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1 © RISE Research Institutes of Sweden Abstract SUSPIPE Pilot project 2 – Improved joints between structured wall plastic pipes and concrete manholes This report is a result of the SUSPIPE project. Within SUSPIPE the water and sewage industry's manufacturers, suppliers and customers collaborate. In this sub-project, solutions for connecting concrete manholes to structured wall pipes in plastic have been investigated. The project has also analysed conditions in the field, interviewed customers, contractors and inspectors and tried to understand the origin and cause of the perceived problems with leaking joints. Different types of joints between concrete manholes and plastic pipes have been identified. The new edition of “AMA Anläggning 20” requires seals to be used at the joints, but there is always some lag to implement new editions in procurements. To have consistent requirements for seals, supplementary wording from this report should be introduced in “AMA Anläggning” under PB, PC and PD. In this report, efforts have also been made to formulate requirements for materials and tightness testing, which customers can use in procurements or project instructions to improve the quality of their joints. However, further work will be required to link these to appropriate standards at the system level.  The requirements for vulcanized rubber and, also thermoplastic elastomers in applicable standards need to be tightened, but this is a long-term process. A proposal from a previous project is adopted in this report, which is to perform relaxation tests for longer time periods. The report's proposal for requirements for verification of joint seals is based on product standards for concrete manholes and unpressurized plastic pipes, as well as a general standard for unpressurized piping systems. However, there is no standard or similar where these requirements can be set. Optionally, a voluntary labelling could be applied. Plastic pipes are marked in the Nordic countries with Nordic Poly Mark and for some other products, P-marking has been introduced through SP / RISE. Furthermore, the report states six success factors for water tight unpressurised piping systems, which include favourable contractor conditions, that accuracy in pipe laying is applied, that correct joint seals are used, that the supplier's instructions are followed, that on-site inspections are carried out and that leakage tests are carried out. Key words: Concrete manholes, joints, structured wall pipes, plastic pipes, unpressurised piping system, seals  RISE Research Institutes of Sweden AB RISE Rapport 2021:13 ISBN: 978-91-89167-96-4 Göteborg 2021 
  



2 © RISE Research Institutes of Sweden Innehåll Abstract ....................................................................................................... 1 Innehåll ...................................................................................................... 2 Förord ........................................................................................................ 3 Sammanfattning ........................................................................................ 4 1 Bakgrund ............................................................................................. 5 2 Inventering av läget.............................................................................. 6 2.1 Identifierade problem ........................................................................................ 6 3 Befintliga tekniska lösningar ............................................................... 8 3.1 Ingjuten plastmuff ............................................................................................. 8 3.2 Anslutningstätning ............................................................................................ 8 3.3 Övergång via betongrör ..................................................................................... 8 4 Befintliga krav ..................................................................................... 11 4.1 AMA Anläggning 20 .......................................................................................... 11 4.2 Plaströr.............................................................................................................. 11 4.3 Betongbrunn ..................................................................................................... 13 4.4 Materialkrav på anslutningstätning ................................................................. 13 5 Förslag till krav på betongbrunn med anslutande strukturväggsrör i plast .......................................................................................................... 15 5.1 Krav på täthet hos betongbrunn och anslutande plastledning......................... 15 5.2 Materialkrav på anslutningstätning ................................................................. 16 5.3 Monteringskrav på anslutningstätning och ledning ......................................... 17 5.4 Förbättrad hydraulisk funktionalitet ................................................................ 17 6 Hur når vi ut? ...................................................................................... 18 7 Slutsatser ............................................................................................ 19 Referenser ............................................................................................... 20  
  



3 © RISE Research Institutes of Sweden Förord Denna rapport är skriven inom projektet SUSPIPE där VA-branschens tillverkare, leverantörer och beställare samverkar för att arbeta mot ett ledningsnät med 150 års hållbarhet. Projektet har finansierats av VINNOVA inom utlysningen ”Testbäddar inom miljöteknikområdet,” 4S ledningsnät och Stockholm Vatten och Avfall samt genom insatser i form av in kind-tid av övriga deltagande företag och organisationer. För att utvärdera samverkan bedrivs ett antal angelägna delprojekt. I detta delprojekt har lösningar för att koppla ihop betongbrunnar med strukturväggsrör i plast undersökts.  Förutom författarna har följande personer deltagit i projektet:   Maria Allisson, VA SYD Malin Bengtsson, VA SYD Magnus Bäckström, Svenskt Vatten AB Christer Dieden, S:t Eriks AB  Rickard Granath, Uponor Infra AB Hans Johnsson, S:t Eriks AB Stefan Karvonen, Meag Va-system AB Dinko Lukes, Stockholm Vatten och Avfall  Jonas Molin, Kombiringen AB   Göteborg i januari 2021 Åsa Flydén   Jan Henrik Sällström   
  



4 © RISE Research Institutes of Sweden Sammanfattning Denna rapport är ett resultat av projektet SUSPIPE. där VA-branschens tillverkare, leverantörer och beställare samverkar. I detta delprojekt har lösningar för att koppla ihop betongbrunnar med strukturväggsrör i plast undersökts. Projektet har även analyserat förhållanden ute i fält, intervjuat beställare, utförare och kontrollanter och gjort en ansats att förstå ursprunget och orsak till den upplevda problematiken med otäta anslutningar.  Olika typer av anslutningar mellan betongbrunnar och plastledningar har identifierats. Nya AMA Anläggning 20 kräver att anslutningstätningar ska användas men viss eftersläpning finns alltid i implementering av nya AMA i upphandlingar. För att få konsekventa krav på anslutningstätningar bör också kompletterande formule-ringsförslag från denna rapport införas i AMA Anläggning under PB, PC och PD.  I denna rapport har även gjorts ansatser att formulera krav på material och täthetsprov-ning, som beställare kan använda i upphandlingar eller projekteringsanvisningar för att förbättra kvaliteten på sina anslutningar. Vidare arbete kommer dock att krävas för att koppla dessa mot lämpliga standarder på systemnivå. Kraven på vulkaniserat gummi och även termoelaster i tillämpliga standarder skulle behöva skärpas, men detta är en långsiktig process. Ett förslag från ett tidigare projekt återges och lyfts i denna rapport, vilket är att utföra relaxationsprov under längre tid.   Rapportens förslag till krav på verifiering av anslutningstätningar baseras på produkt-standarder för betongbrunnar och självfallsledningar i plast, samt en standard för själv-fallssystem. Det finns dock ingen standard eller liknande där kraven kan ställas. Even-tuellt skulle en frivillig märkning kunna tillämpas. Plaströr märks inom Norden med Nordic Poly Mark och för vissa andra produkter har det införts P-märkning genom SP/RISE.  Vidare anges sex framgångsfaktorer för tätare självfallssystem i rapporten vilka inklude-rar att gynnsamma entreprenadförutsättningar föreligger, att noggrannhet vid förlägg-ning av ledningar beaktas, att rätt anslutningstätning väljs, att leverantörens anvisningar följs, att kontroller på plats genomförs och att täthetsprovning genomförs. 



5 © RISE Research Institutes of Sweden 1 Bakgrund  Inom utvecklingsplattformen SUSPIPE samverkar VA-branschens tillverkare, leverantörer och beställare. För att utvärdera samverkan bedrivs ett antal angelägna delprojekt. Inom detta delprojekt (Pilotprojekt 2) undersöks lösningar för att koppla ihop betongbrunnar med strukturväggsrör i plast. Problemet definierades i ett tidigare projekt av Mårtensson m fl (2018).   Ambitionen i delprojektet var att ta fram underlag för att utveckla standardiserade anslutningar mellan strukturväggsrör av plast och betongbrunnar för spill- och dagvattenledningar. Det saknas idag en standard för att ansluta plastledningar till betongbrunnar och det kan bli stora problem med inläckage vid anslutningar mellan plastledningar och betongbrunnar när dåliga lösningar används. Utgångspunkten var att samla tillverkare, leverantörer och beställare i VA-branschen för ett samarbete och enas om en kravspecifikation för anslutningar mellan betongbrunnar och plastledningar. Inom VA-branschen har beställarna (anläggningsägarna) ett önskemål om en livslängd hos VA-systemen på 150 år. Medlemmarna i SUSPIPE tillfrågades och en grupp av intressenter sattes ihop för att arbeta vidare med frågan att definiera vari problemet låg - handlar det om okunskap eller bristfälliga lösningar? Initialt ägnades mycket tid åt att identifiera vari problemet låg. Brist på tekniska lösningar, kunskap, kostnad och tidsaspekter diskuterades för att försöka komma åt problemets kärna. 



6 © RISE Research Institutes of Sweden 2 Inventering av läget För att vidare bedöma läget och analysera roten till problemet med otäta anslutningar mellan strukturväggsplaströr och betongbrunnar genomfördes ett antal informella intervjuer med beställarrepresentanter, arbetsledare, entreprenörer och kontrollanter. Ett illustrativt urval av svaren syns nedan: ”Vi använder inte plast mot betong alls helst. Bara plast/plast och betong/betong” ”använder inte strukturväggsrör längre. Vi använder homogena släta rör av PP i normalfallet” ”oftast gjuter man in röret med hjälp av en betongsula på utsidan. Vet dock att det är kontroversiellt att betonggjuta runt plast, då det inte anses hålla över tid.” Summeringen av intervjuerna visar att problemet är välkänt och att lösningarna är mångsidiga – allt från att kringgå problemet genom att undvika vissa material-kombinationer helt, till användning av dyra och komplexa lösningar. Även motsatsen tillämpas, med enkla lösningar som man vet är tveksamma. Intervjuerna visar också att lösningarna ofta överlåts till entreprenörerna att besluta om och att pris ofta avgör val av lösning. Vidare blir konsekvensen att produkter prispressas i vissa inköpsled med sämre kvalitet som följd, trots att slutkunden är villiga att betala för kvalitet.   2.1 Identifierade problem Problemen som identifierats i projektgruppen och intervjuerna visualiseras i Figur 1. Problemen sträcker sig längs hela skalan från komponent till systemnivå och från tekniska svårigheter till upphandlingsutmaningar och tidspress vid byggnation.     



7 © RISE Research Institutes of Sweden  Figur 1: Identifierade problem kring otäta anslutningar mellan strukturväggsrör i plast och betongbrunnar hos självfallssystem 



8 © RISE Research Institutes of Sweden 3 Befintliga tekniska lösningar För att ansluta ett strukturväggsrör i plast till rund betongbrunn finns flera tänkbara lösningar. 3.1 Ingjuten plastmuff  För att ansluta plaströr till betongbrunnar finns olika typer av plastmuffar att gjuta in i brunnsväggen. Den plastmuff som gjuts in måste passa ihop med den typ av rör och dimension som ska anslutas. Plastmuffarna kan vara anpassade efter att de ska gjutas in genom speciella beläggningar eller vara av en mer generell typ, som kan använda för att koppla ihop rör. Denna typ av anslutning används främst vid större plaströr (>450 mm) som ansluter till elementbrunnar med plana väggar. I Figur 2 visas en ingjuten plastmuff i en rund betongbrunn. För släta plaströr finns möjligheten att gjuta in en tätning enligt Figur 3. 3.2 Anslutningstätning  Det finns olika typer av anslutningstätningar som tätar mellan plaströr och betongbrunn. I Figur 4 visas ett exempel på anslutningstätning. Ett hål borras i brunnsväggen med toleranser enligt tillverkaren av anslutningstätningen. Det finns anslutningstätningar som är avsedda för att koppla rör med slät ytteryta, och det finns även sådana som tillåter strukturväggsrör. I fall anslutningstätningar för släta rör används blir det en extra fog och det krävs en övergångsmuff mellan ett slätt rör och ett strukturväggsrör. Övergångslösningarna kan ge hydrauliska inskränkningar då insidans diameter förändras. Lösningar behövs för att undvika en strypning in mot brunn, vilket ofta sker vid övergångar mellan olika rörtyper. 3.3 Övergång via betongrör  Det finns möjlighet att först ansluta ett betongrör till betongbrunnen med avsedda tätningar. Vidare krävs en övergångsmuff (flexibel skarvkoppling) mellan betongrör och strukturväggsrör för att koppla ihop systemet. Detta innebär att det blir en extra fog och en risk för att nivån på vattengången inte blir samma över fogen. I Figur 5 visas en betongbrunn med en ingjuten tätning som medger en anslutning till ett betongrör. 



9 © RISE Research Institutes of Sweden  Figur 2: Ingjuten plastmuff i betongbrunn (Foto: Helena Mårtensson)  Figur 3: Ingjuten tätning i betongbrunn för anslutning av slätt plaströr (Foto: Stefan Karvonen)  



10 © RISE Research Institutes of Sweden  Figur 4: Anslutningstätning i två delar på strukturväggsrör och i betongbrunn (Foto: Kombiringen AB)  Figur 5: Ingjuten tätning i betongbrunn för anslutning av betongrör (Foto: Stefan Karvonen)  



11 © RISE Research Institutes of Sweden 4 Befintliga krav 4.1 AMA Anläggning 20 Nya AMA Anläggning 20 (Svensk byggtjänst, 2020) är under PDB - BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING uppdaterad med krav på att tätningsring av gummi ska finnas mellan brunn och plastledning – detta är nytt jämfört med AMA Anläggning 17 och en klar förbättring. Dock finns det generellt en eftersläpning på användningen av nya upp-lagor av AMA Anläggning – det brukar dröja några år innan den är fullt ut implemente-rad. Därför är det viktigt i detta sammanhang att lyfta fram texten i AMA Anläggning 20 och se till att den tas i bruk så snart som möjligt i så stor omfattning som möjligt. AMA Anläggning 20 har allmänt en definition av begreppet ”tät” som härleds till publikation P91 (Svenskt vatten, 2005) och dess olika toleransklasser. Det bör dock förtydligas att P91 främst är ett verktyg för besiktning och bara ställer krav på täthet vid själva provtryckningstillfället. Benämningen ”tät” enligt P91 ger alltså en viktig ögonblicksbild av anläggningens täthet. Kontroll i fält och tryckprovningar av brunn och ledning kan utföras med vatten enligt P91 (Svenskt vatten, 2005). Trycket ska vara 1 m vattenpelare över översta brunnsringens överkant. En bestämd mängd vatten får tillföras under 10 minuter så att trycknivån håll konstant. Alternativt kan provning utföras med luft och då tillåts en viss trycksänkning. Om systemet klarar provtryckningen, så ger den ett kvitto på att man har ”byggt rätt”. Det är inte ett hållbarhetstest, men ändå en bra kontroll av systemets funktion efter byggnation. Problemen med inläckage kan komma efter en tid då sättningar i marken uppstått, eller när exempelvis rotinträngning eller degradering av material sker. För att verifiera att anslutningen är tät över tid/hela livslängden räcker det dock inte med nuvarande krav att anslutningstätning ska finnas, det behöver kompletteras med krav på den också. 4.2 Plaströr Det finns plaströr avsedda för självfallsledningar i olika material (polyvinylklorid, polypropen, polyeten, polyprop(yl)en med mineraler) och de finns dessutom solida rör och lättviktsrör. De solida rören har homogent material genom rörväggen. Lättviktsrören har alltid en slät inneryta och kan ha en slät eller korrugerad ytteryta. De rör som har släta inner- och ytterytor har en kärna med lägre densitet bestående av skummat material eller kanaler med hålrum. Strukturväggsrören (de korrugerade rören) kan ha ribbor på utsidan eller vara av dubbelväggstyp med hålrum mellan inner- och ytteryta med jämna mellanrum. Standarden EN 13476 behandlar lättviktsrör och del 3 av den behandlar rör med korrugerad ytteryta. I standarden specificeras krav på material samt geometriska, fysiska och mekaniska krav på rören. Standarden hänvisar till en mer allmän standard för rör avsedda för självfallssystem EN 476 (2011). I Norden finns ett certifieringssystem med märkningen Nordic Poly Mark. Systemet sköts av organisationen INSTA-CERT, som består av certifieringsföretag i de nordiska länderna. För produkter som certifieras finns krav samlade i särskilda dokument (SBC) som hänvisar till aktuell standard. Tilläggskraven för strukturväggsrör sammanfattas i Tabell 1. När det gäller riktningsavvikelse så är kraven i standarden EN 476 (2011) något annorlunda jämför med EN 13476-3 (2018), se Tabell 1 och Tabell 2.  



12 © RISE Research Institutes of Sweden Tabell 1: Krav i produktstandard EN 13476-3 för självfallsrör med korrugerad ytteryta och slät inre yta jämte väsentliga tilläggskrav i SBC EN 13476. Egenskap, etc. Fall Krav EN 13476-3 Krav SBC EN 13476 Slaghållfasthet Innerdiameter mindre än Ø1200 mm Temperatur 0°C, Massa och fallhöjd anges i Tabell 14 av standarden, upprepade försök görs runt omkretsen på samma provkropp Temperatur -10°C, trappstegsmetod med ett slag per provkropp, andra massor och fallhöjder tillämpas i Annex H av EN 13476-3 Slaghållfasthet Innerdiameter större än Ø1200 mm Temperatur 0°C, Massa och fallhöjd anges i Annex K Temperatur -10°C, Samma värden på massa och fallhöjd som i Annex K av EN 13476-3 Fogtäthet  Ovalisering 5% och 10% av muff- resp spetsände; täthet ska uppfyllas vid villkor B i ISO 13259 med enbart ovalisering Ovalisering 10% och 15% av muff- resp spetsände; ; täthet ska uppfyllas vid villkor B i ISO 13259 med enbart ovalisering Fogtäthet  Riktningsavvikelse för ytterdiameter de  2° för de < 315 mm, 1,5° för 315< de <630 mm 1° för 630< de <1200 mm 0,5° för de >1200 mm  täthet ska uppfyllas vid villkor C i ISO 13259 med enbart riktningsavvikelse Riktningsavvikelse för ytterdiameter de  2° för de < 315 mm, 1,5° för 315< de <630 mm 1° för 630< de <1200 mm 0,5° för de >1200 mm  täthet ska uppfyllas vid villkor D i ISO 13259 med både ovalisering och riktningsavvikelse Styvhetsklass   Rör med styvhetsklass SN2 och SN16 certifieras inte  K-värde PVC-U 56 ≤ K-värde ≤ 70 Skärpt krav för inner- och ytterlager:  64 ≤ K-värde ≤ 70   Tillsatser PVC-U  Bly tillåts inte som stabilisator  Återvinningen   Inget återvunnet material tillåts    Tabell 2: Krav på riktningsavvikelse vid täthetsprovning i standard EN 476 (2011). Dimension [mm] Riktnings- avvikelse [mm/m] Riktnings- avvikelse [°] DN < 300  30 1,72 300 ≤ DN ≤ 600  20 1,15 600 < DN ≤ 1 000  10 0,57 DN > 1 000  10 × 1 000/DN  2000 10 × 1 000/DN 0,29   



13 © RISE Research Institutes of Sweden Tabell 3: Krav på riktningsavvikelse vid täthetsprovning i standard EN 1917 (2002) för betongbrunnar. Dimension  [mm] Riktnings- avvikelse [mm/m] Riktnings- avvikelse [°] DN < 250 50 2,86 250 10 × 1 250/DN 2,86 300 10 × 1 250/DN 2,39 600 10 × 1 250/DN 1,19 1000 10 × 1 250/DN 0,72 2000 10 × 1 250/DN 0,36   4.3 Betongbrunn Det finns oarmerade, stålfiberarmerade och armerade brunnar avsedda för att användas i avloppssystemet. Kraven på brunnarna finns i standarden EN 1917 (2002). De omfattar materialspecifikationer, ytjämnhet, geometri, mekanisk stryka och täthet. Standarden innehåller även speciella testmetoder. Leverantörerna ska CE-märka sina produkter med hjälp av ZA-bilagan i standarden. Det finns ett tredjepartsförfarande med en märkning av betongprodukter kallad BBC som utförs av certifieringsorganet NORDCERT (2020).  Täthet av brunn med anslutande ledning av betong provas i laboratoriemiljö med vatten av ett tryck på 50 kPa (0,50 bar) läggs på invändigt mätt vid centrum på den nedersta anslutningen. Under provningen ska det anslutande röret vinklas relativt centrumaxeln på hålet i betongbrunnen. Avvikelsen från den ideala riktningen ska vara det minsta av 12 500/DN mm/m och 50 mm/m. Parametern DN är ett heltal som motsvarar det anslutande rörets innerdiameter. I Tabell 3 anges vilka vinklar detta motsvarar. Tryckets varaktighet ska vara 15 minuter och inget läckage ska ske eller fel ska visa sig under denna tid.  Ytterligare ett täthetsprov ska göras där en skjuvkraft i skarven mellan brunn och rör, skapas genom att yttre laster läggs på. Skjuvkraften ska i kiloNewton vara 0,03 multiplicerat med DN angiven i millimeter, dvs för DN 400 ska ha ett tryck på 12 kN läggas på hjässan vid fogen. Samma tryck, varaktighet och observationer ska tillämpas som tidigare. Man kan även välja kombinera vinkelavvikelse och skjuvkraft med en reducerad kraft på 0,01 x DN. 4.4 Materialkrav på anslutningstätning  I AMA Anläggning 20 finns hänvisning till att tätningsring ska uppfylla kraven enligt EN-681-1 gällande vulkaniserat gummi.  Generellt sett så bedöms kraven enligt EN 681-1 och EN 681-2 angående ålders-beständighet som rätt svaga. Kraven på accelererad åldring av vulkaniserat gummi i EN 681-1 är låga. För packningsmaterial som ska användas för tillämpningar med kallt vatten eller avlopp, krävs en accelererad åldring på 7 dagar vid 70 °C. För termoelaster, som ska användas i icke trycksatta termoplastiska rör för transport av regnvatten, gäller 



14 © RISE Research Institutes of Sweden samma nivå och längd på accelererad åldring enligt EN 681-2:2000, som för vulkaniserat gummi. En åldring av denna typ säger inget om funktion hos en tätad fog eller beständighet hos tätningsmaterial om 150 år. Kraven före och efter accelererad åldring skiljer sig dock för vulkaniserat gummi och termoelaster. Kraven behandlar brottspänning, brottöjning, sättning, hårdhet, spänningsrelaxation, volymändring i vatten samt motstånd mot ozon. Sällström & Höije (2019) undersökte nedbrytning av EPDM-gummi och termoplastiska polymerer (TPE). Tätningsmaterialen utsattes för accelererad åldring under drygt 1 år vid temperaturer upp till 90 °C i torr miljö med god tillgång på syre. Dragprov och kemiska analyser genomfördes på materialen. Vidare genomfördes även sättnings-mätningar vid de förhöjda temperaturerna 70, 80 och 90 °C. Baserat på genomförda undersökningar i valda miljöer slogs det fast att livslängden för de provade kvaliteterna är mer än 150 år. Livslängden begränsades av att brottöjning tillåts minska till 50% jämfört med jungfruligt material och av att en sättning på 50% tillåts. Resultaten talar för att det skulle gå att skärpa kraven i standarderna EN 681-1 och EN 681-2. Vid formulering av mer relevanta och skärpta krav måste även tidsåtgången för verifieringen beaktas.    



15 © RISE Research Institutes of Sweden 5 Förslag till krav på betongbrunn med anslutande strukturväggsrör i plast Nedan följer de förslag på krav som arbetats fram i projektgruppen. Den allmänna riktlinjen har varit att de krav som ställs på tätningar i AMA Anläggning och andra texter bör vara sådana att de fungerar både för strukturväggsrör och släta rör samt att användningen bör vara enkel för att klara 150 års hållbarhet. Kravförslagen är diskuterade med kompetenser även utanför projektgruppen.  5.1 Krav på täthet hos betongbrunn och anslutande plastledning  Vid verifiering av system av betongbrunn med anslutande självfallsledning av plast och ingående packningar eller andra övergångar bör kraven på täthet vara desamma som vid certifiering av betongbrunnar med anslutande självfallsledning av betong. För betong-brunnar gäller standarden EN 1917 (2002) med kompletterande svenska krav enligt SS 227001 (2005). Vid fogtäthetsprovning av självfallsrör av plast används liknande vinkelavvikelser mellan 1-2° enligt ISO 13259:2018, som de angivna i EN 1917 (2002). Den övergripande standarden för självfallssystem EN 476 (2011) anger också liknande riktningssvikelser. Tryckets varaktighet ska vara 15 minuter och inget läckage ska ske under denna tid. Inga andra visuella defekter får förekomma under testningen. Tätheten bör också verifieras med luft med ett undertryck på 30 kPa (0,3 bar), som det görs för fogtäthetsprovning av självfallsrör i ISO 13259 (2018). Lägg på trycket under minst 5 minuter. Därefter stängs en ventil till provet och trycket mäts under 15 minuter. Det ska inte minska med mer än 10%.  Vid fogtäthetsprovning av självfallsrör av plast enligt ISO 13259 (2018) verifieras täthet även vid ovalisering. Då ovaliseras spetsänden 5% och muffänden 10%. Då ett plaströr ansluts till en betongbrunn kommer inte hålet i brunnen att ändras vid yttre belastning från omgivande material. Det är därför rimligt att påföra minst samma ovaliserings-skillnad vid provning av ett plaströr, som ansluts i en betongbrunn. Då blir ovaliseringen av det anslutande plaströret minst 5%, men lämplig kravnivå bör ligga i spannet 5-10%. Ovaliseringen bör läggas på ett avstånd från betongbrunnens vägg, som är det största av 0,14-0,15 av den yttre diametern av röret och 100 mm. För rör som är mindre än Ø710 mm ska balkarna, som påtvingar ovalisering vara 100 mm breda. Tätheten bör undersökas på samma sätt med vatten och luft enligt ovan.  I standarden EN 1917 (2002) belastas istället det anslutande betongröret till brunnen med en kraft vid täthetsprovning. Syftet är att skapa en excentricitet, som skulle kunna skapa en otät spalt vid tätningen. Detta kan ske när omgivande fyllnadsmaterial trycker på röret till följd av sättningar och/eller belastningar vid marknivån. För en plastledning skulle en spalt kunna skapas av en ovalitet hos röret till följd av belastning från omgivande fyllnadsmaterial. Det bedöms därför mer relevant att prova täthet till följd av en ovalisering, som beskrivits ovan. Förslag till krav på täthet sammanfattas i Tabell 4. Här skulle istället riktningsavvikelsen kunna tas från Tabell 2. 



16 © RISE Research Institutes of Sweden Tabell 4: Förlag till tätningskrav på betongbrunn och anslutande plastledning Riktnings- avvikelse  Ovali-sering Media  Tryck Tid Krav Minsta av 12 500/DN mm/m och 50 mm/m 5-10% Vatten 50 kPa 15 min Inget läckage accepteras Luft -30 kPa 15 min 10% tryckför-ändring efter stängning av ventil accepteras   5.2 Materialkrav på anslutningstätning  Gällande kraven på att anslutningstätning mellan strukturväggsrör och brunn ska uppfylla EN-681-1 gällande vulkaniserat gummi bör övervägas att på sikt även inkludera EN 681-2 gällande termoelaster (TPE) för att tillåta utveckling av nya lösningar. TPE har fördelen att den kan hållas på plats bättre på plaströren genom att en sådan packning kan vara en integrerad del av plaströret. Som nämnts tidigare så bedöms dock kraven enligt både EN 681-1 och EN 681-2 angående åldersbeständighet vara svaga. I rapporten av Johansson (2020) samman-fattas problematiken kring täta gummiringsfogar. Teoretiska beräkningar av föränd-ringen av tätningstryck i en fog med självfallsrör av polypropen gjordes. Simuleringarna visade för den aktuella fogen att under 100 år så minskade tätningstrycket mot spets och muff från 0,8 MPa respektive 0,5 MPa till 0,15 MPa. Vidare så gjordes relaxationsförsök vid 80, 90 och 105 °C med provkroppar av EPDM. Extrapolation ner till 20 °C ger att livslängden är längre än 150 år om en relaxation 50% accepteras. I rapporten fastslogs ett tilläggskrav baserat på relaxationsförsök, se Tabell 5. Detta tilläggskrav skulle kunna vara ett bra komplement till EN 681-1 och EN 681-2.   Tabell 5: Tilläggskrav på tätningsmaterial föreslaget av Johansson (2020), vilka bedöms kräva provningstid längre än 1 år. Försök Temperatur Metod Livslängdskrav Relaxation enligt metod A i  ISO 3384-1 (2019) Konstant vid  70, 80 och 90 °C Livslängd beräknas enligt ISO 11346 (2017) med Arrheniussamband Relaxation mindre än 50% vid 20 °C efter 150 år  



17 © RISE Research Institutes of Sweden 5.3 Monteringskrav på anslutningstätning och ledning Då anslutningstätning ska monteras krävs att borrhålets tolerans följer anvisningar från leverantören av anslutningstätningen. Detta gäller både för hål borrade i fält då ansvaret då hamnar hos entreprenören/utföraren och fabriksborrade hål, som omfattas av brunnsleverantörens åtaganden. Det måste finnas instruktioner och eventuellt speciell utrustning för att montera rör i anslutningstätningen, utan att skada betongbrunnen eller få en otät anslutning. Instruktioner och utrustning ska vara anpassade efter den montagekraft som krävs. Ett sätt att få monteringskrav på anslutningstätningar är att ställa kravet i AMA Anläggning. Anslutningar av plastledning till betongbrunn hanteras under PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING och PCB 13 Anslutning av va-ledning till brunn, kammare e d  Efter sista stycket under PDB bör tilläggas att Anslutningen ska monteras enligt leverantörernas/tätningsleverantörens anvisningar.  5.4 Förbättrad hydraulisk funktionalitet  För att få optimal hydraulisk funktionalitet hos självfallsledningar bör riktningsändringar tas i brunnarna och inte utanför. I AMA Anläggning 20 under PCB 131 Anslutning av självfallsledning till brunn, kammare och dylikt står följande:  Anslutning i brunn ska utföras med jämn övergång utan att orsaka att dämning uppstår i brunnsbotten.  Anslutning till brunn mellan infodringsledning eller renoveringsfoder och befintlig ledning ska vara tät.  Förslaget är att texten under PCB.131 kompletteras genom att följande text läggs till: Anslutning ska anpassas till typ av rörledning.  Ledningars vinkeländringar ska tas i brunnar och ledning ska läggas i rak linje mellan brunnar. Eventuellt bör texten under PCB.131 kompletteras med text liknande den som står under PCC.3:  Anslutning av rörledning av plast i betongbrunn ska utföras med tätningsring av gummi mellan rör och brunnsvägg. Gummiringen ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1. 



18 © RISE Research Institutes of Sweden 6 Hur når vi ut? En viktig aspekt  av SUSPIPE är kunskapsspridning. Därför har pilotprojekt 2 även samlat de lite mer allmänna ”bra att ha”-kunskaperna i ett tillgängligt format i form av en kort punktlista. Denna lista är ett komplement till Figur 1 som visar identifierade problem kring otäta anslutningar mellan strukturväggsrör i plast och betongbrunnar på självfallssystem. 6 framgångsfaktorer för en tät anslutning mellan plaströr och betongbrunn 
• Följ AMA Anläggning 20 – Använda ALLTID anslutningstätning! ”Vid fogning av plastledning till brunn ska fogning utföras med tätningsring av gummi mellan rör och brunnsvägg”. 
• Behandla rören schysst! Förläggning måste göras korrekt för att undvika deformation av rören vilket kan leda till otäta anslutningar. Se till att AMA Anläggning kod CEC.311 Kringfyllning för VA-ledning följs. Nära brunn är det extra viktigt med sidopackningen för att behålla röret runt och undvika läckage. 
• Gör rätt - inte snett! Lägg ledningen i hålets riktning och packa väl för att undvika sättning. Eventuellt måste ledningen ha ett visst fall/vinkel. En korrekt utförd anslutningstätning kompenserar mot viss riktningsavvikelse och deforma-tion av röret, men för långsiktig täthet krävs det att man inte ligger på gränsen redan från början.  
• Ställ krav på rätt material – gummiblandningen ska ha rimlig livslängd på över 100 år. 
• Följ leverantörens anvisningar: Släta, porfria, runda borrhål. Montera enligt anvisningar – använd anvisat glidmedel, rätt montagekraft, instickslängd, mm. 
• Håll koll! Provning och kontroll i fält behövs! Du beställare: Kontrollera att förutsättningarna är de rätta och att montaget utförs rätt. Använd Provtryckning i större omfattning – även för arbeten utförda i egen regi.   



19 © RISE Research Institutes of Sweden 7 Slutsatser Problemen med otäta anslutningar mellan betongbrunnar och strukturväggsrör i plast har många grundorsaker – från dåliga förutsättningar på plats, tidspress och bristande kontroll till kunskapsbrist och avsaknad av krav samt av standarder att kravställa emot.  För att få täta anslutningar finns lösningar i form av olika anslutningstätningar av vulka-niserat gummi, vilka i vissa fall kan kräva någon typ av övergång mellan olika rörtyper. Nackdelen med övergångar är att det kan bli förändringar av innerdiametrar och hydrau-lisk försämring. Nya AMA Anläggning 20 kräver att anslutningstätningar ska användas men viss eftersläpning finns alltid i implementering av nya AMA i upphandlingar. För att få konsekventa krav på anslutningstätningar bör dock kompletterande formuleringar införas i AMA Anläggning under PB, PC och PD. Några förslag har lämnats i denna rapport. De berör användandet av anslutningstätningar och läggning av självfallsrör. Problemet med kravställning av anslutningstätningar är, dels att anslutningstätningarna ofta är länken mellan två olika material, plast och betong, och därmed faller utanför ramen, dels att de inte endast kan verifieras omonterade utan per definition är dess funk-tion en del av ett system. De standarder som finns idag är nästan uteslutande på kompo-nentnivå och medger test av materialkvalitet men inte funktion i ett delsystem. I denna rapport har gjorts ansatser att ändå formulera krav på material och täthetsprovning, som beställare kan använda för att förbättra kvaliteten på sina anslutningar. Vidare arbete kommer dock att krävas för att koppla dessa mot lämpliga standarder på systemnivå. Kraven på vulkaniserat gummi och även termoelaster i tillämpliga standarder skulle behöva skärpas, men detta är en långsiktig process inom CEN vilket ligger helt utanför detta projekt. Ett förslag som dock skulle kunna bidra till högre kvalitet är att utföra längre relaxationsprov. Kravspecifikationen togs fram i ett tidigare projekt och återges och lyfts i denna rapport. Förslag till funktionskrav på anslutningstätningar har också tagits fram inom del-projektet. Kraven baseras på produktstandarder för betongbrunnar och självfalls-ledningar i plast, samt en övergripande standard för självfallssystem. Det finns dock ingen standard eller liknande där kraven kan ställas. CE-märkning är inte möjlig eftersom en produktstandard med ZA-bilaga saknas. Eventuellt skulle en frivillig märk-ning kunna tillämpas. Plaströr märks inom Norden med Nordic Poly Mark och för vissa produkter har det införts P-märkning genom SP/RISE. För betong¬produkter finns den frivilliga märkningen BBC.  Möjligheten finns också för enskilda framåtsyftande ledningsägare att ställa dessa krav i enskilda upphandlingar eller i projekteringsanvisningar för att på så sätt driva utveck-lingen mot allmän acceptans och harmonisering i standarder.  Då problemen med otäta anslutningar inte bara beror på bristande standarder lyfts även i rapporten de praktiska åtgärder som finns till hands för VA-huvudmännen, men som i många fall inte nyttjas. Dessa är uppdelade i sex framgångsfaktorer för tätare självfalls-system vilka inkluderar att se till att gynnsamma entreprenadförutsättningar föreligger, noggrannhet vid förläggning av ledningar, att välja rätt anslutningstätning, följa leveran-törens anvisningar och att kontrollera på plats och följa upp konstruktionen med täthets-provning. 
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