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Förord

För tre år sedan bjöd SP in ett flertal kommuner kring Göteborg för att 
diskutera rörnätsfrågor och de problem man idag har i dagens VA-nät. Dis-
kussionerna utmynnade i ett antal olika problemområden som ansågs vara 
särskilt angeläget att finna en lösning på. Ett av dessa områden, och det som 
ansågs mest prioriterat, är problemen med in- och utläckage i dagens vatten 
och avloppssystem. Fogarna i ett ledningssystem är en svag länk där läckage 
kan uppstå. Eftersom många av dagens VA-ledningar fogas samman med 
gummiringsfog ansågs det vara av stort intresse att undersöka långtidsfunk-
tionen hos dessa fogar.

Projektet har genomförts i sammarbete med Göteborgs Stad, Mölndals 
Stad, Kungsbacka kommun och Borås Energi och Miljö. Vi vill framföra ett 
stort tack till Annika Malm, Johan Jansson, Kent Andersson, Bengt Gus-
tavsson och Ewy Gabrielii som ingått i referensgruppen till projektet. Vi vill 
också rikta ett särskilt tack till alla de personer som ställt upp på intervjuer 
och bidragit med värdefull erfarenhet kring användningen av gummirings-
packningar i VA-näten.

Göteborg 23 oktober 2013

Kristian Thörnblom
Jan Henrik Sällström
Gunnar Bergström
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Sammanfattning

Läckor i VA-ledningar är idag omfattande och utgör en betydande kostnad 
för Sveriges kommuner. Utläckage i vattenledningssystemen leder till för-
luster av rent dricksvatten och inläckage av markvatten i avloppssystemen 
till överbelastning av lednings- och reningssystemen. Fogarna i ett lednings-
system är en svag länk där läckage kan uppstå. Eftersom många av dagens 
VA-ledningar fogas samman med gummiringsfog är det av stort intresse att 
undersöka långtidsfunktionen hos dessa fogar.

I föreliggande rapport redovisas resultaten från en förstudie kring livs-
längdsbedömning av gummiringsfogar för VA-ledningar. Undersökningen 
fokuserar på de gummiringsfogar som används idag vid nybyggnation och 
renovering av betong-, järn- och plaströr för vatten och avlopp. Studien 
innefattar två delar där den första delen är en litteraturstudie för att kart-
lägga det samlade kunskapsläget på området. Den andra delen är en fallstu-
die för erfarenhetsutbyte med fyra kommuner i Västsverige. 

Litteraturstudien har genomförts med ett internationellt perspektiv där 
man även beaktat hur det ser det ut i andra länder och vilka krav på gummi-
ringsfogar som ställs där. Det finns flertal studier som behandlar kondi-
tionen hos befintliga VA-nät i marken och problematiken med läckande 
ledningar. Bilden ser ungefär likartad ut i Sverige som i många andra länder 
i Europa och stater i USA där man rapporterar om åldrade ledningssystem 
och stora problem med in- och utläckage i ledningsnäten. Få av dessa stu-
dier behandlar dock problem med gummiringsfogade rör, utan istället led-
ningar med äldre fogmetoder. I ett fåtal studier har det rapporterats om ska-
dor på tätningsringar av EPDM från vattendistributionsnät i USA. Orsaken 
till haverierna tros vara användningen av kloramin som desinficeringsmedel 
som medfört nedbrytning av gummit. Äldre tätningsringar av naturgummi 
och isoprengummi har visat sig vara känsliga för bionedbrytning. 

Tillverkarna av tätningsringar låter testa sina produkter efter EN681 som 
är en harmoniserad produktstandard för tätningsringar av gummi för vat-
ten- och avloppsinstallationer. Kraven i EN681 är låga och framstår som 
klart otillräcklig när livslängder i storleksordningen 100 år är aktuella.

Fallstudien syftar till att fånga upp de erfarenheter som finns bland lan-
dets kommuner och entreprenörer gällande skarvförband med gummi-
ringstätning. Studien har genomförts genom att intervjua ett urval av de 
personer som arbetar med rörsystemen inom såväl kommunernas projekte-
ringsavdelningar som rörläggare ute i fält.

Från intervjuerna med kommunerna framkom att få av de läckage man 
idag har på ledningssystemen är egentligen kopplade till otäta gummirings-
fogar. Istället ansågs de flesta läckagen orsakats av uttjänta fogar av äldre 
tätningsteknik (t.ex. drevning) och frätskador på rör och kopplingar. För 
de fall där man haft problem med gummiringstätade ledningar har orsa-
ken till läckagen i skarven oftast berott på handhavandefel och inte på kort 
livslängd hos själva gummiringen. Exempel på handhavandefel är felaktig 
montering av gummiringen, användandet av gummiring av fel dimension 
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eller fel typ och dålig rengöring och smörjning av gummiringen och rör-
delarna vid installation.

Studiebesöken i fält gav en kompletterande bild över problematiken med 
skarvförband med gummiringstätning. Enligt rörläggarna på plats förekom-
mer det att fel rördelar levereras ut till byggarbetsplatsen. Strikta budgetra-
mar och tidsplanering medger samtidigt sällan marginaler för att lösa denna 
typ av misstag på ett alltigenom korrekt sätt. Vid sådana eller andra oför-
utsedda händelser förekommer det enligt rörläggarna att VA-organisatio-
nernas anvisningar frångås för att spara tid och snabbt lösa ett uppkommet 
problem.

7



Summary

Leakage in water supply and sewer pipe systems is extensive and represents 
significant costs to the Swedish municipalities. Leakage in water supply sys-
tems leads to the loss of clean drinking water and infiltration of ground 
water into sewer systems causing overloading of the pipeline and waste 
water treatment systems . The joints of a pipeline system are a weak link 
where leakage may occur. Since many of today’s water and sewer pipes are 
joined using rubber ring joints, it is of great interest to examine the long 
term function of these joints.

This report presents the results of a pilot study on life-time assessment of 
rubber ring joints for water and wastewater pipelines. The study focuses on 
the rubber ring joints used today in construction and renovation projects 
of concrete, iron and plastic pipes for water and sewage. The study includes 
two parts. The first part is a literature review to identify the overall state of 
knowledge in this area. The second part is a case study of the experiences of 
four municipalities in western Sweden.

The literature review has been conducted with an international perspec-
tive, which also takes into account how it looks in other countries and the 
demands on the rubber ring joints that are applied there. There are several 
studies dealing with the condition of the existing water and sewer systems in 
the ground and the problems with leaking pipes. The picture looks roughly 
similar in Sweden as in many other countries in Europe and states in USA, 
where reporting on aging pipeline systems and major problems with leakage 
in the grids. Only few of these studies deal with problems with rubber ring 
jointed pipes, but instead pipes joined with older joining techniques. In a 
few studies it has been reported about damage on seals of EPDM from the 
water distribution network in the U.S. The cause of the accidents is believed 
to be the use of chloramine as a disinfectant that leads to degradation of 
the rubber. Older sealing rings of natural rubber and isoprene rubber has 
proved to be susceptible to biodegradation.

Manufacturers of rubber seals have their products tested according to 
EN681 which is a harmonized product standard for rubber sealing rings 
for water and sewage installations. The requirements of EN681 are low and 
appear to be clearly inadequate, when life-times of the order of 100 years 
come into question.

The case study aims to capture the experiences among the country’s 
municipalities and contractors regarding joints with rubber gaskets. The 
study was conducted by interviewing a selection of people, who work with 
piping systems in both municipal planning departments and plumbers in 
the field.

The interviews with the municipalities revealed that few of the leaks they 
have in present pipeline systems are actually linked to leaky rubber ring 
joints. Instead, it was considered that most leaks are caused by worn joints 
of older seal technology (e.g., caulking ) and corrosion of pipes and fittings. 
For those cases where you have problems with the rubber ring sealed pipes, 
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the causes of the leaks in the joints usually are due to operator errors and not 
the short life of the rubber ring. Examples of operator errors are improper 
installation of the rubber ring, the use of rubber ring of wrong size or wrong 
type, and poor cleaning and lubrication of the rubber ring and fittings dur-
ing installation.

The study visits in the field gave a complementary picture of the problems 
with rubber sealed joints. According to the plumbers on the sites, it hap-
pens that wrong fittings are delivered to the construction sites. At the same 
time, strict budgets and schedules rarely admit margins for solving these 
kind of mistakes in a perfectly correct manner. At such or other unforeseen 
events, it happens, according to the plumbers, that the instructions from the 
municipal unit for water and wastewater are not followed for saving time 
and quickly solving the problem at hand. 
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1 Inledning

Läckor i VA-ledningar är idag ett stort problem och utgör en betydande 
kostnad för Sveriges kommuner. Ofta handlar det om många små läckor 
under jord som är svåra att upptäcka. En av de ”svaga länkarna” i dagens 
vatten- och avloppssystem är gummiringsfogar hos plast-, järn- och betong-
rör. På vattenledningsnätet leder otäta fogar till förluster och på avlopps-
ledningsnätet medför detta ett inläckage av markvatten och därmed en 
överbelastning av lednings- och reningssystemen. Ytterligare konsekvenser 
av läckage i ledningsnäten är ökad risk för rotinträngning och markunder-
minering. Svenskt Vatten har uppskattat att ungefär 15 % av landets totala 
vattenproduktion går förlorad på grund av utläckage från ledningsnäten vil-
ket motsvarar mer än 100 miljoner kubikmeter vatten per år. I takt med att 
livslängden på rörmaterialen ständigt förbättras så borde även detta kvanti-
fieras för gummiringsfogar.

Den här förstudien är första delen i ett tänkt större projekt om livsländs-
bedömning av gummiringstätningar för VA-ledningar och omfattar dels 
en kartläggning av kunskapsläget genom litteraturstudier (del 1a) och dels 
erfarenhetsutbyte med deltagande kommuner genom intervjuer och studie-
besök i fält (del 1b). 

Projektet i sin helhet syftar till att undersöka funktionen hos gummi-
ringsfogar för betong-, järn- och plaströr. Undersökningen omfattar de van-
ligaste rörtyperna som idag används av svenska kommuner för att bygga upp 
och byta ut tryck- och självfallsledningar för vatten och avlopp. Hur länge 
håller de tätt och vilka faktorer har störst påverkan på dess livslängd? Målet 
med projektet i sin helhet är att kunna svara på om vi använder rätt pack-
ningar idag eller om det finns bättre alternativ. Problematiken med otäta 
gummiringsfogar ligger på nationell nivå men den här förstudien har utförts 
i samarbete med fyra kommuner i Västsverige: Göteborg, Mölndals, Borås 
och Kungsbacka kommun. 

1.1 Del 1a – Litteraturstudie

För att tillgängliggöra den kunskap som redan finns på området har en 
litteraturstudie på gummiringsfogade betong-, järn- och plaströr genom-
förts. Litteraturstudien har genomförts med ett internationellt perspektiv 
där man även beaktat hur det ser det ut i andra länder och vilka krav på 
gummiringsfogar som ställs där. 

1.2 Del 1b – Fallstudie – Erfarenhetsutbyte

Fallstudien syftar till att fånga upp de erfarenheter som finns bland lan-
dets kommuner gällande skarvförband med gummiringstätning. Studien 
har genomförts genom att intervjua ett urval av de personer som arbetar 
med rörsystemen inom såväl kommunernas projekteringsavdelningar som 
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rörläggare ute i fält. Exempel på frågor som man önskade få svar på är hur 
valet av gummitätningar för de olika fallen sker, hur fabrikanternas anvis-
ningar följs vid montering av fogarna och hur noggrant man behöver mon-
tera fogen för att erhålla en tät fog. Även arbetsplatsbesök har genomförts.

1.3 Avgränsningar

I projektet har vi fokuserat på de vanligaste rör- och rörkopplingar med 
gummiringstätning som används idag (när man projekterar nya VA-led-
ningar) utan någon begränsning till rörmaterial. Eftersom stora mängder av 
de rör och kopplingar som använts tidigare fortfarande ligger i marken och 
är i bruk så har vi valt att även behandla dessa i viss utsträckning.

Då projektet är utformat som en förstudie (del 1) till ett tilltänkt större 
projekt om livslängdsbedömning av gummiringstätningar så ingår inte 
några experimentella studier på gummiringarna i del 1. 

Projektet fokuserar på gummiringar som används vid skarvning av VA-
ledningar (rör + kopplingar med gummiringstätning). Gummiringstätning-
arna som används för andra komponenter behandlas bara översiktligt. Dess-
utom behandlas inte flänsförband. 
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2 Del 1a – Litteraturstudie

En litteraturstudie har genomförts på gummiringsfogade rör av betong, järn 
och plast. Här ingår krav som ställs på tätningarna i standarder, studier av 
livslängd och nedbrytning av gummimaterialet. Även den historiska utveck-
lingen av tätningarna fram till dagens tätningar, typer av tätningsmaterial 
och användningsområden behandlas. 

Det finns studier som behandlar livslängd hos rör, men inte specifikt de 
som behandlar tätningarnas långtidsfunktion i rör. 

2.1 Slutsatser del 1a

• EN681 är en harmoniserad produktstandard för tätningsringar av gummi 
för vatten- och avloppsinstallationer som gäller oavsett rörmaterial.

• Kraven i EN 681 är låga och framstår som klart otillräcklig när livsläng-
der i storleksordningen 100 år blir aktuella.

• Någon kvalitetsmärkning, motsvarande den som gäller för plaströr 
(Nordic Poly Mark), för att ytterligare höja kraven på tätningsringarna 
finns oftast inte. Undantaget är i Nederländerna där Kiwa utfärdar 
KOMO-märkning av tätningsringar.

• Det är stor skillnad mellan de tätningsringar som användes i begynnel-
sen och de som används idag. Såväl gummikvalitén som designen hos 
tätningsringarna har ändrats genom åren för att bättre anpassa tätnings-
ringarna till olika rörtvärsnitt och rörmaterial samt olika applikations-
områden 

• Vid prognosticering av gummitätningars livslängd används normalt acce-
lererade åldringsförsök vid förhöjd temperatur och extrapolation ner till 
användningstemperatur med hjälp av Arrheniussamband. Alla gummi-
material uppvisar dock inte linjärt Arrheniusbeteende och användandet 
av metoden för dessa material leder oftast till optimistiska livslängder. 

• Tätningsringar för VA tillverkas främst av vulkaniserade gummimaterial. 
SBR-gummi har dominerat under många år men materialet har idag i 
stor utsträckning ersatts av framförallt EPDM som är något dyrare men 
bättre för de flesta VA-applikationer. NBR-gummi används till tätnings-
ringar som kan komma att utsättas för alifatiska oljor och petroleumpro-
dukter pga. sin goda oljeresistens.

• Tätningsringar av termoplastiska elastomerer (TPE) har blivit populära 
då de är både enklare och billigare att tillverka jämfört med de vulkani-
serade gummimaterialen. Bearbetning kan ske med konventionell plast-
bearbetande utrustning och man slipper den dyra vulkaniseringsproces-
sen. Processavfall kan också malas ner och återvinnas. 

• TPE-materialen uppvisar dock en sämre långtidsfunktion jämfört med 
de vulkaniserade gummimaterialen. Materialen används därför enbart till 
tätningsringar för självfallsledningar där kraven på långtidselasticitet och 
tätningskraft är lägre. 
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• Gummiringar har visat sig vara tillhåll för tillväxt av bakterier i lednings-
näten. 

• Bionedbrytning förekommer både på natur- och syntetgummi. När det 
gäller syntetgummi har framförallt bionedbrytning av Isoprengummi 
studerats.

• Gummiringarna måste bevara sin flexibilitet för att kunna ta upp små 
rörelser i skarvarna, som kommer från markrörelser och temperaturför-
ändringar.

• Det svåraste kravet för en tätningsring ligger i den mycket långa tid som 
dess tätande funktion skall bestå. Gummiringen måste upprätthålla tät-
ningstrycket under ledningens hela livslängd vilket handlar om i storleks-
ordningen 100 år. Detta faller tillbaka på materialets kemiska beständig-
het i 100 år och kvarvarande tätningskraft och elasticitet efter 100 år.

• För att upprätthålla tätningstrycket krävs en begränsad spänningsrelaxa-
tion hos materialet i tätningsringen, begränsad krypning hos rörmateria-
let, och flexibilitet hos tätningsringen så att små rörelser vid skarven till 
följd av sättningar i marken kan överbryggas.

• För att säkerställa en hög kvalité och lång livslängd på våra VA-system 
är det extremt viktigt att rörläggarna vid installation av ledningarna föl-
jer de läggningsanvisningar som tillhandahålls av beställaren. Vidare att 
beställarens anvisningar i sin tur bygger på normer och anvisningar från 
tillverkare, branschorganisationer och myndigheter.

• Problemen med in- och utläckage i ledningsnäten är likartade i Sverige 
och i många andra länder i Europa och stater i USA. Stora delar av led-
ningssystemen är gamla och skarvarna är oftast en svag punkt där läckage 
uppstår. Rapporter kring problem med otäta skarvar handlar dock främst 
om rör med äldre fogmetoder och sällan om gummiringsfogar.

• I ett fåtal studier har det rapporterats om skador på tätningsringar av 
EPDM från vattendistributionsnät i USA. Orsaken till haverierna tros 
vara användningen av kloramin som desinficeringsmedel som medfört 
nedbrytning av gummit.

2.2 Gummiringsfogar

Tätningsringar av gummi används till många olika typer av rör och rördelar 
för VA-applikationer i tryck och självfallsledningar, kopplingar, ventiler, etc. 
Detta gäller oavsett rörmaterial såsom betong, järn, stål och plast. Gummi-
packningens huvudsakliga funktion är att täta mellan rör och rördelar, ven-
tiler och andra produkter som används i ett VA-system för att tillföra sys-
temet ytterligare funktioner. Jämfört med tidigare stela fogmetoder tillför 
gummiringsfogen även en viss flexibilitet till rörsystemet vilket minskar risk 
för skador vid markrörelser och sättningar.

Den tekniska livslängden hos en gummiringsfog är den tid som fogen 
klarar att upprätthålla sin funktion, d.v.s. att täta mot in- och utläckage i 
ledningen. Den faktiska livslängden styrs däremot av vilka krav som led-
ningsägarna ställer på ledningens täthet. Många kommuner anser att man 
kan acceptera mindre läckage (in- eller utläckage) i fogarna för dagvatten-
ledningar och eventuellt även för dricksvattenledningar (utläckage – svinn). 
Däremot accepteras sällan läckage i fogarna för spillvattenledning med tanke 
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på att ett utläckage av avloppsvatten kan innebära sjuk och smittorisk. Större 
inläckage av mark- och dagvatten i spillvattenledningarna kan också inne-
bära en smitt- och hälsorisk eftersom man oftast då blir tvungen att bredda 
(= utsläpp av orenat spillvatten) för att inte överbelasta reningsverken. 

2.2.1 Historik

Ledningssystem för vatten och avlopp har en mycket lång historia. Utgräv-
ningar har visat att man redan i Antikens Egypten och Grekland använde sig 
av faciliteter som bad, dusch och spolande toaletter och att dessa fungerar 
än idag, efter 5000 år! Grekerna installerade vattenledningar av sten, trä och 
bränd lera. Romarna byggde imponerande viadukter för att förse städerna 
med vatten och de använde även blyrör för detta ändamål. I Sverige var trä 
det första ledningsmaterialet och man har funnit vattenledningar av detta 
material som är nästan 1000 år gamla (Lenman, 1982). Gråjärnledningar 
har använts i Europa i över 500 år och dessa tätades i fogarna med garn och 
smält bly. I början av 1900-talet utvecklades armerade betongledningar och 
ledningar av asbest-cement (Ratnayaka m fl., 2009). Betongledningar före 
1950-talet tätades i fogarna med tjärdrev, cement och asfalt (Malm m fl., 
2011). De första gummiringarna för rör och kopplingar till VA-system kom 
först på 50-talet och var då en enkel O-ring av naturgummi. Flexibla gum-
miringsfogar blev snabbt norm och ersatte andra fogtyper för såväl järn, 
betong och senare även plaströr (Ratnayaka m fl., 2009).

Sedan introduktionen av flexibla gummiringsfogar har man genom åren 
utvecklat såväl gummimaterialen som designen av själva gummiringarna 
för att bättre anpassa packningarna efter olika användningsområden. Man 
har haft olika typer av tätningsringar (kompressionspackning, rullpackning, 
glidpackning, läppringspackning) och olika typer av gummimaterial såsom 
naturgummi (NR), Styren-Butadien gummi (SBR), Ethylene Propylene 
Diene M-class gummi (EPDM), Nitrilgummi (NBR) genom åren. Det har 
även funnits olika design på gummiringen. Alla tillverkarna har tagit fram 
sin egen design på gummiringen för att denna skall passa just deras pro-
dukt och slutanvändarnas krav på sänkta montagekrafter. Skillnad mellan 
olika gummimaterial är stor och dagens gummimaterial är mycket bättre ur 
beständighet och hållfasthetsynpunkt än de gummimaterial man använde i 
början.

Tätningsringar för tätning av VA-ledningar består idag främst av gummi. 
Från början använde man naturgummi (NR) som tillverkas av latex från 
främst gummiträd. Idag tillverkas de flesta tätningsringar av syntetiska 
gummimaterial, vilka ursprungligen utvecklades under världskrigen då 
tillgången till naturgummi blockerades av ett eller flera länder. Att kunna 
framställa gummi på syntetisk väg öppnade upp till unika möjligheter att 
utveckla de mest önskvärda egenskaperna för olika tätningsringsapplikatio-
ner genom att modifiera sammansättningen av olika råmaterial. Ett stort 
antal syntetiska gummikvalitéer har tagits fram genom åren för att möta 
olika behov och krav på egenskaper (Kurdziel och Debb, 2002).

2.2.2 Dagens gummiringstätningar

Tätningsringar av gummi används idag för de flesta rör och rördelar för 
VA, såväl för betongledningar som för järn- och plaströr. För självfallsled-
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ningar är detta regel, men gummiringar används även för att foga samman 
tryckledningar. Tätningarna finns i rör, muffar, kopplingar och ventiler. 
PE-ledningar för tryckvatten och tryckavlopp är en av de få ledningar som 
normalt inte fogas samman med gummiringsfog utan dessa svetsas. Även 
stålledningar svetsas samman med en så kallad DIN-svets som inkluderar en 
gummitätning för motverkandet av invändig korrosion.

Idag används såväl fasta integrerade tätningsringar för tryck- och själv-
fallsledningar som lösa gummiringar för rör och rördelar samt instick. För 
trycklösa system används normalt en gummiringsfog utan dragsäkring. För 
trycksatta system kompletteras oftast fogen med någon form av mekanisk 
anordning för dragsäkerhet. Nedan beskrivs olika VA-ledningar som fogas 
samman med hjälp av gummiringsfog.

Självfallsledningar av plast
Självfallsledningar av PVC, PE och PP finns dels som släta rör med homo-
gen rörvägg och dels som lättviktsrör med strukturvägg. Rören fogas oftast 
samman med gummiringsmuff med undantag av släta PE-rör som svetsas. I 
strukturväggsrör levereras oftast separata gummiringar som vid installationen 
monteras i den 2:a rillan på rörets spetsända. I släta plaströr är gummiringen 
oftast förmonterad i muffändan på röret eller i lösa separata skjut- eller dub-
belmuffar. Tätningsringarna är utformade med läpprofil och tillverkas av 
gummikvaliteter enligt EN681. Vid transport av oljeförorenat avloppsvat-
ten eller vid läggning i oljeförorenad mark kan oljebeständiga tätningsringar 
levereras mot beställning. Även centrifugalgjutna glasfiberarmerade (GAP) 
rör används i mindre utsträckning för markavlopp och dessa fogas samman 
med FWC/DC koppling. Kopplingen, som är monterad på röret, har en 
invändig läpp- och kompressionspackning av EPDM (Ahlsell, 2012).

Självfallsledningar av betong
Betongrör för täta spill- och dagvattenledningar samt vägtrummor finns 
både i oarmerad och i armerad konstruktion. Ledningarna fogas samman 
med hjälp av gummiringsfog och finns i tre utföranden: PG-, glid- eller 
rullfog. Valet av fogtyp beror på ledningsdimension och betongrörstyp. Tät-
ningsringarna är tillverkade av gummikvaliteter enligt EN681-1 och kan 
även beställas som olje- eller värmebeständiga. Nedan ges en beskrivning av 
de tre fogtyperna:

PG-fogen används för både oarmerade och armerade betongrör. Det är en 
prefabricerad glidfog där tätningsringen är fastgjuten i muffändan på röret. 
Fogen är självcentrerande och gummiringen tätar genom fjäderverkan och 
deformation av gummit.

Glidfog används för armerade betongrör. Tätningsringen som är separat 
förpackad och försedd med glidmedel, monteras på rörets spetsända vid 
installationen. 

Rullfog använd för armerade betongrör. Tätningsringen levereras separat 
och monteras på rörets spets med den spetsiga sidan på packningen mot rör-
spetsens ände. Vid sammanfogningen rullar tätningsringen runt och hamnar 
i rätt läge. För rullfogstätning skall inte glidmedel användas (S:t Eriks, 2012).
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Tryckledningar av segjärn
Segjärnsrör används idag för både dricksvatten- och avloppsledningar. Rören 
har en spets respektive muffända och fogas samman med gummiringsfog. 
Förr dominerade Tytonfogen som är en gummiringstätad glidfog utan 
dragsäkring. Idag finns det flera olika system tillgängliga för att få fogarna 
dragsäkra, såsom VRS, NOVO-SIT och TIS-K. Även dessa fogsystem tätas 
med hjälp av Tytonpackning men inkluderar utöver packningen även ett 
antal låselement som gör fogarna dragsäkra. VRS-fogen tätades från början 
med en läppringspackning men sedan 2010 används kompressionspackning 
(Tytonpackning) (Malm m fl., 2011; Gustavsberg Rörsystem AB, 2012).

Tryckledningar av PVC
Tryckledningar av PVC har använts i Sverige sedan mitten av 60-talet 
(Malm m fl., 2011). Ledningar kan fogas samman med hjälp av lösnings-
medelsbaserad cement, svetsning eller så kallad ”hona-hane”-fog (bell and 
spigot joint). Den sistnämnda fogmetoden är den absolut vanligaste. I en 
”hona-hane”-fog använder man en tätningsring av gummi som komprime-
ras radiellt mellan rörets hona- och hanedel (Balkaya och Moore, 2009). 
Tätningsringen, som är förstärkt med en angränsande extern eller intern 
stålring, förinstalleras och låses på plats i rörets hona-ände i samband med 
tillverkningen av röret. Konceptet med en förstärkt gummipackning som 
låses på plats vid tillverkningen utvecklades under 1970-talet av ingenjö-
ren Gunnar Permann. Packningstypen, som senare blev känd som Rieber-
packning, används idag av alla de större tillverkarna av PVC-rör och PVC–
kopplingar för vatten- och självfallsledningar (Rahman och Bird, 2006). 
Under senare år har flera tillverkare bytt ut förstärkningsringen av stål till en 
stödhylsa av termoplast som håller gummiringen på plats.

Design på tätningsringar
Packningar har använts för att täta rörledningar i över 100 år. Majoriteten av 
dessa har varit O-ringar för tätning av gjutjärns- och betongledningar. Till-
komsten av nya rörmaterial såsom PVC, HDPE, PP och komposit produk-
ter samt behov av förbättringar för stål- och betongrör har resulterat i fram-
tagande av nya och mer komplexa profiler hos tätningsringarna. Eftersom 
de flesta av dessa nya rörmaterial har unika tvärsnitt så har en stor mängd 
olika profiler tagits fram där tätningsringarna anpassats för passa respektive 
rörtvärsnitt och rörmaterial. Profilerade tätningsringar är, till skillnad från 
O-ringar, typiskt en kombination av läppar och icke-symmetriska delar av 
gummi som har till syfte att kunna deformeras både horisontellt och verti-
kalt för att täta på flera punkter samtidigt. Tätning i multipla punkter gör 
att packningen blir mer förlåtande mot ojämnheter i tätningsytan mellan 
gummiring och rör då en vattentät fog kan skapas även om tätningen fal-
lerar i en av dessa punkter.(Kurdziel och Debb, 2002) 

2.2.3 Gummiringskvalitéter & materialegenskaper

Ett flertal olika gummikvalitéter förekommer bland dagens tätningsringar 
för såväl fasta ringar i rör, kopplingar och ventiler som lösa ringar. Den 
absolut vanligaste typen av gummimaterial för dessa tätningsringar är vul-
kaniserat gummi där det finns ett flertal olika materialkvalitéter tillgäng-
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liga, såsom SBR, EPDM, NBR och Silikongummi. Under senare år har en 
annan typ av gummimaterial nått marknaden, nämligen termoelaster eller 
termoplastiska elastomerer (TPE). TPE-materialen kan bearbetas likt vanliga 
termoplaster och kan ses som ett modernare alternativ till de traditionella 
vulkaniserade (tvärbundna) gummimaterialen. Nedan ges en beskrivning av 
de båda gummityperna.

Vulkaniserat gummi
Den absolut vanligaste gummitypen hos tätningsringar för VA-applikatio-
ner är de vulkaniserade gummimaterialen. De första tätningsringarna som 
användes till att täta rör och rördelar för VA i början av 60-talet tillverkades 
av vulkaniserat naturgummi (NR). Man övergick senare till att använda 
syntetiska gummimaterial där SBR-gummi, en sampolymer av butadien 
och styren (70:30), dominerat markanden för tätningsringar för VA-appli-
kationer under lång tid. 

Vulkaniserade gummimaterial tvärbinds kemiskt i en vulkaniserings-
process där en tvärbindare som t.ex. svavel eller peroxid skapar kemiska 
bindningar mellan polymerkedjorna. Vulkaniseringen leder till en markant 
förändring av materialets egenskaper allteftersom nätverket byggs upp. 
Det mest markanta är att visköst flöde vid belastning förhindras helt, vil-
ket innebär att materialet återgår till sin ursprungliga form efter avlastning 
(Hjertberg, 2005). De starka kovalenta tvärbindningarna ger materialet dess 
goda långtidsegenskaper. För applikationer där kraven är höga på bibehållen 
tätningskraft under lång tid, som för tätningsringar för tryckrör, används 
enbart tätningsringar av vulkaniserat gummi. Till nackdelarna hör att mate-
rialen inte går att återvinna genom smältning och ombearbetning, som man 
kan med de termoplastiska materialen. Vid ofullständig förnätning kan man 
få problem med efterförnätning hos slutprodukten, vilket kan leda till kvar-
stående deformation efter avlastning (sättning). Produktionsmässigt är det 
även dyrare att tillverka vulkaniserat gummi jämfört med TPE-materialen. 

TPE
Termoplastiska elastomerer (TPE) är en av de mest mångsidiga plaster som 
finns idag. De är termoplastiska material som samtidigt uppvisar gummi-
lika egenskaper. Materialen kan smältas och bearbetas med konventionell 
plastbearbetande utrustning, såsom formspruta, filmblåsningsutrusning 
och extruderingsverktyg, men så fort smältan kyls av erhåller materialet sina 
gummilika egenskaper. 

De unika egenskaperna erhålls genom att materialet består av ett tvåfas-
system där den ena fasen är en hård polymer (plastfasen) vid rumstemperatur 
men som blir flytande vid uppvärmning. Den andra fasen är en mjuk gum-
mipolymer (gummifasen). Tvåfassystemen erhålls genom antingen block-
sampolymerer eller genom en fysisk blandning (inga kemiska bindningar 
finns mellan faserna) av en termoplast och en elastomer (Morton, 1987). 
TPE introducerades kommersiellt på 60-talet, som ersättare till vulkaniserat 
gummi. I denna applikation har de ekonomiska fördelarna av att kunna 
eliminera behovet av kompoundering av gummi med fyllmedel, mjukgö-
rare och vulkaniseringsmedel och samtidigt undvika den långsamma och 
kostsamma vulkaniseringsprocessen lett till den snabba utvecklingen. Sedan 
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introduktionen har markanden för TPE-material växt mycket snabbt med 
en årlig tillväxt på 11 % per år. (Amin och Amin, 2011)

Ytterligare fördelar hos TPE-material jämfört med de vulkaniserade gum-
mimaterialen är att man slipper problem med vulkaniseringsrester i slutpro-
dukten, som kan leda till efterförnätning, och att processavfall vanligtvis 
kan malas ner och återvinnas. Även om TPE-materialen uppvisar stora för-
delar rent processtekniskt jämfört med de vulkaniserade gummimaterialen, 
så har materialet även vissa brister. Särskilt för mjuka TPE-material så är 
egenskaper som sättning (särskilt vid höga temperaturer), högsta använd-
ningstemperatur och beständighet mot lösningsmedel och oljor oftast sämre 
än hos de konventionella vulkade gummimaterialen (Holden m fl., 2004). 
Generellt sätt så har TPE något sämre elastisk funktion efter lång tid. Efter-
som de är betydligt billigare och enklare att producera har de börjat använ-
das för tätningsringar med lägre krav på långtidselasticitet, såsom tätnings-
ringar för självfallsledningar där kravet på tätningskraft är betydligt lägre 
(Storheil, 2013). 

Nästan alla kommersiella TPE-material har en gemensam egenskap och 
det är att de är fasseparerade system där den ena fasen är hård och fast i rums-
temperatur (plastfasen) medan den andra fasen är en elastomer (gummi-
fasen). Den hårda fasen ger TPE-materialen dess styrka. Utan den skulle 
elastomerfasen vara fri att flyta ut under spänning och polymeren skulle 
vara oanvändbar. När den hårda fasen är smält, eller löst i ett lösningsme-
del, kan TPE-materialet flyta och bearbetas. Vid kylning eller indunstning 
av lösningsmedlet, stelnar den hårda fasen och TPE-materialet återfår sin 
styrka. Plastfasen i ett TPE-material fungerar likt kemiska tvärbindningar i 
ett svavelvulkaniserat gummimaterial och processen genom vilket den gör 
detta brukar benämnas fysikalisk tvärbindning (Holden m fl., 2004).

Som tidigare nämnts har TPE-material en nackdel jämfört med de vul-
kaniserade gummimaterialen genom dess sämre långtidsfunktion. Viktiga 
egenskaper som kryp och relaxation ger relativt mycket sättningar under 
det inledande skedet av produktens användning (det mesta av förändringen 
sker redan inom de första månaderna eller året) medan förändringen är 
betydligt mindre efter lång tid (Storheil, 2013). Orsakerna till stora för-
ändringar inom den första (kort) tiden är flera. Polymerkedjorna i dessa 
gummimaterial är inte tvärbundna med kovalenta bindningar utan endast 
med svagare fysikaliska bindningar. De innehåller oftast också relativt stora 
mängder mjukgörare som har en benägenhet att migrera ut ur materialet 
under första delen av produktens livstid. 

Tillsatser för vulkaniserade gummimaterial
För att ett vulkaniserat gummimaterial skall få de rätta egenskaperna till-
sätts andra ämnen till gummiblandningen. Förutom själva polymerdelen 
innehåller gummit tillsatser såsom fyllmedel, mjukgörare, åldringsskydd, 
vulkaniserings- och specialingredienser samt armering. Det är inte ovanligt 
att den totala tillsatsmängden kan svara för uppemot hälften av materialet. 
Gummimaterialen kan därför framställas med en stor variation i egenskaper 
beroende på receptur. Nedan beskrivs några av de vanligaste tillsatserna i 
gummimaterial (Hjertberg, 2005):
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• Fyllmedel
Liksom för plast används fyllmedel för att dryga ut och sänka kostnaden. 
De vanligaste fyllmedlen är kimrök (kolsvart), kaolin, silika och krita. 
Kimrök, som är ett fint kolpulver, tillsätts även för att ge högre styvhet 
hos materialet. Kritan, som har stora partiklar, ger däremot ingen för-
stärkning utan används som ren utfyllnad. Kaolin ger viss förstärkning 
(Spetz, 2013).

• Mjukgörare
Som mjukgörare används olika typer av olja, t.ex. paraffinolja. Oljan 
leder till minskad modul och tillsätts dels för att kontrollera hårdheten 
hos gummit och dels för att förenkla bearbetningen. Oljan fungerar även 
som utdrygning.

• Åldringsskydd
För att öka livslängden på produkten tillsätts olika typer av åldrings-
skydd, såsom antioxidanter och antiozonanter för att skydda mot omgiv-
ningens påverkan.

• Vulkaniseringsingredienser
Vulkmedel tillsätts för att bilda bryggor, tvärbindningar, mellan poly-
merkedjorna. Aktivatorer tillsätts för att starta vulkprocessen och acce-
leratorer för att öka dess hastighet. Svavel är det vanligaste vulkmedlet 
för gummimaterial men även andra kemikalier används, t.ex. peroxider. 

• Specialingredienser
Pigment används till infärgning. Antistatmedel används för att minska 
statisk elektricitet som drar till sig damm. Jäsmedel används för att göra 
gummi med cellstruktur och flamskyddsmedel för att öka brandhärdig-
heten.

• Armering
Armering används för att öka gummiprodukternas hållfasthet. Som 
armering används olika material, t.ex. textilväv i skyddskläder, stråltråd 
i däck, förstärkningsringar av stål eller termoplast i tätningsringar och 
glasfiber i vissa slangar. 

Olika gummikvaliteter hos tätningsringar för VA
Nedan beskrivs de idag vanligast förekommande gummikvaliteterna för tät-
ningsringar för VA-applikationer. Naturgummi (NR) används inte längre 
men har tagits med i beskrivningen då materialet kan förekomma i äldre 
befintliga ledningar i marken idag.

Vulkaniserade gummimaterial:

Naturgummi (NR), eller Polyisopren som är det kemiska namnet, utvinns 
från några olika växter, framförallt gummiträdet i Sydostasien. Idag svarar 
naturgummi för ca en tredjedel av alla gummimaterial (Hjertberg, 2005). 
Materialet är en av de mest elastiska gummisorterna och är oslagbart när 
det gäller nötning och utmattning. Väderbeständigheten är däremot sämre 
vilket ofta leder till sprickbildning vid användning utomhus. Materialet är 
också känsligt för bl.a. mineraloljor, bränslen och klor och är inte särskilt 
åldersbeständigt (Morton, 1987). Arbetstemperaturen ligger mellan -50 °C 
och +70 °C (Brown, 1995). När tätningsringar av gummi började användas 
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för VA-system i början av 60-talet använde man NR men materialet ersattes 
senare med syntetiska gummikvaliteter. 

Styrengummi (SBR), som är en sampolymer av butadien och styren 
(~70:30), är idag det vanligaste och billigaste syntetgummit med knappt 
40 % av gummimarknaden (Hjertberg, 2005). Materialet har liknande 
egenskaper som naturgummi, dock ej lika elastiskt, och togs ursprungligen 
fram under 2:a värdskriget som ersättare till naturgummit. Värme-bestän-
dighet är bättre men köldbeständighet och hållfasthet är något sämre än hos 
naturgummi. Materialet klarar svaga syror och alkalier men är olämpligt att 
använda tillsammans med petroleumbaserade oljor och bränslen (Morton, 
1987). Arbetstemperaturen ligger mellan -50 och +100 °C (Brown, 1995). 
SBR var det gummimaterial som ersatte NR hos tätningsringar för VA-
applikationer i ett tidigt skede och materialet har använts för applikationen i 
stor omfattning under flera decennier. Även idag tillverkas tätningsringar av 
detta material, men materialet har i stor utsträckning ersatts av framförallt 
EPDM-gummi (något dyrare men bättre för de flesta VA-applikationer). 

Etenpropengummi (EPDM) är en sampolymer av eten (45–75 %), propen 
och ca 2,5–12 % dien. Dienen fungerar som tvärbindning vid svavelvulk-
ning. Materialet är känt för dess mycket goda ozon-, väder-, åldrings- och 
köldbeständighet. Materialet uppvisar också god resistens mot varmvatten, 
vattenånga, syror, och alkali och även en viss beständighet mot oxiderande 
syror och kemikalier, anamaliska och vegetabiliska oljor: Till nackdelarna 
hör dess sämre beständighet mot petroleumbaserade oljor, bränslen och lös-
ningsmedel. Arbetstemperaturen ligger mellan -50 °C och + 150 °C (Put-
man, 2007). EPDM är den gummikvalitet som idag dominerar för VA-
applikationer pga. sina goda kemiska och mekaniska egenskaper.

Nitrilgummi (NBR) är en sampolymer av akrylnitril (18–48 %) och buta-
dien. Till skillnad från de flesta andra gummimaterial uppvisar NBR-gummi 
mycket god beständighet mot petroleumbaserade oljor, smörjfett samt bräns-
len. Oljebeständigheten är dock beroende av akrylnitrilhalten. Man kan öka 
oljebeständigheten genom att öka denna halt men detta sker på bekostnad 
av köldflexibiliteten. För att erhålla ett material med bra prestanda även i 
låga temperaturer får man därför oftast offra en del av materialets beständig-
het mot oljor vid höga temperaturer. Arbetstemperaturen för en typisk sam-
mansättning hos NBR ligger mellan -40 °C till +120 °C. Till nackdelarna 
hör dess begränsade beständighet mot ozon, väder och solljus varför lagring 
i närheten av potentiella ozonkällor (t.ex. elektriska motorer eller elektrisk 
utrustning) eller i direkt solljus skall undvikas (Brown, 1995). Den goda 
oljebeständighet har gjort materialet särskilt användbart för tätningsringar 
till rör och rördelar som utsätts för eller kan komma att utsättas för alifatiska 
oljor och petroleumprodukter, såsom ledningar i oljeförorenad mark. Per-
bunan är en variant på nitrilgummi och används ofta till vridspjällsventiler. 
Klarar förutom petroleumprodukter också höga temperaturer.

Neoprengummi (CR), eller Polykloropren som är den kemiska beteck-
ningen, anses generellt vara ett universalgummi med en unik balansering 
i egenskaper och med få begränsningar. Materialet uppvisar en måttlig 
beständighet mot petroleumbaserade oljor och bränslen, god ozon- och 
väderbeständighet, bra flamskydd samt god beständighet mot nötning, 
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upprepad böjpåkänning (flexingssprickning), syror och alkali. Till nackde-
larna hör dess begränsade beständighet mot aromatiska och oxiderande lös-
ningsmedel och flexibilitet i låga temperaturer (Putman, 2007). Materialet 
har även förmågan att kristallisera med avsevärd förstyvnad som resultat 
(Morton, 1987). Arbets-temperaturen ligger mellan -40 °C och +80 °C 
(Brown, 1995).

Silikongummi (QM) är baserat på polydimetylsiloxan. Beroende på vilken 
behandling och vilken tillsats som används kan man skapa många olika kva-
liteter av silikongummi med egenskaper anpassade för olika användnings-
områden. Många av dess unika egenskaper beror på materialets ovanliga 
molekylstruktur med polymerkedjor bestående av alternerande kisel- och 
syreatomer. Den främsta egenskapen hos materialet är dess mycket goda 
värme- och köldbeständighet (Morton, 1987). Materialet behåller sin flexi-
bilitet ner till mycket låga temperaturer och kan motstå kontinuerlig värm-
ning vid höga temperaturer utan att hårdna. Arbetstemperatur ligger mellan 
-70 till + 250 °C (Brown, 1995). Silikongummi uppvisar också en mycket 
god väderbeständighet där materialet står sig väl emot extrema temperatu-
rer, solljus, vatten, ozon och andra gaser samt låga koncentrationer av syror, 
baser och salter som normalt återfinns i ytvatten. Kemikaliebeständigheten 
är normalt god med undantag för oljor. Till nackdelarna hör att materialet 
sväller i oljor och hydrolyseras av syror, alkali och vattenånga vid hög tem-
peratur. Silikongummi lämpar sig mycket bra för tätnings- och O-ringar då 
materialet uppvisar en mycket liten sättning inom hela sitt arbetsområde 
(Morton, 1987). 

Termoplastiska elastomerer (TPE)

TPE-material som används för tätningsringar i VA-applikationer består 
av en blandning av EPDM (gummifas) och PP (plastfas). Halten av den 
sistnämnda polymeren bestämmer hårdheten hos gummit. Ju högre andel 
PP, desto hårdare gummi. Materialen tvärbinds inte kemiskt utan polymer-
kedjorna hålls samman genom svagare fysikaliska bindningar vilket gör att 
materialen kan återvinnas genom smältning och ombearbetning (Spetz, 
2013). Tätningsringar av TPE är både enklare och billigare att tillverka 
jämfört med de vulkaniserade gummimaterialen. Till nackdelarna hör dess 
sämre långtidsfunktion, många mekaniska egenskaper går ner snabbt första 
tiden för att sedan sjunka långsammare på slutet. Orsaker till detta är dels 
att materialet inte är förnätat, d.v.s. det finns inga kemiska tvärbindningar 
mellan polymerkedjorna, dels att tillsatta oljor (mjukgörare) migrerar ut ur 
materialen (Storheil, 2013).

Materialegenskaper
Gummimaterial har mycket unika egenskaper och kan kännetecknas genom 
att:
• Materialet kan sträckas till stora töjningar, minst 200 % men 700–900 % 

är inte ovanligt
• Dragstyrkan i det fullt utsträckta tillståndet är mycket hög
• Återgången från sträckt tillstånd skall vara mycket snabb
• Det skall inte bli någon permanent kvarstående deformation
• Materialet skall vara flexibelt och mjukt i osträckt tillstånd
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För att materialet skall uppfylla kravet på en hög flexibilitet och töjbar-
het så måste polymerens glastemperatur (T

g
) vara låg och det får inte finnas 

starka krafter mellan polymerkedjorna. Även kristalliniteten hos materialet 
måste vara låg. Samtidigt får kedjorna inte glida i förhållande till varandra 
när materialet belastas. Normalt åstadkoms detta genom att man inför en 
gles kemisk förnätning mellan kedjorna genom den så kallade vulkanise-
ringsprocessen. Tvärbindningen kan även vara fysikalisk, i form av antingen 
kristallina områden eller områden som har ett högre T

g
 än användningstem-

peraturen. Detta kan uppnås m.h.a blocksampolymerer eller genom fysisk 
blandning av en termoplast och en elastomer, vilka benämns termoplastiska 
elastomerer (TPE) (Hjertberg, 2005). 

Utöver de klassiska gummimaterialen finns även elastomerer. Beteck-
ningen används för material som är gummiliknande när det gäller modul, 
men som inte kan sträckas lika långt utan att återgången blir fullständig. 
Ett exempel är mjukgjord PVC. Man brukar även kalla de termoplastiska 
systemen för termoplastiska elastomerer (TPE) då deras töjbarhet i regel är 
mindre än hos de traditionella gummimaterialen (Hjertberg, 2005). 

2.2.4 Provningsmetoder – Kvalitetssäkring av produkt

För att säkerställa kvaliteten på rör och rördelar för VA-system låter tillver-
karna prova sina produkter efter de krav som ställs i internationella standar-
der (ISO, EN, ASTM). För att ytterligare höja kvaliteten på dessa system 
har man i Norden valt att inom området plaströr och plaströrsdelar samarbeta 
och införa ett gemensamt certifieringsorgan INSTA-CERT och ett kvali-
tétsmärke Nordic Poly Mark. Certifieringsorganet utarbetar de krav som 
skall uppfyllas utöver de krav som ställs enligt internationella produktstan-
darder (Insta-Cert, 2013; Nordic Poly Mark, 2013). Tätningsringar som 
skall användas till Nordic Poly Mark-godkända plaströr och plastsrör delar 
skall enligt certifierings-bestämmelserna uppfylla kraven enligt EN681 som 
är en produktstandard för tätningsringar av gummi för vatten- och avlopps-
installationer. 

Tätningsringar för VA-installationer tillverkas av vulkaniserat gummi, 
termoelaster (TPE), cellmaterial av vulkaniserat gummi eller av formgjuten 
polyuretan. Produktstandarden SS-EN681 innefattar 4st delar, en del för 
respektive materialkvalitét, enligt nedan:
• SS-EN 681 (1-4) Tätningsringar – Materialkrav för tätningsringar till 

vatten- och avloppsinstallationer 
- Del 1: Vulkaniserat gummi (SS-EN 681-1, 1996)
- Del 2: Termoelaster (SS-EN 681-2, 2000)
- Del 3: Cellmaterial av vulkaniserat gummi (SS-EN 681-3, 2000)
- Del 4: Tätningselement av formgjuten polyuretan (SS-EN 681-4, 2000)

Tillverkare av tätningsringar låter testa sina produkter så att dessa uppfyller 
de krav som ställs i EN681 genom ackrediterade laboratorier. Någon kvali-
tetsmärkning, motsvarande den som gäller för plaströr (Nordic Poly Mark), 
för att ytterligare höja kraven på tätningsringarna finns oftast inte. Undan-
taget är i Nederländerna där Kiwa utfärdar KOMO-märkning av tätnings-
ringar. Kraven för KOMO-märkning, som enbart gäller i Nederländerna, 
bygger på EN681 i grunden med några få tillägg eller ändrade kravgränser, 
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särskilt för TPE-ringar där man höjt kraven (Storheil, 2013). EU har infört 
hårdare krav när det gäller CE-märkning av byggprodukter som skall säljas 
på den Europeiska marknaden. Från och med den 1 juli 2013 skall alla 
byggprodukter som omfattas av en harmoniserad produktstandard ha en 
CE-märkning och prestandadeklaration (Boverket, 2013). Tätningsringar 
för VA-applikationer omfattas av detta krav då de täcks in av den harmoni-
serade produktstandarden EN681(Trelleborg Pipe Seals, 2013).

Fysikaliska egenskaper – Krav enligt EN681
De viktigaste egenskaperna hos vulkaniserade gummimaterial avsedda för 
tätningsringar till vatten och avloppsinstallationer samt under vilka prov-
ningsförhållanden som produkterna skall testas enligt EN681-1 redovisas i 
Tabell 2-1 nedan. I tabellen anges även vilken testmetod som skall användas 
vid mätning av storheterna. För detaljerad information om kravnivåer, se 
Bilaga 1 med tabell 2 från EN681-1. 

Tabell 2-1 Krav enligt EN681-1 – Fysikaliska egenskaper för gummimaterial inom applikationsområdena  
kallvatten, dränering, avlopp och regnvattensystem. 

Egenskap (krav,1 enhet) Provningstid och temperatur Testmetod

Nominell Hårdhet (Tillåten tollerens, IRHD) ISO 48

Dragstyrka (Min, MPa) ISO 37

Töjning vid brott (Min, %) ISO 37

Sättning (Max, %) 72 h vid 23 °C
24 h vid 70 °C
72 h vid -10 °C

ISO 815
ISO 815
ISO 815

Åldring med efterföljande test av egenskapsförändring:
Hårdhet (Max 2, IRHD)
Dragstyrka (Max 2, %)
Töjning (Max 2, %)
förändring av egenskapen

7 dagar vid 70 °C ISO 188
ISO 48
ISO 37
ISO 37

Spänningsrelaxation (Max, %) 7 dagar vid 23 °C
100 dagar vid 23 °C
Spänningsrelaxation  
per logaritmisk dekad (Max)

ISO 3384

Volymförändring (svällning) i vatten (Max, %) 7 dagar vid 70°C ISO 1817

Ozon resistens (No cracking when viewed without magnification) ISO 1431-1

1 Kraven anges för respektive hårdhetsklass: 40, 50, 60, 70, 80 och 90.
2 Maximal tillåten

Valfria tilläggskrav 

Sättning (Max, %) 72 h vid -25 °C ISO 815

Hårdhetsförändring (Max, IRHD) 168 h vid -25 °C ISO 3387

Volymförändring (svällning) i olja (Max, %) 72 h vid 70 °C
Olja nr 1
Olja nr 2

ISO 1817

De två absolut viktigaste fysikaliska egenskaperna hos ett gummimaterial 
som skall användas till tätningsringar i VA-applikationer är materialets sätt-
ning (compression set) och spänningsrelaxation. Däremot har materialets 
hårdhet, dragstyrka och brottöjning ingen större relevans till materialets 
prestanda som tätningsring. Dessa egenskaper testas istället för att säker-
ställa kvalitén hos själva gummirecepturen då en ändring av halten fyllme-
del, mjukgörare och andra tillsatser direkt påverkar dessa egenskaper. Åld-
ringstestet i EN681 och de kravnivåer som ställs där ger inte heller de någon 
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information om materialets prestanda och livslängd som tätningsring. Krav 
på åldringstest inkluderas för att upptäcka felaktigt formulerade tätnings-
ringar som saknar åldringsskydd (Gent, 2001). 

Sättning

Principen bakom sättning är att ett provföremål av känd tjocklek trycks 
ihop till en förskriven töjning, vilken hålls konstant en förskriven tid vid 
laboratorietemperatur eller vid konstant förhöjd temperatur. Belastningen 
tas sedan bort och materialet får återhämta sig vid laboratorietemperatur 
eller vid konstant förhöjd temperatur en förskriven tid. Därefter mäts tjock-
leken igen. Sättningen ges som kvarstående deformation dividerat med 
deformation i belastat tillstånd (ISO 815-1, 2008). 

Spänningsrelaxation

Principen bakom spänningsrelaxation är att ett provföremål av känd tjock-
lek trycks ihop till en förskriven konstant töjning vid konstant temperatur. 
Den kraft som krävs för att trycka ihop provförmålet mäts under prov-
ningen. Spänningsrelaxationen ges som den relativa minskningen av upp-
mätt kraft (ISO 3384-1, 2011). 

Det senare begreppet är viktigare eftersom det mer efterliknar de för-
hållande som råder vid tätningen i rörskarven. När rören monteras med 
tätning uppstår ett tätningstryck genom att tätningen deformeras. Läckage 
uppstår när vätskan ger upphov till en tryckskillnad över packningen som 
överskrider tätningstrycket. Tätningen måste alltså upprätthålla tätnings-
trycket för att fungera. Detta kräver begränsad spänningsrelaxation hos tät-
ningen, begränsad krypning hos rörmaterialet, och flexibilitet hos tätningen 
så att små rörelser vid skarven till följd av sättningar i marken kan överbryg-
gas (Gent, 2001). 

Processen som ger upphov till spänningsrelaxation kan vara av av såväl 
fysikalisk som kemisk natur och under normala betingelser kan båda pro-
cesserna ske samtidigt (Ronan m fl., 2007b). Likväl, vid normala till låga 
temperaturer och korta tidsperioder, domineras spänningsrelaxationen av 
fysikaliska processer, medans kemiska processeer dominerar vid höga tem-
peraturer och långa tidsperioder. Test av spänningsrelaxation kan göras i 
kompression, skjuvning eller i dragbelastning, men för gummimaterial som 
användas i tätningsringar så är kompression av störst betydelse. 

Följande processer kan observeras under test: 
Fysikalisk relaxation: Relokalisering av molekylkedjor och fyllmedel ger 

den största delen av relaxationen under de första sekunderna efter deforma-
tion.

Termisk nedbrytning: Kedjeklipp som orsakas av den ökade rörelsen hos 
molekylerna vid förhöjd temperatur.

Oxidativ nedbrytning: Kedjeklipp vid reaktion med syre. Denna och de 
två ovan beskrivna processerna ger alla upphov till en reducering i reaktions-
kraft under relaxationsexperiment.

Förnätning kan fortsätta i ett vulkat gummimaterial och beror på såväl 
vilket förnätningssytem som använts som vilket förnätningstillstånd mate-
rialet befinner sig i. Anledningen till detta är att det alltid finns en del rester 
kvar av vulkningsmedel. I fallet med svavelvulkade material, så kan för-
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nätningsbryggorna (kortare tvärbindningskedjor) av polysulfid brytas och 
forma nya tvärbindningar i materialet.

2.2.5 Installationsmetoder – Normer och anvisningar

För att säkerställa en hög kvalité och lång livslängd på våra VA-system är 
det extremt viktigt att rörläggarna vid installation av ledningarna följer de 
läggningsanvisningar som tillhandahålls av beställaren. Vidare att beställa-
rens anvisningar i sin tur bygger på normer och anvisningar från tillverkare, 
branschorganisationer och myndigheter. Installationsmetoderna skiljer sig 
beroende på valet av såväl rörtyp (vatten, avlopp, dränering) som rörmate-
rial (plast, järn, stål, betong) och tillverkarna tillhandahåller installationsan-
visningar för sina respektive system. 

Det finns även generella regler och anvisningar som gäller VA-ledningar 
oberoende av rörtyp och rörmaterial såsom byggbeskrivningar enligt AMA. 
Här anges krav på t ex ledningsbädd, kringfyllnad och packning av material. 
AMA refererar till Svenskt Vattens anvisningar och anger att även att dessa 
skall följas jämte tillverkarnas anvisningar (Svensk Byggtjänst, 2011). 

Björklund skriver att kvaliteten hos VA-ledningar är kopplat till projekte-
ringen, byggnationen och kvaliteten hos produkterna. Kostnaden för rör utgör 
5–30 % av kostnader för en markförlagd ledning. För att eliminera fel bör lägg-
ningsarbetet kontrolleras och kvalitetsmärkta rör användas. Björklund hävdar 
att endast marginella besparingar kan göras om detta frångås. Förutom själva 
läggningen bör svetsfogar verifieras med procedurkontroll, och installationen 
bör täthetsprovas med vatten för tryckledningar och med luft för självfallsled-
ningar. Vidare bör självfallsledningar videoinspekteras. Brister vid projektering 
är svårare att komma till rätta med då detta är komplext och kräver kunskap 
om ledningsbyggnad, hydraulik, geoteknik, rörsortiment och hållfasthetsdi-
mensionering. Kvalitet ställs mot kostnader, och många val skall göras, som 
dimension, tryckklass, material och installationskrav (Björklund, 2007).

Det finns nationella och nordiska anvisningar utgivna av Svenskt vatten 
och NPG. För plaströr har Svenskt vatten givit ut P98, vilken bl. a behand-
lar kvalitetskontroll i form av produktkontroll på rör, och utförandekontroll 
på läggning och fogning samt efterkontroll i form av täthetskontroll och 
videoinspektion. Här ingår även mottagningskontroll där det kontrolleras 
att rätt produkter med rätt krav har levererats. Dimensionering och val av 
ledningar behandlas också (Svenskt Vatten, 2008). 

Projektering och utförande av självfallsledningar av plast behandlas i 
Svenskt Vattens P92, vilken refererar till AMA 98 angående ledningsbädd 
och kringfyllnad. I P92 specificeras även minsta och största fyllnadshöjd 
samt tillåten deformation. Tätningsringarna skall uppfylla SS-EN 681-1. 
Vid fogning skall delar rengöras och kontrolleras för att säkerställa att inga 
skador uppkommit på muff, tätningsring och tillhörande spår samt spetsän-
den. Publikationen tar även upp dimensionering i en bilaga (Svenskt Vat-
ten, 2005a). NPG har tagit fram en broschyr baserad på P92, vilken kan 
användas i fält vid läggning (NPG, 2009). 

Täthet och deformation i fält av plastledningar behandlas i Svenskt 
vattens P91 (Svenskt Vatten, 2005b) och TV-inspektion behandlas i P93 
(Svenskt Vatten, 2006).
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I P84 (VAV, 2001) finns krav för betongrör på fyllnadshöjder och mate-
rial i ledningsbädd och kringfyllnad. Kraven är kompletterande till AMA 98. 
Tillverkare av betongrör tillhandahåller också handböcker med anvisningar. 
I handböckerna beskrivs PG-fog, glidfog och rullfog. Anvisningar om led-
ningsbädd och kringfyllnad ges med referens till AMA, samt anvisningar 
vid rörläggning. Specifikt smörjmedel skall användas för at smörja spetsen 
på betongröret före montering med PG-fog. Glidfogar sätts på spetsänden 
och skall smörjas före montering (Alfa Rör AB, 2010; S:t Eriks, 2012). 
Grossister som Ahlsell har också VA-kataloger med rör, rördelar, tätningar, 
smörjmedel, etc. (Ahlsell, 2011).

Smörjmedel skall användas till rörända, muff och gummiring för att 
minska friktionen och underlätta montage av delarna. Smörjmedlet får inte 
understödja bakteriell tillväxt och inte påverka kvaliteten på vattnet nega-
tivt. Smörjmedlet får inte heller vara skadligt för tätningsringen eller röret 
(Balkaya och Moore, 2009).

2.2.6 Skador, haverier, fel, statistik

Ledningsnäten för både vatten och avlopp i Europa och Nordamerika är 
gamla, upp till 150 år. Delar av näten är byggda efter äldre standarder och 
konstruktionsteknik som idag inte anses vara lämpliga eller är i bruk (Sægrov 
m fl., 1999). Bilden ser ungefär likartad ut i Sverige som i flera andra länder 
i Europa och stater i USA där det rapporteras om problem med svinn i vat-
tenledningsnäten genom utläckage och stora inläckage i avloppsnäten. 

Orsakerna till att man får läckage i vatten och avloppsledningar hand-
lar inte bara om uttjänta ledningar och fogar där materialen brutits ned 
över tid, utan bilden är betydligt mer komplex. Sättningar, trafikbelastning, 
installationsmetoder och kvalitén på själva utförandet är några exempel på 
parametrar som direkt inverkar på ledningens långtidsfunktion. Kraven på 
täthet hos ledningarna, särskilt självfallsledningar, var också lägre förr.

Davies m fl. (Davies m fl., 2001) har undersökt faktorer bakom struk-
turell försämring och kollaps av styva avloppsrör, såsom ler- och betong-
rör. I reviewartikeln konstaterar författarna att det är ett mycket stort antal 
faktorer som påverkar den strukturella stabiliteten hos ledningarna, som 
kan orsaka eller bidra till ledningshaverier. Faktorerna, som delas in i tre 
kategorier, är följande:
1. Konstruktionsegenskaper

a. Installationsmetoder
b. Kvaliteten i utförandet
c. Ledningens storlek och djup
d. Material och typ av ledningsbädd
e. Ledningsmaterial
f. Fogtyp och fogmaterial
g. Ledningssektionernas längd
h. Anslutningar

2. Lokala externa faktorer
a. Användningen av markytan ovan ledningen  

(byggnad, väg, trädgård osv)

b. Markbelastning
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c. Markytans typ
d. Trafikförhållanden
e. Haveri eller läckage i närliggande vattenledning
f. Markrörelser
g. Underhåll på annan nedgrävd infrastruktur
h. Grundvattennivå
i. Infiltration/exfiltration
j. Typ av jord-/fyllnadsmassa
k. Rotinträngning

3. Andra faktorer
a. Avloppsmediets karakteristika
b. Användningen av olämpliga underhållsmetoder som skadar ledningen
c. Ledningens ålder
d. Sedimentnivå
e. Överbelastning

Författarna konkluderar att en avloppsledning måste betraktas som en sam-
mansatt konstruktion bestående av själva ledningen, marken som den är 
nedgrävd i och den lokala miljön. Vid design av ledningssystemen, med 
tanke på den långa förväntade livslängden, bör man vara särskilt noga vid 
antaganden av variabler som kan förändras över tid, såsom ledningsdjup, 
markbelastning, grundvattennivå och markbeläggning (Davies m fl., 2001).

Skador, haverier och fel i skarvar
Tidigare fogmetoder där man tätade ledningarna med lera i slutet av 1800-
talet, kalkbruk i början på 1900-talet och senare cementbruk i mitten av 
1900-talet resulterade i stela fogar som var betydligt känsligare för sätt-
ningar än dagens flexibla fogar (Davies m fl., 2001). Marksättningar, ero-
sion och åldrande av fogmaterial under tid har medfört otäta fogar och där 
inte mycket av fogmassorna finns kvar idag.

I mitten av 50-talet utvecklades flexibla fogar för att tillfoga en viss grad 
av flexibilitet i både linje och nivå hos ledningssystemen och denna fogtyp är 
i dag standard för de flesta VA-ledningar (Davies m fl., 2001). Inledningsvis 
började man använda sig av O-ringar av naturgummi. Gummiringsfogen 
har sedan begynnelsen utvecklats och olika design och material har tagits 
fram för att passa olika applikationsområden. 

De första tätningsringarna av naturgummi var känsliga för nedbrytning 
under många av de miljöer som tätningsringarna utsattes för. Naturgummit 
hade relativt dålig beständighet mot såväl ozon som klor och bakterier. 

Biofilmer och bionedbrytning av gummi
Att biofilmer förekommer i distributionssystem för vatten och avlopp har 
varit känt sedan länge. Alla ytor som är i kontakt med icke-sterilt vatten kan 
bli koloniserade av microorganismer (Morton och Surman, 1994; Hallam 
m fl., 2001; Kilb m fl., 2003; Wingender och Flemming, 2004). Ett stort 
antal material, särskilt syntetiska material som PVC, PE och gummi, kan 
främja tillväxten av mikroorganismer när dessa är i kontakt med drickvatten 
i ett ledningsnät i marken eller i hus. Näringsämnen i vattnet men också 
bionedbrytbara ämnen som avges från dessa material fungerar som födo-
ämnen för mikroorganismer (van der Kooij och Veenendaal, 1994). Van-
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liga källor och säten för uppbyggnad av biofilmer är bl. a golv, avloppsrör, 
rörkrökar, gummitätningar, transportband och ytor av rostfritt stål. För tät-
ningsringar har bl. a Buna-N (NBR) och Teflon påvisats vara viktiga säten 
för ackumulering av biofilmer (Kumar och Anand, 1998). Även ventiler 
beklädda med EPDM och NBR-gummi i dricksvattendistributionsnät har 
visat sig utgöra särskilda platser där biofilmer utvecklas (Kilb m fl., 2003). 
Biofilmer utgörs av bakterier inbäddade i en polymermatris huvudsakli-
gen bestående av polysaccarider och proteiner. I dricksvattensystem kan 
biofilmer vara reservoarer för mikroorganismer med patogena egenskaper 
och därmed utgöra en potentiell källa för kontamination av dricksvattnet 
(Wingender och Flemming, 2011). Bakterier i biofimer kan även ge upphov 
till problem med lukt, smak och färg på vattnet samt orsaka korrosion på 
och nedbrytning av rörmaterial (Hallam m fl., 2001). 

Mikroorganismer som sätter sig fast, koloniserar och bildar biofilmer på 
ytor hos polymera material orsakar försämring hos dessa material. Struktur 
och funktion hos syntetiska polymera material kan skadas av biofilmer på 
många olika sätt och några av dessa är:
1. Genom beläggning på ytan maskeras ytegenskaper och angränsande 

media, såsom vatten, kan kontamineras genom att mikroorganismer 
avges.

2. Ökar urlakningen av additiver och monomerer från polymermatrisen 
genom mikrobiell nedbrytning.

3. Attack på polymerer och additiver från enzymer och radikaler av bio-
logiskt ursprung. Attacken leder till både försprödning och förslust av 
mekanisk stabilitet hos materialet.

4. Ackumulering av vatten och penetrering av polymermatrisen med 
mikrobiella fibrer ger upphov till svällning och ökad konduktivitet hos 
materialet.

5. Utsöndring av lipofiliska mikrobiella pigment som ger upphov till miss-
färjning av materialet.

De direkta och indirekta skadorna som orsakas av de fem mekanismerna 
ovan kan vara mycket stora. Polyurethan är den mest kända typen av poly-
merer som är känslig för bakteriell nedbrytning (Flemming, 1998). 

Rose m.fl. (Rose och Steinbüchel, 2005) beskriver att man ända sedan 
1914 har försökt utreda hur gummimaterial bryts ned mikrobiellt, men 
att det än idag inte till fullo kunnat bevisats vilka mekanismer som verkar. 
Bland svårigheterna hör att bionedbrytning av gummi är en mycket lång-
sam process. Även tillväxten av bakterier, som använder sig av gummi som 
enda kolkällan, är långsam. Detta innebär att det krävs inkubationstider på 
flera veckor eller tom månader för att erhålla tillräcklig mängd cellmassa 
och nedbrytningsprodukter av polymeren för analys. Författarna refererade 
till nyligen genomförda studier där betydande framsteg i förståelsen kring 
bionedbrytningen av gummi gjorts genom att de första proteinerna som 
involveras i nedbrytningsprocessen kunde detekterats. Analyser av ned-
brytningsprodukter från natur- och syntetgummi, som isolerats från olika 
bakteriekulturer, indikerade på att man erhåller oxidativ klyvning av dub-
belbindningarna i huvudpolymerkedjorna.
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Linos m fl. (Linos och Steinbüchel, 2005) presenterar i sin rapport en 
summering om kunskapsläget kring bionedbrytning av gummi och refe-
rerar till olika studier inom området. Många studier har genomförts kring 
bionedbrytning av naturgummi (NR) och syntetisk isoprengummi (IR) 
som båda är uppbyggda av huvudsakligen cis-1,4-polyisopren. Redan 1955 
genomfördes ett arbete där man lyckades isolera rena biokulturer från ned-
brutna tätningsringar av NR för asbest-cement rör i ett vattendistributions-
nät. Sedan dess har flera forskarteam lyckats isolera olika mikroorganismer, 
som är vanliga i biofilmer i dricksvattennät, från nedbrutna tätningsringar 
av NR. Mikroorganismerna har visat sig kapabla att bryta ned gummima-
terial genom klyvning av huvudpolymerkedjan. Däremot rapporteras inte 
något om motsvarande studier genomförda på andra syntetiska gummima-
terial.

Även Shah m fl. (Ali Shah m fl., 2013) presenterar en översikt om forsk-
ningsläget kring mikrobiell nedbrytning av natur- och syntetgummi. Gum-
minedbrytande mikroorganismer, bakterier och fungi förekommer överallt 
i vår omgivning, särskilt i marken. Kvalitativ data generad genom ”platt-
analys”, svepelektronmikroskopi, ATR-FTIR-spektroskopi och ”Sturmtest” 
indikerar att både natur- och syntetgummi kan brytas ned av mikroorganis-
mer. Det har bekräftats att enzymerna latex clearing protein (Lcp) och Rub-
ber Oxygenase A (RoxA) orsakar nedbrytning av natur- och syntetgummi. 
Analyser på nedbrutet gummi indikerar på att man erhåller en oxidativ klyv-
ning av dubbelbindnningar hos huvudpolymerkedjan. Aldehyder, ketoner 
och andra karbonylgrupper detekterades som nedbrytningsprodukter från 
kulturer av olika gumminedbrytande stammar. I fallet med icke-vulkanise-
rat syntetiskt gummi har det med hjälp av GPC (Gel Permeation Chroma-
tography) och mätning av viktsförlust kunnat konstateras att Pseudomonas 
citronellolis var kapabel att klyva kolhuvudkedjan hos poly(cis-1,4-isoprene) 
och att de använder lågmolekylära nedbrytningsprodukter som bränsle för 
sin tillväxt. Bionedbrytning av vulkaniserat gummi är också möjlig, även 
om det är än svårare pga tvärbindningen mellan poly(cis-1,4-isoprene) ked-
jorna, vilka resulterar i minskad vattenabsorption och gaspermabilitet hos 
materialet.

Nedbrytning av gummi orsakad av klorföreningar
Skador på tätningsringar av EPDM i vattendistributionsnät i USA har rap-
porteras i flera studier. Orsaken till haverierna tros vara användningen av 
kloramin vid desinficering som medfört nedbrytning av gummit. Valleru 
(Valleru, 2006) undersökte beständigheten mot kloramin hos svavelvulkani-
serat EPDM-gummi (EPDM-S) respektive peroxidförnätat EPDM-gummi 
(EPDM-P) genom att utsätta dem för accelererad åldring i kloraminlös-
ning vid tre olika koncentrationer och temperaturer. Resultaten visade att 
kloramin orsakade nedbrytning av båda materialen men att EPDM-S var 
betydligt mer känsligt jämfört med EPDM-P. 

Nakamura m fl. (Nakamura m fl., 2011a) undersökte nedbrytning av tät-
ningsringar av EPDM-gummi för vattendistributionssystem med hjälp av 
spektroskopiska tekniker. Tätningringarna av vulkaniserat EPDM-gummi 
med carbon black, som använts i fält under 3 år inom temperaturområdet 
20–45 °C, testades i laboratoriet med hjälp av Solid State Nuclear Magne-
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tic Resonance Spektroskopi (NMR) och Fourier Transform Infrared Spek-
troskopi (FTIR). Data jämfördes med resultaten från analys på oanvända 
EPDM-ringar som lagrats i laboratoriemiljö. Morfologin hos EPDM-gum-
mit studerades med hjälp av Scanning Electron Microscopy (SEM). Resul-
taten visade att nedbrytningen av EPDM-gummit huvudsakligen skedde i 
tätningsringen yta. Vidare att nedbrytningen var förhållandevis snabb med 
en hastighet på 0,04 µm/dag och att materialet skadats ner till ett djup av 
40 µm från tätningsringens yta. Detta skedde trots att EPDM skall vara 
ett mycket resistent material då materialet innehåller få dubbelbindningar. 
Nedbrytningen av materialet i tätningsringarna associerades med kedjeklipp 
och oxidation av EPDM-gummit orsakad av peroxider. Vattnet innehöll 
disificeringsmedel bestående av klordioxid, natriumhypoklorit och kalci-
umhypoklorit. Författarna menade att peroxiderna bildades av dessa klor-
föreningar.

Nakamura m fl. (Nakamura m fl., 2011b) studerade nedbrytningen av 
EPDM-gummi hos tätningsringar till ledningar i ett stadsvattennät genom 
att utsätta dem för nedbrytning i klorhaltigt vatten. Två EPDM-gummin 
med olika sorter kolsvart (HAF och FT) studerades i experimenten. Ned-
brytningens effekt på morfologin hos de två EPDM-materialen studerades 
med hjälp av svepelektronmikroskop (SEM) och vattnets effekt på nedbryt-
ningen med röntgen fotoelektronspektroskopi (XPS). Författarna kunde 
konstatera att EPDM-gummit innehållande HAF lättare absorberade klor 
och bröts ned jämfört med gummit som innehöll FT. Vidare att det ned-
brutna EPDM-gummit var sprött och kollapsade och föll av. Anledningen 
till detta ansågs vara en ökning i förnätningsgrad hos gummit genom att 
klorerade metylgrupper hos det förnätade EPDM-gummit reagerade med 
andra molekylkedjor hos EPDM-gummit. 

I Sverige desinficeras i regel allt ytvatten men endast hälften av grundvatt-
net (Svenskt Vatten, 2013). Vanligtvis används olika klorprodukter, ozon 
och UV-ljus för desinficering av vattnet vid kommunala vattenverk. Vanliga 
klorprodukter som används är klorgas (Cl

2
), natriumhypoklorit (NaClO), 

kalciumhypoklorit (Ca(ClO
2
)) och dessa anses vara likvärdiga som desin-

fektionsmedel. Vid långa distributionsvägar förekommer det att man även 
använder sig av kloramin för att få en långtidseffekt ute i distributionsnäten. 
Kloramin är ett svagt desinfektionsmedel som kräver lång kontakttid för att 
verka (Karlsson, 2011). Enligt Svenskt Vatten tillsätter man dock i Sverige 
endast en bråkdel av den klormängd som tillsätts dricksvattnet i de flesta 
andra länder (Svenskt Vatten, 2013). Huruvida de halter kloramin som 
används i Sverige har någon påverkan på gummiringarna har inte under-
sökts närmare i denna studie.

Statistik  

Sverige

Tittar man på vilka VA-databaser över skador, fel, haverier och den statistik 
som finns tillgänglig i Sverige så finns det en hel del övrigt att önska. Det 
finns idag 4–5st olika VA-databaser, såsom VA-banken, VA-kartan, Tekis m 
fl., vilka innehåller brottstatistik uppdelat på rörmaterial. Databaserna har 
dock brister då det idag inte finns någon mall på vad som skall rapporteras 
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vilket innebär att rapporteringens innehåll blir operatörsstyrt. Oftast saknas 
anläggningsår, ibland materialtyp, dimension på rören osv. Utöver VA-data-
baserna finns det också en övergripande databas, VASS, som tillhandahålls 
av Svenskt Vatten. Databasen introducerades 2003 och används för insam-
ling av data från kommunernas VA-verksamhet. VASS ger enbart informa-
tion om antalet läckor per meter rörledning och den ger ingen information 
om rörmaterial, ålder på ledningen, skarvningstyp, lokaliseringen av och 
trolig orsak till skadan på ledningen (Bäckman, 2011).

2.2.7 Livslängd

Den tekniska livslängden hos en rörfog med tätningsring av gummi bestäms 
huvudsakligen av tre förhållanden:
• Gummimaterialet
• Driftsbetingelserna
• Fogutformningens säkerhetsmarginal mot läckage

Materialet utgörs i normalfallet av EPDM-gummi eller av TPE-material 
(t.ex. Santoprene) som i oljeförorenad mark kan ersättas av NBR-gummi. 
Genom att gummirecepturer består av upp till tio olika komponenter kan 
egenskaper och långtidsstabilitet variera inom mycket vida gränser. För att 
kunna säkerställa en lång livslängd krävs därför att gummimaterialet, för-
utom att ge god funktion när tätningsringen är ny, även är kemiskt stabilt 
under den tänkta livslängden och inte ändrar sina tätande egenskaper mer 
än vad de tillgängliga marginalerna tillåter. För att kunna bedöma materia-
lets egenskaper på lång sikt måste accelererade tester utföras både med avse-
ende på materialets kemiska stabilitet (värmeåldring) och med avseende på 
kvarvarande tätningskraft efter lång tid (relaxationsprovning). Den normala 
referensen i detta avseende är kraven i EN 681 som dock framstår som klart 
otillräcklig när livslängder i storleksordningen 100 år blir aktuella. 

I EN681-1 specificeras att gummimaterialen skall åldras i 7 dagar vid 
70 °C med efterföljande test av egenskapsförändring med avseende på hård-
het, dragstyrka och töjning. För att ta reda på vilken livslängd som vär-
meåldringen motsvarar vid användningstemperatur används ofta begrep-
pet accelerationsfaktor. Accelerationsfaktorn bygger på Arrhenius samband 
mellan temperatur och rektionshastighet för en kritisk nedbrytningsreak-
tion. Om aktiveringsenergin är känd kan accelerationsfaktorn beräknas 
enligt följande ekvation:

Ln (A
f
) = E

a
/R (T

2
 – T

1
)/(T

1
·T

2
)

Där A
f
 är accelerationsfaktor, E

a
 är aktiveringsenergi, R = 8,314 är allmänna 

gaskonstanten, T
2
 är åldringstemperaturen och T

1
 är användningstempera-

turen. 

Aktiveringsenergi (kJ/mol) 80 100
Användningstemperatur T

1
 (°C) 20 20

Åldringstemperatur T
2
 (°C) 70 70

Accelerationsfaktorn enligt formeln 120 397
Åldringstid (veckor) 1 1
Livslängd enligt formeln (veckor) 120 397
Livslängd enligt formeln (år) 2,31 7,64  
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Beroende på om aktiveringsenergin är 80 eller 100 kJ/mol får vi en för-
väntad livslängd på 2,31 respektive 7,64 år vid användningstemperaturen 
20 °C. 

Driftsbetingelserna för tätningsringar i VA-ledningar är i många stycken 
fördelaktiga för gummimaterial. Driftstemperaturen är i Sverige sällan över 
20 grader och kompressionsgraden i gummimaterialet i goda konstruktio-
ner är måttlig. I väl lagda ledningar finns även marginaler mot framtida 
avvinklingar och sättningar. Ozon som är aggressivt mot många gummi-
material behöver man inte räkna med i ledningsnäten. UV-strålning av 
betydelse kan bara förekomma när rör och ringar ligger på lager och starka 
syror eller alkalier förekommer normalt inte alls. I oljeförorenad mark är 
tätningsringar av NBR en enkel säkerhetsåtgärd. Det svåraste kravet för en 
tätningsring ligger i den mycket långa tid som dess tätande funktion skall 
bestå. Detta går därmed tillbaka på materialkravet med kemisk beständighet 
i 100 år och kvarvarande tätningskraft och elasticitet efter 100 år.

De tillgängliga marginalerna i tätningskonstruktionen är i normalfal-
let inte kända. En tätningskonstruktion med höga säkerhetsmarginaler 
tål självfallet en större försämring av gummimaterialets egenskaper innan 
läckage uppstår. Nuvarande standarder föreskriver tester som säkerställer en 
acceptabel funktion hos fogen när tätningsringarna är nya. För att säkra en 
funktionsstabilitet i 100 år och mer bör även klargöras vilken säkerhetsmar-
ginal de olika tätningskonstruktionerna har mot framtida försämringar av 
gummimaterialets egenskaper, sättningar och avvinklingar.

Den faktiska livslängden, till skillnad från den tekniska livsländen, hos 
gummiringsfogen styrs förutom av tätningsringens funktionsstabilitet även 
av ledningsägarnas krav på tätheten hos fogen. Oftast kan mindre läckage i 
äldre ledningar av vissa typer accepteras av kostnadsskäl innan ett utbyte blir 
aktuellt. Exempelvis kan ett mindre in- eller utläckage i en dagvattenledning 
ofta accepteras medan man sällan godtar detta i spillvattenledningar med 
tanke på sjukdom och smittorisk (Även inläckage i spillvattenledningar kan 
leda till sjukdom och smittorisk i de fall man tvingas bredda för att inte 
överbelasta reningsverken). När det gäller vattenledningar, där utläckage i 
fogarna leder till förluster av renat drickvatten (svinn) och för stora utläck-
age även risk för markunderminering, åtgärdas vanligen läckaget lokalt i 
samband med upptäckten av skadan. 

Studier kring livslängdsprediktion av elastomerer
Behovet av framtagande av experimentella accelerade provningsmetoder för 
att inom en accepterad tidsrymnd (provtid) kunna prognosticera gummi-
tätningars livslängd har ökat under senare år, särskillt då det idag ställs allt 
högre krav på att tillverkarna skall kunna lämna garantier på långa livsläng-
der för sina produkter (Ronan m fl., 2007b).

För att tätningen i en gummiringsfog skall fungera så måste tillräckligt 
stor tätningskraft hos gummit bibehållas under hela sin livslängd. Tätnings-
kraften, som uppstår som en elastisk reaktion i gummit när tätningsringen 
deformeras, minskar med tiden allteftersom spänningen i materialet relax-
erar (Gent, 2001). I SS-EN681-1 finns krav på hur stor den maximala spän-
ningsrelaxationen får vara efter test under 100 dagar vid 23°C (SS-EN 681-
1, 1996). Testet tar dock inte hänsyn till materialets kemiska beständighet 
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och spänningsrelaxation under lång tid och ger därför ingen information 
om den kvarvarande tätningskraften efter 100 år.

Spänningsrelaxation i ett gummimaterial kan vara av både fysikalisk och 
kemisk natur och vid normala förhållanden kan båda processerna verka 
samtidigt. Vid rumstemperatur till låga temperaturer eller korta tidsperio-
der domineras spänningsrelaxationen av fysikaliska processer medan den 
vid höga temperaturer eller vid långa tidsperioder domineras av kemiska 
processer (Ronan m fl., 2007a).

I majoriteten av studier kring livslängdsprediktion förlitar man sig tungt 
på användandet av accelererad provning vid förhöjd temperatur. Egenska-
per mäts vid dessa höga temperaturer och genererad data används sedan 
för att extrapolera materialprestandan ner till användningstemperatur. Den 
mest använda metodiken för extrapolation i åldringsstudier på polymerer, 
och som använts i decennier, baseras på Arrheniussamband (Celina m fl., 
2005). För vulkaniserade och termoplastiska gummimaterial används en 
metod enligt ISO 11346 (ISO 11346, 2004). Arrheniussambandet bygger 
på antagandet att man har en kritisk nedbrytningsprocess och att hastig-
heten hos denna är proportionell mot aktiveringsenergin för processen samt 
temperaturen. Många gummimaterial uppvisar dock ett icke-Arrhenius-
beteende (kurvatur) och en linjär extrapolation från höga till låga tempe-
raturer leder då till optimistiska livslängder. Anledningen till det avvikande 
beteendet tros vara att olika nedbrytningsmekanismer, med olika aktive-
ringsenergier, verkar vid låga respektive höga temperaturer (Celina m fl., 
2005). Ett flertal författare presenterar alternativa metoder för att bättre 
kunna prediktera livslängden hos gummimaterial som inte uppvisar linjärt 
Arrheniusbeteende och som skall användas vid låga temperaturer (ca 20 °C) 
(Gillen m fl., 2003; Celina m fl., 2005; Ronan m fl., 2007a; Ronan m fl., 
2007b; Wang m fl., 2013). 

Rockaway m.fl. genomförde accelererade åldringstester för att prediktera 
långtidsegenskaper och livslängd hos de vanligast förekommande gummi-
materialen för tätningsringar till dricksvattensystem, naturgummi (NR), 
neoprene, peroxidförnätad etenpropengummi (EPDM[P]), styrenbutadien-
gummi (SBR), svavelvulkad etenpropengummi (EPDM[S]) och nitrilgummi 
(NBR). Gummimaterialen utsattes för accelererad åldring under olika kom-
binationer av temperatur (23, 45, and 70 °C) samt koncentrationer kloramin 
(1, 30, och 60 mg/l) i vattnet. Nedbrytningen av materialen karakteriserades 
genom att studera förändringen i massa, volym, brottspänning och hårdhet 
efter åldring. Resultaten visade att EPDM (P) och EPDM (S) var de gum-
mimaterial som var minst känsliga för nedbrytning orsakad av kloramin, följd 
av NBR, SBR, NR och neoprengummi (Rockaway m fl., 2007).

Tekniska egenskaper såsom hårdhet, dragstyrka, brottöjning och återgå-
ende fjädring är populära vid kvalitetskontroll av gummimaterial för tät-
ningsringar. Subrahmanian m.fl. menar att trenden i dessa egenskaper också 
kan användas för att visa på strukturella förändringar i materialet orsakad 
av åldring. Författarna presenterar resultat från åldringsstudie där man ran-
kar olika gummimaterial såsom EPDM och NBR för tätningsapplikationer 
utifrån hur de presterar efter accelerad åldring från 24–96 h vid 70–100 °C 
(Subrahmanian och Ganapathy, 2000).
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3 Del 1b – Erfarenhetsutbyte

3.1 Genomförande

För att sammanställa de deltagande kommunernas erfarenhet av gummi-
ringstätade skarvar har intervjuer med personal inom kommunernas VA-
organisationer genomförts. Urvalet av personer skall spegla VA-organisa-
tionens sammanlagda erfarenhet på området. Själva urvalet har gjorts av 
respektive VA-organisation. Frågeformulär har skickats ut före intervjuerna 
tillsammans med en bakgrund. Deltagande förvaltningar har varit 
• Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad
• Tekniska Förvaltningen, Mölndals Stad
• Förvaltningen för teknik, Kungsbacka kommun
• Borås Energi & Miljö AB (ägs av Borås Stadshus AB)

Studiebesök i fält – Samtal med rörläggarna:
• Nyläggning av vattenledning
• Utbyte av kombiledning mot separata dag- och spillvattenledningar

I avsnitt 3.2 presenteras de viktigaste slutsatserna som framkommit under 
intervjuerna och studiebesöken. En sammanfattning av svaren från inter-
vjuerna, uppdelade i olika områden, presenteras sedan i avsnitt 3.3. Sam-
manställningen av studiebesöken presenteras slutligen i avsnitt 3.4. 

3.2 Slutsatser del 1b

Slutsatser från erfarenhetsutbytet med kommunerna (genom intervjuerna):
• Få av de problem man idag har med stora inläckage i avloppsledningarna, 

överläckage till spillvattenledningarna samt utläckage (svinn) på vattensi-
dan är egentligen kopplade till otäta gummiringsskarvar!

• För de fall där man har haft problem med gummiringstätade ledningar 
så har orsaken till läckaget i skarven i de allra flesta fall berott på handha-
vandefel och inte kort livslängd hos själva gummiringen!

• Vanligaste handhavandefelen som har resulterat i läckage i gummirings-
fogen är kopplade till slarv och försummelse pga. tids- eller kunskapsbrist 
(avsaknad av förståelsen av momentets vikt för att erhålla en tät och håll-
bar fog). Dessa kan vara: 
- Felaktig montering av gummiringen
- Otillräcklig rengöring av gummiringen, röret och muffen
- Ej tillräcklig smörjning av gummiringen och rördelarna före samman-

fogning av rören.
- Ej tillräckligt noggrann fasning av rörändan 
- Användandet av tätningsring av fel dimension eller typ som inte passar 

ihop med rördelarna 
• De problem kommunerna har med inläckage på dag- och spillvattenled-

ningarna är främst kopplade till äldre tätningsteknik (såsom drevning), 
frätskador på materialet i rör och kopplingar (men ej själva gummi-
ringen). 
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• Arbeten, som utförs av externa entreprenörer, kontrolleras oftast av kom-
munerna före ledningen tas i drift. Någon kommun angav att kontrollen 
utförs först 2 år efter att ledningen tagits i bruk, i samband med överta-
gandet av ansvaret av ledningen då garantin löper ut, genom en så kallad 
överlåtelsebesiktning. 

• Entreprenörer väljer oftast billigast möjliga material medan kommunerna 
själva använder dyrare rör och rördelar för arbeten utförda i egen regi för 
att säkerställa en lång livslängd på ledningssystemet. 

Slutsatser från erfarenhetsutbytet med rörläggarna  
(genom studie-/fältbesöken):
• Rör och rördelar till större byggprojekt (ny- och omläggning av VA-

ledningar) levereras oftast från tillverkaren/grossisten direkt ut till bygg-
arbetsplatsen. 

• Det händer att fel rördelar levereras ut till byggarbetsplatsen. 
• Strikta budgetramar och tidsplanering medger sällan marginaler för att 

lösa oförutsedda händelser på ett alltigenom korrekt sätt. 
• Om det strular, exempelvis vid avsaknad av rätta rördelar, och tidspress 

samtidigt råder så tryter ibland tålamodet hos rörläggarna och man tar 
då genvägar!

• Slarv och försummelser, d.v.s. att man frångår VA-organisationernas 
anvisningar för att spara tid och snabbt lösa ett uppkommet problem 
förekommer enligt rörläggarna.

3.3 Intervjuer med fyra kommuner i Västsverige

Intervjuerna genomfördes med ett antal personer (2–8) med olika befatt-
ningar inom de medverkande kommunerna (projektdeltagarna). Perso-
nerna har befattningar såsom rörläggare, bygg- och arbetsledare, kontrol-
lanter, inköpare och chefer. 

3.3.1 Allmänt

Tätningsringar av gummi började användas i slutet av 50- och början av 
60-talet. Tidigare drevades rören och under en övergångsperiod använde 
man plastringar som tätning. Tradition, befintliga rör och markförhållandet 
styr val av rörmaterial vid nyläggning av vatten och avloppsledningar. 

För tryckledningar väljs idag ofta PE, som fogas ihop med svetsning. 
Flänskopplingar med gummipackningar med stålkärna används också. Vid 
skarvingar till andra befintliga ledningar krävs mekaniska kopplingar med 
tätningsringar. 

Vid nyläggning av längre och kortare sträckor används även segjärn med 
VRS-kopplingar med tätningsringar. Läppringspackningarna i VRS-kopp-
lingarna är idag utbytta mot kompressionspackningarna i muffarna. Van-
ligtvis används packningar av EPDM-gummi, men om massorna är förore-
nade används NBR-gummi. 

Det läggs stålledningar som antingen fogas med svetsning eller fläns-
kopplingar. Det är även möjligt att foga ihop rör med en DIN-svetsskarv 
med gummiring. Svetsen håller skarven tät och gummipackningen förhin-
drar invändig korrosion. Det finns befintliga tryckledningar av PVC med 
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tätningsringar, men ingen nyläggning verkar förekomma. Andra typer av 
äldre rör är av betong och eternit. 

Till självfallsledningar används släta rör och strukturväggsrör av PP med 
lösa eller förmonterade packningar. Även betongrör med fasta packningar, 
s.k. PG-fog, används. PG-fogen har en läppringstätning och den förekom-
mer även i betongbrunnar. Betongrören hade tidigare rullpackningar som 
tätade genom kompression. PVC-markrör används också till självfallsled-
ningar. Tätningsringar förekommer även i brunnar av PP.  

Ledningsägaren väljer rör och använder oftast den packning som följer 
med röret eller alternativt rekommenderas av leverantören. För integrerade 
(fasta) packningar är detta självklart, men det gäller även för lösa packningar. 
Det gäller att använda rätt typ av packning, eftersom packningar avsedda 
för avlopp inte tål klor som kan finnas i vattenledningarna och packningar 
avsedda för vattenledningar tål inte den aggressiva miljön i avloppsvattnet. 

I vattenledningsrör finns det problem med bakterietillväxt vid fogar och 
ventiler, vilket påverkar vattenkvaliteten. Bakterier kan trivas på infettade 
packningar och vara svåra att få bort vid spoling med klorerat vatten. Tät-
ningsringarnas elasticitet och resistens mot kemikalier och bakterier är vik-
tig för deras långsiktiga funktion. 

I avloppsrör kan fett påverka gummitätningarnas livslängd. Ofta fung-
erar ledningarna med tätningsringar om de får ligga ostört i marken. Sätt-
ningar i marken påverkar skarvarnas täthet genom avvinkling och därmed 
livslängden hos ledningssystemen. 

3.3.2 Skador, haverier, fel och statistik

Problematiken med otäta skarvar bland landets kommuner
Många av de problemen man har med dagens VA-system anses vara likar-
tade ute bland landets kommuner. Exempelvis har de flesta kommunerna 
idag problem med överbelastningar av reningsverken vid större och ihål-
lande regn samt förluster/svinn av dricksvatten. Båda orsakas av otäta skar-
var och läckande ledningar. Det finns också en hel del skillnader mellan 
olika kommuner och omfattningen av och orsaken till problemen varierar. 
Problemen med otäta skarvar beror på många faktorer, såsom:
• Markförhållanden
• Ålder på ledningssystemen
• Rörmaterial

Delar av dagens ledningssystem för vatten respektive avlopp är gamla och i 
behov av renovering. Samtidigt är förnyelsetakten av VA-systemen mycket 
låg. Det innebär att det i de flesta kommunerna oftast handlar om att lappa 
och laga i större omfattning än totalt utbyte av hela ledningssystem. Inläck-
age i spillvattenledningarna och i stor utsträckning i de kombinerade själv-
fallsledningarna för dag- och spillvatten orsakar stora problem med överbe-
lastning av reningsverken.

Läckage i VA-ledningar kopplade till otäta gummiringsfogar
Även om problem med läckage i gummiringstätade VA-ledningar är relativt 
begränsad i jämförelse med problemen man har med tidigare skarvteknik, 
så förekommer det att man även får läckage i dessa ledningar. På vattensidan 

36



är utläckage kopplade till otäta gummiringsfogar ovanligt, oftast handlar det 
istället om korrosionsskador på rör och kopplingar. Störst problem har man 
på avloppssidan där man har omfattande inläckage i befintliga lednings-
system. Vid stora regn så får man ofta problem med inläckage i spillvatten-
ledningar och kombinerade dag- & spillvattenledningar. Det är framför allt 
äldre ledningsmaterial och fogmetoder, såsom drevade betong- och lerrör 
och blydiktade stålrör som ger problem. Fogarna har med tiden löst upp och 
försvunnit. Äldre rörmaterial med dålig beständighet, som tidiga tryckrör av 
PVC för dricksvatten, leder till att rör och muffar havererar. Kommunerna 
upplever att VA-ledningar med gummiringsfog generellt sett har fungerat 
mycket bra med relativt få skador och haverier. I de gummiringsfogar där 
man fått läckage har orsakerna i huvudsak varit bland följande: 
• Handhavandefel vid byggnation (Ex: Man har glömt montera gummi-

ringen, slarv med fasningen av rörändan, smörjning, rengöring, osv)
• Betongrör för tryckavlopp där svavelväte orsakar nedbrytning av betongen 

vilket leder till att gummiringen har svårt att täta mot röret.
• Äldre gummiringstyper med dålig beständighet och funktion, som man 

senare ersatt med ny design och nya gummimaterial. För de första rull-
fogarna för dricksvattenledningar av betong hände att ringarna rullades 
på snett vilket resulterade i problem med inhängande packningar och 
otäta fogar med utläckage som följd. Exempel på dålig gummikvalitet är 
naturgummit (NR), som var den första generationen av gummimaterial 
för tätningsringar till VA-applikationer. NR var känsligt för både klor 
(vattenledningar) och bakterier (vatten- och avloppsledningar) som båda 
ledde till att gummimaterialet bröts ned, tätningsringarna gick sönder 
och man fick otäta fogar.

• Äldre rörmaterial med dålig beständighet eller dålig långtidsfunktion. 
(Svavel i tryckavlopp, klor i tryckvatten, gamla rör och muffar av PVC 
inklusive EHRI-muffar som sprack, 1:a generationen av strukturväggs-
rör från början eller mitten av 90-talet som blev ovala och gummiringen 
hängde inte med, äldre betongrör)

• Stora sättningar i kombination med äldre rör- och packningsmaterial.
• Rotinträngning som lett till stora läckage i fogar. Enligt de intervjuade 

kommunerna är rotinträngning ovanligt för plaströr men vanligare för 
andra rörmaterial.

Kunskap eller idé om orsakerna till varför fogarna inte är täta
Om man har fått läckage i en gummiringsfogad skarv så är det oftast den 
mänskliga faktorn som legat bakom. Felaktigt eller slarvigt montage av gum-
miringen (eller helt avsaknad av tätningsring) samt otillräcklig rengöring 
och smörjning av rörända, muff och tätningsring anses höra till de vanli-
gaste orsakerna till läckage i skarvarna. Hårda och tillplattade gummiringar 
(gamla/åldrade gummiringar) av tidiga gummikvalitéter i kombination med 
stor ovalitet hos röret kan även ge otäta skarvar. Man har idag stora pro-
blem med läckage i skarvar kopplade till rotinträngning. Rotinträngningen 
är dock inte en källa till läckagen i sig utan snarare en konsekvens av att 
skarvarna inte är 100 % täta. Rötter är fantastiska på att finna vatten. Även 
ett från början ytterst litet utläckage i en skarv kan leda till ett större haveri, 
efter att rötter trängt in genom skarven. 
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Rotinträngning
Samtliga av de i detta projekt intervjuade kommunerna har problem med 
rotinträngning både på markavlopp och på äldre ledningar för vatten. Pro-
blemen är störst på dagvattenledningarna och kombiledningarna för dag- 
och spill, men förekommer även på ledningarna för vatten. På vattensidan 
är det främst på serviserna som rötter tränger in, särskilt äldre rör av galvat 
stål. Sällan är det problem på själva huvudledningarna i gatan. Orsaken 
till rotinträngningen är oftast gamla läckande ledningar som helt eller del-
vis saknar tätning då fogmassorna brutits ned med åren. På avloppsidan 
är problemen störst på äldre betongledningar för dagvatten samt på kom-
biledningarna för dag- och spillvatten, som till 90–95 % är av betong och 
är tätade genom drevning, där fogmassorna helt eller delvis saknas. Anled-
ningen till avsaknad av fogmassor tros främst vara att materialen brutits 
ned med åren, men kan även bero på att man förr inte varit så noga med 
tätningen av dessa ledningar.

Antal fel relaterade till läckage i gummiringsfogar
Kommunerna hade svårt att svara på hur många läckor man har på sina 
ledningssystem idag, som är kopplade till otäta gummiringsfogar. Antalet 
läckor och haverier per år varierar stort från kommun till kommun men 
också från ett år till ett annat. Det är sällan man tar reda på orsakerna till 
varje haveri och i de fall inrapportering av skadorna görs är dokumentatio-
nen oftast bristfällig. När det gäller avloppsledningar så tätar man oftast 
hela ledningen inifrån med hjälp av strumpinfodring då man har problem 
med stora ut- eller inläckage. Antal fel, dvs. hur många skarvar som läcker 
är därför omöjligt att svara på i dessa fall.

En av kommunerna berättade att de haft en del problem med rullfogar 
på betongledningar, den så kallade ”G-ringen”. När packningen inte ligger 
rätt, särskilt klockan sex så hänger packningen ned ibland och man får en 
otät skarv. Detta kan vara orsaken till en hel del av problemen med inläck-
age på ledningssystemen. Vidare att de upptäcker ett 20–50-tal inhängande 
gummiringar per år. Numera är gummiringen fast-/ingjuten i betongröret 
och det fungerar bra! I övrigt uppskattades att ytterligare ett 10-tal fel i 
skarvar per år som är relaterade till gummiringen.

En kommun svarade att man nu efter den kalla vintern säkert haft ca 100 
vattenläckor per år vilket skall jämföras med året innan som var betydligt 
mildare då de hade 68 läckor. Normalt har de ca 100 vattenläckor per år 
men för ca 20 år sedan under de riktigt kalla vintrarna kunde de ha runt 200 
läckor/år. Oftast är det inte själva gummiringen som varit problemet utan 
istället rörmaterialet, muffen eller fogens montering. 

Problem med in- och utläckage på betongledningar orsakas oftast av 
(rangordnade efter förekomst):
1. Avsaknad av tätningsring/fogmassa – vanligast! (t.ex. gamla drevade 

ledningar) 
2. Felmontering av gummiringen – Förekommer en hel del! (Nu integre-

rad packning men tidigare lös packning) 
3. Nedbrytning av betongen – Förekommer, särskilt vid utlopp tryckav-

lopp där halten svavelväte är hög. Oftast pumpas ett tryckavlopp till en 

38



självfallsledning. Avloppet pumpas ut i en brunn, därav stort slitage på 
en betongbrunn.

En rörläggare berättade att det även förekommer att man använder en min-
dre packning än den som följer med (eller den som rörfabrikanterna anvi-
sar) eller att man sliter bort packningen helt om det krånglar, dvs. om det är 
jobbigt och trögt vid sammanfogningen! 

3.3.3 Projektering och inköp 

Projektering

Normer & Anvisningar 

Vid projektering av nya VA-ledningar eller av större underhåll av befintliga 
ledningar så använder samtliga kommunerna sig av egna byggbeskrivningar. 
Dessa är anpassade till de markförhållanden som råder i respektive kommun 
och kan därmed se lite olika ut, men alla bygger i grunden på följande:
• Allmän material och arbetsbeskrivning (AMA)
• Svenskt Vattens publikationer/P-anvisningar
• Egna och andras erfarenheter
• Kommunens egna materialvalspolicy

Utöver ovan nämnda anvisningarna så använder sig kommunerna också av 
anvisningar och rekommendationer från tillverkarna/branschorganisatio-
ner av rör- och rördelar vid projekteringen av VA-ledningar. Exempelvis 
nämnde en av kommunerna att man följer NPG:s anvisningar för plaströr 
och SS-EN 1916 vid projektering av betongledningar (betongklass A, B, C 
och D).

Val av rörmaterial

Valet av rörmaterial beror främst på vem som står för inköpet av materialet 
och installationen av delarna. Nybyggnationer och stora underhållsprojekt 
upphandlas oftast externt medan kommunerna själva oftast tar hand om 
underhåll och mindre reparationer. 

VA-arbeten utförda av kommunens egen personal: Kommunernas egna val 
av rörmaterial och rörtyper beror på ett flertal olika faktorer, såsom ledning-
ens dimension och innehåll (media), förläggningsdjup och placering (under 
tungt trafikerad väg eller i mindre belastad mark, i vilken miljö ledningen 
skall installeras (förorenade massor) osv. I grunden finns kommunens egna 
materialvalspolicy men ramavtal med grossister gör att de har svårt att detalj-
styra det slutliga valet till ett visst fabrikat när man köper in rör och rördelar 
till sina egna VA-förråd. Vid underhållsarbeten och reparationer av kortare 
ledningssträckor väljs oftast material liknande det befintliga. En kommun 
svarade att priset även påverkar valet av rörmaterial. En annan kommun 
underströk att de är beredda att betala för att få ledningssystem med långa 
livslängder och även om punktkostnaden blir något högre så ansåg man att 
det blir billigare i längden! 

VA-arbeten utförd av externa entreprenörer: För VA-arbeten som utförs av 
externa entreprenörer, vilket för de flesta kommunerna oftast handlar om 
större ny- och ombyggnationer, så upplever kommunerna att de oftast har 
en mycket begränsad möjlighet att påverka det slutliga valet av rörtyper och 
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rörmaterial. Entreprenörerna ansvarar för såväl materialinköp och installa-
tion som efterföljande (egen)kontroll av installationen efter utfört arbete. 
Entreprenörernas val av rörtyper och rörmaterial styrs oftast av priset, d.v.s. 
de installerar de rör och rördelar som ger lägsta kostnad. Detta är ett pro-
blem då de slutliga valen sällan är de med längst livslängd. Kommunerna 
anser dock själva att de ofta är ”dåliga beställare”, d.v.s. att de ställer för lite 
krav vid upphandlingar.

Sammanfattningsvis, det slutliga valet av rörmaterial beror främst på föl-
jande faktorer:
• Ledningstyp (vatten, avlopp eller dränering)
• Typ av projekt/installation (Nybyggnation, omläggning, underhållsar-

bete)
• Ledningens dimension
• Läggningsdjup
• Markförhållanden (jordart, jordbelastning, förorenad mark osv.)
• Kemisk miljö (salt, klor, svavelväte osv.)
• Kommunens egna materialvalspolicy/materialvalsförteckning. 
• Vem som utför VA-arbete/köper in delarna (Egen personal eller externa 

entreprenörer)
• Egna eller andras erfarenheter
• Ramavtal och upphandling
• Pris

Val av tätningsringar för olika rörsystem och rörapplikationer

Den främsta faktorn som styr valet av tätningsringar är tillverkarnas (av rör- 
och rördelar) rekommendationer. Även miljön är en faktor som kan påverka 
valet av gummikvalitet. Två av kommunerna föreskriver användningen av 
tätningsringar av NBR-gummi vid förläggning av ledningar i förorenad 
mark. 

En av kommunerna underströk att de föreskriver (upphandlar) funktio-
nen och inte specifikt materialval.

En annan kommun svarade att om man följer NPG:s råd och anvisningar 
samt väljer Nordic Poly Mark godkända plaströr så får man riktiga grejer 
och rätt ringar! 

För de fall där man kan välja olika fabrikat på tätningsringarna, så menade 
en kommun, att tätningsringarna som är lätta att montera väljs. 

För exempel på olika rör och packningstyper som används idag, se under-
lag från Göteborg Kretslopp och Vatten i Bilaga 2.

Krav som kommunerna själva ställer på tätningsringarna

En gemensam uppfattning bland de intervjuade kommunerna är att det 
absolut viktigaste kravet för tätningsringarna är att de skall täta! Utöver 
detta grundkrav ansåg de flesta att tätningsringarna även skall vara ålders- 
och petroleumbeständiga. Däremot föreskrivs inte vad gummiringen speci-
fikt skall tåla utan man förutsätter att den klarar den avsedda applikationen. 
En kommun påpekade att inga specifika krav ställs på gummiringarna utan 
att samma höga krav som för rören gäller. För plaströr gäller NPG:s krav 
och Nordic Poly Mark godkända rör och rördelar.
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Förväntade livslängd hos ledningar och tätningsringar

Samtliga av de intervjuade kommunerna ansåg att tätningsringarna skall 
hålla minst lika länge som rören håller, d.v.s. ca 100 år. Den kalkylerade livs-
längden hos nya VA-system, oavsett val av rörmaterial, som kommunerna 
använder sig av vid projekteringen varierar mellan 75–150 år.

En kommun upplyste att de äldsta ledningar de stött på var från 1907. 
Vidare att man nyligen bytt ut ledningar från 1920 (∅ 200 mm vattenled-
ning i gjutjärn) efter drygt 90 års användning men att dessa egentligen inte 
behövt bytas då ledningen var jättefin. Däremot var de mindre servisled-
ningarna av sämre kondition med kraftig invändig påväxt och reducerat 
flöde som följd.

Den sistnämnda kommunen angav att de använder sig av följande för-
väntade livslängder vid renovering:
• Rör: 100 år 

Detta är ett snittkrav, men kravet på livslängden kan gå upp till både 150 
och 200 år för vissa rörtyper. Ambition är att man skall höja snittkravet 
till 150–200 år.

• Strumpinfodring: 50 år
• Självbärande strumpor: räknas idag som nyläggning, dvs. man ställer 

mycket höga krav på dessa, 100–150 år!

Tillverkarna av plaströr, men också tillverkarna av VA-ledningar oavsett rör-
material, säger nu att rören skall hålla i 80 år (tidigare 50 år), men de är på 
gång att höja ytterligare, till 100 år!

Inköp

Faktorer som styr valet av fabrikat på rör och rördelar

Kommunerna kravställer enligt egna material-/byggnadsbeskrivningar för 
VA-arbeten samt Svenskt Vattens och NPG:s anvisningar. Dessa styr mate-
rialvalet för rör- och rördelar. När det gäller fabrikatet på delarna så skiljer 
de på två fall: 
1. Upphandling: Ramavtal med vissa leverantörer av rör- och rördelar 

(grossister). Avtalen styr vad kommunen kan köpa in för delar och de 
kan inte specificera/ställa krav på specifika fabrikat. Däremot kan de 
specificera vilka egenskaper röret skall ha!

2. Akuta situationer: I akuta situationer handlar de av de leverantörer som 
har materialet inne på lager.

En av kommunerna svarade att det är kvaliteten på delarna som styr. För 
plastledningar kräver man att rören skall vara Nordic Poly Mark godkända 
och för allt material (järn) som är epoxybelagt såsom ventiler och kopplingar 
skall dessa vara godkända enligt den tyska normen GSK-RAL. I övrigt skall 
rör- och rördelar vara handhavandevänliga och även ”förlåtande” när de inte 
lyckas fullt ut. När det gäller strukturväggsrör väljer kommunen alltid ett 
specifikt fabrikat eftersom det är det enda röret på marknaden som klarar 
dubbla normkravet (Nordic Poly Mark) m.a.p täthet, deformation och slag-
hållfasthet. Valet av rör och rördelar styrs också av att rörledningarna skall 
kunna lagras, driftas, anslutas (Koppla in flera brukare) och underhållas! 
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Lagerhållning av rör och rördelar med gummipackning + lösa tätningsringar

Alla kommunerna har egna VA-förråd där de lagerhåller en del rör och rör-
delar. Storleken på dessa förråd (mängder och sortiment) varierade mellan 
kommunerna men alla hade minst ett beredskapslager för reparation av de 
befintliga ledningsnäten. 

Den tid som kommunerna lagrar olika rör och rördelar varierar oftast 
stort beroende på rörmaterial och rörtyp. Många delar förbrukas frekvent 
medan vissa ovanliga beredskapsdelar kan bli liggande väldigt länge på lager. 
I de fall man lagrat gummiringspackningar under mycket lång tid så görs 
utgallring och inköp av nytt material för att säkerställa kvaliteten hos pack-
ningarna.

En kommun angav att de har delar på lager för att kunna reparera två led-
ningar av samma material och dimension samtidigt. Beredskapssortimentet 
förbrukas så sakteliga men de har enstaka artiklar som legat på deras lager i 
över 20 år, t.ex. böjar av tryck-PVC och ovanliga specialdelar.

Kommunerna har tempererade inomhuslager (VA-förråd) men också 
utomhuslager för vissa rör och rördelar, ofta under tak. En erfarenhet som 
nämndes var att PVC blir spröd vid lagring.

En annan kommun lade till att rör och rördelar med integrerad gum-
miring samt lösa gummiringar förvaras i kallförråd. Lösa ringar till äldre 
betongrör (Sentab och Bonna) förvaras i låg (10 °C) och jämn temperatur 
samt mörkt då dessa ligger nedpackade i pappåse och pappkartong placerad 
i en pumphall på ett vattenverk.

En tredje kommunen lade till att alla lösa gummiringar förvaras i UV-
beständiga påsar. Gummipackningarna till Sentabrör förvaras i bergrum 
(kallt och mörkt, red.anm.) då dessa är känsliga för sol och hög temperatur! 
I övrigt förvaras rördelar i kall- respektive varmförråd samt rören förvaras 
utomhus. 

3.3.4 Byggnation 

Mottagningskontroll
Någon kontroll om huruvida tätningsringen finns med vid leverans av rör 
och rördelar görs sällan enligt kommunerna själva. En kommun svarade 
att kontrollen egentligen skall utföras vid leverans men att denna kontroll 
sällan görs. Vidare gav man exempel på mottagningskontroll, som däremot 
alltid utförs på alla vattenledningar, och det är om rören är proppade vid 
leverans så att inte en massa smuts kommer in. För stora projekt har man 
direktleverans från leverantören och för mindre renoveringar så tas delarna 
från kommunernas egna VA-förråd. Generellt kan mottagningskontrollen 
bli mycket bättre anser de själva.

Tätningsringarna undersöks inte heller specifikt m.a.p. defekter vid 
leveransen utan istället kontrolleras dessa av rörläggaren i samband med 
montage. Det har hänt att rör saknat gummiringspackning, men detta är 
ovanligt.

Installation
Bland de intervjuade kommunerna så utförs installationerna av VA-led-
ningar av såväl egen personal som externa entreprenörer. Merparten av alla 
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nybyggnationer och stora omläggningar (projekt) utförs av externa entre-
prenörer (ca 70 %) medan allt underhållsarbete (åtgärdande av haverier/
läckor), inkopplingar (anslutningar) till befintliga system och en del mindre 
byggnationer görs i egen regi. Alla kontroller (av externa entreprenader) 
görs av egen personal (kontrollanter). 

Kommunerna har en hel del problem med entreprenörer som inte gör 
sitt jobb. Entreprenörerna gör mycket fel och de använder oftast billigaste 
möjliga material. En kommun menar att de ofta ber entreprenörerna att åka 
ner till kommunens egna VA-förråd och hämta de delar de behöver för att 
säkerställa att entreprenören använder rör och rördelar av god kvalitet.

Utbildnings- och kompetenskrav för installationer av VA-ledningar
Kommunerna ställer oftast inga särskilda utbildning- och kompetenskrav 
på externa entreprenader. Undantag gäller för installatörer som skall svetsa 
PE-ledningar vilka skall inneha certifikat som visar att de genomgått god-
känd svetsutbildning (stum- och elektromuffsvetsning). Man förutsätter 
att entreprenörerna levererar den kvalité kommunen beställer, men menar 
samtidigt att man egentligen har dålig kännedom om deras utbildningsnivå. 

När det gäller interna installationer som utförs av kommunens egna rör-
läggare så ställs betydligt högre krav. Oftast är seniora rörläggare med god 
erfarenhet och kompetens ute i fält. Nyanställda rörläggare får gå bredvid 
som lärlingar. Personalen utbildas fortlöpande genom Svenskt Vattens dip-
lomkurser, t.ex. Svenskt Vattens rörläggarutbildning och svetskurs (PE-svet-
sen), och genom kurser anordnade av rörtillverkarna m.fl. 

Kommunerna ställer sig frågande till om kraven på utbildning är till-
räckliga och anser att de egentligen borde ställa motsvarande krav på övriga 
VA-installatörer, dvs. att även entreprenörernas rörläggare skall vara diplo-
merade. 

Anvisningar för installation av VA-ledningar
Kommunerna använder sig i grunden av egna byggbeskrivningar och mate-
rialvalspolicy för projektering, inköp, byggnation och underhåll av deras 
VA-nät och vid upphandling av VA-arbeten. Anvisningarna bygger i grun-
den på AMA, Svenskt Vattens P-anvisningar, tillverkarnas och branschorga-
nisationers anvisningar och rekommendationer, egna och andras erfarenhe-
ter och är anpassade till de förhållanden som råder i kommunen. 

Kontroll under ledningsbyggande
Kommunerna har oftast egna kontrollanter som har till uppgift att kontrol-
lera externa byggnationer av VA-system (entreprenader). Omfattningen av 
kontrollerna varierar från kommun till kommun. Några kommuner angav 
att de oftast inte har någon kontrollant på plats under själva byggnationen 
men att det däremot alltid finns en kontrollant kopplad till varje projekt 
där kontrollanten genomför kontrollbesök 1–2 ggr/dag. I undantagsfall då 
det handlar om något extremt stort projekt (i 100-miljonesklassen), kan det 
finnas/behövas en kontrollant ute på plats hela tiden. En kommun angav 
att kontrollen normalt görs efter installationen är klar i samband med idrift-
tagande av ledningen och en annan att man för externa entreprenader utför 
kontroller först efter leverans, d.v.s. i samband med att kommunen övertar 
ledningen vilket normalt sker två år efter installationen, när leverantörens 
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garanti löper ut (överlåtelse/garantibesiktning). En kommun angav att de 
utför de kontroller de anser behövs och att det varierar beroende på arbetets 
art, entreprenörens färdighet och kommunens relation med entreprenören. 

För interna VA-arbeten, d.v.s. byggnationer som utförs av egen personal 
görs normalt inga kontroller. Arbetsledaren, byggledaren samt projektleda-
ren är dock med och stämmer av under arbetets gång och tar därmed kon-
trollantens roll.

En kommun angav att man har en kontinuerlig tillsyn av VA-saneringen 
där man följer arbetet, men att det varierar från dag till dag om man skickat 
ut en kontrollant till arbetsplatsen. I snitt finns en kontrollant på plats var-
annan dag. Man utför aldrig kontroll av egen personal, däremot kontrolleras 
entreprenörernas arbeten kontinuerligt. Entreprenörerna upprättar en kon-
trollplan för egenkontroll som kommunens kontrollanter sedan granskar. 

Vad krävs för att en fog med gummiring skall bli tät?
För att en fog med gummiring skall bli tät ansåg kommunerna att följande 
parametrar var av stor betydelse:
• Bra ledningsbädd
• Rätt monterad gummiring (ej sned, ej fel håll osv.) enligt leverantörens 

anvisning
• Rengöring – Viktigt att rör-, rördelarna samt tätningsringen är rena vid 

sammanfogningen, det måste vara rent!
• Rakt – Ej för stor riktningsavvikelse 
• Runt – Ej för stor deformationen 
• Tyton-packningar, mycket viktigt att gummiringen sitter rätt för att 

erhålla en tät fog!

Sammanfattningsvis, i tre ord: ”Runda, fina, rätt monterade” eller ”Rakt, 
rent, runt”

Oftast görs ingen särskild kontroll att gummiringen blivit rätt monterad 
under själva byggnationen utan kontrollanten tittar istället på själva resul-
tatet, d.v.s. att rörsystemen ligger inom toleranserna på täthet, riktnings-
avvikelse och deformation! En kommun ansåg att ingen kontroll av om 
tätningsringen är rätt monterad behövs då det syns och känns direkt vid 
monteringen om tätningsringen sitter fel.

Nedan beskrivs vad kommunerna anser är viktigt inom respektive steg 
för att erhålla en tät fog.

Rengöring av rörändan, muffen och gummiringen före sammanfogning

Kommunernas anvisningar är tydliga på att för att erhålla en tät fog är det 
viktigt att rätt smörjmedel används, att rören fasas före sammanfogningen 
samt att inga spån eller smuts finns på delarna. Frågar man däremot rörläg-
garna kan man få en något annorlunda bild. Någon rörläggare menade att 
de inte alltid kontrollerar detta och någon annan att rengöring görs i den 
mån det behövs och att man undviker att smutsa ner rördelarna.

Användningen av smörjmedel för att underlätta sammanfogningen

De flesta kommunerna angav att de använder ett korrekt, miljövänligt 
och åldersbeständigt smörjmedel avsett för applikationen. De anser att det 
också är viktigt att man använder ett smörjmedel som inte stelnar under 
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rörets/ventilens livslängd. När det gäller ventiler skall ju dessa fungera att 
öppna och stänga utan att kärva och för rörledningar önskar man att fettet 
även hjälper till och förenklar demonteringen av ledningen vid reparation/
underhåll/utbyte osv. I ventiler används en vaxblandning i gummit som gör 
gummiringen självsmörjande! Om man inte smörjer packningen tillräckligt 
i samband med monteringen finns risk att den åker med in i röret pga. 
friktionen.

En kommun angav att man använde ett visst smörjmedel för plast och 
ett annat för betong och att de väljer vilket smörjmedel som skall använ-
das själva. För vattenledningar skall livsmedelsklassat fett användas. Silikon 
används till smörjning av teleskopsledning.

Kommunerna angav att de använder smörjmedel för alla gummiringar. 
Några använder fabrikantens rekommenderade smörjmedel och andra 
smörjmedel kommunen valt själva. De påpekade samtidigt att det också är 
viktigt att spetsändan på röret fasas för att underlätta sammanfogningen.

Sammanfogningen av rör och rördelar i fält

För sammanfogningen av rör och rördelar i fält använder kommunerna 
olika teknik. Valet av metod beror på vikten på röret som i sin tur beror 
på ledningens dimension och rörmaterial (T.ex. järn-, stål- och betong-
rör sammanfogas oftast med maskin då dessa väger mycket även i mindre 
dimensioner). Alla angav att de använder såväl maskiner som spett och för 
mindre dimensioner sker sammanfogningen för hand utan verktyg. Idag 
använder man maskiner i betydligt större utsträckning jämfört med förr då 
det mesta gjordes för hand. Vanligt numera är användandet av ”smartlift” 
för att underlätta monteringen. Det är viktigt med kunskap om hur man 
skarvar rören på rätt sätt och ju större ledningar desto svårare är monte-
ringen/skarvningen! 

Valet av metod kan även bero på vilket tålamod/stubin rörläggaren har – 
”gör det lätt för sig” och väljer den metod som är enklast!

Kontroll efter installation
Nedan följer några av Svenskt Vatten utgivna anvisningar som kommu-
nerna använder sig av vid sina kontroller:
P76 Vatten till brandsläckning
P78 Anvisningar för täthetsprovning av tryckledningar 
P91 Anvisningar för provning i fält av allmänna avloppsledningar för 

självfall
P93 Tv-inspektion av avloppsledningar i mark

För att säkerställa att rör och rördelar har installerats på ett tillfredställande 
sätt och att man erhållit täta fogar görs kontroller på ledningarna. Omfatt-
ningen av kontrollerna, när dessa kontroller genomförs, samt vem som 
utför kontrollerna varierar bland kommunerna men det finns också likheter 
i hanteringen:
• Gemensamt bland kommunerna är att samtliga både föreskriver och 

utför kontroll av sina VA-ledningar. Föreskriften om efterföljande kon-
troll finns angivna i kommunens egna byggbeskrivning men också i 
mängdförteckningen för byggobjektet.
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• Tryckledningar (vatten och tryckavlopp) kontrolleras alltid med avseende 
på täthet genom provtryckning med vatten (vanligast) eller luft. För vat-
tenledningar tas även ett vattenprov (bakteriologiskt prov), i samband 
med tryckprovningen, före ledningen tas i drift. Om vattenprovet inte är 
godkänt så utförs klorering av ledningen (chockklorering).

• Självfallsledningar kontrolleras alltid med avseende på täthet, riktningsav-
vikelse, deformation samt ovalitet. Kontroll av riktningsavvikelse, defor-
mation samt ovalitet görs med hjälp av laser i samband med videoinspek-
tion. Någon kommun angav att de även provtrycker självfallsledningar 
men att de då använder betydligt lägre tryck (några hPa).

• Några av kommunerna har särskilda kontrollanter som utför kontrol-
ler på externa arbeten i samband med att ledningarna tas i drift. Någon 
kommun angav att de gör kontrollerna först efter 2 år i samband med 
övertagandet av ledningarna (garanti/överlåtelsebesiktning). 

• Någon kommun angav att de inte längre har några egna kontrollanter 
idag utan att ansvaret för kontrollerna istället ligger på entreprenörerna 
själva (egenkontroll). Kommunen granskar däremot entreprenörens 
dokumentation om kontroll innan ledningen tas i drift.

• Samtliga kommuner angav att man i grunden följer Svenskt Vattens 
publikationer och anvisningar om kontroller efter installation såsom t.ex. 
P76, P91, P93. Vissa små tillägg till dessa anvisningar görs ibland för att 
anpassas till kommunens egna förutsättningar. Kommunerna menar att 
om en ledning läcker vid dessa kontroller så har man gjort fel, d.v.s. att 
installationen då inte har skett enligt anvisningarna (bygganvisningarna).

Om provtryckningen inte är godkänd krävs läcksökning. För läcksökning 
i järn- och stålrör använder man i första hand ett speciellt verktyg där man 
lyssnar på ljud från ledningen (en slags tratt) och rök i andra hand. Läcksök-
ning med rök fungerar även på plastledningar.

En kommun angav att den efterföljande kontrollen av externa arbeten 
även ligger till grund för eventuella skadeståndsanspråk mot entreprenören 
om det visar sig att ledningen inte uppfyller kraven man ställt i upphand-
lingen. Om deformationen hos en självfallsledning av PP med dubbelväggs-
konstruktion är över 7 % så blir det ett ekonomiskt avdrag. Om deforma-
tionen är över 9 % kräver de omläggning då detta ligger väldigt nära gränsen 
för vilken deformation ledningen klarar innan man får läckage, vilket för 
denna rörtyp är 10–15 % enligt NPG. 

Felorsaker bakom otäta gummiringsfogar 
Den generella uppfattningen bland kommunerna är att de sällan har pro-
blem med otäta gummiringsfogar. Om man fått problem med läckage i en 
gummiringstätad fog så handlar det i de allra flesta fallen om handhavan-
defel och inte fel på själva gummiringen. Följande felorsaker, uppdelade på 
ledningstyp, angavs oftast ligga bakom:

Självfallsledningar: Stora vinkeländringar och deformation på självfalls-
ledningar kan leda till problem med inläckage i skarvar. Om sidostödet för-
svinner blir röret ovalt och fogen läcker mer. Problem kan också uppstå vid 
skadad tätningsring, felaktig montering av gummiringen samt dålig ren-
göring av gummiring, rör och rördelar före sammanfogningen. I vissa fall 
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med lösa tätningsringar kan dessa ha krängts av. För betongrör kan det vara 
materialfel med porer från gjutningen som skulle kunna leda till läckage 
mellan tätningsring och röret.

Tryckledningar: Man använder inte gummiringar i samma utsträckning 
som för självfallsledningar, då de flesta tryckrören som läggs idag är av PE 
som svetsas. De gummiringar man använder för tryckrör är för anslutningar 
och gummiringar integrerade i olika kopplingar och ventiler. Tryckled-
ningar i PVC med gummiring läggs inte längre. Däremot har man använt 
PVC-ledningar en hel del tidigare och även om mycket av dessa gått sönder/
bytts ut så kan en del finnas kvar i marken idag. De problem man haft med 
dessa relateras inte till själva gummiringen utan till brott i rör eller muff.

Åtgärd efter konstaterat läckage i gummiringsfog 
Kommunerna skiljer inte på vatten-, spillvatten- eller dagvattenledningar, 
utan konstaterat läckage åtgärdas alltid för alla typer av ledningar. En kom-
mun påpekade att om det förekommer läckor på ledningssystemen så är 
det viktigt att detta lyfts upp lokalt (internt) så att man undviker framtida 
problem! Däremot anser man inte det är någon idé att vända sig till leve-
rantörerna vid problem eftersom de ofta har en viss tendens att inte bry sig. 
Oftast blir svaret: ”köp nytt, vi har rör”. Om flera stora brukare går samman 
och gemensamt vänder sig till leverantören brukar det dock få större effekt.

3.3.5 Drift och underhåll

Avsaknad av tätningsring
Det förekommer att tätningsringar helt saknas i befintliga rörsystem även 
om detta inte hör till vanligheten. Avsaknaden av tätningsringar i de rörled-
ningar som läggs idag skall normalt upptäckas i samband med de kontrol-
ler, som görs på ledningen efter installation. För de fall där tätningsringen 
helt saknas handlar det om handhavandefel, d.v.s. att man glömt lägga in 
packningen från början. 

Däremot är det ganska vanligt att äldre rörledningar saknar tätnings-
ringar, särskilt äldre betongrör. I gamla självfallsledningar (lera, betong) så 
fanns ju inga gummiringar utan dessa drevades. I dessa ledningar finns det 
inte mycket av tätningen kvar idag. De första plaströren innehöll inte heller 
de någon gummiring utan limmades. Icke integrerade EHRI-muffar som 
limmades på röret var en katastrof då dessa oftast sprack. Det finns en del 
sådant kvar men det mesta har gått sönder och är utbytt.

Man letar inte specifikt efter rörledningar som saknar tätningsring, d.v.s. 
inget detektivarbete görs. Observationer om avsaknade av packningar görs 
först när man gräver upp gamla ledningar (vilket ofta inte är fallet). 

Läckage i gummiringsfogar – Haveriorsaker
Läckage i gummiringstätade VA-ledningar är förhållandevis ovanligt. När 
man får läckage är det oftast yttre omständigheter som spelar in såsom mark-
förhållanden och handhavande. 

Exempel på där markförhållanden varit orsaken till haverierna är mark-
sättningar och linjelast (mer deformation kl. 6 än kl. 12) där belastningen av 
gummiringen blir ojämnt fördelad. Andra orsaker är yttre och inre påverkan 
av tätningsringen från miljön/mediet, t.ex. av fett, olja, bensin, klor osv.
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(särskilt naturgummi känsligt för detta) eller sättningar där fogen glider isär. 
Även rotinträngning brukar anges som en källa till läckage i ledningssyste-
men. 

Till handhavande som felorsak hör bl.a. ej korrekt sammanfogning av rör 
och rördelar såsom användande av felaktiga verktyg, utebliven eller dålig 
rengöring och smörjning av rörända, muff eller tätningsring, dålig fasning 
av rörända samt användandet av felaktig tätningsring eller felaktig monte-
ring av denna. Fel handhavande/utförande innebär att man bygger in svag-
heter i systemet. 

Rotinträngning är egentligen inte en källa till själva läckaget utan istället 
en konsekvens av att man haft ett mindre läckage i skaven redan från början. 
När rötterna väl har letat sig in i skarven fås oftast ett större läckage och ett 
haveri i ledningen. Orsakerna till varför rötter trängt in i gummiringsfogade 
rörsystem utreds oftast inte och är därmed svårt att veta. Alla kommunerna 
angav att de har problem med rotinträngning, en del mindre och andra mer. 
Typiskt handlar det om en servisledning med närliggande träd såsom pil, 
men även andra träd kan orsaka problem. 

Läckage i gummiringsfogar – Åtgärd
Kommunerna försöker normalt åtgärda läckagen i sina ledningssystem när 
dessa upptäcks. Vattenledningar åtgärdas alltid omedelbart medan spillvat-
tenledning inte är lika akut. Vilken åtgärd som genomförs beror på såväl 
ledningstyp, ålder på ledningen samt läckagets utbredning och storlek. 

När man får läckage på en tryckledning (vatten eller tryckavlopp) så 
lagar man ledningen lokalt och byter ut den trasiga delen direkt när ska-
dan upptäcks. För de fall det är en gammal ledning med stora utläckage så 
genomförs omläggning. Man passar oftast på att renovera/bygga om gamla 
ledningar i samband med andra vägarbeten (gator, torg osv.) då det är så 
kostsamt att göra detta vid ett senare tillfälle. Läckage i skarvar på trycksi-
dan är dock relativt ovanligt för rör med gummiringsfog. Gamla blyskarvar 
läcker däremot mycket.

Vid problem med inläckage på självfallsledning så är strumpinfodring den 
vanligaste åtgärden. Strumpinfodring används vid renovering av ledning 
med många läckor, kortstrumpor vid lagning av en fog. Vid stora sättningar 
genomförs oftast omläggning. Förr använde man mycket fogtätning där 
man pumpade in tätningsmedel (typ Rockagil eller liknande) i varje skarv 
tills det att fogen blev tät men metoden används sällan idag. Undantaget är 
för brunnar där tätning med fogmassa oftast tillämpas (dock ej Rockagil). 

En kommun angav att om det är många felställen eller om man har stora 
problem med hela ledningssträckan (oftast gamla betongledningar) så byts 
hela ledningssträckan ut till ny ledning, i t.ex. plast, eller så genomförs 
strumpinfodring. Strumpinfodring är rätt vanligt förekommande och oftast 
handlar det om spillvattenledningen. Har man en lokal sättning eller en 
svacka så görs en punktinsats där, med omläggning i öppen schakt. 

En kommun angav att man genomför en hel del flödesmätningar och att 
man då oftast får fram var någonstans det läcker ut ur eller in i ledningen. 
Vid omläggning utförs alltid flödesmätningar och man installerar då mätare 
på plats. När man genomför flödesmätningar inför breddningar, så anlitar 
man externa konsulter för detta. Mätning sker ofta i pumpstationerna.
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3.3.6 Material – Livslängd

Tätningsringar som visat tecken på att materialet är åldrat och nedbrutet 
En av kommunerna menade att man inte har någon större erfarenhet av 
gummiringar som visat tecken på att materialet är åldrat eller nedbrutet, 
d.v.s. hårda, spröda eller spruckna tätningsringar. Istället ansåg man att 
dagens gummiringar fungerar mycket bra och att de verkar ha en god lång-
tidsfunktion. Vidare att det är stor skillnad jämfört med tidigare fogmeto-
der såsom drevning där inte mycket av fogmassan finns kvar idag.

Några kommuner angav att hårda och tillplattade packningar förekom-
mer men att det samtidigt sällan leder till några problem (läckage) så länge 
man inte rör ledningen. Hur vanligt problemet är med hårda, spröda och 
spruckna tätningsringar är svårt att svara på eftersom man sällan undersöker 
orsaken till läckaget. Istället åtgärdar man bara, t.ex. genom strumpinfod-
ring som är en relativt vanlig åtgärd vid problem med inläckage i avlopps-
ledningar. 

En kommun angav att de haft problem med brandposter av stål eller 
gjutjärn med gummiringstätning. Så länge man inte rör ledningen så är 
det sällan problem. Dock har man haft en del problem med den armerade 
gummiringspackningen (gummi med stålkärna) till brandposter som ger 
sig. Mellan rördelar i en brandpost sitter dessa packningar, när bulten rostar 
sönder går packningen sönder av vattentrycket, när vatten läcker ut. 

En kommun berättade att de stött på tätningsringar som visat tecken 
på att materialet är nedbrutet och det handlade då om PVC-ledningar för 
vatten från 70-talet med tätningsringar av gummi. Kloret i vattnet ledde 
till att man erhöll sprickor i de delar av packningen som hade kontakt med 
vatten. Idag använder kommunen inte sig av klorering av dricksvattnet och 
man har inte heller konstaterat några sprickor i tätningsringarna. Däremot 
upplever man att packningarna blir hårdare med tiden. 

Gummikvalitet
EPDM-gummi är idag det i särklass vanligaste gummimaterialet i tätnings-
ringar för VA-applikationer oavsett rörtyper och rörmaterial. Tidigare har 
man använt SBR-gummi i stor omfattning och för t.ex. brunnar före 1995 
ser man detta gummimaterial nästan överallt. Om rören förläggs i förore-
nade massor föreskriver några av kommunerna att NBR-gummi, som är 
petroleumbeständigt, skall användas. För tätning av brunnslock använder 
man idag allt mer PUR-packningar men man har haft en hel del problem 
med dessa packningar! 

Två av kommunerna ansåg att de inte hade kunskap om hur gummi-
ringsfogarna skiljer sig för olika rörtyper och rörmaterial med avseende på 
gummikvalitet, fogens form och funktion, montage samt dess förväntade 
livslängd. Man menade istället att gummiringarna har den form och funk-
tion och kvalitet de har helt enkelt. 

Bakterietillväxt är problematiskt på vattensidan där denna oftast sker vid 
packningar i fogar och ventiler. Det är svårt att spola bort eller klorera bort 
bakterier vid ventiler. Fett och gummi kan vara tillhåll för bakterier ansåg 
man. I tryckrör för PVC finns det även en ficka där bakterietillväxt skulle 
kunna ske samtidigt som klorering inte kommer åt där.
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En kommun ansåg att några av de viktigaste parametrarna hos materialet 
i tätningsringen är materialets elasticitet samt dess kemikalie- och bakterie-
resistens.

 Tätningsringens form och funktion
En gemensam uppfattning bland kommunerna var att det är svårt att ställa 
krav på tätningsringens form och funktion. Man litar på tillverkarna att de 
använder sig av rätt sorts gummiringar anpassade för respektive applika-
tion. Däremot kan man ställa krav i upphandlingen att packningen skall 
vara utbytbar. En EPDM-packning skall t.ex. kunna bytas ut mot NBR vid 
förläggning av rör i förorenad mark.

Förväntad livslängd
Den gemensamma uppfattningen är att tätningsringarna skall hålla minst 
lika länge som rören, d.v.s. 75–150 år. Generellt sätt har man haft väldigt 
lite problem med haverier hos ledningar med tätningsringar av gummi. 

Multifixkopplingar har använts i alla år som skarvförband mellan rör av 
olika material och dimensioner. Kopplingen har funnits i flera utföranden 
(generationer) och de flesta har fungerat mycket bra. Man har haft problem 
med en generation av Multifix där gummit kring stålfjädern spruckit och 
där vatten trängt in och orsakat korrosion på fjädern.

En av kommunerna menade att man har haft en del problem med dre-
vade packningar för självfallsledningar som är yngre än 50 år. Man har även 
sett en del tillplattade gummipackningar på tryckledningar för vatten. 

Någon kommun ansåg att solen skadar gummiringarna. Gummit bör-
jar spricka upp och krackelera. De har däremot haft ytterst få packnings-
problem på förlagda ledningar. De undviker lång förvaring av packningar. 
Packningar för reparation som skall lagras måste förvaras i förslutna plast-
påsar svalt. När det gäller rör med integrerade gummiringar så har kommu-
nen däremot inget större utomhuslager med dessa utan oftast sker direktle-
veranser från leverantörerna ut till byggena. 

Några kommuner ansåg att temperaturen och frätande kemikalier i vatt-
net har störst inverkan på gummiringens livslängd. Fett och bakterietill-
växt i ledningarna är ett nytt problem som aktualiserats de senaste 3 åren. 
Utsläpp från hushåll och restauranger orsakar stopp i ledningar och pumpar 
som slammar igen. Restauranger skall ha fettavskiljare, men detta hjälper 
inte om vattnet är för varmt eftersom fettet då är löst. När vattnet sedan 
kyls av nedströms ledningen så stelnar fettet och fastnar i ledningarna. Fett 
och bakterietillväxt medför problem med kvaliteten på dricksvattnet men 
hur bakterier inverkar på gummiringarnas livslängd visste man dock inte. 

Förr använde man i princip vad som helst för att smörja (t.ex. diskme-
del eller såpa), idag använder man enbart rörfabrikanternas smörjmedel. 
Fett till maskiner är olämpliga att använda. Svavelväte är inget problem för 
tätningsringar av SBR-gummi men däremot är dessa gummiringar känsliga 
för klor.
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3.4 Studiebesök – Intervju med rörläggare i fält 

Två studiebesök i fält genomfördes bland de medverkande kommunerna 
för att, dels studera installationer av olika typer av VA-ledningar med gum-
miringstätning, dels för att få möjlighet att prata med rörläggarna på plats. 
I det första besöket besöktes en arbetsplats för byggnation av en ny vatten-
ledning i segjärn med VRS-koppling med gummiringstätning. I det andra 
besöket studerades en omläggning av en äldre kombiledning till separata 
ledningar för dag- och spillvatten. 

 3.4.1 Byggnation av ny vattenledning av segjärn med VRS-koppling 

Beskrivning av byggprojektet:
Projektet handlade om att minska sårbarheten hos dricksvattenförsörjning 
i en av de medverkande kommunerna. Genom installation av en ny förbin-
delseledning mellan två befintliga ledningsnät för närliggande bostadsområ-
den önskade man öka redundansen för att säkra dricksvattenförsörjningen 
även vid driftstörning. En ny segjärnsledning, i dimension Ø150 mm, med 
VRS-kopplingar installerades mellan de två befintliga matarledningarna av 
gjutjärn. Hela installationen omfattade 50–100 m ledning d.v.s. 8–15 rör 
à 6 m.

Fältbesöket:
Studiebesöket genomfördes den 4 juni 2013 och varade i ca 2 h. Två per-
soner från SP medverkade vid besöket av byggarbetsplatsen och i diskus-
sionen med rörläggarna på plats. Rörläggarna demonstrerade och svarade 
på frågor under arbetets gång. Arbetet vid besöket bestod i montering av 
några rördelar med VRS-koppling samt ett flänsförband, alla inkluderar 
gummiringstätning. Besöket dokumenterades även genom fotografering av 
byggnationen, rördelarna och gummiringarna, se Figur 3-1 på nästa sida.

Observationer gällande gummiringspackningen
Gummiringarna till VRS-kopplingarna/rördelarna levererades lösa i en påse 
instoppad i respektive rördel. Någon medföljande anvisning för hur gum-
miringen skulle monteras i rördelen fanns ej bilagd. Olika rördelar hade 
gummipackningar av något olika design och storlek. Första noteringen var 
i samband med rörläggarens (15 års erfarenhet) demonstration över monte-
ringen av gummiringen i rördelen på marken bredvid gropen. Rörläggaren 
försökte sätta gummiringen på plats i rördelen, vilket visade sig vara inte 
helt okomplicerat. Rörläggaren vände, vred och meckade med packningen 
i 5–10 min innan han till slut listat ut hur den skulle sitta i rördelen. Efter 
demonstrationen tog rörläggaren ut gummiringen igen och lade denna på 
marken bredvid rördelen för att sedan fortsätta med övriga sysslor och för-
beredelser i gropen. En stund senare, nere i rörgraven, var det dags för mon-
teringen av rördelarna och rörläggaren tog en gummiring och försökte mon-
tera denna i rördelen, men den ville inte sätta sig på plats och han vände 
och vred på packningen med stigande irritation. Till slut, efter ca 15 min, 
tog han upp packningen och jämförde den med en annan som låg på mar-
ken lite längre bort. Det visade sig att dessa båda packningarna, som båda 
levererats tillsammans med VRS-kopplingarna från leverantören, hade helt 
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Figur 3-1 Överst: Segjärnsrör med EPDM-packning respektive låselement 
för VRS. Mitten: Befintlig ledning med ny ventil. Nederst: Rörböj 
med monterad EPDM-packning respektive montage av packning.

olika storlek och design. Han insåg då att packningen han nyligen försökt 
installera måste varit avsedd för en annan rördel. Under monteringsförsöket 
hade lite grus och lera kommit in i rördelen där gummiringen skulle pla-
ceras och en yngre kollega frågade den erfarne rörläggaren om han ville ha 
en trasa för att torka rent. Irriterad och med brist på tålamod tackade den 
erfarne rörläggaren nej till erbjudandet och tog den nya gummiringen och 
monterade denna på plats som nu gick betydligt lättare eftersom han nu fått 
tag på en packning som passade rördelen!

Reflektion 1: Ingen monteringsanvisning för gummiringspackningen 
skickas med från leverantören! För alla lösa gummiringspackningar till rör 
och rördelar så borde det absolut följa med en monteringsanvisning över 
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hur gummipackningen skall monteras! Monteringsanvisningen bör placeras 
i en förseglad påse tillsammans med själva gummiringen så att det, dels inte 
råder några som helst tvivel om vilken packning anvisningen avser , dels att 
monteringsanvisningen alltid finns tillgänglig i gropen när rörläggaren skall 
montera packningen i rördelen! Vidare bör anvisningen eller påsen tala om 
till vilken sorts rördel den passar till.

Reflektion 2: När saker och ting krånglar och tålamodet hos rörlägga-
ren tryter så är det lätt att man tar genvägar för att förenkla och spara tid. 
Genvägarna innebär att man då frångår att följa tillverkarnas och det egna 
regelverkets anvisningar och rekommendationer, som rengöring av gum-
miringen, rörändan och muffen före monteringen. Detta kan få allvarliga 
konsekvenser såsom läckage i skarven direkt eller efter en viss tid.

3.4.2 Omläggning av en kombinerad dag- och  
spillvattenledning till två separata plastledningar

Beskrivning av byggprojektet:
Projektet omfattade utbyte av befintliga avloppsledningar i ett villaområde 
i en av de medverkande kommunerna. Den befintliga ledningen, en kom-
biledning för dag- och spillvatten i betong av dimension Ø 350 mm, ersat-
tes med två nya plastledningar i PP samt nedstigningsbrunnar av PE. De 
nya ledningarna var av dimensionerna Ø 200 mm för spillvatten respektive 
Ø 315 mm för dagvatten. Totala ledningssträckan var ca 180 m. Fastighets-
ägarna är nu tvingade att inom en viss tidsrymd koppla på de nya separerade 
avloppsledningarna för spill- respektive dagvatten. Projektet inkluderade 
även utbyte av gammal stamledning för dricksvatten, som ersattes med en 
ny PE-ledning, vilken ej studerades då den fogades ihop genom svetsning. 

Fältbesöket:
Studiebesöket genomfördes den 29 maj 2013 och varade i ca 2 h. Tre per-
soner från SP medverkade vid besöket av byggarbetsplatsen och i diskus-
sionen med rörläggarna på plats. Rörläggarna demonstrerade och svarade 
på frågor under arbetets gång. Arbetet vid besöket bestod i montering av ett 
par rörlängder samt anslutning av ledningarna till nya brunnarna där alla 
fogar inkluderade tätningsringar av gummi. Besöket dokumenterades även 
genom fotograftering av byggnationen, rördelarna och de använda gummi-
ringarna, se Figur 3-2 på nästa sida.

Fakta:
Befintlig ledning:

Ledningstyp: Kombiledning för dag- och spillvatten
Rörmaterial: Betong
Dimension: Ø 350 mm

Nya ledningar:

Rörtyp: Stukturväggsrör för självfall
Rörmaterial: Polypropen (PP)
Dimension: Ø 200 mm för spillvatten respektive Ø 315 mm  

 för  dagvatten
Fabrikat: Pipelife Pragma
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Fogtyp: Tätningsring av EPDM-gummi 
Ledningssträcka: ca 180 m, 20 rörlängder à 6m.

Nya brunnar: 

Typ: Nedstigningsbrunn
Fabrikat och dim.: Wavin TEGRA 1000 
Fogtyp: Tätningsring av EPDM-gummi i skarv rör/brunn  

 samt mellan brunnens botten- och toppdel.

Figur 3-2 Överst: Rörgrav med brunnar och ledningar för dag- respektive 
spillvatten. Mitten: Brunn med anslutande rör och gummipack-
ning. Nederst: Topplock till brunn samt tillhörande gummipack-
ning.
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Observationer gällande gummiringspackningen
Efter att man satt ut de nya brunnarna för dag- respektive spillvattnet anslöts 
in och utgående plastledningarna. Brunnarna var anpassade i dimension 
för att passa respektive plastledning och i skarven mellan brunnarna och 
plastledningarna användes de med brunnen medföljande gummiringspack-
ningarna. Det visade sig dock att en av dessa packningar, som levererats från 
grossisten direkt ut till arbetsplatsen, var av fel dimension. Felet resulterade 
i en förhöjning på insidan i skarven mellan brunn och rör. Felet innebar en 
ökad risk för ansamling av smuts vilket i förlängningen kan ge en kortare 
livslängd hos systemet. Nya packningar skulle därför beställas för utbyte av 
den felaktiga tätningsringen. 

Rörläggaren förklarade vidare att alla rör- och rördelarna för det aktuella 
byggprojektet levererats till ett tillfälligt lager i närheten direkt från leve-
rantören. I detta fall, precis som i många andra fall så har man inte fått de 
delar man beställt utan istället fel delar som inte passar ihop. Vidare förkla-
rade han att det var problematiskt när leverantörerna levererar fel delar då 
kommunen vanligtvis inte har alla delar på sitt egna VA-förråd och därmed 
ingen möjlighet att snabbt byta ut felaktiga delar. 

Frågan är om rörläggarna bytte ut gummiringen senare som de sa att de 
skulle göra eller om de struntade i detta och fyllde igen och hoppades på att 
skarven skulle förbli hyfsat tät ändå!
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4 Slutsatser

Problemen med in- och utläckage i ledningsnäten är ungefär likartade i 
Sverige som i flera andra länder i Europa och stater i USA. Stora delar av 
ledningssystemen är gamla och skarvarna är oftast en svag länk där läckage 
uppstår. Rapporter kring problem med otäta skarvar handlar dock främst 
om rör med äldre fogmetoder och sällan om gummiringsfogar.

Tätningsringar av gummi har använts framgångsrikt sedan 50-talet för 
att täta VA-ledningar och gummiringsfogen är idag norm för de flesta VA-
system. Från början användes en enkel O-ring av naturgummi men såväl 
gummikvalité som designen på tätningsringarna har ändrats genom åren 
för att bättre anpassas till olika rörtvärsnitt, rörmaterial samt olika applika-
tionsområden.

Tätningsringar för VA tillverkas främst av vulkaniserade gummimaterial. 
SBR-gummi har dominerat under många år men materialet har idag i stor 
utsträckning ersatts av EPDM-gummi som är ett något dyrare med betyd-
ligt bättre material för de flesta VA-applikationer. Under senare år har även 
användningen av termoplastiska elastomerer (TPE) ökat. Tätningsringar av 
TPE är både enklare och billigare att tillverka jämfört med de vulkaniserade 
gummimaterialen. Materialen uppvisar dock en sämre långtidsfunktion och 
används därför enbart till tätningsringar för självfallsledningar där kraven på 
långtidselasticitet och tätningskraft är lägre. 

Tillverkarna av tätningsringar låter testa sina produkter enligt EN681, 
som är en harmoniserad produktstandard för tätningsringar av gummi för 
vatten- och avloppsinstallationer. Kraven i denna standard är dock låga och 
framstår som klart otillräcklig när livslängder i storleksordningen 100 år blir 
aktuella. 

Ett flertal studier visar att gummitätningar i VA-ledningar är särskilda 
tillhåll för tillväxt av bakterier. Tätningsringar av naturgummi (NR) och 
syntetisk isoprengummi (IR) har visat sig vara känsliga för bionedbrytning. 
Däremot saknas motsvarande studier på de syntetiska gummimaterial som 
används i dagens tätningsringar.

I ett fåtal studier har det rapporterats om skador på tätningsringar av 
EPDM från vattendistributionsnät i USA. Orsaken till haverierna tros vara 
användningen av kloramin som desinficeringsmedel som medfört nedbryt-
ning av gummit. Det förekommer att man även i Svenska vattenverk använ-
der sig av kloramin som desinfektionsmedel, men huruvida de halter som 
används har någon påverkan på gummiringarna har inte undersökts i denna 
studie.

Erfarenhetsutbytet med kommunerna visade att det är få av de problem 
man idag har med in- och utläckagen i ledningsnäten som är kopplade till 
otäta gummiringsskarvar. För de fall där man har haft problem med gum-
miringstätade ledningar så har orsaken till läckaget i skarven i de allra flesta 
fall berott på handhavandefel och inte kort livslängd hos själva gummi-
ringen. Exempel på handhavandefel som förekommer är felaktig montering 
av tätningsringen, användande av tätningsring av fel dimension eller typ 
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och otillräcklig rengöring och smörjning av gummiringen och rördelarna 
före sammanfogning. Rörläggarna på plats vid de två genomförda fältbe-
söken menade att det händer att man frångår VA-organisationernas anvis-
ningar för att spara tid och snabbt lösa uppkomna problem. Detta då strikta 
budgetramar och tidsplanering sällan medger marginaler för att lösa oför-
utsedda händelser på ett alltigenom korrekt sätt, såsom när felaktiga delar 
levereras ut till byggarbetsplatsen. 
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5 Fortsatta studier

Tätningsringar för VA-applikationer testas idag mot kraven i EN681. Att en 
produkt uppfyller dessa egenskapskrav visar enbart att produkten är lämplig 
för den avsedda applikationen. Uppfyllandet av kraven ger däremot ingen 
information om vilken livslängd produkten förväntas få. Standarden inklu-
derar visserligen krav på åldringstest, men testet avser endast att fånga upp 
felaktigt formulerade ringar som saknar åldringsskydd överhuvudtaget. De 
valda testförhållanden med en låg åldringstemperatur, som ger en låg accele-
rationsfaktor, tillsammans med en kort åldringstid gör att åldringen endast 
motsvarar ett par års livslängd vid användningstemperatur. Detta är klart 
otillräckligt när livslängder på i storleksordningen 100 år är aktuella.

För att kunna bedöma livslängden hos de tätningsringar som används 
idag vid nyinstallation och renovering av VA-system krävs kännedom om 
nedbrytningsprocesser och deras hastigheter. Det behövs underlag för nya 
skärpta krav på tätningsringar, så att dessa står i paritet med kraven på rören 
och mindre bra tätningsringar sållas bort. 

Vi föreslår ett omfattande testprogram där nedbrytning av ett begränsat 
antal tätningsmaterial studeras. Test genomförs vid olika temperaturer för 
att bestämma hastighet hos nedbrytningsreaktioner och tillhörande accele-
rationsfaktorer. Med kända metoder för livslängdsprediktion görs slutligen 
en bedömning av förväntad livslängd hos tätningsringarna.
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Bilaga 1

Fysikaliska egenskaper hos vulkaniserat gummi för vatten och avloppsinstallationer. 
Krav enligt EN681-1

Physical property requirements for materials used in cold water supply, drainage, sewerage and  
rainwater systems.
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Bilaga 2

Underlag från Göteborg Vatten om vilka rör och packningstyper som de använder idag.

Användnings- 
område Rörtyp Fog Gummiringskvalitet 

Start denna 
typ av gummiring Kommentar/tillägg 

V AST ADT Segjärnsrör ”Vanliga” rör: VRS, 
TIS-K, eller likvärdigt 

Kaprör, d.v.s. rör som 
används när de norma-
la 6m-längderna inte 
passar: Vid fogning av 
kapade rör ska fogen 
vara med förankrings-
packning där låsning 
och tätning inte är 
integrerade, typ Novo-
Sit eller likvärdig. 

Packning ska vara av 
EPDM-gummi. Vid 
misstanke om före-
komst av förorenade 
massor ska tätnings-
ringar av petroleum-
beständigt material 
användas, t.ex. NBR-
gummi. 

Första SGN lades ca 
1971 med Tytonfog 
(kompressionspack-
ning). VRS-packningen 
(läppringspackning) 
kom ca 1995. Därefter 
byttes utformningen 
av VRS-packningen 
2010 till kompressions-
packning. 

Tilläggstext i B12: Fog 
skyddas med utvändig 
gummimanschett enligt 
leverantörens anvis-
ningar. 

V AST ADT Stålrör Fogning utförs med 
DIN-skarv med gum-
mipackning. 

Oklart. Ca 2009 Gummitätningens 
funktion är skydda stål 
för invändig korrosion. 
Tätningsfunktionen fås 
med utvändig svets. 

AS AD Betong Kanmax med PG-fog 
(150–400 mm) 

Germax med PG-fog 
(från 500 mm) 

Germax S med PG-fog 
(rörtryckning) 

EPDM på de flesta, 
även SBR 

Start ca 1985–1990 
tom 2011: SBR 
Från 2011: EPDM och 
SBR 

Betongleverantören 
St. Eriks monterar 
”Forsheda 103”. 
Materialbyte 2011 pga. 
råvarupris. 

AS AD PP släta (≤ 200 mm) Normalt levereras EPDM. 
Vid misstanke om förekomst av förorenade 
massor ska tätningsringar av bensin- och olje-
beständigt material användas, NBR-gummi. 

AS AD PP med homogent ribbad konstruktion 
(250–600 mm): Ultra Rib 2 

Standardtätningsringarna är tillverkade av SBR-
gummi. Vid misstanke om förekomst av förore-
nade massor ska tätningsringar av bensin- och 
oljebeständigt material användas, NBR-gummi.

64





Box 14057 • 167 14 Bromma

Tfn 08 506 002 00

Fax 08 506 002 10

svensktvatten@svensktvatten.se

www.svensktvatten.se

Livsläng
d

sb
ed

ö
m

ning
 av g

um
m

iring
sfo

g
ar ho

s V
A

-led
ning

ar


