konventionell schaktning, undersöka rådande
förutsättningar på Trollhättevägen i Sjuntorp och om hydraulisk rörspräckning är en möjlig
metod, välja ett nytt rörmaterial utifrån rådande förutsättningar på Trollhättevägen,
identifiera risker och samla in erfarenheter angående hydraulisk rörspräckning, samt granska
det nyligen utförda rörspräckningsprojektet på Stallbacka industriområde. Därav inleddes
arbetet med att upprätta en ekonomisk kalkyl, där en sammanställning upprättades gällande
schaktning kontra schaktfri ledningsförnyelse för åren 2009-2015. Utifrån
sammanställningen jämfördes metoderna och ett resultat erhölls som baserades på de projekt
Trollhättan Energi utfört.
Vidare framställdes enkäter för att samla in fakta, kunskap och erfarenheter rörande
hydraulisk rörspräckning från tidigare genomförda projekt. Tre enkäter skapades, varav en
var riktad mot kommuner som utfört rörspräckningsprojekt, en för konsulter och en för
entreprenörer som utför rörspräckningsarbeten. Totalt kontaktades 18 kommuner, två
konsulter och sex entreprenörer, vilket ansågs vara ett lämpligt antal för att finna svar på de
frågor som ställdes. Parallellt med insamlingen av enkäterna undersöktes de förutsättningar
som föreligger på Trollhättevägen och om hydraulisk rörspräckning kan utföras.
För att inte begränsa undersökningen av tänkbara rörmaterial genomfördes telefonintervjuer
med expertis inom området efter att en litteraturstudie utförts. De personer som intervjuades
var Yoan Goudelis på Dahl, Richard Hansson på HOBAS, Fredrik Forsell på Flexlining AB
och Johan Lundberg på Johan Lundberg AB. Utifrån litteraturstudien och intervjuerna,
valdes tre rörmaterial ut för vidare analys och kartläggning. Därefter genomfördes ytterligare
telefonintervjuer med olika rörtillverkare; Viktor Fors på Wavin, Joel Schürer von Waldheim
på Pipelife, Sverre Tragethon på Hallingplast, Rickard Granath på Uponor, Lars Höjer på
Boeralis och Magnus Persson samt Thomas Ros på Tubman, för att bedöma livslängden på
respektive rörmaterial och samla in ytterligare kunskap samt erfarenheter till kartläggningen.
Livslängdsbedömningarna verkade som indataparameter i en materialvalsmatris, som
tillsammans med andra aspekter låg till grund för ett materialval, se bilaga H.
Efter att ett rör valts ut genomfördes hållfasthetsberäkningar utifrån de förutsättningar som
råder på Trollhättevägen i Sjuntorp, för att kontrollera att vald SDR-klass klarar de krafter
som kommer att påverka röret, både vid installation och drift. Vidare sammanställdes de svar
som erhölls från enkätundersökningen, varpå projektet på Stallbacka granskades.
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3 Teori
I följande kapitel presenteras den teori som ligger till grund för det arbete som utförts. Teorin
presenteras i den ordning som projektet fortlöpt, det vill säga utifrån projektets etapper.
Därav kommer först en redogörelse om hydraulisk rörspräckning att redovisas, varefter
delkristallina termoplaster, korrosion på gjutjärnsledningar och ytterligare materialtekniska
begrepp behandlas. Vidare följer dimensioneringsbegrepp, fysikaliska påfrestningar,
belastningar under installation och belastningar under en lednings driftskede.

3.1

Rörspräckning

Rörspräckning är en schaktfri ledningsförnyelsemetod som finns i två utformningar, det vill
säga som pneumatisk eller hydraulisk. Under de senaste 20 åren har rörspräckning använts i
allt fler projekt till följd av dess ekonomiska och tekniska effektivitet (Rameil, 2007). Nedan
följer en kronologisk redogörelse om metoden och en utförandebeskrivning av hydraulisk
rörspräckning.
3.1.1

Kronologisk redogörelse

Rörspräckning kommer ursprungligen från Storbritannien, där den pneumatiska metoden
började användas redan i början på 1980-talet. Efter ett antal år kom Tyskland och USA att
anamma pneumatisk rörspräckning, varpå fler länder följde efter. Under den här tiden
användes metoden främst inom gassektorn, där hela gasnätverk förnyades. Sedan staden
Nürnberg i Tyskland insåg ett utökat användningsområde för rörspräckning, kom metoden
även att användas för vatten- och avloppsledningar. (Rameil, 2007)
För cirka tolv år sedan introducerades hydraulisk rörspräckning, som utvecklades i Tyskland.
Den här varianten av rörspräckning kom att i stor grad ersätta den pneumatiska metoden,
eftersom slagtåliga material som stål och segjärn, samt dess fogar, nu kunde spräckas.
(Rameil, 2007)
3.1.2

Metodbeskrivning – hydraulisk rörspräckning

Som tidigare nämnt i inledningen, används hydraulik som framdrivningskraft vid hydraulisk
rörspräckning. Med hjälp av en spräckkona, och vid behov ett skärverktyg, spräcks befintlig
ledning upp och medför att ett nytt rör i samma dimension eller större kan dras in. (Rameil,
2007)
Som visualiseras i figur 3.1, förekommer det två schaktgropar när ett längre sammanfogat
rör dras in. I ena gropen är dragutrustningen placerad som är sammankopplad med ett
hydraulpaket, varvid röret förs in via den andra gropen. För att möjliggöra spräckning och
indragning används en dragstång som kopplas till både dragutrustningen och den nya
ledningen. (Rameil, 2007)
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Figur 3.1: Schematisk bild över utförandet vid hydraulisk rörspräckning när ett polyetenrör ersätter befintlig ledning.
Med tillstånd av Johan Lundberg AB.

3.1.3

Aspekter att beakta vid ökad dimension, utbyteslängd och
utrustningsval

Enligt Rameil (2007) är det huvudsakligen fyra faktorer som avgör hur stor
dimensionsökning som är möjlig; rådande markförhållanden, befintlig lednings
läggningsdjup, utrymmet till parallella eller korsande ledningar och befintlig rörgravs bredd.
Vidare uppger Rameil (2007) att utrymmet mellan utrymmaren och den nya ledningens
ytterdiameter normalt ska vara mellan 10 % och 30 %, för att förhindra att skärvor från den
uppspräckta ledningen fastnar i samband med infodringen. Han betonar samtidigt att när
marken som föreligger består av jordtyper med en hög sammanhållning, det vill säga med en
hög lerhalt och då främst lös lera, kan ett större utrymme krävas eftersom de orsakar högre
friktion mot infodringsröret.
För att bedöma om läggningsdjupet är tillräckligt för den dimensionsökning som önskas
utföras, kan hänsyn tas till förstoringsmåttet som anger differensen mellan utrymmarens
ytterdiameter och befintlig lednings innerdiameter. En tumregel är att förstoringsmåttet
multiplicerat med tio är det läggningsdjup som krävs för att inte dimensionsökningen ska
orsaka sättning eller utbuktning i marken. Samtidigt medför ett grundare läggningsdjup att
friktionen mot den nya ledningen minskar och att längre sträckor kan spräckas upp. (Rameil,
2007)
Gällande avståndet till parallella ledningar uppger Rameil (2007) att det minsta avståndet som
krävs beror på rådande markförhållanden, främst jordens sammansättning och
kompressibilitet, samt det material som intilliggande ledningar består av. Han belyser att i
kohesiva jordar ska avståndet vara minst tre gånger förstoringsmåttet, men aldrig mindre än
40 centimeter. I icke kohesiva jordar, exempelvis bestående av grus och sand, beror avståndet
på vilket material det parallella röret består av men även här ska avståndet vara minst 40
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centimeter. Om intilliggande ledning består av ett sprött och bräckligt material ska avståndet
vara minst fem gånger förstoringsmåttet.
Beträffande utbyteslängden beror den främst på hur stor dimensionsökning som önskas,
befintlig lednings diameter och de markförhållanden som råder. Maximal utbyteslängd från
två separata schaktgropar är 200 meter under gynnsamma förhållanden (Rameil, 2007).
Samtidigt är det av vikt att beakta att där serviskopplingar förekommer krävs det schaktning
(VA-Forsk 1995-12)
Slutligen, angående utrustningsval, det vill säga den dragkraft som krävs och de spräckverktyg
som erfordras, anger Rameil (2007) rekommenderade värden för dragkraften, se tabell 3.1,
samt lämpliga verktyg beroende på befintlig lednings material, se tabell 3.2. Angående tabell
3.1 bör det dock noteras att om en stor dimensionsökning önskas, som sträcker sig mellan
två dimensionsintervall, krävs det att en maskin med en större dragkraft används. Det här
gäller även om det råder ogynsamma makförhållanden, det vill säga att det föreligger kohesiv
jord, varpå värdena i tabell 3.1 kan vara missvisande beroende på önskad draglängd. (Rameil,
2007).
Tabell 3.1: Rekommenderad dragkraft utifrån befintlig lednings diameter.

Befintlig lednings
diameter (mm)

Rekommenderad
dragkraft (kN)

≤ 250

400

250 ≤ 400

770

400 ≤ 600

1250

600 ≤ 1000

2500

Tabell 3.2: Rekommenderade verktyg för olika rörmaterial.

Skärverktyg
Segjärnsrör

x

Stålrör

x

PE-/PP-rör

Plastskärare

Bladad
spräckkona

x

PVC-rör

x

Lergodsrör

x

Betongrör

x

Armerat betongrör

x
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3.2

Delkristallina termoplaster

Enligt P98 (2008) har plaströr under de senaste decennierna använts i allt större utsträckning
som rörmaterial till kommunala vatten- och avloppsledningar, varav främst den delkristallina
termoplasten polyeten fått ett stort genomslag i Trollhättans kommun. Därav följer en
beskrivning av uppbyggnaden för delkristallina termoplaster, varpå begreppet,
viskoelasticitet, och de två underliggande egenskaperna krypning och spänningsrelaxation
beskrivs.
3.2.1

Uppbyggnad

Delkristallina termoplaster består både av kristallina- och amorfa områden. I de hårda
kristallina delarna är den molekylära strukturen regelbunden och uppbyggd av 10 till 20 nm
tjocka lameller med tätpackade veckade kedjemolekyler. I de amorfa områdena, som både
kan vara mjuka eller hårda beroende på glastemperaturen, är däremot den molekylära
strukturen oordnad och kedjemolekylerna har en oregelbunden uppbyggnad. (Callister &
Rethwisch, 2011)
3.2.2

Viskoelasticitet

Till följd av amorfa delar har delkristallina termoplaster kombinerade mekaniska
deformationsegenskaper. Det innebär att de uppvisar både elastiska- och viskösa egenskaper
vid en temperatur mellan glastemperaturen, då den amorfa delen av termoplasten hårdnar,
och temperaturen för formbarhet. Det här medför att delkristallina termoplaster, som
polyeten och polypropen, deformeras både elastiskt och visköst (Callister & Retwisch, 2011).
Elastisk deformation innebär att ett material som utsätts för en mekanisk belastning återtar
sin ursprungliga storlek och form när belastningen upphör (Strifors, u.å.), medan det
viskoelastiska beteendet, enligt Bergström m.fl. (2009), kan manifesteras genom krypning
och spänningsrelaxation, se avsnitt 3.1.2.1 och 3.1.2.2. Således beror delkristallina
termoplasters töjnings- och deformationsegenskaper på temperaturen och tiden, vilket kan
förklaras av att elasticitetsmodulen för materialet påverkas av de här två faktorerna (P98,
2008).
3.2.2.1

Krypning

För viskoelastiska material förekommer krypning vid konstant spänningsnivå, vilket medför
att deformationen ökar med tiden (Bergström m.fl., 2009). Det här innebär att elasticitetsmodulen avtar med belastningstiden och benämns även krypmodul (VA-Forsk 1995-12).
Krypning innebär således att materialet går mot ett sprödare tillstånd och långtgående
krypning kan leda till krypbrott. Vid avlastning kan dock formen delvis återhämtas med tiden,
men en betydande deformation kommer att kvarstå (Terselius, u.åa)
Delkristallina termoplasters krypning kan därav hänföras till storleken på elasticitetsmodulen,
vilken både beror på materialets glastemperatur samt på kristallinitetsgraden (Callister &
Rethwisch, 2011). Ett material som har en glastemperatur under eller nära drifttemperaturen
har högre krypningsbenägenhet i jämförelse med ett material som har en glastemperatur över
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driftstemperaturen (Swerea, u.å), samtidigt som en ökad kristallinitetsgrad leder till ökat
krypmotstånd (Callister & Rethwisch). Det bör även beaktas att elasticitetsmodulen, eller i
det här fallet krypmodulen, reduceras med ökande temperatur (P98, 2008).
3.2.2.2

Spänningsrelaxation

Analogt vid konstant töjning eller sammantryckning av ett viskoelastiskt material sker en
relaxation, vilket innebär att spänningarna avtar med tiden om deformationerna hålls
konstanta. Efter avlastning kommer materialet vara helt eller delvis deformerat. (Terselius,
u.åa)

3.3

Korrosion på gjutjärnsledningar

Korrosion är en kemisk reaktion mellan ett material och den omgivande miljön. Vid
korrosion bryts ett material ner och dess egenskaper försämras, vilket medför negativa
konsekvenser (Mattsson, u.å). För gjutjärnsledningar är korrosion en faktor som har stor
inverkan på rörets livslängd och det finns två typer som uppenbarar sig, utvändig- och
invändig korrosion (Malm m.fl., 2011).
3.3.1

Förutsättningar för korrosion på rörledningar

För att korrosion ska kunna uppstå krävs det att det finns en anod, en katod och en elektrolyt.
Om elektrolyten, som i rörsammanhang är den omgivande jordvätskan, är i kontakt med
både anoden och katoden, kommer den att leda elektroner från det material som verkar som
anod till det material som verkar som katod, se figur 3.2. Metallkorrosion i sötvatten är även
i hög grad beroende av vattnets halt av löst syre, vilket erfordras för katodprocessen.
(Mattsson, u.å)

Figur 3.2: Schematisk bild över korrosion.
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3.3.2

Utvändig korrosion

Utvändig korrosion kännetecknas av två typer av korrosionsangrepp, lokal korrosion, även
kallad gropfrätning, samt allmän korrosion som angriper en stor yta. Beroende på varierande
syrehalt längs ledningen utvecklas en potentialskillnad mellan olika delar. Om katodytorna är
stora och anodytorna små kommer lokal korrosion att inträffa, medan allmän korrosion
inträffar om anod- och katodytorna är ungefär lika stora. (Malm m.fl., 2011)
Vidare enligt Malm m.fl. (2011) finns det tre olika typer av lokal korrosion; luftningsceller,
mikrobiell korrosion eller galvanisk korrosion. Författarna beskriver att om syretillgången är
ojämn på den utvändiga rörytan uppstår luftningsceller, vilket kan inträffa om ledningen är
förlagd i olika jordmassor med olika luftgenomsläpplighet. Exempelvis kommer
luftningsceller uppstå på en ledning vars kringfyllnadsmaterial är grus men där lera ligger
punktvis mot röret, vilket innebär att en anodyta bildas vid leran och att resterande yta verkar
som katod.
Gällande de andra två typerna av lokal korrosion, mikrobiell korrosion och galvanisk
korrosion, uppstår mikrobiell korrosion i regel av sulfatreducerande bakterier i en anaerob
miljö. De producerar svavelväte i dåligt luftade jordar, vilket skapar korrosionsceller som
snabbt kan korrodera sönder röret (Mattsson, u.å). I sin tur uppstår galvanisk korrosion när
metalliska material med olika elektrokemisk potential förs samman. Det här bör beaktas vid
sammankoppling med ett annat rörmaterial och kan exempelvis undvikas genom isolering.
Med hjälp av den galvaniska serien kan olika metallers korrosionsresistens jämföras, där en
plats högre upp i serien medför förbättrad resistens (Callister & Rethwisch, 2011).
3.3.3

Invändig korrosion

I en dagvattenledning kan aggressiva vätskor och ämnen förekomma, som bland annat kan
påskynda allmän korrosion. Samtidigt kan korrosion uppkomma via luftningsceller som
orsakas av slamavsättningar i röret, vilka främst är fördelade längs botten. (Malm m.fl., 2011)

3.4

Spänningskorrosion

Ett korrosionsförlopp som både härrör till delkristallina termoplaster och gjutjärn är
spänningskorrosion. När ett rör utsätts för töjning orsakad av mekaniska dragspänningar i
en korrosiv miljö kan spänningskorrosion uppstå, vilket innebär att
sprickbildningshastigheten ökar och förhöjer risken för sprött brott. Spänningskorrosion
leder således till att materialets utmattningsgräns sänks. (Mattsson, u.å)

3.5

Mekanisk utmattning

Om ett material utsätts för upprepade mekaniska spänningar, även vid en påkänningsnivå
som är betydligt lägre än den belastning som krävs för att ett brott ska uppstå i materialet,
kommer det efter ett tillräckligt antal belastningsväxlingar leda till sprickbildning och i ett
senare skede till utmattningsbrott. För att ett utmattningsbrott ska kunna inträffa krävs det
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dock att en spricka initieras, vilket kan ske genom en defekt i materialet eller en mekanisk
skada i ytskiktet. (Callister & Rethwisch, 2011)
Gällande utmattning i delkristallina termoplaster beror utmattningshållfastheten på graden
kristallinitet till följd av ökad intermolekylär bindningsstyrka, en högre kristallinitetsgrad leder
i allmänhet till en ökad utmattningshållfasthet medan en lägre kristallinitetsgrad leder till en
försämrad utmattningshållfasthet (Terselius, u.åb). I termoplaster som polyeten och
polypropen är det vid låga spänningsnivåer den här brottmekanismen som främst uppträder
(Bergström m.fl., 2009).

3.6

Längdutvidgning

I alla material sker vid ökande temperatur en intensivare värmerörelse hos atomerna, vilket
gör att de kräver större utrymme och medför att materialet utvidgar sig. Vid avkylning är
förloppet det omvända, vilket innebär att det uppstår en sammandragning i materialet.
(Callister & Rethwisch, 2011)
Med hjälp av formeln för längdutvidgning, se ekvation 3.1, kan längdskillnaden på ett rör
beräknas (Uponor, 2008). Värmeutvidgningen är olika för olika material, vilket
längdutvidgningskoefficienten tar hänsyn till.
(3.1)

∆𝐿𝐿 = ∆𝑡𝑡 𝐿𝐿 𝛼𝛼

ΔL = Rörets längdutvidgning eller sammandragning
Δt = Temperaturdifferens
L = Rörets längd [m]
α = Längdutvidgningskoefficient (Konstant i aktuellt temperaturområde) [m/(m °C)]

3.7

Dimensioneringsbegrepp

Nedan behandlas tre begrepp, rörstyvhet, ovalitet och buckling, som bland annat beaktas vid
dimensionering för en plastledning.
3.7.1

Rörstyvhet

Begreppet rörstyvhet är ett mått på hur röret motstår deformering vid yttre belastningar och
det finns två typer av styvheter, kort- och långtidsrörstyvhet. Korttidsrörstyvhet beskriver
hur röret förmår att motstå de yttre belastningar som uppstår innan kringfyllnadsmassorna
placerats fullt ut runt röret, vilket främst berör konventionell läggning av rör. I sin tur beaktas
långtidsrörstyvhet främst vid schaktfri ledningsförnyelse, eftersom röret då kan komma att
utsättas för belastning utan sidostöd. (P101, 2010)
För att klassificera olika rörtypers korttidsstyvhet delas de in i olika SN-klasser enligt
standarden SS-EN 12 201, där sifferbeteckningen visar rörets korttidsstyvhet i kN/m2. För
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termoplaströr tillämpas styvhetsklasserna; SN 1, SN 2, SN 4, SN 8, SN 16, SN 32 och SN
64. (P98, 2008)
För att erhålla ett termoplaströrs långtidsstyvhet krävs en omräkning av rörets styvhetstal,
genom att ta hänsyn till värdet på rörmaterialets elasticitetsmodul beträffande aktuell
spänningsnivå, temperatur och belastningstid, se ekvation 3.2 för ett rör med homogen
rörvägg. Det bör även noteras att till följd av att elasticitetsmodulen minskar i varierande takt
för olika rörmaterial, är det skillnad i långtidsstyvhet för rör av olika material. (P101, 2010)
𝑆𝑆 =

𝑒𝑒
𝐷𝐷

𝐸𝐸 ( )3

(3.2)

12

S = Rörets rörstyvhet [kN/m2]
E = Långtidselasticitetsmodul [kN/m2]
e = Rörväggens tjocklek [m]
D = Rörets medeldiameter [m]
3.7.2

Ovalitet

Ovalitet innebär deformation, det vill säga hoptryckning av rörtvärsnittet, som vanligtvis sker
i vertikal riktning till följd av ovanstående tryck, se figur 3.3. Beroende på rörmaterials
egenskaper, där materialets ringstyvhet är avgörande, ovaliserar ett rör i varierande grad.
Även återfyllningsmaterialet vid schaktning, samt det stöd som erhålls vid schaktfri
ledningsförnyelse, påverkar rörets ovalitet. (P98, 2008)

Figur 3.3: Rör som utsätts för ovanstående tryck och ovaliserats.

3.7.3

Buckling

När yttre laster, som trafiklast, jordlast och grundvattentryck, påverkar ett rör ger de upphov
till tryckspänningar i rörväggen. Om spänningarna blir för höga kan det medföra att röret
kollapsar, bucklar. Vid fri buckling, det vill säga när röret inte har stöd från omgivande
kringfyllnad, kommer ledningen att plattas till, medan buckling vid stöd från fyllnadsmassor
bidrar till en mer komplicerad form. (P101, 2010)
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3.8

Fysikaliska belastningar

Gällande de fysikaliska krafterna som belastar ett rör tillhör jordlast, trycklast och
grundvattentryck de tre faktorer som bildar den totala yttre belastningen. Det är de här
lasterna som beaktas för en självfallsledning eftersom det inte finns något invändigt tryck att
beakta. (P92, 2005)
3.8.1

Jordlast

Jordlast är det tryck från marken som ledningen utsätts för och tas upp av röret som
tryckspänningar i rörväggen, varvid för hög jordlast medför att röret bucklas. För ett flexibelt
rör kan den lastfaktor som tar hänsyn till styvhetsförhållandet mellan rör och jord bortses
från, varvid lastens storlek beror på jordens tyngd per volymenhet och på vilket djup röret
är anlagt, se ekvation 3.3. Normalt anses jordens tyngd per volymenhet vara 19 kN/m3 över
grundvattenytan, 20 kN/m3 vid vägöverbyggnad, och 11kN/m3 under grundvattenytan.
(P92, 2005)
(3.3)

𝑞𝑞j = 𝛾𝛾𝛾𝛾

qj = Vertikal jordlast [kN/m2]
γ = Jordens tyngd per volymenhet [kN/m3]
H = Anläggningsdjup [m]
Punktbelastning

3.8.1.1

P101 (2010) anger att följande ekvation kan användas för att beräkna den spänning som kan
uppkomma i rörväggen till följd av punktbelastning:
2 𝑄𝑄

(3.4)

𝜎𝜎 = 𝜋𝜋 𝑒𝑒 2

σ = Spänning i rörväggen [MPa]
Q = Punktbelastning på röret [N]
e = Rörets väggtjocklek [mm]
Dock bör noteras att ekvation (3.4) främst är avsedd att tillämpas på rör med en styvhetsklass
högre än åtta, eftersom deformationen som uppstår vid punktbelastning för mer flexibla rör
medför en ökad anliggningsyta mellan infodringsröret och det uppspräckta röret. Det här
leder till en betydande spänningsminskning i infodringsröret. (P101, 2010)
3.8.2

Trafiklast

Ett markförlagt rör under en bilväg påverkas även av en trafiklast. Enligt P66 (1989) är en
trafiklast med 260 kN axeltryck det som maximalt tillåts trafikera svenska vägar, vilket är det
dimensionerande värdet i beräkningar. Gällande trafiklast är det dock viktigt att notera att
anläggningsdjupet påverkar lasten enligt 2:1 metoden, det vill säga belastningen kommer att
sprida ut sig över en med djupet allt större yta. Det här innebär att trafiklasten blir den
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dominerande kraften vid grunt läggningsdjup, medan jordlasten blir dominerande vid en djup
anläggning (Linköpings Universitet, u.å). Enligt P66 (1989) kan trafiklasten läsas av enligt
tabell 3.3, som redovisar hur trafiklasten minskar med djupet.
Tabell 3.3: Trafiklast vid olika anläggningsdjup.

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

H (m)

120

50

23

14

10

7

5

3

3

3

kN/m2

3.8.3

Grundvattentryck

Det tryck som härrör från grundvattnet kallas grundvattentryck och är ytterligare en last som
ska beaktas vid markförlagda rör. Tryckstorleken beror på anläggningsdjupet, rörets diameter
och på grundvattnets djup, se ekvation 3.5 (P101, 2010). Enligt Arkimedes princip om att ett
föremål nedsänkt i vätska påverkas av en uppåtriktad kraft, det vill säga lyftkraft, medför att
vid en hög grundvattennivå hos den omgivande jorden kommer jordlasten att minska och
således öka vid låg grundvattennivå (Nationalencyklopedin, u.å).
(3.5)

𝑞𝑞w = 10(𝐻𝐻 − 𝐻𝐻w + 0,5𝐷𝐷)

qw = Grundvattentryck på röret [kN/m2]
H = Anläggningsdjup [m]
Hw = Avstånd mellan markyta och grundvattenyta [m]
D = Ytterdiameter [m]

3.9

Belastning vid installation

Vid utförande av hydraulisk rörspräckning kommer ett sammansvetsat rör att belastas av ett
antal krafter. Enligt (VA-Forsk 1995-12) är det inte praktiskt möjligt att beräkna eller mäta
den kraft som verkar på själva röret vid rörspräckning och indragning eftersom dragkraft
åtgår både för att spräcka befintlig ledning samt dra in den nya ledningen. Dock är det av
vikt att kontrollera att dragkraften inte överstiger tillåten dragkraft för röret, varpå ett
uppskattat värde kan erhållas genom att längdmärka polyetenröret före infodringen och
därefter kontrollera längdförändringen efter installation. I jämförelse med infodring i ett
befintligt rör kommer dock friktionskraften att vara större vid rörspräckning (P101, 2010).
Det är samtidigt viktigt att beakta rörets minsta krökningsradie vid indragningen för att röret
inte ska skadas. Vid ett relativt tunnväggigt rör kan för stor krökning innebära buckling av
röret, medan det i ett rör med en förhållandevis stor godstjocklek kan innebära att töjningen
i den yttersta delen av rörväggen bli för stor. Genom att beräkna tillåten krökningsradie kan
infodringsgropens längd bestämmas. (VA-Forsk 1995-12)
Nedan följer formler och resonemang från VA-Forsk (1995-12) angående beräkning av
tillåten krökningsradie, tillåten dragkraft och tillåten längdförändring.
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3.9.1

Tillåten krökningsradie

För att beräkna tillåten krökningsradie för ett rör används nedanstående formler:
𝑅𝑅b =

𝐷𝐷e

1,12

(3.6)

𝑠𝑠
𝐷𝐷

Rb = Rörets bucklingsradie [m]
De = Rörets utvändiga diameter [m]
s = Rörets godstjocklek [m]
D = Rörets medeldiameter [m]
Enligt ovanstående formel minskar krökningsradien när s/D-förhållandet ökar. För ett rör
med relativt stor godstjocklek är det den tillåtna töjningen i rörväggen, εtill, som avgör den
nedre gränsen för krökningsradien enligt:
𝑅𝑅min =

𝐷𝐷e

(3.7)

2 𝜀𝜀till

Rmin = Rörets minsta tillåtna krökningsradie [m]
De = Rörets utvändiga diameter [m]
εtill = Rörmaterialets tillåtna töjning
3.9.2

Tillåten dragkraft

Den tillåtna axiella dragkraften för ett sammansvetsat rör kan beräknas enligt följande formel:
(3.8)

𝐹𝐹till = 𝜋𝜋 𝐷𝐷 𝑠𝑠 𝜎𝜎a, till

Ftill = Tillåten dragkraft [N]
D = Rörets medeldiameter [m]
s = Rörets godstjocklek [m]
σa,till = Rörmaterialets tillåtna spänning i axiell riktning [N/m2]
3.9.3

Tillåten längdförändring

För att få en uppskattning om vilka krafter som verkat på röret under installation kan
nedanstående formel användas för att beräkna rörets längdutvidgning:
∆𝐿𝐿 =

𝐹𝐹 𝐿𝐿

(3.9)

𝜋𝜋 𝐷𝐷 𝑠𝑠 𝐸𝐸

ΔL = Rörets förlängning [m]
F = Använd dragkraft [N]
L = Rörets längd före installation [m]
D = Rörets medeldiameter [m]
s = Rörets godstjocklek [m]
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E = Rörets elasticitetsmodul svarande till belastningstiden [N/m2]

3.10 Belastningar under ledningens driftskede
Enligt P101 (2010) ska ett flexibelt rör vid hydraulisk rörspräckning dimensioneras för yttre
laster som en markförlagd ledning. Vidare belyser dock P66 (1989) att det under en viss tid
kan uppstå en spalt mellan infodringsröret och det uppspräckta röret, varvid det bör beaktas
vid dimensioneringen. Således finns det två belastningsfall, ett där infodringsröret ska kunna
ta belastningar utan sidostöd och ett där spalten är liten och infodringsröret stöder mot
befintlig ledning, det vill säga dimensioneras som en ledning i mark.
För att beräkna vilket av fallen som föreligger kan rörets ovalitet beaktas, alternativt
undersöka om det råder elastisk kringfyllnad, exempelvis silt och lösa leror, varav fall två
föreligger med antagandet att spalten är noll. Om infodringsrörets långtidsovalitet enligt
ekvation 3.10 är mindre än ovaliteten beräknad som (D2/D1)/D utifrån ekvation 3.13,
föreligger belastningsfallet med en spalt mellan infodringsröret och det uppspräckta röret,
det vill säga fall ett. (P66, 1989)
3.10.1 Fall 1 – Utan sidostöd
Enligt P66 (1989) finns det tre olika fall på hur belastning utan sidostöd kan överföras till ett
rör. Vidare betonar P101 (2010) att kvartscirkelbelastning är den mest förekommande, varpå
beräkningar kan utgå från det fallet om det inte finns några speciella skäl som talar för att
annan belastningssituation skulle vara sannolikare. Det här innebär att beräkningarna utgår
från att den lastöverförande ytan motsvarar en fjärdedel av infodringsrörets omkrets.
De faktorer som behöver kontrolleras är kort- och långtidsovalitet, spänningen i röret och
långtidsbucklingstryck, vilket enligt P101 (2010) och P66 (1989) utförs genom tillämpning av
följande ekvationer:
𝛿𝛿

= 0,0162(SDR − 1)3 (
𝐷𝐷

𝑄𝑄
𝐷𝐷

� �
𝐸𝐸

(3.10)

)

δ/D = Infodringsrörets ovalitet [%]
Q/D = Vertikalbelastning på röret [kN/m2]
SDR = Infodringsrörets SDR-klass
E = Rörets elasticitetsmodul [MPa]
𝑄𝑄

𝜎𝜎max = 0,5 �𝐷𝐷� (SDR − 1)2

(3.11)

σmax = Största spänning i rörväggen [kN/m2]
Q/D = Vertikalbelastning på röret [kN/m2]
SDR = Infodringsrörets SDR-klass

20

Projekteringsunderlag för hydraulisk rörspräckning och granskning av utfört projekt

𝑃𝑃 = 24 𝑆𝑆 (

𝛿𝛿
𝐷𝐷
𝛿𝛿
100+
𝐷𝐷

100−

)4,62

(3.12)

P = Bucklingstryck [kN/m2]
S = Rörets långtidsstyvhetstal [kN/m2]
δ/D = Rörets ovalitet i %
3.10.2 Fall 2 – Sidostöd
Vid fall två, det vill säga när spalten mellan uppspräckt- och infodrad ledning är liten, ska
enligt P66 (1989) ovalitet, töjning och buckling kontrolleras, vilket utförs genom följande
formler:
𝛿𝛿

𝐷𝐷

=

𝐷𝐷2 − 𝐷𝐷1
𝐷𝐷

𝑄𝑄

+ (𝐷𝐷

0,042

8𝑆𝑆+0,061𝐸𝐸s

δ/D = Rörets ovalitet

(3.13)

)

D = Rörets medeldiameter [m]
D1 = Rörets ytterdiameter [m]
D2 = Uppspräckt lednings innerdiameter [m]
Q/D = Vertikalbelastning på röret – qtr + qj [N/m2]
S = Rörets korttidsstyvhetstal [N/m2]
Es = Kringfyllningens sekantmodul [N/m2]

𝜀𝜀 = 8 (

𝐷𝐷2 − 𝐷𝐷1
𝐷𝐷

𝑠𝑠

(3.14)

) (𝐷𝐷)

ε = Töjning i rörväggen
D = Rörets medeldiameter [m]
D1 = Rörets ytterdiameter [m]
D2 = Uppspräckt lednings innerdiameter [m]
s = Rörets godstjocklek [m]
Enligt P66 (1989) är det väsentligt att i det här fallet beakta långtidsbuckling och
korttidsbuckling För beräkning av långtidsbuckling med avseende på grundvattentryck
används ekvation 3.15, varvid följande ekvation används för lång- och korttidsbuckling för
ledning i jord:
(3.15)

𝑃𝑃 = 24𝑆𝑆 + 0,67𝐸𝐸t

P = Bucklingstryck [kN/m2]
Et = Kringfyllningens tangentmodul [kN/m2]
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S = Rörets rörstyvhet [kN/m2]
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4 Resultat
Nedan presenteras resultatet av de moment som utförts i projektet. Först kommer den
ekonomiska kalkylen gällande schaktning kontra schaktfri ledningsförnyelse att redovisas,
varefter undersökningsresultatet framförs gällande de förutsättningar som råder på
Trollhättevägen i Sjuntorp och om hydraulisk rörspräckning är en möjlig metod. Därefter
följer en beskrivning av tänkbara rörmaterial, varpå materialvalsmatrisen och
hållfasthetsberäkningar framställs. Slutligen kommer projektet på Stallbacka industriområde
att presenteras.

4.1

Schaktning eller schaktfri ledningsförnyelse

Datainsamlingen för genomförandet av en kostnadsberäkning gällande schaktning kontra
schaktfri ledningsförnyelse inhämtades via det digitala bokföringsprogram som Trollhättan
Energi använder, Visma Menu. I en pivottabell sammanställdes de projekt som omfattade
ledningsförnyelse, se bilaga G, varefter sträckan för respektive arbete uppskattades. Utifrån
det här underlaget genomfördes beräkningen som följer nedan, se tabell 4.1.
Tabell 4.1: Resultat för beräkning av meterpris gällande schaktning kontra schaktfri ledningsförnyelse.
Kostnad 2009
Kostnad 2010
Kostnad 2011
Kostnad 2012
Kostnad 2013
Kostnad 2014
Kostnad 2015
Total kostnad för projekt
Avdrag för nyläggning och separering av rör, 30 %
Pålägg för ledningsförnyelse av flera rör, 30%
Total kostnad för projekt efter avdrag
Total kostnad för projekt efter pålägg
Antal meter utförda

Schaktning
14 940 081 kr
9 830 491 kr
12 623 422 kr
25 781 549 kr
20 543 184 kr
16 318 392 kr
20 407 033 kr
120 444 152 kr
0,7

Schaktfri ledningsförnyelse
966 788 kr
638 952 kr
33 529 kr
776 040 kr
2 691 500 kr
1 396 158 kr
1 770 382 kr
8 273 349 kr
1,3

84 310 907 kr
10 755 354 kr
6427
13 118 kr

Kostnad per meter
Skillnad i meterpris
Procentuell skillnad

1028
10 462 kr
2 656 kr
20%

Noteras bör posterna avdrag för nyläggning och separering av rör, samt pålägg för
ledningsförnyelse av flera rör i ovanstående tabell. Avdraget härrör från att i de flesta projekt
där schaktning utförts har inte syftet varit förnyelse, utan separering av befintligt
ledningssystem och således nyläggning av ytterligare en ledning. Det här innebär att
kostnader som inte enbart härrör från förnyelse tillkommer. Samtidigt har tre ledningar
ersatts i de projekt där schaktning utförts, i jämförelse med en ledning i schaktfria projekt,
vilket kräver ett uppskattat pålägg på kostnaden för schaktfri ledningsförnyelse. De här två
faktorerna var således viktiga aspekter att ta hänsyn till för att en någorlunda rättvis
jämförelse mellan metoderna skulle kunna genomföras.
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4.2

Förutsättningar vid Trollhättevägen i Sjuntorp

Efter en undersökning via det digitala ledningssystemprogrammet VA-banken kunde det
konstateras att sträckan som behöver ersättas är 140 meter lång, att två serviser är kopplade
till ledningen, att anläggningsdjupet är cirka 2,5 meter och att befintlig ledning består av ett
Höganäsrör, det vill säga ett lergodsrör, vilket är ett rörmaterial som med fördel kan spräckas
upp via hydraulisk rörspräckning (Rameil, 2007). Enligt Olof Dahlgren och Jakob Liliekvist
på Trollhättan Energi är den befintliga ledningen med en diameter på 225 millimeter kraftigt
underdimensionerad, vilket även flödesberäkningar utförda av konsultföretaget ALP tyder
på. Beräkningarna visar att det krävs en dimensionsökning till cirka 355 millimeter i diameter
för att systemet ska klara av de flöden som kan uppstå. Vidare kunde det konstateras utifrån
undersökningen i VA-banken, att det inte finns intilliggande vatten- och avloppsledningar
vid befintlig dagvattenledning.
Vad gäller markförhållandena på Trollhättevägen kunde det utifrån en okulärbesiktning, en
undersökning av pågående intilliggande projekt, samt en granskning av tidigare projekt i
direkt anknytning till sträckan, konstateras att marken sannolikt består av fast lera.
4.2.1

Är hydraulisk rörspräckning en möjlig metod och vilka verktyg
och vilken dragkraft bör användas?

Till följd av att det krävs en dimensionsökning, från 225- till 355 millimeter i diameter, är
befintlig lednings läggningsdjup viktigt att beakta. För att göra det här beräknas
förstoringsmåttet, varpå utrymmet mellan utrymmarens ytterdiameter och befintlig lednings
innerdiameter beaktas, som antas vara 205 millimeter i diameter. Till följd av att marken
troligtvis består av fast lera uppskattas utrymmet som krävs mellan den nya ledningen och
utrymmaren till 20 %, varav förstoringsmåttet blir 221 millimeter och högsta tillåtna
läggningsdjup blir 2210 millimeter.
Utifrån det här, samt att det som tidigare nämnt inte finns några vatten- eller
avloppsledningar i närheten av befintlig ledning, innebär att hydraulisk rörspräckning är en
möjlig metod. Dock krävs en undersökning om huruvida andra ledningstyper, som elkablar
och fjärrvärmerör, ligger i anslutning till dagvattenledningen som ska ersättas.
Vidare, gällande utbyteslängden, är det en stor dimensionsökning som önskas samtidigt som
marken troligtvis består av lera, vilket eventuellt kommer att medföra att fler än två
schaktgropar kommer att krävas. Möjligtvis kan de här kombineras med uppgrävning av
servispunkterna.
Beträffande verktyg och dragkraft, kan det utifrån tabell 3.1 och 3.2 konstateras att det bör
användas en bladad spräckkona och att dragkraften bör vara 770 kN till följd av den stora
dimensionsökningen.
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4.3

Möjliga rörmaterial för självfallsledningar vid hydraulisk
rörspräckning

Nedan presenteras kartläggningen av de tre rörmaterial som valdes ut utifrån litteraturstudien
och intervjusvar. Områden som behandlas är framställning och kronologisk utveckling,
egenskaper, tillverkning, fogning, miljöpåverkan, inköpskostnad och uppskattad livslängd.
4.3.1

Polyetenrör, PE100, med en skyddskappa av polypropen

Polyetenrör är ett vanligt rörmaterial för tryckrörssystem, men förekommer även för
trycklösa system. Det är ett material som lämpar sig väl vid schaktfria metoder och används
i stor utsträckning världen över, inte minst vid hydraulisk rörspräckning. (Rameil, 2007)
4.3.1.1

Framställning och historisk utveckling av polyeten

Polyeten, som är en delkristallin termoplast, består av repetitiva enheter av två kolatomer och
fyra väteatomer, med den kemiska beteckningen CH2 (Callister & Rethwisch, 2011). För att
framställa polyeten utvinns eten ur olja eller naturgas, för att sedan polymeriseras med hjälp
av en katalysator och bilda långa kolkedjor (Uponor, 2008).
Mellan åren 1930-1970 utvecklades och användes den första generationens polyetenrör, ett
låg- och ett högdensitetpolyetenrör. De här benämndes PEL respektive PEH och sista
bokstaven refererade till materialets densitet (Oxford Plastics Inc., u.å). I mitten av 1970-talet
introducerades den andra generationens polyetenrör med förbättrade åldringsegenskaper,
samtidigt som polyetenrör med en medeldensitet framställdes, så kallade PEM-rör, vilka kom
att konkurrera ut polyetenrör med låg densitet, PEL (P98, 2008). Lågdensitetspolyetenrör
har till skillnad från mellan- och högdensitetspolyetenrör förgrenade molekylkedjor, vilket
medför ett större utrymme mellan bindningarna och lägre kristallinitetsgrad. Det här skapar
ett mjukare material med sämre hållfasthetsegenskaper (CES EduPack, u.åa). Således
används lågdensitetspolyeten idag främst för påsar, säckar och krympfilm (Trioplast, u.å).
Under samma tidsperiod, det vill säga i mitten på 1970-talet, ersattes klassificeringssystemet
från att indela polyetenmaterial efter densitet, till nuvarande klassificeringssystem utifrån
materialets långtidshållfasthet. Istället för en bokstavsbeteckning, L, M eller H, anges en
sifferbeteckning, exempelvis 80 eller 100, som är en beteckning på materialets hållfasthet.
Om siffervärdet divideras med 10 erhålls polyetenmaterialets 50-årshållfasthet vid +20°C
uttryckt i MPa (P98, 2008).
Vidare lanserades den tredje generationen polyetenmaterial i slutet av 1980-talet, så kallade
bimodala polyetenmaterial. De här tillverkas, till skillnad från tidigare enstegsprocess, i en
tvåstegsprocess där polyetenmaterial med två olika medelmolekyllängder blandas samman
till ett material med bredare molekyllängdsfördelning. PE100-material är framställda genom
den bimodala processen och innehåller en fraktion av polyeten med lång molekyllängd, vilket
medför högre densitet och förbättrad hållfasthet. (P98, 2008)
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4.3.1.2

Egenskaper

Glastemperaturen för de amorfa delarna i högdensitetspolyeten är låg, -90ºC, och innebär att
de blir gummiartade i ett markförlagt rörs temperaturintervall (Callister & Rethwisch, 2011).
Det här medför att ett rör av högdensitetspolyeten blir förhållandevist mjukt och flexibelt.
Att polyeten dessutom är ett lättviktsmaterial och kan svetsas, innebär att det är ett utmärkt
alternativ vid hydraulisk rörspräckning (Rameil, 2007). Samtidigt medför PE100-materialets
ringa förgrening av molekylkedjorna, kristallinitetsgrad på cirka 60 %, starka intramolekylära
bindningar samt låga glastemperatur, att gynnsamma mekaniska- och termiska egenskaper
erhålls (NordPlast, u.å). Vidare belyser dock Rameil (2007) att en skyddskappa av polypropen
bör användas vid hydraulisk rörspräckning, till följd av att polyeten är ett förhållandevis
mjukt material och repor lätt kan uppstå vid infodringen. Skyddskappan förbättrar
nötningsmotståndet mot repor vid installation upp till tre gånger och förhindrar således brott
på lång sikt, samtidigt som polyetenröret inte repas under transport och hantering.
Uponor (2008), Rameil (2007), NordPlast (u.å), NPG (2011) och EduPack (u.åa) ger exempel
på positiva egenskaper som föreligger med ett högdensitetspolyetenrör med en skyddskappa
av polypropen, vilka följer nedan:
•

Beständigt mot de flesta syror, baser och oljor, samt resistent mot lut.

•

Resistent mot de flesta organiska lösningsmedel.

•

Kan ta upp stora sättningar i marken.

•

Nötningsbeständigt.

•

God hydraulisk prestanda.

•

Låg vattenabsorption.

•

Svetsade fogar och således ingen rotinträngning.

•

Ökad säkerhet vid installation till följd av rörets flexibilitet, till skillnad från styva rör
där sprickor och frakturer kan bildas.

•

God korrosionsresistens.

•

Först vid cirka -40°C börjar materialet bli sprödare, samtidigt som det kan användas
upp till +80°C.

Ett PE100-material uppvisar även utmattningsbeständighet, dels beroende av den höga
kristalliniteten, men även på grund av att ett fenomen som kallas för crazing föregår
spricktillväxt och brott. Fenomenet uppstår vid områden som har hög spänningspåkänning,
exempelvis vid repor och molekylära inhomogeniteter, varpå mikrotomrum uppstår, se figur
4.1. Mellan de här tomrummen bildas broar av utdragna fibriller som orienteras i
spänningsriktningen, där de oordnade kedjemolekylerna i de gummiartade amorfa delarna
sträckts ut och håller samman flera områden av kristallint material, se figur 4.2. Att
spricktillväxten är långsam till följd av att sprickor propagerar med bildning av crazes, medför
samtidigt att polyetens brott- och slagseghet är god, samt att materialet, i samband med
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relaxation, är motståndskraftigt mot sprickbildning orsakade av punktlaster (Callister &
Rethwisch, 2011). Enligt Rich Geoffroy (2004) förklarar även fenomenet crazing varför
polyeten har låg känslighet mot spänningskorrosion och hög brottöjning, 500-800 %.

Figur 4.1: Mikrotomrum och broar av fibriller. Figur skapad med inspiration från Callister & Rethwisch (2011).

Figur 4.2: Kristallina blocksegment ihopkopplade av amorfa kedjemolekyler. Figur skapad med inspiration från
Callister & Rethwisch (2011).

Naturligtvis förekommer även ett antal negativa faktorer som bör beaktas vid val av ett
polyetenrör. Exempelvis är materialet känsligt mot exponering av solljus, det vill säga
ultraviolett ljus. Vid närvaro av syre åstadkommer solljusets ultravioletta strålning
fotooxidation som bryter de kemiska bindningarna i kedjemolekylen och reducerar
materialets molekylvikt. Det här får till följd att materialet blir sprödare och får försämrade
mekaniska- och kemiska egenskaper (Callister & Rethwisch, 2011). Samtidigt påverkas
polyeten av termisk oxidation vid förhöjda temperaturer, vilket innebär att syre bryter upp
molekylkedjorna under bildande av karbonylgrupper och försämrar materialegenskaperna.
De här två företeelserna kan dock motverkas genom inblandning av kimrök, vilket gör
plasten svart, respektive tillsättning av antioxidanter till polymeren (Bergström m.fl., 2009).
Vidare belyser P98 (2008) att polyeten är det material av de vanliga termoplasterna i rör som
har störst krypning, till följd av materialets låga krypmodul. Materialet är dessutom inte
beständigt mot oxiderande syror och halogener, eftersom de ämnena verkar som
oxidationsmedel och medför nedbrytning av termoplasten (Callister & Rethwisch, 2011).
Därutöver sväller polyeten vid exponering av alifatiska, aromatiska och hydroaromatiska
kolväten, vilket försämrar materialets egenskaper (Håkanson, u.å).
Samtidigt är polyetenmaterial inte helt diffusionstäta. Dock är permeabiliteten olika för olika
polyetenmaterial beroende på graden av kristallinitet, samt att den ökar med stigande
temperatur. Ett högdensitetspolyetenrör med en skyddskappa av polypropen, vars diameter
är 350 mm, är relativt diffusionsbeständigt till följd av att tiden för ett ämne att diffundera
genom rörväggen i ett polyetenmaterial med samma SDR-tal är proportionell mot rörets
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väggtjocklek i kvadrat. Således tar det 100 gånger längre tid för ett ämne att diffundera genom
rörväggen i en 250 mm ledning i jämförelse med en ledning som är 25 mm i diameter.
Dessutom har ledningens yt-/volymförhållande betydelse, vilket innebär att koncentrationen
av diffunderande ämnen blir högre för ledningar av mindre dimension med stor yta i
förhållande till ledningens volym. (NPG, 2011)
Ytterligare en aspekt som bör beaktas är att hållfastheten för polyetenrör vanligen relateras
till 20°C. En högre temperatur medför reducerade hållfasthetsegenskaper och minskad
hårdhet till följd av lägre elasticitetsmodul, samtidigt som materialet blir mer duktilt och får
förbättrad slagseghet. En lägre temperatur medför i sin tur förbättrade hållfasthetsegenskaper
och en ökad elasticitetsmodul, vilket ger en ökad styvhet. Dock är det av vikt att beakta att
en markant lägre temperatur innebär att röret blir sprött och därmed känsligare för slag och
stötar (P98, 2008).
Ett rör av PE100-material har även en relativt hög längdutvidgningskoefficient, 0,13 mm/m
per grad Celsius. Det här är något som bör beaktas under hantering och installation, främst
om röret installeras en varm dag (Uponor, 2008). Vid de förutsättningar som råder på
Trollhättevägen i Sjuntorp skulle ett polyetenrör med en temperatur på 30°C vid installation
via schaktning, erhålla en betydande sammandragning till följd av avkylning i marken. Enligt
ekvation 3.1 skulle ett rör erhålla en sammandragning på 0,364 m om Δt = -20°C, L = 140
m och α = 0,00013 m/(m °C).
Enligt Uponor (2008) är det således av vikt att beakta temperaturförhållandet, för att säkra
installationen mot fel. Vid hydraulisk rörspräckning kommer dock längdutvidgningen att vara
minimal till följd av friktionen mot marken, vilket innebär att temperaturförändringar
kommer att upptas i form av spänningar i rörmaterialet. De här spänningarna som uppstår i
ett högdensitetspolyetenrör av utvidgning och sammandragning saknar däremot betydelse,
till följd av att elasticitetsmodulen är relativt låg för materialet, cirka 1,07 GPa, vilket medför
att de blir förhållandevis små (P98, 2008).
4.3.1.3

Fogning

Till följd av att kristallinsmältpunkten för polyeten är låg, cirka 127°C, och att materialets
smältviskositet, som anger hur materialet uppför sig i smält tillstånd, är förhållandevis hög,
sker sammanfogning av polyetenrör vanligtvis via stumsvetsning. En betryggande mängd
smält material erhålls vid rörändarna, varvid risken för kallsvetsar blir liten. En svets som
utförs under för låg temperatur och leder till reducerad hållfasthet i fogen kallas för kallsvets
(P98, 2008). Samtidigt är skyddskappan av polypropen tillräckligt tunn för att inte påverka
utförandet, varvid den inte behöver avlägsnas vid rörändarna (Rameil, 2007).
Vid stumsvetsning pressas rörändarna mot en varm platta, varpå materialet vid ändarna
smälter, varefter de förs ihop och svetsas samman (TWI, 2016). En väl genomförd
stumsvetsfog uppnår en hållfasthet som är likvärdig med rörets och är således draghållfast.
Metoden ställer dock krav på yrkesskicklighet, där utbildad och erfaren personal är av vikt

28

Projekteringsunderlag för hydraulisk rörspräckning och granskning av utfört projekt

för att instruktioner följs gällande parametrar som temperatur, smälttid, svetstryck och
pressningstid (P98, 2008).
En faktor att beakta vid genomförandet är de vulster som bildas på rörets in- och utsida av
det smälta polyetenmaterialet som pressas ut. De här uppgår vanligtvis till 2 % av rörets
diameter och invändiga vulster går att skära bort i direkt anknytning till stumsvetsningen
medan de fortfarande är varma. Till följd av att förfarandet kräver särskild utrustning och att
ledningsförlusten är relativt obetydlig, är det dock vanligt att låta svetsvulsterna sitta kvar.
(P98, 2008)
Elektromuffsvetsning är en annan fogningsmetod för att sammankoppla polyetenrör.
Metoden innebär att muffrördelar med en inlagd metalltråd och anslutningskontakter ansluts
till en strömkälla, varpå metalltråden upphettas och smälter omkringliggande
polyetenmaterial för att uppnå en sammanlänkning. Dock används fogningsmetoden i
normala fall endast vid konventionell förnyelse, eftersom elektromuffar inte är lämpade för
att dras in i marken och behöver utgrävda gropar längs ledningssträckan för att användas
(Rameil, 2007). Däremot är elektromuffsvetsning relativt lätt att utföra, men är samtidigt
riskfyllt eftersom ett flertal parametrar behöver vara uppfyllda för att erhålla önskat resultat,
där renlighet och korrekt utförande är centralt för svetsens hållfasthet. Särskild försiktighet
bör även iakttas vid fogning i stora dimensioner, till följd av de toleransproblem som
föreligger, det vill säga att rörets tolerans för ovalitet är större än för muffen, samt att
utförandet blir svårare vid större dimensioner (P98, 2008). Om en skyddskappa av
polypropen används behöver den avlägsnas innan svetsningen genomförs (Uponor, 2008).
Två ytterligare svetsmetoder som kan användas, men som även dem inte utförs vid schaktfri
ledningsförnyelse, är extrudersvetsning och trådsvetsning. Extrudersvetsning innebär att ytor
som ska svetsas upphettas med varmluft och sammanfogas med hjälp av smält material som
matas fram av en handhållen extruder. Med anledning av att extrudersvetsfogar inte kan
uppta lika stora axiella krafter som stumsvetsfogar, används endast metoden för fogning av
stora självfallsledningar. (P98, 2008). Gällande trådsvetsning används en elektrisk svetspistol,
där luft från en inbyggd fläkt strömmar över varma glödtrådarna för att uppnå rätt
svetstemperatur. (GPA, u.å)
Vidare kan mekaniska kopplingar användas vid förnyelsearbeten där schaktning utförs, som
skruvkoppling, för att sammanfoga polyetenrör, samt flänsförband och gummiringsfogar.
Flänsförband används exempelvis för att ansluta tryckledningar av polyeten till andra
rörmaterial och som ytterligare stöd vid fogning av stora dimensioner. Gällande
gummiringsfogar används de främst för strukturväggsrör av polyeten, det vill säga ett rör
med ett inhomogent väggtvärsnitt, eftersom de i ett konventionellt polyetenrör är svårt att
uppnå god fogtäthet med en gummiringsfog (P98, 2008).
4.3.1.4

Tillverkning

Tillverkning av ett polyetenrör med en skyddskappa av polypropen sker via extrudering.
Bearbetningen utförs i en extruder, se figur 4.3, vilken består av en skruvpump med en
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roterande skruv och en tratt i ena änden där polyetengranulat tillsätts. Råvaran pressas fram
under högt tryck och hög friktion, vilket innebär att granulatets temperatur stiger och skapar
en smält massa. Vanligtvis används även ett antal värmegeneratorer för att höja temperaturen
på materialet. Den smälta massan blir en trögflytande vätska som är formbar, vilken pressas
ut genom ett ringformat munstycke, varefter en stelningsprocess tar vid med hjälp av fläktar,
vattenstrålar eller ett vattenbad (Callister & Rethwisch, 2011). För att belägga polyetenröret
med skyddskappa sker en ytterligare extruderingsprocess (Rameil, 2007).

Figur 4.3: Extruderingsprocessen. Från http://commons.wikipedia.org/.
4.3.1.5

Miljöpåverkan

Eftersom råvaran för polyeten är petroleumråvaror, har framställningen av materialet
påverkan på miljön (SPBI, 2016). Dock är polyeten en termoplast, vilket innebär att
materialet mjuknar vid smältning och kan omformas. Det här bidrar till att materialet är
återvinningsbart och kan återanvändas (EduPack, u.åa). Till följd av att polyeten är uppbyggt
av långa kolkedjor avges vatten, koldioxid och energi vid fullständig förbränning, varpå det
droppar när de brinner och avger ofarlig paraffinrök (NordPlast, u.å).
Enligt naturskyddsföreningen har det däremot påvisats i vissa studier att polyeten avger
plastkemikalier vid kontakt med livsmedel, varpå de avråder från att använda polyeten i
kombination med varma livsmedel (Naturskyddsföreningen, 2016). Däremot är det här
ingenting som behöver tas hänsyn till i utformningen av en ny dagvattenledning, men bör
ändå belysas inför framtida vattenledningsprojekt.
4.3.1.6

Inköpskostnad och leveranstid

Nedan följer kostnaden för ett högdensitetspolyetenrör med en skyddskappa av polypropen,
i det här fallet ett ProFuse-rör som tillverkas av Uponor:
•

ProFuse SDR17 PN10 315 x 17,7 - 660 kr/m

•

ProFuse SDR17 PN10 355 x 21,1 - 743 kr/m

Rören levereras i längder av tolv meter och leveranstiden är cirka en vecka, till följd av att
rören finns i lager hos leverantören.
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4.3.1.7

Uppskattad livslängd

Eftersom ett termoplaströrs mekaniska egenskaper förändras med tiden och är temperatursamt spänningsberoende, beror enligt NPG (2011) ett polyetenrörs förväntade livslängd
huvudsakligen på följande faktorer:
•

Polyetenmaterialets egenskaper

•

Belastningsnivån i röret

•

Belastningstiden

•

Temperaturen

•

Den omgivande miljön

Utifrån enkätsvar, intervjusvar och även med hänsyn till litteratur, är uppfattningen att ett
PE100-rör med en skyddskappa av polypropen har en livslängd på 100 år utifrån de
förutsättningar som råder på Trollhättevägen. Alla intervjuade angående livslängden på ett
polyetenrör; Viktor Fors på Wavin, Joel Schürer von Waldheim på Pipelife, Sverre Tragethon
på Hallingsplast och Rickard Granath på Uponor, påpekar dock att livslängden reduceras vid
annorlunda förutsättningar, det vill säga vid större belastningar, samt om installationen
orsakar skada på röret.
4.3.2

Polypropenrör med en hög elasticitetsmodul (PP-HM)

Polypropenrör har under senare år använts i ökande omfattning till dag- och
spillvattensystem, varvid polyetenrör med en hög elasticitetsmodul, cirka 2,7 GPa, även
uppvisar goda mekaniska egenskaper för användande vid schaktfri installation. (Rameil,
2007)
4.3.2.1

Framställning av polypropen och historisk utveckling

Polypropen, C3H6, är likt polyeten en delkristallin termoplast och uppbyggt av grundämnena
kol och väte. Dock har polypropen en metylgrupp, CH3, på varannan kolatom, till skillnad
från polyeten som enbart har väteatomer kopplade till kolatomerna (Callister & Rethwisch,
2011). För att framställa polypropen utvinns propen ur olja eller naturgas, för att sedan
polymeriseras med hjälp av en katalysator till polypropen (Uponor, 2008).
Polypropenmaterial förekommer i två materialformer, som homopolymer eller co-polymer.
Skillnaden mellan de två polypropenmaterialen är att molekylkedjan i en homopolymer
endast består av polypropenmolekyler, medan det i en molekylkedja i en co-polymer finns
ett antal polyetenmolekyler infogade. Ett polypropen-homopolymermaterial benämns PP-H
och ett polypropen-co-polymermaterial betecknas PP-R eller PP-B, beroende på hur
polyetenmolekylerna är infogade i kolkejdan. PP-R står för random co-polymer och innebär
att polyetenmolekyler är slumpmässigt infogade i kolkejdan, medan PP-B betyder block copolymer och innebär att polyetenmolekylerna är infogade blockvis (P98, 2008).
Polypropenrör har liksom polyetenrör funnits att tillgå under ett flertal decennier, men har
använts i betydligt mindre omfattning. Huvudsakligen har polypropenrör använts för
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industriledningar, men har sedan 1980-talet funnit ett bredare användningsområde. Enligt
P98 (2008) tillverkas idag vanligtvis rör av polyetenmaterial som är av co-polymertyp och
under de senaste åren har det dessutom utvecklats polypropenmaterial som har en betydligt
högre elasticitetsmodul än konventionella polypropenkvaliteter. De här benämns PP-HM
och tillhör gruppen PP-B (egeplast, u.å). Genom att tillsätta en specificerad mängd talk till
ett polypropenmaterial, kan en lämplig balans erhållas mellan de två motstridiga
egenskaperna styvhet och slaghållfasthet (Google patentdatabas, 2011).
4.3.2.2

Egenskaper

På grund av sampolymerisationen med polyeten är glastemperaturen för de amorfa delarna i
ett rör av typen PP-B cirka -40°C, varvid de, likt de amorfa delarna i polyeten, är gummiartade
vid drifttemperatur (Håkanson, u.å). Eftersom ett PP-HM-rör tillhör gruppen PP-B innebär
det här att materialet erhåller gynnsamma hållfasthetsmässiga egenskaper i likhet med
polyeten. Den högre elasticitetsmodulen innebär dock att polypropenröret blir styvare,
hårdare och således mer beständigt mot nötning (Rameil, 2007).
En högre elasticitetsmodul innebär samtidigt att ett polypropenrör i samma dimension som
ett polyetenrör klarar större kompressionskrafter, vilket medför att samma ringstyvhet kan
uppnås med en lägre godstjocklek (Rameil, 2007). Eftersom PP-HM och PE100 uppvisar
liknande densiteter, cirka 0,90 g/cm3 respektive 0,95 g/cm3, kan således ett lättare material
erhållas, vilket Sverre Tragethon 1 på Hallingplast belyser.
Eftersom den kemiska sammansättningen för polypropen och högdensitetspolyeten är
likvärdig och att kristallinitetsgraden för materialen är cirka 50 % respektive 60 %, är
dessutom kemikalieresistensen, korrosionsbeständigheten och vattenabsorptionen analog.
Likt polyeten, är polypropen exempelvis resistent mot syror och baser, samt de flesta
organiska lösningsmedel (NordPlast, u.å). Samtidigt går materialet att svetsa, se avsnitt 4.3.2.3
och har god hydraulisk prestanda.
Trots att ett polypropenrör med en hög elasticitetsmodul är styvare än ett polyetenrör, blir,
enligt Lars Höjer 2 på Borealis, inte slagsegheten reducerad i jämförelse med ett polyetenrör.
Materialet uppvisar likaså en lägre krypning i jämförelse med polyeten, till följd av den högre
elasticitetsmodulen (P98, 2008).
Vidare är ett polypropenrör känsligare för både foto- och termooxidativ nedbrytning än ett
polyetenrör. Det här beror på närvaron av ett reaktivt tertiärt väte i varje repeterande
molekylenhet, varpå materialet behöver stabiliseras mot de här företeelserna (Terselius, u.åa).
Samtidigt är ett polypropenrör, likt ett polyetenrör, inte beständigt mot oxiderande syror och
halogener, samt att det i närvaro av alifatiska, aromatiska och hydroaromatiska kolväten
sväller, vilket förändrar egenskaperna hos materialet (NordPlast, u.å).

1
2

Sverre Tragethon VD Hallingplast, intervju den 22 februari 2016
Lars Höijer försäljningschef på Borealis, intervju den 22 februari 2016
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Gällande diffusion är polypropen ett likvärdigt material i förhållande till
högdensitetspolyeten. Båda materialen har liknande kristallinitetsgrad, varpå även
polypropen uppvisar relativt god motståndskraft mot diffunderande ämnen. Dock, i likhet
med polyeten, ökar permeabiliteten vid högre temperatur. (Terselius, u.åb)
Beträffande längdutvidgning vid temperaturförändringar har polypropen en lägre
längdutvidgningskoefficient än polyeten, cirka 11 mm/m per grad Celsius. Det här
underlättar installation och minskar risken för fel i jämförelse med ett polyetenrör. (Uponor,
2008)
4.3.2.3

Fogning

Polypropen går likt polyeten att svetsa, varvid stumsvetsning används som fogningsmetod
vid hydraulisk rörspräckning. Polypropen är dock svårare att svetsa än polyeten, vilket beror
på ett flertal faktorer. Att kristallitsmältpunkten för polypropen är cirka 164°C, materialets
smältviskositet är låg, det vill säga är mer lättflytande i smält tillstånd, och att det leder värme
sämre än polyeten, medför att mängden smält material vid stumsvetsning blir mindre och
ökar risken för kallsvetsar. (P98, 2008).
Vidare kan även polypropen fogas med hjälp av elektromuffsvetsning, men enligt tidigare
resonemang är elektromuffarna inte lämpade för infodring (Rameil, 2007). Vid konventionell
nyläggning används vanligen gummiringsfogar (P98, 2008).
4.3.2.4

Tillverkning

Ett polypropenrör tillverkas på samma sätt som ett polyetenrör, det vill säga via extrudering
(Google patentdatabas, 2011). För beskrivning av metoden se tidigare avsnitt 4.3.1.4.
4.3.2.5

Miljöpåverkan

PP-HM ingår i gruppen PP-B, block co-polymer, varpå materialet består av både propylen
och polyeten i varandra påföljande sektioner. Likt polyeten är råvaran för polypropen
petroleumråvaror, varpå framställningen av materialet har en negativ inverkan på miljön.
Samtidigt är även polypropen en termoplast och mjuknar vid smältning, vilket medför att ett
rör av materialet PP-HM även det är återvinningsbart och kan återanvändas (EduPack, u.åb).
På samma sätt som vid förbränning av polyeten, avges endast vatten, koldioxid och energi
vid förbränning av polypropen enligt Plast och Kemibranscherna (u.å), samtidigt som det
droppar när det brinner och avger ofarlig parrafinrök (TA Packaging, u.å).
Däremot uppger naturskyddsföreningen (2016) att polypropen, likt polyeten, kan avge
plastkemikalier vid kontakt med livsmedel. Således avråder de även från att använda
polypropen i kombination med varma livsmedel, men som tidigare nämnt behöver det här
ej tas i beaktning i den här situationen.
4.3.2.6

Inköpskostnad

Kostnaden för ett PP-HM-rör, i det här fallet från Wavin, är följande:
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•

DN315 SN12 - 757 kr/m

•

DN400 SN12 - 1223 kr/m

Rören levereras i längder av sex meter och leveranstiden är flera månader till följd av att det
är ett ovanligt rörmaterial för den svenska marknaden.
4.3.2.7

Uppskattad livslängd

I paritet med ett polyetenrörs och andra termoplasters förväntade livslängd, beror ett
polypropenrörs livslängd principiellt på dess egenskaper, belastningsnivån i röret,
belastningstiden, temperaturen och den omgivande miljön (P98, 2008). Utifrån intervjun
med Sverre Tragethon på Hallingplast och kunskapsinsamlingen via litteratur, kan
livslängden på ett rör av typen PP-HM för en självfallsledning uppskattas vara 100 år. Dock,
i likhet med ett polyetenrör, betonade Sverre Tragethon 3 att det förutsätter att
polypropenröret inte skadas under installation eller att belastningarna förändras avsevärt.
4.3.3

Segjärnsrör med en utvändig beläggning av plastfiberarmerad
betong och en invändig aluminatcementbruksisolering

Utvecklingen av förbättrade segjärnsrör, främst i form av förbättrat korrosionsskydd, har
medfört att materialet har börjat användas i allt större utsträckning för kommunala vattenoch avloppsledningar. Vanligtvis används segjärnsrör för trycksatta ledningar, men har under
senare år även använts för trycklösa system. Materialets goda mekaniska egenskaper medför
att det är väl lämpat för hydraulisk rörspräckning. (Rameil, 2007)
4.3.3.1

Framställning och historisk utveckling

Segjärn är en järn/kol/kisel-legering och innehåller rent kol i form av sfärografit. Det här
innebär att grafit är representerat i form av små kulor i antingen en ferritisk eller perlitisk
grundmassa beroende på hur värmebehandlingen och avkylningen utförs. I ett segjärnsrör
föreligger en ferritisk grundmassa och för att erhålla grafittypen tillsätts små mängder
magnesium till gjutjärnssmältan innan gjutningsprocessen. (Callister & Rethwisch, 2011)
Segjärnsröret kom som en uppföljare till det länge beprövade gråjärnsröret på 1950-talet, där
de förbättrade mekaniska egenskaperna som bland annat innebär att godstjockleken kan
minskas och att röret blir mer lätthanterligt i jämförelse med ett gråjärnsrör, ansågs
fördelaktigt. Före 1980-talet var dock kunskapen om korrosionsskydd för ett segjärnsrör
undermålig och endast ett tunt lager bitumen användes. Det här i samband med att ett
segjärnsrör vid brott uppvisar sträckor med många punktläckage, till skillnad från ett
gråjärnsrör som går till brott med en tydlig läcka, medförde att flera ledningsägare erhöll
negativa erfarenheter av rörmaterialet. Således har utvecklingen av segjärnsrör främst
fokuserat på utvändigt- och invändigt korrosionsskydd, där dagens ytskydd håller hög
kvalitet. (Malm m.fl., 2011)

3

Sverre Tragethon VD Hallingplast, intervju den 22 februari 2016
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4.3.3.2

Egenskaper

Till följd av att grafiten uppenbarar sig i kulform förbättras de mekaniska egenskaperna i
jämförelse med exempelvis gråjärn. I gråjärn är grafiten fjällformad, varpå ändarna är skarpa
och spetsiga, vilket medför att de verkar som spänningskoncentrationspunkter och kan
orsaka brott under en pålagd dragspänning. Kulformad grafit medför däremot att materialet
blir segt och duktilt, vilket är önskvärda egenskaper för ett rör. (Callister & Rethwisch, 2011)
Eftersom atomerna i ett metallmaterial vanligtvis är tätt packade och dess bindningar är
förhållandevis starka, blir elasticitetsmodulen betydligt högre för segjärn än för ett
polymermaterial, vars svaga intermolekylära Van-der-Waals bindningar medför en låg
elasticitetsmodul (EduPack, u.åc). Således är segjärn ett mer robust material som tål betydligt
högre kompressionskrafter i jämförelse med polyeten och polypropen, samtidigt som
materialets sträck- och brottgräns gällande tryck är avsevärt högre, cirka 270 MPa respektive
420 MPa. (Tubman, u.åa)
Vidare medför materialets seghet och duktilitet till att det är slagsegt, att det kan ta upp
sättningar i marken och att det har hög böjhållfasthet (Tubman, u.å). Att materialet även är
utmattningsbeständigt, nötningsbeständigt, samt att det är motståndskraftigt mot
punktlaster, bland annat till följd av den hårda utvändiga beläggningen av plastfiberarmerad
betong, medför att det är ett lämpligt material för hydraulisk rörspräckning (Rameil, 2007).
I fråga om diffusion är segjärn ogenomträngligt för kemiska föreningar. Dock behöver
hänsyn tas till de tätningsringar som används som en del i sammanfogningen, vilka vanligtvis
består av polymera material och, som nämnts tidigare, inte är helt diffusionstäta. Här behöver
dock belysas att kontaktytan för tätningsringar är betydligt mindre än för en rörledning, vilket
medför att diffusionen genom de här har liten inverkan (Bäckström m.fl., 2012). I jämförelse
med ett termoplaströr går däremot sammanfogningen snabbare för ett segjärnsrör vid
hydraulisk rörspräckning, till följd av att de inte svetsas, se avsnitt 4.3.3.3 för vidare
information (Rameil, 2007).
Vad gäller negativa egenskaper som föreligger med ett segjärnsrör, är det som tidigare belysts
främst materialets känslighet mot korrosion som är den primära aspekten att beakta (Malm
m.fl., 2011). Angående korrosionsskyddet för röret i fråga, har det dock både ett utvändigt
och invändigt skydd som har goda antikorrosionsegenskaper. Gällande det utvändiga skyddet
sprayas först segjärnsröret med ett 200 g/m2 zinkskikt, vilket är 50 % mer än normen EN545
föreskriver, varpå ett epoxilager appliceras. Epoxilagret medför god vidhäftning till det minst
fem millimeter tjocka glasfiberarmerade betongskiktet som därefter appliceras. Eftersom
kontakten mellan rörväggen och marken förhindras skyddar beläggningen indirekt, samtidigt
som den skyddar direkt genom att det vatten som tränger in i porer tar upp kalk och medför
att PH-värdet höjs till minst tolv, vilket eliminerar risken för angrepp på rörytan
(HALBERG, u.å). Det här, tillsammans med den invändiga aluminatcementbruksisoleringen
som lämpar sig väl för aggressiva miljöer, medför att röret är väl skyddat mot de
korrosionsförlopp som kan angripa ett segjärnsrör och som beskrivits i avsnitt 3.2.2 och 3.2.3
(PAM Saint Gobain, 2013).
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Ytterligare aspekter att beakta med segjärn är att det i jämförelse med plastledningar
vanligtvis krävs längre installationsgropar om ett segjärnsrör används, samt att materialets
högre densitet innebär att röret blir betydligt tyngre och således besvärligare att installera
(Rameil, 2007). Malm m.fl. (2011) belyser även att där en gummiring används för tätning
kommer gummits åldringsegenskaper att avgöra fogens framtida tätningsförmåga.
4.3.3.3

Fogning

Det finns ett flertal olika fogningsmetoder för ett segjärnsrör. För äldre rör dominerar den
så kallade tytonfogen, som är en gummiringstätande glidfog och som inte är dragsäker. I
början av 1970-talet utvecklades dock VRS-fogen, som är en utveckling av tytonfogen och
som är dragsäker. Även fogen NOVO-SIT, som i likhet med VRS-fogen är dragsäker,
utvecklades under den här tiden. Både VRS-fogen och fogen NOVO-SIT använder i likhet
med tytonfogen en gummiring för tätning, vilken består av vulkaniserat gummi. Vid
vulkanisering av gummi tvärbinds starka kovalenta bindningar, vilket bidar till att materialet
får förbättrade långtidsegenskaper i jämförelse med konventionellt gummi. Det finns idag ett
flertal olika materialkvaliteter tillgängliga, där styrengummi, etenpropengummi, nitrilgummi
och silikongummi är de som främst används. (Malm m.fl., 2011)
Vidare har det under de senaste årtiondena utvecklats ytterligare dragsäkra fogar, där fogen
TIS-K är lämplig vid hydraulisk rörspräckning. I universalmuffen, som består av en
dragsäkringskammare och en tätningskammare, placeras en dragsäkringsring i
dragsäkringskammaren och en gummipackning i tätningskammaren, se figur 4.4. De axiella
krafterna som uppstår vid hydraulisk rörspräckning överförs till dragsäkringsringen via en
svetsvulst som påsvetsas spetsänden och i likhet med ovanstående fogar används en
tätningsring av vulkaniserat gummi (Tubman, u.åb) . När det är fråga om en avloppsledning
används nitrilgummi, NBR, vilket är ett gummimaterial som är oljebeständigt. Över muffen
placeras en gummimanschett, varvid det vid hydraulisk rörspräckning även används en
stålmanschett för att förhindra skada vid infodringen Thomas Ros 4.

Figur 4.4: På bilden visualiseras den blåa dragsäkringsringen och den gula gummipackningen. Med tillstånd av
Tubman AB.
4.3.3.4

Tillverkning

Tillverkning av segjärnsrör sker idag via centrifugalgjutning, en metod som utnyttjar tyngoch centrifugalkraften (Malm m.fl., 2011). Metoden innebär att en kokillform roterar runt sin
egen axel och är fördelaktig när ett ihåligt och rotationssymmetriskt gjutgods önskas,

4

Thomas Ros Försäljningsingenjör VA på Tubman, intervju den 22 februari 2016.
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eftersom ett kompakt rör fritt från porer, slagg och andra orenheter kan framställas
(Kihlbergs stål, 2010).
4.3.3.5

Miljöpåverkan

Råvarorna för segjärn är järnmalm, kol och kvarts, vilka bland annat bryts i gruvor.
Gruvdriften påverkar miljön i form av buller och damm, ingrepp i landskapsbilden, samt via
utsläpp av föroreningar till luft och omgivande vattendrag, sjöar och grundvatten.
Gruvbranschen konsumerar även mycket energi, samtidigt som hantering av gruvavfall kan
skapa långsiktiga problem (SGU, u.å). Däremot kan segjärn, som tidigare nämnt är en
legering av järn, kol och kisel, återanvändas till 100 % ett obegränsat antal gånger (Tubman,
u.åa).
Gällande zink är det en vanligt förekommande tungmetall, men en av de mindre giftiga. Höga
halter av zink kan ha giftverkan och är exempelvis skadlig för vattenlevande organismer, men
ämnet är samtidigt vitalt för allt liv som beståndsdel i olika enzym. Således kan det konstateras
att zinkskiktet som används som en beståndsdel i det utvändiga korrosionsskyddet har liten
påverkan på den omgivande miljön (Naturvårdsverket, 2010). Det kan även återvinnas, varav
cirka 80 % av metallen återvinns idag (Nordic galvanizers, u.å). Däremot, vilket Elding (u.å)
anger, sker mer än 90 % av världens zinkproduktion ur zinkbländehaltiga malmer, varpå
ovanstående resonemang om gruvors miljöpåverkan även innefattar zink.
Vidare, angående epoxi, plastfiberarmerad betong och aluminatcement, är det förstnämnda
materialet en härdplast och innehåller bland annat bisfenol A som är ett hormonstörande
ämne (Kemikalieinspektionen, u.å). Plastfiberarmerad betong är däremot ett material som
består av betong och vanligtvis polypropenfibrer. Polypropen har behandlats i tidigare
avsnitt, se 4.3.2.5, varvid betong samt aluminatcement har sitt ursprung i berg och sten och
inte innehåller utfasningsämnen eller andra ämnen klassade som farliga för hälsa eller miljö.
Dock släpps en relativt stor mängd koldioxid ut vid framställningen av betong, men som tack
vare olika åtgärder minskat påtagligt de senaste 20 åren (Svensk Betong, u.å).
4.3.3.6

Uppskattad livslängd

Till skillnad från plaströr är inte de mekaniska egenskaperna tidsberoende i ett segjärnsrör,
vilket innebär att materialet inte åldras. Livslängden för ett segjärnsrör beror på de mekaniska
påfrestningarna eller, som behandlats ovan på hur materialets egenskaper försämras på grund
av invändig och utvändig korrosion. Dock kan även temperaturen ha en inverkan på
livslängden, eftersom segjärn går från segt till sprött när temperaturen går ner mot noll
grader. Exempelvis är materialet betydligt sprödare vid -25°C än vid 10°C. (Malm m.fl., 2011)
Utifrån de kunskaper som erhållits via litteraturstudien och intervjun med Magnus Persson 5
på Tubman, anses en uppskattad livslängd för ett segjärnsrör med ett utvändigt
plastfiberarmerat betongskikt och en invändig alminatcementbruksisolering vara cirka 150
år.
5

Magnus Persson Affärsområdeschef VA på Tubman, intervju den 23 februari 2016.
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4.3.3.7

Inköpskostnad

Kostnaden för ett segjärnsrör med en utvändig beläggning av glasfiberarmerad betong och
en invändig aluminatcementbruksisolering, i det här fallet från Tubman, är:
•

DN350 - 2420 kr/m

•

DN400 – 2600 kr/m

I ovanstående priser ingår tätningspackningar, dragsäkringsringar, gummimanschetter och
stålmanschetter. Rören levereras i längder om sex meter och leveranstiden är mellan sex till
åtta veckor.

4.4

Materialvalsmatris

För att välja rörmaterial för det kommande förnyelseprojektet i Sjuntorp användes en
konceptvalsmatris, se bilaga H. Eftersom polyetenröret med en skyddskappa av polypropen
erhöll högst slutvärde, 5,6, anses det rörmaterialet vara lämpligast utifrån valda urvalskriterier
som vägts specifikt för projektet.

4.5

Hållfasthetsdimensionering

Nedan följer hållfasthetsberäkningar för valt rör, det vill säga ett polypropenrör, PE100, med
en skyddskappa av polypropen och en utvändig diameter på 355 mm. Utifrån intervjusvar
och vad P101 (2010) antyder anses SDR-klass 17 vara lämpligt, vilket följande beräkningar
är baserat på. Notera att beräkningarna i fall ett och två utgår från att maximal spalt kommer
att uppstå.
4.5.1

Belastningar under installation

I teoriavsnitt 3.7 beskrevs de belastningar som vid installation verkar på ett rör vid hydraulisk
rörspräckning. Således kommer minsta tillåtna krökningsradie, tillåten dragkraft och tillåten
längdförändring att beräknas och behandlas nedan.
4.5.1.1

Krökningsradie

För att beräkna minsta tillåtna krökningsradie används ekvation 3.6 och 3.7. Enligt ekvation
3.6 erhålls ett värde på 5,17 meter för bucklingsradien när De = 0,355 m, s = 0,0211 m och
D = 0,34445 m, medan ekvation 3.7 antar ett värde på 3,55 meter när De = 0,355 m och εtill
= 0,05. Eftersom rörets bucklingsradie antar ett större värde blir det dimensionerande. Det
här behöver således beaktas vid längden på schaktgropen.
4.5.1.2

Tillåten dragkraft

Enligt ekvation 3.8 beräknas tillåten dragkraft. Eftersom D = 0,34445 m, s = 0,0211 m och
σa,till = 10000000 N/m2, erhålls en tillåten dragkraft på 228 kN.
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4.5.1.3

Tillåten längdförändring

För att beräkna tillåten längdförändring används ekvation 3.9. Enligt P98 (2008) är E =
1000000000 N/m2 vid 20°C och om F = 228000 N, L = 140 m, D = 0,34445 m och s =
0,0211 m, kommer längdutvidgningen på hela rörets längd vara cirka 1,4 meter.
4.5.2

Belastningar under ledningens driftskede

I teoriavsnitt 3.8 behandlas de krafter som verkar på ett rör under ledningens driftskede, samt
två olika lastfall. Således kommer först jordlast, trafiklast och grundvattentryck att beräknas
utifrån de förutsättningar som råder på Trollhättevägen, varpå de här värdena kommer att
användas för båda lastfallen och avgöra vilket fall som kan föreligga.
4.5.2.1

Jordlast

I enlighet med ekvation 3.3 kan jordlasten beräknas. Eftersom det inte genomförts någon
geoteknisk undersökning uppskattas grundvattennivån ligga 2,5 meter under markytan till
följd av att marken är högt belägen i Trollhättevägen, varpå γ = 20 kN/m2. Eftersom H =
2,5 m erhålls ett värde på 50 kN/m2 för jordlasten.
4.5.2.2

Trafiklast

För att bestämma trafiklasten avläses tabell 3.3, varpå ett anläggningsdjup om 2,5 meter leder
till en last på 10 kN/m2.
4.5.2.3

Grundvattentryck

Grundvattentrycket beräknas enligt ekvation 3.5. Eftersom H = 2,5 m, Hw = 2,5 m och D =
0,34445 m, blir grundvattentrycket 1,72 kN/m2.
4.5.3

Fall 1 – Utan sidostöd

För att beräkna korttidsovaliteten används ekvation 3.10. När SDR = 17, Q/D = 61,72
kN/m2 och E=1000 MPa, erhålls en korttidsovalitet på 4,1 %. I likhet med korttidsovaliteten
används ekvation 3.10 för att bestämma långtidsovaliteten. Enligt P66 (1989) består
belastningen av grundvattentryck och jordlast vid beräkning av långtidsovaliteten, varpå Q/D
= 51,72 kN/m2. Eftersom SDR = 17 och E = 150 MPa, antar långtidsovaliteten ett värde
på 22,88 %.
Vidare tillämpas ekvation 3.11 för att beräkna den största spänningen i rörväggen. Ett
spänningsvärde på 7,9 MPa erhålls när Q/D = 61,72 kN/m2 och SDR = 17. Samtidigt
beräknas långtidsbucklingstrycket genom att tillämpa ekvation 3.12, varpå
långtidsbucklingstrycket antar ett värde på 8 kN/m2 när S = 2,87 kN/m2, δ/D = 22,88 %.
Enligt P98 (2008) är största tillåtna ovalitet för ett PE100-rör med SDR-klass 17 cirka 8 %,
varpå det framräknade värdet för korttidsovalitet klarar ställt krav, medan långtidsovaliteten
vida överskrider kravet. Vidare anger P101 (2010) att tillåten spänning i rörväggen är 8 MPa,
vilket röret uppfyller. Slutligen, gällande buckling, uppger P66 (1989) att trycket som krävs
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för buckling av ledningen ska vara minst dubbelt så stort som grundvattentrycket, vilket
uppfylls.
4.5.4

Fall 2 – Sidostöd

För att avgöra om fall ett eller fall två föreligger utifrån beräkningsmetodiken jämförs
långtidsovaliteten för fall ett med ovaliteten enligt (D2-D1)/D. Eftersom D2 = 0,426 m, D1 =
0,355 m och D = 0,34445 m, erhålls ett värde för ovaliten på 20,61 %. Det här är i jämförelse
med den tidigare framräknade långtidsovaliteten på 22,88 % ett lägre värde. Utifrån det här
kommer fall två att föreligga och beräkningarna enligt fall ett kan bortses från.
För att beräkna ovaliteten för ett rör i fall två används ekvation 3.13 och när D2 = 0,426 m,
D1 = 0,355 m, D = 0,34445 m, Q/D = 60000 N/m2, S = 16000 N/m2 och Es = 1000000
N/m2, erhålls en ovalitet på 21,91 %. Vidare tillämpas ekvation 3.14 för att beräkna töjning
i rörväggen, varpå töjningen antar ett värde på 10,1 % när D2 = 0,426 m, D1 = 0,355 m, D =
0,34445 m och s = 0,0211 m.
Beräkning av långtidsbucklingstryck med avseende på grundvattentryck utförs med hjälp av
ekvation 3.12. När S = 2,87 kN/m2 och δ/D = 21,91 %, erhålls ett värde på 9.98 kN/m2.
Samtidigt kan ekvation 3.15 användas för att beräkna långtidsbucklingstryck- respektive
korttidsbucklingstryck i jord. Enligt P101 (2010) är tangentmodulen för fast lera 1250 kN/m2
och eftersom rörets långtidsstyvhetstal är 2,87 kN/m2 antar långtidsbucklingstrycket i jord
ett värde på cirka 906 kN/m2, medan korttidsbucklingstrycket blir cirka 1221 kN/m2 när S
= 16 kN/m2.
Utifrån tidigare resonemang om att tillåten ovalitet för ett PE100-rör med SDR-klass 17 är
cirka 8 %, klarar inte heller fall två kravet. Vidare belyser P98 (2008) att tillåten töjning i
rörväggen är 5 %, varvid kravet inte uppfylls. Samtidigt ska långtidsbucklingslasten med
avseende på grundvattentryck vara minst dubbelt så stor som grundvattentrycket och som
utifrån beräkningarna klaras med god marginal. Slutligen, gällande lång- och korttidsbuckling
för ledning i jord, ska långtidsbucklingstrycket vara minst dubbelt så stor som den
sammanlagda lasten av grundvattentrycket och jordlasten, vilket är fallet.
Korttidsbucklingstrycket ska i sin tur vara dubbelt så stort som alla de tre yttre lasterna
tillsammans, vilket även det är fallet (P66, 1989). Dock bör noteras att bucklingslasten avtar
med ökad ovalitet, där exempelvis en reduktionsfaktor på 0,7 kan användas för en
markförlagd ledning som har stöd från omgivande kringfyllnad och har utsatts för en ovalitet
på 10 %.
4.5.5

Punktbelastning

Eftersom SDR-klass 17 motsvarar SN 16, bör punktbelastning beaktas. Enligt P101 (2010)
och som nämnts tidigare, är dimensionerade spänning för ett PE100-rör 8 MPa, varvid den
punktlast som krävs för att skapa den här belastningen kan framräknas genom att modifiera
ekvation 3.4. Ett värde på 5,6 kN erhålls när σ = 8 MPa och e = 21,1 mm. Således får
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maximalt en punktbelastning om 5,6 kN verka på röret för att inte det dimensionerande
värdet ska överskridas.

4.6

Sammanställning av enkätsvar angående hydraulisk
rörspräckning

Den sammantagna uppfattningen gällande hydraulisk rörspräckning är att det är en effektiv
och kostnadsbesparande metod. Kalmars kommun belyser dock att rörspräckning strider
mot det fackmässiga utförandet enligt AMA Anläggning, till följd av att den uppspräckta
ledningen ligger som skrot runt den nya ledningen.
Utifrån de nio svar som erhållits från kommuner runtom i landet, kan det konstateras att alla
har använt polyeten som nytt rörmaterial och att de flesta projekt fortlöpt enligt plan, även
där dimensionsökning genomförts. Dimensioner som spräckts upp och infodrats varierar,
dock ligger det flesta projekt inom intervallet 200 till 400 millimeter i diameter.
Gällande problem som uppstått vid hydraulisk rörspräckning för de deltagande kommunerna
i undersökningen, uppger Kalmars- Karlstads- och Borås kommun att de har negativa
erfarenheter av rörspräckning. I Kalmar skulle en dagvattenledning av betong i dimension
225 millimeter i diameter spräckas upp och ersättas med en polyetenledning i dimension 450
millimeter i diameter, varav rörmaterialet verkade tillfredsställande, men rörspräckningen
orsakade utbuktning av markytan på tomtmark och i gångbana. Beträffande Karlstad
kommun har de genomfört flertalet rörspräckningsprojekt, varav komplikationer i arbetet
uppstått där okända rörmaterial i befintlig ledning förekommit och fyllnadsmassors
komposition ej kartlagts innan utförandet. Att det även har förekommit berg runt befintlig
ledning har försvårat rörspräckningen. Borås kommun uppger samtidigt att rörspräckning är
en komplicerad metod och att den erfordrar mer grävarbete än vad som kan antas vara fallet.
Vidare betonar Tyrèns, ett av Sveriges ledande konsultbolag inom schaktfri
ledningsbyggnation, att rörspräckning är en bra metod under vissa förutsättningar. Hänsyn
måste tas till; geotekniska förhållanden, rörgravens utseende, närhet till korsande och
parallellt liggande ledningar, befintlig lednings profil, sträckans längd, läggningsdjup,
installationsschakters placering, fogningsmetodik och kontroll av nytt profilläge. De anser
samtidigt att polyeten är ett lämpligt material för alla tre ledningstyper, till följd av det är ett
slittåligt material med en säker fogmetodik. Dock uppger de att segjärn kan vara ett alternativ
vid en vattenledning.
Tyrèns påpekar även att problem som uppstår vid hydraulisk rörspräckning främst härrör
från ofullständig undersökning och inventering av befintliga förhållanden. Där exempel på
komplikationer som uppstått är att; närliggande rör har havererat, att det uppstått sättningar
i omgivande mark, att berg har påträffats och att kraften för att spräcka upp befintlig ledning
varit otillräcklig.
Vad gäller svårigheter vid utförandet uppger de att segjärnsrör, armerade betongrör och
termoplaströr med gummiringsfogning är de ledningsmaterial som är svårast att spräcka,
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eftersom de två förstnämnda kräver stor kraft och att alla tre kräver skärande verktyg.
Samtidigt bedömer de lös lera, siltiga jordar och berg i rörgravens närhet som de
markförhållanden som orsakar mest bekymmer.
Ett svar erhölls även från Quickpipe, en entreprenör och specialist på rörspräckning. De
anser att hydraulisk rörspräckning är en säker metod och att polyeten är det rörmaterial som
främst används i de projekt som utförs. Quickpipe uppger samtidigt att lera kräver större
utrymmare, även kallad expander, när längre sträckor önskas spräckas och det krävs stor kraft
när det markförhållandet föreligger. Till sist anger de att kostnaden i ett projekt där hydraulisk
rörspräckning används burkar vara jämt fördelad mellan rörmaterial och utförandet.

4.7

Stallbacka industriområde

I följande avsnitt redovisas resultatet av granskningen angående det projekt som nyligen
utförts. Genom samtal med Olof Dahlgren, samt via undersökning av dokumentation
kopplad till projektet, kunde nedanstående information erhållas.
4.7.1

Förutsättningar som förelåg

För att vinna tid och få igång leveransen av dricksvatten från östra sidan älven, föll valet på
hydraulisk rörspräckning. Marken där rörspräckningen utfördes bestod av industrimark i
form av lös lera. Anläggningsdjupet för den befintliga ledningen var cirka tre meter, varav
sträckan som skulle spräckas upp var 750 meter. Det befintliga röret var en Centabledning,
det vill säga en förarmerad betongledning, med en innerdiameter på 600 millimeter, varvid
det tidigare ej hade utförts rörspräckning på ett rör av det materialet i den dimensionen.
Tanken var att spräcka cirka 60 meter åt gången, för att sedan fortsätta från en ny schaktgrop.
Gällande det nya röret, är det ett polyetenrör med en skyddskappa av polypropen, som
levererades av Hallingplast och har en ytterdiameter på 710 millimeter med SDR-klass 17. I
tidplanen för projektet skulle det nya röret vara på plats till julhelgen 2015 och enligt de
teoretiska beräkningarna skulle det inte uppstå några problem som skulle hindra det här.
4.7.2

Problem som inträffade

De teoretiska beräkningarna stämde dock inte överens med verkligheten. Efter tjugo meter
stannade arbetet upp, till följd av att tidigare okända reparationskopplingar av kraftigare stål
påträffades och som inte kunde spräckas upp. Likaså orsakade leran problem inledningsvis,
till följd av att för stor friktion mot det infodrade röret förelåg. För liten rymmare användes,
vilket medförde att dragmaskinen knappt orkade spräcka befintlig ledning och infodra den
nya. Det här rättades dock till efter arbetets tredje dag genom att en större rymmare
installerades.
Till följd av de lagningar som påträffades längs ledningssträckan, cirka sju stycken, drogs
polypropenkappan av polyetenröret vid varje tillfälle, samt att det på förhand tänkta antalet
schaktgropar fördubblades. Vid varje lagning blev det tvunget att schakta, varvid
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dragmaskinen fick flyttas och börja därifrån. Istället för att revidera projektplanen och
undersöka antalet kopplingar samt ny spräckutrustning, fortskred spräckningen fram till
nästa lagning påträffades. Det här, tillsammans med de relativt korta spräcklängderna,
medförde att minst en grävmaskinist fick vara beredd konstant. Lagningarna som stöttes på
orsakade även att de ihopsvetsade rören fick kapas, varpå ny stumsvetsning genomfördes där
det var möjligt. Om det här inte fungerade användes mekaniska kopplingar. De nya
sammankopplingarna utsattes dock ej för någon axiell dragkraft.
Ovanstående problem medförde även komplikationer för de kunder som var kopplade till
ledningssträckan, som fick provisoriskt vatten via tankar och slangar på marken. I samband
med att projektet blev försenat och närmade sig julhelgen kom kylan. Det här innebar att de
tillfälliga vattenanslutningarna riskerade att frysa och ett flertal åtgärder fick genomföras för
att det inte skulle inträffa. Samtidigt innebar de tillfälliga anslutningarna att framförallt ett
företag fick begränsad produktion.
Projektet blev klart till julhelgen, varpå det stod det stilla under två veckor till följd av
ledigheter. När det återupptogs och den nya ledningen skulle kopplas ihop med befintliga
ledningar i varje ände, uppstod ytterligare ett problem. Eftersom det inte hade funnits någon
ritning över den uppspräckta ledningens profil, blev vinkeln felaktig i spräckningsarbetet och
medförde att sammankopplingen till befintliga ledningar blev bristfällig. Dock rengjordes
ledningen innan anslutningen i norra delen, vilket var viktigt ur hygiensynpunkt.
Vecka två kunde vattnet sättas på igen efter fyra godkända vattenprov. Däremot upptäcktes
det att marken hade utbuktat, vilket resulterade i att det fick läggas ny asfalt på en cykelväg
och att nya gräsytor fick anläggas. Det här, tillsammans med ovan beskrivna problem,
medförde att investeringsbeslutet överskreds med 43 %.
4.7.3

Utrustning och dragkraft som användes

Maskinen som användes i projektet på Stallbacka har en dragkraft på 190 ton, det vill säga
1900 kN. För att spräcka ledningen användes både en spräckkona och skärverktyg.
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5 Analys
I följande analys kommer först schaktning kontra schaktfri ledningsförnyelse att behandlas,
varefter förutsättningarna för hydraulisk rörspräckning på Trollhättevägen i Sjuntorp
beaktas. Därefter kommer materialval och dimensionering att evalueras, varpå granskningen
av det utförda projektet på Stallbacka analyseras.

5.1

Schaktning kontra schaktfri ledningsförnyelse

Utifrån det resultat som erhölls angående meterpriset gällande schaktning kontra schaktfri
ledningsförnyelse, det vill säga en procentuell skillnad om 20 %, kan det konstateras att det
är en relativt stor kostnadsskillnad. Däremot bör det samtidigt beaktas att den är mindre än
vad litteraturen anger att den borde vara. Enligt NCC (2016) uppskattas den teoretiska
skillnaden vara cirka 25 - 75 %, beroende på förnyelsemetod. Det här kan dels förklaras av
att kalkylen utgår från praktiska projekt som inte alltid går enligt plan, samt att avdrag- och
påläggskoefficienterna är en grov uppskattning. Samtidigt bör det beaktas att i kalkylen som
utförts har ett löpmeterpris för alla projekt som innefattar schaktning jämförts med alla
projekt som inbegriper schaktfri ledningsförnyelse, vilket innebär att det råder olika
förutsättningar i jämförelsen, exempelvis olika markförhållanden.
Vidare kan löpmeterpriserna för de båda metoderna som erhållits i kostnadskalkylen vara
missvisande, om de tillämpas i beräkningar för korta- respektive allt för långa sträckor.
Eftersom kostnaden per löpmeter borde gå asymptotiskt mot den löpande kostnaden, till
följd av minskade start/stopp-kostnader, är det av vikt att beakta sträckan i de projekt som
verkat som underlag i kalkylen.
Även fast det råder en hel del osäkerhet i beräkningen som utförts
kostnadsskillnad mellan metoderna belysas, vilket tillsammans med andra
miljöpåverkan, mindre trafikstörning och kortare byggtider, medför
ledningsförnyelse bör föredras i de projekt där det är möjligt, vilket även
antyder.

5.2

kan ändå en
aspekter, som
att schaktfri
Rameil (2007)

Förutsättningar för hydraulisk rörspräckning

Utredningen av de markförhållanden som råder i Trollhättevägen kan anses vara bristfällig.
Det här beror framförallt på att ingen geoteknisk undersökning genomförts, vilket Rameil
(2007) betonar är ett krav, och att uppskattningar antagits. Om det råder annorlunda
förutsättningar för hydraulisk rörspräckning, det vill säga att marken inte består av fast lera
och att anläggningsdjupet inte är det som antagits, kommer det här att inverka på möjligheten
att använda metoden. En osäkerhetsfaktor är det uppskattade värdet på mellanrummet
mellan spräckkonans och infodrad lednings ytterdiameter, vilket kommer att påverka
förstoringsmåttet och således det läggningsdjup som krävs för den dimensionsökning som
önskas. Ytterligare en osäkerhet gäller flödesberäkningen som utförts, vilken har inverkan på
möjligheten att använda rörspräckning vid Trollhättevägen. Om det exempelvis krävs en
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större dimensionsökning, låt säga till 400 millimeter i diameter, kommer ett större
läggningsdjup krävas för att undvika utbuktning eller sättning i marken, varpå hydraulisk
rörspräckning ej kan anses möjligt om rådande uppskattningar föreligger. Det krävs även en
utredning huruvida andra ledningstyper ligger i direkt anslutning till dagvattenledningen,
vilket påtalats tidigare. Om så är fallet kommer eventuellt metoden inte vara tillämpar.
Angående befintlig ledning däremot, som enligt Rameil (2007) bör filmas innan
rörspräckning genomförs för att undvika missöden likt det på Stallbacka, är det redan
avklarat. Således kan det med säkerhet konstateras att ledningen består av lergods och att
inga andra svårigheter föreligger, som okända reparationskopplingar eller dylikt.
Vidare, gällande antalet schaktgropar som kommer att krävas, har det ett direkt samband till
vilken mark som råder. Om den skulle bestå av fast lera, kommer det troligtvis krävas mer
än två schaktgropar till följd av friktionen mot infodringsröret samt kompressionstrycket
som bildas. Däremot om det utifrån en geoteknisk undersökning framkommer att det råder
annorlunda förutsättningar, som exempelvis att marken består av sand eller grus, kan
eventuellt hela sträckan spräckas upp samtidigt. Eftersom ledningssträckan är 140 meter och
att det är en stor dimensionsökning som önskas, är det även av vikt att betona att de två
inspektionsbrunnar som är placerade i var sin ledningsände kommer att behöva ersättas.
(Rameil 2007)

5.3

Materialval och dimensionering

Utifrån litteraturstudien och intervjuerna som genomfördes angående tänkbara rörmaterial
för hydraulisk rörspräckning, erhölls både intressanta- och beaktansvärda svar. Efter
litteraturstudien och således innan intervjuerna hade polyvinylklorid, PVC, och
glasfiberarmerad polyester, GAP, identifierats som tänkbara material, men där intervjusvaren
och ytterligare analys medförde att de uteslöts. Gällande PVC går materialet att stumsvetsa,
vilket utförs i USA men inte här i Sverige. Johan Lundberg 6 på Johan Lundberg AB kan inte
svara på varför så är fallet men att det kan spekuleras i att det inte finns en kultur av att
använda PVC-rör i Sverige, vilket kan bero på tidigare problem med materialet och dess
limmade muffar 17/02. Samtidigt är PVC en amorf termoplast med en relativt hög
glastemperatur, cirka 87°C enligt Callister och Rethwisch (2011), vilket medför att materialet
är sprödare än både polyeten och polypropen, vilket försämrar de mekaniska egenskaperna.
Glasfiberarmerad polyester, GAP, är i sin tur inte dragsäkert, varpå det inte är ett lämpligt
rörmaterial för rörspräckning enligt Johan Lundberg.
Det som kan konstateras utifrån ovanstående resonemang är att PVC ändock kan komma
att bli ett möjligt alternativ för självfallsledningar i framtiden vid hydraulisk rörspräckning,
eftersom exempelvis sämre slaghållfasthet inte behöver beaktas i lika stor utsträckning för en
trycklös ledning. Däremot förutsätter det här att dragsäker fogmetodik föreligger, som
stumsvetsning, och att materialet är billigare än polyeten och polypropen.
6

Johan Lundberg VD på Johan Lundberg AB, intervju 9 februari 2016
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Gällande de tre materialen som valdes ut för kartläggning, kan ovanstående diskussion om
att PVC kan komma att bli ett alternativ i framtiden även hänföras till PP-HM, eftersom
materialet ännu inte finns tillgängligt på den svenska marknaden. Till följd av det här
föreligger det oerhört lång leveranstid och begränsad erfarenhet angående materialet hos
entreprenörer som utför rörspräckning i Sverige, vilket kunde konstateras utifrån
intervjuerna som genomfördes. Dock kan det utifrån egenskapsbeskrivningarna i tidigare
avsnitt konstateras att ett rör av PP-HM har liknande mekaniska egenskaper som ett rör av
PE100 med en skyddskappa av polypropen, däremot med en högre krypresistens (P98, 2008).
Samtidigt betonar P98 att materialet således har en bättre långtidselasticitetsmodul än PE100,
vilket innebär att långtidsstyvheten är högre och som i sin tur medför att långtidsovaliteten
reduceras. Det här, tillsammans med att röret har lägre vikt, är fördelar som föreligger i
jämförelse med ett PE100-rör med en skyddskappa av polypropen, eftersom skyddskappan
ska uppvisa samma nötningsbeständighet vid infodringen. Lars Höjer 7 på Borealis belyser att
rör av PP-HM kan komma att användas allt mer för både vatten- och avloppsledningar i
framtiden, till följd av ovanstående.
Vidare kan det ur dimensioneringssynpunkt vara intressant att beakta olika rörmaterial,
beroende på hur stor spalt som uppstår vid rörspräckningen. Som nämnt tidigare utgår
beräkningarna för fall ett och två i avsnitt 4.5.3 och 4.5.4 från att spalten som
uppspräckningen orsakar kvarstår, vilket egentligen kan anses orealistiskt. P66 (1989) betonar
att spalten mellan uppspräckt lednings innerdiameter och det infodrade rörets ytterdiameter
sannolikt kommer att försvinna med tiden, men att det kan ta olika lång tid beroende på
vilken mark som föreligger och att det således kan vara relevant att dimensionera en ledning
utifrån att den ska kunna ta upp yttre laster utan sidostöd. Om dock spalten skulle kvarstå
påvisar beräkningarna gällande Trollhättevägen att tillåten ovalitet och spänning för ett
PE100-rör av SDR-klass 17 kommer att överskridas. För att SDR-klass 17 ska klara de yttre
lasterna som inverkar inom dimensionerande värden, krävs det att ovaliteten för att fylla upp
spalten minskar till cirka sju procent. Om så ej är fallet kan det vara värt att beakta antingen
en annan SDR-klass med en högre ringstyvhet, alternativt segjärn som tål större
påfrestningar. Exempelvis skulle ett rör med SDR-klass 11, det vill säga en ringstyvhet om
64 kN/m2, som tillsammans med SDR-klass 17 är de vanligaste styvhetsklasserna, erhålla ett
värde på 5,59 % för långtidsovalitet enligt ekvation 3.10 om Q/D = 51,72 kN/m2 och E =
150 MPa.
Som P98 belyser klarar dock polyetenrör inom dimensionerande töjningsvärde på 5 % en
större ovalitet än 8 %, vilket påvisar att tillåtet ovalitetsvärde kan vara något missvisande.
Här bör även tillägas att uppskattat grundvattentryck och markens tyngd per volymenhet kan
skilja sig från verkligheten, vilket i sådana fall kommer leda till ett annorlunda utslag i
beräkningarna. Därav krävs det att den geotekniska undersökningen även beaktar de här två
faktorerna.

7

Lars Höijer försäljningschef på Borealis, intervju den 22 februari 2016
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För exempelvis Trollhättan Energi, som är ett miljöbolag, kan dessutom rörmaterialets
miljöpåverkan vara viktigare att uppmärksamma än vad procentsatsen i materialvalsmatrisen
anger. Eftersom termoplaster utvinns ur petroleumprodukter påverkar de miljön i större
utsträckning under sin livscykel än vad exempelvis segjärn gör, utifrån tidigare resonemang
angående materialens miljöpåverkan.

5.4

Stallbacka

I projektet på Stallbacka kan det konstateras att allt som kunde gå fel gick fel. Citatet ”det
var som ett experiment”, stämmer väl överens med bilden av arbetsprocessen som erhållits
via den granskning som utförts. Det ska förvisso beaktas att det ej tidigare utförts en liknande
rörspräckning i Sverige, att det befintliga röret bestod av armerad betong och att det var lös
lera, vilket konsultföretaget Tyréns påpekar i sitt enkätsvar är svårast möjliga förutsättningar
för rörspräckning. Dock borde entreprenören besitta tillräcklig kunskap för att flertalet av de
problem som inträffade skulle kunna undvikits.
Till att börja med kan det utifrån teorin som kartlagts i det här arbetet konstateras att det
finns regler att förhålla sig till för att buktning eller sättning i mark ej ska kunna inträffa.
Eftersom läggningsdjupet var cirka tre meter och marken bestod av lös lera, kan det antas
utifrån Rameils (2007) resonemang att entreprenören beräknade att utrymmet mellan
uppspräckt lednings innerdiameter och infodrad lednings ytterdiameter skulle vara 30 %. Det
här får till följd att läggningsdjupet som krävs för den här dimensionsökningen är 3,23 meter
eftersom förstoringstalet blir 323 millimeter.
Utifrån det här kan det konstateras att läggningsdjupet ej var tillräckligt, varpå uppkommen
buktning i marken inte kan anses som konstigt. Att entreprenören dessutom valde att öka
utrymmaren ytterligare, låt säga till ett utrymme på 40 %, påvisar uppkomsten av buktningen
än mer naturlig.
Gällande kringfyllningen kan det konstateras att fall två med största sannolikhet inträffade.
Som tidigare nämnt fjädrar lös lera tillbaka mot ett infodrat rör, varvid det inte uppstår någon
spalt. Därav kommer de yttre lasterna som verkar på röret ej att behöva tas i någon nämnvärd
beaktning. Dock är det en trycksatt huvudvattenledning, varpå det invändiga trycket ej får
överskridas, vilket förhoppningsvis de utförda beräkningarna i projektet klargjort.
Vidare gällande de lagningar som påträffades längs sträckan och som medförde att
polypropenkappan slets av polyetenröret, kan det här inneburit att repor uppstått i
polyetenröret. Dock belyser Johan Lundberg att polypropenkappan kan vara onödig vid
infodringen, vilket även Bergström m.fl. (2009) betonar i sin studie angående nedsättning av
ett polyetenrörs hållfasthet på grund av olika repdjup. Studien visar att repor upp till 10 %
av rörets väggtjocklek inte ger någon nämnvärd påverkan på hållfastheten. De påvisar även
att de repor som uppstod via de simuleringar som gjordes var mellan 0,3-1,5 millimeter djupa.
Utifrån det här kan det förhoppningsvis antas att de repor som eventuellt uppstod på
polyetenröret kan försummas.

47

Projekteringsunderlag för hydraulisk rörspräckning och granskning av utfört projekt

Beträffande diffusion, kan det även vara av vikt att beakta vilket typ av ledningsmaterial som
valdes i projektet på Stallbacka eftersom det är en dricksvattenledning. Att varken polyeten
eller polypropen är helt diffusionstätt, i samband med att det föreligger industrimark, kan
eventuellt orsaka problem i framtiden. VA-Forsk (1995-12) belyser att i situationer där en
vattenledning av praktiska- eller ekonomiska skäl måste förläggas i kontaminerad mark,
rekommenderas vattenledningar som är 100 % diffusionstäta. Med det här i åtanke kan valet
av en polyetenledning ifrågasättas, varvid exempelvis en segjärnsledning hade varit ett bättre
alternativ.
Slutligen är det intressant att beakta det faktum att spräckningen fortsatte när en lagning
påträffades som ej gick att spräcka upp med det skärverktyg som användes. Dock råder det
oklarhet i huruvida det finns verktyg för att spräcka upp de lagningar som träffades på. Det
kan konstateras att det råder olika uppfattningar gällande det här mellan företaget och
entreprenören.
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6 Slutsats
Utifrån resultatet av sammanställningen gällande kostnaden för projekt där schaktning
används kontra schaktfri teknik, kan det fastställas att schaktfri ledningsförnyelse är att
föredra. Det här innebär att i projekt där valet står mellan schaktning eller rörspräckning bör
det sistnämnda alternativet väljas.
Vidare beträffande projektet på Trollhättevägen i Sjuntorp, kan det konstateras att
rörspräckning är en möjlig metod utifrån de uppskattade förutsättningar som föreligger.
Dock krävs det att det utförs en geoteknisk undersökning för att klargöra vilka verkliga
förutsättningar som råder. De här kan antingen komma att förbättra möjligheten att använda
metoden eller medföra att rörspräckning anses orimligt.
Gällande materialval och dimensionering, är polyeten ett lämpligt material. Dock belyser de
beräkningar som utförts i det här arbetet att storleken på spalten som eventuellt kommer att
uppstå vid infodringen av ett rör har stor inverkan på huruvida dimensionerande värden
kommer att överskridas eller ej för ett polyetenrör av SDR-klass 17. Det här är av vikt att
beakta vad gäller vilken SDR-klass som väljs. I fall där röret inte har något sidostöd och
spalten är större än 7 % är det relevant att beakta en högre SDR-klass, alternativt ett
segjärnsrör beroende på kostnadsskillnaden gentemot en högre SDR-klass. Dock bör det
samtidigt betonas att om ett infodrat polyetenrör med SDR-klass 17 erhåller sidostöd innan
dess tillåtna ovalitet överskridits, kommer de yttre belastningarna som verkar på röret ej
innebära några komplikationer. Vidare kan det konstateras att rör av PP-HM förmodligen
kommer att användas allt mer i framtiden, eftersom materialet uppvisar liknande mekaniska
egenskaper som polyeten men med bland annat en bättre krypresistens och lättare vikt.
Resultatet av enkätundersökningen påvisar i sin tur att polyeten är ett vanligt material vid
hydraulisk rörspräckning. Dock kan det utifrån svaren även konstateras att en noggrann
förundersökning av rådande förutsättningar är av vikt för att inte oväntade komplikationer
och problem ska uppstå, vilket flertalet kommuner har fått erfara.
Till sist, angående det utförda projektet på Stallbacka, har granskningen visat att
förundersökningen och beräkningarna varit bristfälliga. Det här har medfört till de problem
som uppstod under projektets gång. Det optimala hade varit om lagningarna som påträffades
hade identifierats innan rörspräckningen, eftersom skärverktyget ej bemästrade det kraftiga
stålet, varefter det skulle schaktats på de här ställena. Det kan däremot konstateras att
dragkraften var tillräcklig. Dock bör det samtidigt beaktas huruvida rörspräckning borde
utförts överhuvudtaget, till följd av den buktning av marken som uppstod. Oavsett kan det
diskuteras om metoden kan anses fördelaktig när komplikationsrisk föreligger, eftersom det
här projektet överskred investeringsbeslutet med 43 %. Om sträckan hade schaktats hade det
varit en större initial kostnad, men flertalet komplikationer hade undvikits. Det bör även
betonas att segjärn eventuellt borde använts istället för polyeten som rörmaterial till följd av
högre diffusionstäthet.
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A.

Enkät till kommuner
1. På vilka följande ledningssorter har hydraulisk rörspräckning utförts?

○ Vattenledning
○ Spillvattenledning
○ Dagvattenledning
2. Vilken dimension var ledningen/ledningarna?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Vilket material bestod befintlig ledning/ledningar av?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Vilket rörmaterial användes vid ledningsförnyelsen?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. Fungerade rörmaterialet tillfredsställande vid utförandet?

○ Ja
○ Nej
6. Om nej på föregående fråga, vad inträffade?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Bilaga
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7. Uppstod några andra komplikationer vid utförandet?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
8. Genomfördes en dimensionsförändring i samband med den hydrauliska
rörspräckningen?

○ Ja
○ Nej
9. Om svar ja på föregående fråga, vilka erfarenheter har erhållits?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
10. Har några komplikationer uppstått i efterhand med röret/rören?

○ Ja
○ Nej
11. Om ja på föregående fråga, beskriv de komplikationer som uppstått.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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12. Till sist, vad är er generella uppfattning om metoden?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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B.

Enkät till konsulter
1. Vad är er generella uppfattning om hydraulisk rörspräckning?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. För de tre olika ledningssorterna, vilket nytt rörmaterial anser ni vara lämpligast vid
hydraulisk rörspräckning och varför? Är det något material som ej är att
rekommendera?
Vattenledning -

................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Spillvattenledning - ................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Dagvattenledning - .................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
3. Vilka rörmaterial går det att byta till via hydraulisk rörspräckning?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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4. Vilka faktorer anser ni vara viktigast att ta hänsyn till vid genomförandet av ett
generellt projekt?
•

Utbyte av vattenledning
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

•

Utbyte av spillvattenledning
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

•

Utbyte av dagvattenledning
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

5. Har några problem uppstått vid utförande av hydraulisk rörspräckning som ni har
kännedom om? I sådana fall, vilken dimension var ledningen/ledningarna?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
6. Vilka ledningsmaterial är svårast att spräcka och vad kan det bero på?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
7. Vilka markförhållanden orsakar mest bekymmer vid utförande av metoden?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
8. Till sist, vilka krafter tas det hänsyn till vid ett utförande?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
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C.

Enkät till entreprenörer
1. Vad är er generella uppfattning om hydraulisk rörspräckning?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. På vilka följande ledningssorter har hydraulisk rörspräckning utförts och på vilken
dimension?

○ Vattenledning ....................................................................................................................
○ Spillvattenledning..............................................................................................................
○ Dagvattenledning...............................................................................................................
3. För de tre olika ledningssorterna, vilket nytt rörmaterial anser ni vara lämpligast vid
hydraulisk rörspräckning och varför? Är det något material som ej är att
rekommendera?
Vattenledning -

................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Spillvattenledning - ................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Dagvattenledning - .................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
4. Vilka rörmaterial går det att byta till via hydraulisk rörspräckning?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. Vilka faktorer anser ni vara viktigast att ta hänsyn till vid genomförandet av ett
generellt projekt?
•

Utbyte av vattenledning
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

•

Utbyte av spillvattenledning
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

•

Utbyte av dagvattenledning
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

6. Har några problem uppstått vid ert utförande eller har ni kännedom om problem
som uppstått vid andra arbeten? I sådana fall, vilken dimension var
ledningen/ledningarna?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
7. Vilka ledningsmaterial är svårast att spräcka och vad kan det bero på?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
8. Vilka markförhållanden orsakar mest bekymmer vid utförande av metoden?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
9. Vilka krafter tar ni hänsyn till vid utförandet av ett projekt?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
10. Vilka verktyg och dragkrafter tillhandahåller ni? Vilket material består exempelvis
spräckkonor och rullknivar av?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
11. Till sist, vad är en uppskattad kostnad för ett generellt projekt? Exempelvis för utbyte
av en 100 meter lång spillvattenledning i stadsmiljö?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................................................
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D.

Intervjuguide - rörmaterial

1.

Vilka rörmaterial kan användas vid hydraulisk rörspräckning?

2.

Vilka rörmaterial anser du vara lämpliga vid utbyte av en dagvattenledning?

3.

Vid jämförelse mellan de material du föreslagit, vilket anser du vara lämpligast?
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E.

Intervjuguide - livslängd

En beskrivning av de förutsättningar som råder, 140 meter dagvattenledning i lermark och
nuvarande ledning ska dimensionsökas från 225-350 mm, varpå den fråga som rör respektive
rörtillverkare ställs:
1. Vad skulle du uppskatta att livslängden är på ett polyetenrör med en skyddskappa av
polypropen?
2. Vad skulle du uppskatta att livslängden är på ett PP-HM rör?
3. Vad skulle du uppskatta att livslängden är på ett segjärnsrör är?
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F.
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Summa av Belopp
Kolumnetiketter
Radetiketter
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 Totalsumma Schaktningsmeter Schaktfria meter Spillvatten Dagvatten
585000; Skoftebyn Ryrvägen
12 089 924 1 544 400
13 634 324
650
X
X
585020; Föreningsgatan
768 720
768 720
130
X
X
595060; VA Kungsportsvägen
3 048 225 905 440
3 953 665
183
85
X
X
605100; VA Skoftebygatan
4 997 384 1 921 512 503 832
7 422 728
325
X
X
605130; VA Österlånggatan
1 627 081 575 118 13 771 16 427
2 232 397
82
X
X
605170; VA Syringevägen
775 803
13 554
789 358
60
X
X
605240; Vattenledning Grafitvägen
163 092
163 092
150
605300; Kardanvägen, vattenledning
188 687
188 687
120
605330; VA Nysätersvägen
267 556 7 082 903 4 985 898 589 631
12 925 988
757
X
X
615020; Magasinsgatan
3 228 042 11 780
3 239 822
172
X
X
615210; VA-Sanering Tingvalla Etapp 1
24 500 13 079 454 1 412 691
14 516 645
498
X
X
615370; VA Göteborgsv m fl ink entrepr
324 876 6 632 518 11 041 010 1 342 899
8 691 19 349 993
895
103
X
X
625070; Tingvalla VA-sanering etapp 2
950 321 7 333 809 9 440 721 765 403 18 490 253
685
73
X
X
625320; VA Torseredsvägen
966 460 2 311 450
3 277 910
278
X
X
635300; Nornorna väg byte vattenlednin
824 720
824 720
124
635370; VA Kronogårdsgatan mm
304 946 5 037 046 16 934 764 22 276 756
1319
98
X
X
645060; VA-Rödklintsvägen
1 570 407
1 570 407
63
X
X
645330; VA-Dahlöfs mosse
267 025
267 025
45
645350; Smedvägen Norra
56 452 133 880
190 332
120
X
655100; Torseredsvägen dagvatten
1 986 777 1 986 777
165
X
655130; Rörinfodring Gärdhemsvägen
524 560
524 560
275
X
655290; VA-Sanering Smedvägen
1 823 340 1 823 340
120
X
X
Totalsumma
15 906 869 10 469 443 13 156 951 27 157 588 23 834 684 17 714 551 22 177 415 130 417 500
6547
1028

Exkludera

G:1
X

X

X
X

Dricksvatten Notering
Stad
X
X
X
X
X bursting
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Magasin 1 500 000
X
X burstning
X
X burstning
X
X
Magasin 200 000
X
X
X
X infodring
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

Industriområde Landsbygd Gata
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Mark
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3.

Segjärnsrör med en utvändig beläggning av plastfiberarmerad
betong och en invändig aluminatcementbruksisolering
Viktat värde
3
0,9

8
1,6
1
0,04

4
0,12

5
0,15

7
0,28

2. Polypropenrör med en hög elasticitetsmodul (PP-HM)
Viktat värde
5
1

5
0,15

6
0,24

5
1,5

5

5

MaterialMaterial
Materialpris livslängd
30%
20%
Viktning
Referens: 1000 kr/m, 100-årig livslängd, densitet 1 g/cm3, fog
håller samma kvalitet som materialet, helt diffusionstätt,
5
5
ingen skaderisk, snabb montering, 4 veckors leveranstid, god
erfarenhet, ringa miljöpåverkan, återvinningsbart, kort
schaktgrop, finns i önskad dimension
Polyetenrör, PE100, med en skyddsmantel av polypropen
7
5
1.
Viktat värde
2,1
1

4
0,08

2
0,04

2
0,04

5

5
0,3

4
0,24

3
0,18

5

5
0,05

3
0,03

3
0,03

5

4
0,28

0
0

9
0,63

5

5
0,25

0
0

5
0,25

5

4
0,24

3
0,18

3
0,18

5

5
0,3

5
0,3

5
0,3

5

3
0,15

4
0,2

5
0,25

5

5
0,25

1
0,05

5
0,25

5

4,6

4

2

3

1

Nej

Nej

Ja

Su
m
vik
tat
R
v
a
är d
ng
or d
e
nin
An
g
vä
nd
a?
5,6

H.

Skaderisk
vid
MaterialMaterial- Fog- Diffusion- utförand Monter- Leverans- erfarenhe Miljö- Återvinn- Schakt- Tillgänligvikt
kvalitet stäthet
e
ingstid
tid
t
påverkan ingsbart
grop dimension
4%
3%
2%
6%
1%
7%
5%
6%
6%
5%
5%

Urvalskriterier
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Materialvalsmatris

