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Abstract 
 

Damage to coated plastics pipes from trenchless laying 
techniques 
This project aims at evaluating an external coating on plastics pipes, and its protective 
function against scratches and scoring damage from trenchless laying techniques. 

PE100 pressure pipes with four different coatings were tested in horizontal drilling and 
pipe bursting field-trials. During the tests, the lengthwise and cross-sectional deforma-
tions of the pipe were measured along with the traction force. The pipes’ surfaces were 
examined with respect to scratches, and the depth of the most prominent ones were de-
termined. 

Of the two laying techniques, pipe bursting was the one causing the deepest scratches. 
Horizontal drilling was not significantly worse than ordinary handling during transport 
and preparation with respect to scratch depth. Dragging of the pipe above ground on as-
phalt surfaces caused severe damage to the pipe wall. 

The deepest scratches were seen on two pipe alternatives with soft coatings. Due to thick-
ness, however, these coatings were not penetrated and thus successfully protected the 
main pipe wall. The hardest coating tested, a polypropylene alternative, were also the 
thinnest one, and was penetrated at one location during the pipe bursting test. 

The traction force on the pipe was significantly higher during horizontal drilling than 
during pipe bursting. On the other hand, ovalisation of the pipe’s cross-section was 
greater during pipe bursting. 

Keywords: Horizontal drilling, pipe bursting, polyethylene, coated pipes, scratches 
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Förord 
Föreliggande projekt har syftat till att utvärdera i vilken mån ett utvändigt mantelskikt 
skyddar en plaströrsledning mot repor och skrapskador då den läggs med styrd borrning 
samt rördragning genom uppspräckt järnledning. 

Arbetet har finansierats av Hallingplast, Pipelife, Uponor, Wavin, Styrud och SP Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut. Skånska Plastsvets och Quickpipe har varit behjälpliga 
vid genomförandet av fältförsöken. 
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Sammanfattning 
Detta projekt har syftat till att utvärdera repor och skrapskador på plaströr med utvändig 
skyddsmantel då de läggs med grävningsfria tekniker. 

Tryckrör av PE100-kvalitet med fyra olika typer av skyddsmantlar provades i fältförsök 
med styrd borrning och rörspräckning. Under rördragningarna mättes dragkraften på röret 
samt deformationerna i längs- och tvärled. Rörens ytskikt undersöktes med avseende på 
repor och djupet hos de mest framträdande skadorna mättes upp. 

Av de två läggningsteknikerna visade sig rörspräckningen orsakade de värsta skrapska-
dorna. Den styrda borrningen gav inte upphov till skador som var väsentligt svårare än de 
som kan uppträda till följd av normal hantering av rören under transport och leverans. Det 
visade sig dock att släpning av röret på asfalttäckt markyta kan ge betydande repor. 

De djupaste reporna uppkom på två röralternativ med mjuka skyddsmantlar. Dessa pene-
trerades dock inte tack vare sin tjocklek och lämnade därmed huvudröret intakt. Den hår-
daste manteln, en polypropenvariant, var också den tunnaste och denna penetrerades på 
ett par ställen under rörspräckningsprovet. 

Dragkraften på röret var betydligt högre under den styrda borrningen än under rörspräck-
ningen. Det omvända gällde dock beträffande ovalisering av rörtvärsnittet. 
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1 Bakgrund 
Skyddsmantlade rör – med ett skyddshölje utvändigt på det ordinarie huvudröret – har 
introducerats på marknaden av flera större rörtillverkare de senaste åren. En av de tänkta 
fördelarna med skyddsmanteln är att ytan på huvudröret skyddas mot omgivningen direkt 
från tillverkningsprocessen, vilket kan göra det överflödigt att skrapa rörytan före stum-
svetsning. Skyddsmantelns inverkan på svetsbarheten har studerats av Bergström m fl 
(2004), men ingen tydlig skillnad kunde ses avseende hållfastheten hos ”oskrapade” svet-
sar på skyddsmantlade respektive omantlade rör. 

Manteln har dock en mer tydlig funktion som mekaniskt skydd för rörets huvudmaterial 
mot skador från exempelvis ovarsam hantering eller så kallade grävningsfria läggnings-
tekniker. Grävningsfri teknik tilldrar sig ett växande intresse. Metodiken går i princip ut 
på att röret dras genom en befintlig ledning eller en förborrad tunnel i marken. Till skill-
nad från traditionell metodik med öppen schakt kan man således relativt lätt passera be-
svärliga hinder, som till exempel vattendrag eller järnvägsbankar. Det finns en rad olika 
varianter av grävningsfria tekniker. Se till exempel Bjurström & Wingqvist (2004) för en 
översikt. 

Då röret dras genom marken eller en uppspräckt befintlig ledning utsätts det för tämligen 
omild behandling med väsentliga repor och skrapskador som uppenbar risk. Stokes m fl 
(2001) har gjort statistiska utvärderingar av repdjupen på rör av PE80-kvalitet efter att de 
utsatts för såväl styrd borrning som rörspräckning. Slutsatsen var att rörspräckning är mer 
kritisk med avseende på repdjup än styrd borrning. Vid rörspräckning mätte man upp ca 
0,9 mm djupa repor för ∅ 90 mm och ∅ 180 mm SDR 11. För styrd borrning genom 
lerjord visade mätningarna på maximala repdjup på ca 0,1 – 0,2 mm för ∅ 90 mm SDR 
11, ca 0,3 mm för ∅ 180 SDR 17 samt ca 0,7 mm för ∅ 225 SDR 17. Man gjorde även 
kompletterande försök med styrd borrning av ett rör (∅ 90 mm SDR 17) försett med po-
lypropenmantel1 och uppmätte där ett maximalt repdjup på ca 0,4 mm. 

Det står inte fullt klart vilka konsekvenser en repa får för den tekniska livslängden hos en 
tryckrörsledning. En repa leder till en direkt spänningskoncentration genom att väggtjock-
leken minskar och kan också, beroende på sin geometri, utgöra en sprickanvisning. Rör-
tillverkarna rekommenderar själva i sina tekniska anvisningar (Pipelife Sverige, 2000; 
Nordisk Wavin, 2000; Wavin Plastics 2001; Rix, 2005)  att djupet hos en repa får vara 
maximalt 10 % av väggtjockleken och att den inte bör vara för skarp. Detta har utvecklats 
till en tumregel i branschen. 

 

                                                      
1 Av samma typ som provrör 2 i föreliggande projekt. 
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2 Fältförsök 
Vid det inledande projektmötet, 14 November 2003, beslutades att två separata fältförsök 
skulle genomföras: 

1. Styrd borrning genom ”värsta möjliga” material. 

2. Rördragning genom uppspräckt järnledning (rörspräckning). 

2.1 Försöksförutsättningar 
Fältförsöken genomförs vid lämpliga anläggningsobjekt med dragningslängder på minst 
100 meter. De i studien ingående prov- samt referensrören skarvas på i fronten av den 
ordinarie rörledningen som skall dras på plats.  

2.1.1 Prov och referensrör 
För vardera fältförsök ingår en provlängd på 8 m bestående av ett 2 m långt mantlat 
PE100-rör (provrör), med dimensionen Ø160 mm SDR 11, från respektive rörtillverkare. 
Provbitarna svetsas samman i ordning efter ökande ytterdiameter, där röret med minst 
diameter placeras först. För att undvika en lägre påkänning på de främre provrören på 
grund av  rymmarens respektive spräckkonans större diameter, placeras 12 m långa 
omantlade rör före respektive efter den 8 m långa provsträckan. De omantlade rören fun-
gerar samtidigt som referensrör, på vilka också repdjupsmätning utförs. Eftersom den 
valda provrörslängden troligtvis är tillräckligt lång för att svetsvulsterna inte märkbart 
skall störa omgivningen med en lägre påkänning, beslutades att svulsterna skall finnas 
kvar vid dragningen. SP ombesörjer för sammansvetsningen av provrören samt montage 
av mätutrustningen i det främre provröret, för respektive fältförsök. Svetsparametrar etc. 
bestäms i samråd med tillverkarna. 

Prov- och referensrören utgjordes av: 

Provrör 1 Wavin TS, PE 100, PN 16, SDR 11, ∅ 160 mm, gulfärgad polyeten 
Märkning: 0000 WAVIN/W RAL KO DVGW DG-8111 BN 0614 PE100 003 SDR11 

160x14,6 =251003= 23 DIN8074 GRAD B WAVIN TS Gasrohr mit Schutz-
eigenschaften 

Provrör 2 Uponor Profuse, PE 100, PN 16, SDR 11, ∅ 160 mm, ofärgad polyeten 
med ca. 0,5 – 0,9 mm mm tjock rödbrun skyddsmantel av polypropen 

Märkning: UPONOR A/S PROFUSE  SBC 218-KP72 PE/0 160×14,6 SDR11 
PE100 PN16 PE80 PN10 29.03.2001 01209 m --COATED ROR-- 

Provrör 3 Hallingplast, PE 100, PN 16, SDR 11, ∅ 160 mm, svart polyeten med ca. 3 
mm tjock blå skyddsmantel av polyeten 

Märkning: 160x14,6 PE100 SDR11 HALLINGPLAST 28/08/02 (0084, 0000) PP-HM 
BESKYTTELSEKAPPE 3,0 mm 

Provrör 4 PipeLife Robust, PE 100, PN 10, SDR 17, ∅ 160 mm, svart polyeten med 
ca. 3 mm tjock blå skyddsmantel av polyeten 

Märkning: PIPELIFE PE100 ROBUST PIPE OCHRAN. POVLAK PEHD 160×9,5 
SDR17 PN10 CSN EN 12201 

Referensrör PipeLife, PE 100, PN 10, SDR 17, ∅ 160 mm 
Märkning: = PIPELIFE =   160×9,5   PN10   PE100    67 

2.1.2 Ingående mätutrustning  
För att kontrollera vilka påkänningar som rören utsätts för under rördragningen mäts rö-
rens förlängning och ovalisering med små batteridrivna lägesgivare och dataloggrar pla-
cerade inuti ett av provrören. Dragkraften mäts med en i draghuven installerad lastcell.  
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2.1.3 Provplatserna 
Markförhållanden, anläggningsobjektets djup och längd, typ och dimension på rymmare 
respektive spräckkona och så vidare dokumenteras i de båda fältförsöken. Utöver detta 
noteras även eventuella särskilda händelser eller svårigheter under dragningen.  

2.1.4 Analys före respektive efter dragning 
Samtliga provrör mäts upp med avseende på geometri före respektive efter genomförda 
fältförsök. Befintliga transportskador före dragning samt alla uppkomna yt- och repskador 
under dragningen mäts upp till antal, längd och djup och fotograferas. Däröver kontrolle-
ras vidhäftningshållfastheten mellan mantel och rör före respektive efter rördragningen. 

2.2 Styrd borrning i Ballingslöv 
Det första fältförsöket genomfördes 2004-09-01 och utgjordes av styrd borrning under en 
järnväg i Ballingslöv utanför Hässleholm. Borrsträckan uppgick till 123 m och det var 
Styrud AB som utförde själva borrningen. De sammansvetsade prov- och referensrören 
hakades på i fronten av ordinarie anläggningsobjekt som i detta fall bestod av ett kabel-
skyddsrör PN6 PE80 SDR17 Ø 160 mm med en längd på 126 m. Beställaren var Bal-
lingslöv kommun och huvudentreprenören var NCC. 

Sammansvetsningen av prov-, referens- samt anläggningsrör utfördes av Skånska Plast-
svets AB. Enligt plan användes en provrörsträcka på 4 × 2 m mantlade PE-rör (P1 – P4) 
samt en referensrörsträcka på 6 × 2 m före (R1 – R6) och efter (R7 – R12), Figur 1. Total 
rörlängd var 32 m. Rörbitarna svetsades samman i diket/vägrenen utefter vägen och slä-
pades på detta underlag, som bestod av grästäckt mark, under själva dragningen innan de 
äntrade det borrade hålet, Figur 2. 

Maximalt borrdjup uppmättes till 4,01 m under själva järnvägen. På grund av felaktiga 
dimensioner på levererad dragkraftsutrustning genomfördes ingen direkt mätning av 
dragkraften, men utslaget i hydrauliksystemet i Styruds entreprenadmaskin2 varierade 
mellan 300-1500 PSI. För dragningen användes en rymmare av märket Kodiak med di-
mensionen Ø250 mm. 

Rördragningen startade klockan 20.12 och avslutades klockan 23.17. Markförhållandena 
var till största del relativt gynnsamma med jordmaterial av sand och lera. Däremot ut-
gjordes vissa partier av mycket stenig mark vilket medförde att den totala dragningen 
blev relativt tuff. De bitvis svårare partierna, efter ca 50 m dragning, syns tydligt vid 
granskning av mätresultaten i avsnitt 3.4.1. Efter ca 80 m uppmättes den maximala drag-
kraften. Detta parti var så stenigt att backflödet av bentonitlösning helt försvann och där 
man i ett första skede misstänkte rörbrott.  

När dragningen var klar separerades först prov- samt referensrörsträckan från ordinarie 
anläggningsobjekt med motorsåg för att sedan kapas ytterligare till hanterbara längder på 
ca 2 m för vidare transport till SP för uppföljning och analys. 

                                                      
2 Ditch Witch 2720. 
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Figur 1 Översikt över prov- och referensrör vid styrd borrning i Ballingslöv. Dragningsriktning 

åt vänster i figuren. 

 
Figur 2 Hantering av rör i fält vid arbete med styrd borrning. 

2.3 Rörspräckning i Bromma 
Fältförsök nr 2 utgjordes av vibrationsfri rörspräckning och utfördes 2004-09-14 på Sol-
viksvägen i Stockholm. Det ordinarie anäggningsobjektet var relining av en befintlig 
renvattenledning i gjutjärn, Ø150 mm, med stumsvetsad PE80-ledning, Ø160 mm PN10 
och beställare var SVEAB. Den totala längden på objektet var 240 m uppdelad på tre 
sträckor på 60, 80 respektive 100 m. Genomförandet av själva rörspräckningen samt 
sammansvetsningen av rören utfördes av Quickpipe AB.  

Prov- och referensrören hakades på i fronten av det ordinarie anläggningsobjektet på den 
mellersta objektsträckan som uppgick till 80 m. Anledningen till att denna sträcka valdes 
var möjligheten till grävning av en extra lång schakt – ett krav för att prov- och referens-
rör skulle kunna tas upp efter genomförd dragning. 

Enligt plan användes en provrörsträcka på 4 × 2 m mantlade PE-rör (P1-P4). På grund av 
platsbrist i det täta bostadsområdet, användes en kortare referensrörsträcka bestående av 5 
× 2m före (R1-R5) respektive 1 × 2m efter (R6) provröret med en total rörlängd på 20 m, 
Figur 3. Rörbitarna svetsades samman i diket/vägrenen längs Alviksvägen, på grästäckt 
mark och grus. Efter sammansvetsning av provsträckan och det ordinarie projektröret 
hakades det på en grävmaskin som transporterade det vidare till anläggningsplatsen. 
Transporten innebar att röret släpades ca 800 m efter grävskopan på asfalterad gata, Figur 
4. Detta innebar att betydande skrapskador uppstod redan i den inledande fasen av an-
läggningarbetet, Figur 5. 
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Vattenledningen låg ca 2 m under mark. Dragkraften vid rörspräckningen noterades av 
Quickpipe till ca 100 – 250 kN. Vid försöket användes också en separat utrustning för 
dragkraftsmätning, av märket Grundolog från Vretmaskin, se Figur 6, sidan 12. Utrust-
ningen som monterades fast bakom spräckkona i fronten av det första referensrören (R1), 
där utrustningens ”svans” innehållande dataloggern låg inuti R1. Grundologgen uppmätte 
under dragningen en maximal dragkraft på ca 30 kN. För själva rörspräckningen använ-
des en spräckkona med en diameter på 200 mm. 

Rördragningen startade klockan 09.17 och avslutades klockan 10.40, då provsträckan 
kom upp i mottagarschakten och separerades från det ordinarie projektröret. 

Markförhållandena bedömdes som normala, med jordmaterial av sand och sten. 

 
Figur 3 Översikt över prov- och referensrör vid rörspräckning i Bromma. Dragningsriktning åt 

vänster i figuren. 

  
Figur 4 Hantering av rör i fält vid arbete med rörspräckning. 

   
Figur 5 Exempel på skrapskador efter släpning av rör på asfalterad gata. 

2.4 Mätningar 
Under försöken gjordes kontinuerliga mätningar av dragkraften samt deformationerna i 
radiell och axiell riktning på ett av provrören. Före och efter genomförda försök granska-
des provrören med avseende på förekomsten av repor och skrapskador. Djupen hos de 
mest prominenta reporna bestämdes på samtliga provrör och på några av referensrören. 
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2.4.1 Dragkraft 
Vid den styrda borrningen i Ballingslöv var avsikten att dragkraften under rördragningen 
skulle mätas med en kraftcell tillhandahållen av företaget Perforator. Den utrustning som 
fanns tillgänglig på provplatsen var dock inte lämplig att använda. Huvudanledningen var 
att mätutrustningens fronthuv var så mycket större i diameter än provrören att försöksre-
sultaten sannolikt blivit missvisande med avseende på repdjup och skrapskador om den 
använts. En kvantitativ kontroll av dragkraftsförloppet gjordes ändå genom att hydraul-
trycket i Styrud entreprenadmaskin antecknades med jämna mellanrum. 

Vid rörspräckningen i Bromma mättes dragkraften med en utrustning benämnd Grundo-
log (Figur 6) tillhandahållen av Vretmaskin AB. 

  
Figur 6 Grundolog – utrustning för dragkraftsmätning. 

2.4.2 Rördeformationer 
Deformationerna under rördragningen mättes i radiell och axiell led med lägesgivare 
monterade i det första provröret, Figur 7. Lägesgivarna var av resistiv typ av fabrikat 
Duncan med slaglängden 12,5 mm. Mätdata samlades in var 30:e sekund och sparades i 
datainsamlingsenheter av fabrikat TinyLogger. Såväl datainsamlingsenheter som lik-
strömsbatterier för matning av lägesgivarna var fast monterade inuti röret och ”åkte med” 
under rördragningen. 
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Figur 7 Lägesgivare inbyggda i provrör för kontinuerlig kontroll av radiella och axiella defor-

mationer. 

2.4.3 Repor och skrapskador 
Provrören 1 (Wavin), 2 (Uponor) och 3 (Hallingplast) granskades med avseende på före-
komsten av repor och skrapskador innan fältförsöken genomfördes3. Detta gjordes för att 
ge en bild av hur rören hanteras innan de levereras och för att kunna särskilja de repor 
som uppstod under försöken från de som fanns redan innan. 

Efter genomförda försök mättes djupen upp hos de mest prominenta reporna hos samtliga 
provrör och några av referensrören. Detta gjordes genom att rören kapades upp vinkelrätt 
reporna varvid tvärsnitten fotograferades. Repdjupen mättes därefter upp på fotografiet. 

                                                      
3 Provrör 4 (PipeLife) anlände till SP precis i anslutning till fältförsökens genomförande varför en 
leveranskontroll av eventuella repdjup inte hann göras. 
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3 Resultat och diskussion 
3.1 Repor och skrapskador vid leverans 
Provrören 1 – 3 kontrollerades med avseende på repor och skrapskador när de levererades 
till SP, det vill säga innan fältförsöken genomfördes. En hel del mindre repor fanns på 
rören redan vid leverans. Det handlar huvudsakligen om skrapmärken och mindre jack i 
ytan som sannolikt stammar från hantering under transport. 

De djupaste reporna i provrör 1 – 3 var ca 0,28 mm, 0,25 mm respektive 0,48 mm, Figur 
9 nedan. Djupet hos repor som uppstår vid normal hantering av rören är alltså storleks-
ordningsmässigt jämförbara med de som uppstår vid styrd borrning. 

   
Figur 8 Exempel på repor och skador på provrör 1 (Wavin), 2 (Uponor) respektive 3 (Halling-

plast). 

Antalet repor som hittades varierade betydligt mellan de olika rören, Tabell 1. Ingen strikt 
definition av vad som räknas som repor har använts, men skador i ytskiktet som varit 
klart synliga för ögat har noterats. Sammanhängande områden med skrapmärken har bok-
förts som en enstaka skada. Exempel på repor visas i Figur 8. Klart flest repor hittades på 
provrör 1. Provrör 2, som har det hårdaste ytskiktet med en skyddsmantel av polypropen, 
uppvisade det minsta antalet. Under förutsättning att rören hanteras på liknande sätt bör 
antalet repor minska med ytskiktets hårdhet och öka med rörets ålder. 

 Provrör 1 

Wavin 

Provrör 2 

Uponor 

Provrör 3 

Hallingplast 

A 15 7 6 

B 18 2 6 

C 16 2 6 

Medel 16,3 3,7 6 

Tabell 1 Antal repor vid leverans hos de olika provrören 1 – 3. Tre st 2 m långa rör (A, B och C) 
av varje fabrikat kontrollerades. 

3.2 Repor och skrapskador efter genomförda försök 
Då rören togs fram efter genomförda försök var de så täckta med repor att någon kontroll 
av antalet inte kunde göras. Fotografier av tvärsnitten genom de mest framträdande re-
porna återfinns i bilagorna A och B. 

Repdjupen redovisas i Figur 9. Den styrda borrningen orsakar inte väsentligt djupare re-
por än den normala hanteringen av rören före montage. Rörspräckningen leder dock till 
betydligt större skador. 
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Figur 9 Uppmätta största repdjup efter rördragning med styrd borrning respektive rörspräck-

ning hos samtliga provrör och utvalda referensrör. De djupaste reporna uppmätta före 
genomförda försök, det vill säga vid leverans, för provrören 1 – 3 visas också. 

Man ser tydliga skillnader mellan de olika typerna av skyddsmantel. Den tjocka polye-
tenmanteln på provrör 4 tycks vara den mjukaste och här uppstår lättast djupa repor. I 
absolut repdjup mätt tycks den hårda polypropenmanteln på provrör 2 vara den mot-
ståndskraftigaste. Å andra sidan gör den ringa tjockleken hos denna att provrör 2 är det 
enda rör vars skyddsmantel penetrerats. 

 Repdjup efter styrd borrning Repdjup efter rörspräckning 
Rör mm % av vägg-

tjocklek 
% av 

skyddsmantel
mm % av vägg-

tjocklek 
% av 

skyddsmantel
Första referens-
rör 0,29 2,9 — 0,74 7,4 — 

Sista referensrör 
före prov 0,28 2,8 — 1,50 15 — 

Provrör 1 
(Wavin) 0,25 1,7 — 1,24 8,2 — 

Provrör 2 
(Uponor) 0,26 1,7 27 0,76 4,8 113 

Provrör 3 
(Hallingplast) 0,31 1,7 10 1,40 7,6 42 

Provrör 4 
(PipeLife) 0,71 5,5 23 1,48 11 42 

Första referens-
rör efter prov 0,49 4,8 — 1,29 12,8 — 

Tabell 2 Uppmätta djup hos djupaste repor efter styrd borrning och rörspräckning. I ”Repdjup i 
% av väggtjocklek” inkluderas skyddsmantelns tjocklek i totala väggtjockleken. 

För styrd borrning ligger de uppmätta repdjupen hos de icke-mantlade rören väl i linje 
med mätningar av Stokes m fl (2001), se sidan 7. Stokes försök genomfördes i lerjord, 
men under dragningen har röret huvudsakligen kontakt med bentonitslurryn som pumpas 
ut via rymmaren och egenskaperna hos jordmaterialet utanför torde inte ha någon större 
betydelse. Vad gäller rörspräckningen är de uppmätta repdjupen avsevärt större, omkring 
30 – 50 %, än hos Stokes. 
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Antalet repor efter genomförda försök har inte varit meningsfullt att analysera, då rörens 
ytterväggar i princip varit täckta med längsgående repor och skrapskador. 

3.3 Skyddsmantelns vidhäftning 
Under vare sig styrd borrning eller rörspräckning hade skyddsmanteln repats upp eller på 
annat sätt släppt från huvudröret på något av provrören. Vid uppsågning av rören efter 
genomförda försök satt manteln väl fast på provrör 2 (Uponor) och 4 (PipeLife). Manteln 
på provrör 3 (Hallingplast) var lös, men detta är i linje med tillverkarens intentioner. 

3.4 Dragkrafter och rördeformationer 
3.4.1 Styrd borrning 
Vid försöket med styrd borrning gjordes ingen direkt mätning av dragkraften i röret, men 
en skattning av kraftförloppet på rymmaren kan fås genom de uppgifter om hydraultryck-
et i Styruds entreprenadmaskin4, Figur 10.  
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Figur 10 Dragkraftsförlopp vid styrd borrning. Diagrammet visar hydraultrycket avläst med 

Styruds entreprenadmaskin och motsvarar kraften på rymmaren snarare än på röret. 

Dragkraften i röret kan emellertid skattas ur den axiella töjningsmätningen, Figur 11. Vid 
försöken med rörspräckning, se nedan, konstaterades att rörets förlängning är i stort pro-
portionell mot dragkraften. Det är samma typ av rör som använts vid båda tillfällena och 
mätdata från rörspräckningen kan användas för att skatta dragkraften vid den styrda borr-
ningen. Under huvuddelen av rördragningen ligger den axiella förlängningen runt ett 
medelvärde på ca 0,47 % med enstaka toppvärden uppemot 1 %. Dessa töjningar motsva-
rar dragkrafter på ca 21 kN respektive ca 45 kN. 

Det är intressant att notera att de uppmätta töjningarna i radiell led är identiska samt att de 
utgör en nedskalad spegelbild av axialtöjningarna. Tvärkontraktionstalet för polyeten är 
ca 0,4 och radialtöjningarna är omkring 40 – 45 % av axialtöjningen. Detta visar dels att 
rörtvärsnittet deformeras likformigt, och således inte alls ovaliseras, samt att deformatio-

                                                      
4 Ditch Witch 2720 
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nen är en direkt konsekvens av tvärkontraktion till följd av rörets förlängning. Belast-
ningen på röret i radialled är alltså marginell och det är rimligt att repdjupen blir ganska 
obetydliga. 
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Figur 11 Deformationsförlopp uppmätt i provrör nr 1 vid styrd borrning. 

3.4.2 Rörspräckning 
Uppmätta dragkrafter och rördeformationer från försöket med rörspräckning visas i Figur 
12. Den lokala topp i dragkraft som uppstår efter ca 10 minuter inträffar innan provrören 
dras in och belastning tas alltså upp av de främre referensrören. Därefter ökar kraften 
kontinuerligt fram till ca 20 minuter. Sedan är det stillestånd fram till ca 50 minuter på 
grund av problem med utrustningen och kraften sjunker något. När dragningen sedan 
återupptas pendlar dragkraften kring ett genomsnittligt värde på drygt 15 kN. 

Den axiella förlängningen hos röret svarar väl mot dragkraften såtillvida att de samvarie-
rar och tycks vara proportionella. Under den senare delen av dragningen ligger den ge-
nomsnittliga töjningen på ca 0,33 %. Med en dragkraft på 15 kN innebär detta en  elasti-
citetsmodul för materialet i provrör nr 1 (från Wavin) på ca 670 MPa. 
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Figur 12 Kraft- och deformationsförlopp uppmätt i provrör nr 1 vid rörspräckning. 

Till skillnad från vid den styrda borrning ses här en tydlig ovalisering av rörtvärsnittet 
under dragning. Detta framgår genom att de uppmätta deformationerna i radiell led är 
olika stora och visar på en diameterökning i ena riktningen och en diameterminskning i 
vinkelrät riktning5. Att deformationerna är olika stora i de båda riktningarna visar att gi-
varna inte är monterade parallellt med ovaliseringsriktningen och den maximala ovalise-
ringen bör vara något större än vad givarna visar. Den stora toppen i ovalisering efter ca 
15 minuter uppstår när provrör nr 1 kröks ner i schakten och börjar tränga in i den upp-
spräckta järnledningen. Under huvuddelen av dragningen är den uppmätta ovaliseringen 
mindre än 0,5 %. 

                                                      
5 Att den ena (röda) kurvan som visar radiella deformationer i Figur 12 försvinner efter ca 50 mi-
nuter beror på att givaren där upphörde att fungera. 
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4 Slutsatser 
Generellt sett uppstår de djupaste reporna vid rörspräckning. I flera fall ligger djupen hos 
de mest framträdande reporna över eller i närheten av de 10 % av godstjockleken som 
används som riktlinje av branschen beträffande tillåtna repdjup, Tabell 2, s 15. 

Vid styrd borrning uppstår inga repor som är väsentligt djupare än de som orsakas av 
”normal” hantering av rören under lagring och transport. Dock är det tydligt att den han-
tering av rören som sker på arbetsplatsen, såsom släpning på asfalt, etc, kan ge upphov till 
betydande skador på ytskikten, Figur 5, s 11. 

De djupaste reporna hos de skyddsmantlade rören uppstår på de rör med de mjukaste 
mantlarna (provrör 3 och 4), Figur 9, s 15. Det bör dock noteras att i båda dessa fallen har 
mantlarna varit tillräckligt tjocka för att skydda huvudrören från repskador. Provrör 2, 
med mantel av polypropen, uppvisade betydligt mindre repdjup i absoluta mått än de 
andra rören efter rörspräckningsförsöken, men detta fallet var det enda observerade där 
manteln penetrerats och rörväggens huvudmaterial således skadats. Självfallet är dock 
repdjupet i huvudmaterialet betydligt mindre än hos motsvarande rör utan skyddsmantel, 
det vill säga provrör 1 samt referensrören. 

Dragkraften på röret, och därmed också dess förlängning, är betydligt större under styrd 
borrning än under rörspräckning. Under huvuddelen av förloppet är dragkraft och längs-
töjning ca 21 kN och 0,47 % för den styrda borrningen respektive ca 15 kN och 0,33 % 
för rörspräckningen. 

De uppmätta tvärsnittsdeformationerna visar att den styrda borrningen inte medför någon 
ovalisering av röret och knappast någon radiell belastning. Detta antyder att dragkraften i 
fallet med styrd borrning framför allt härrör från kohesionskrafter mellan rörväggen och 
den borrade tunneln. Om så är fallet, är väsentliga skrapskador inte att förvänta. 

I rörspräckningsfallet, å andra sidan, ovaliseras röret i storleksordningen 0,5 %. Detta 
innebär att en väsentlig radiell belastning verkar på röret och det troliga är att det kläms 
mellan de uppspräckta skärvorna från den befintliga järnledningen som rasar samman 
under trycket från överfyllnaden. 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatserna att: 

• Skyddsmanteln fungerar väl i det avseendet att den skyddar rörets huvudmaterial 
från repor och det tycks vara fördelaktigt med en tjock mantel. 

• Rörspräckning ger upphov till väsentligt djupare repor än styrd borrning. 

• Avsevärda skador på ytskiktet kan uppstå redan under hanteringen av röret på ar-
betsplatsen. 

Vad som återstår att utreda är vilka konsekvenser repor av den typen som åskådliggörs i 
Bilagorna A och B kan ha för rörets tekniska livslängd. Förutom repans djup torde även 
dess geometri, det vill säga hur ”vass” den är, ha stor inverkan på risken för att en spricka 
utvecklas och börjar växa. 
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Bilaga A: Repor efter styrd borrning 
Referensrör 1 

 
Figur 13 Djupaste repa vid styrd borrning i Referensrör nr 1 – första röret som drogs igenom. 

Repans djup är 0,29 mm. 

Referensrör 6 

 
Figur 14 Djupaste repa vid styrd borrning i referensrör nr 6 – sista röret före provrören. Repans 

djup är 0,28 mm. 
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Provrör 1 (Wavin TS) 

 
Figur 15 Djupaste repa vid styrd borrning i provrör nr 1, Wavin TS. Repans djup är 0,25 mm. 

Provrör 2 (Uponor Profuse) 

 
Figur 16 Djupaste repa vid styrd borrning i provrör nr 2, Uponor Profuse. Repans djup är 0,26 

mm. 



23 

 

 

 

 

Provrör 3 (Hallingplast) 

 
Figur 17 Djupaste repa vid styrd borrning i provrör nr 3, Hallingplast. Repans djup är 0,31 mm. 

Provrör 4 (PipeLife Robust) 

 
Figur 18 Djupaste repa vid styrd borrning i provrör nr 4, PipeLife Robust. Repans djup är 0,71 

mm. 
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Referensrör 7 

 
Figur 19 Djupaste repa vid styrd borrning i referensrör nr 7 – första röret efter provrören. Re-

pans djup är 0,49 mm. 
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Bilaga B: Djupaste repor efter rörspräckning 
Referensrör 1 

 
Figur 20 Djupaste repa vid rörspräckning i Referensrör nr 1 – första röret som drogs igenom. 

Repans djup är 0,74 mm. 

Referensrör 5 

 
Figur 21 Djupaste repa vid rörspräckning i referensrör nr 5 – sista röret före provrören. Repans 

djup är 1,50 mm. 



26 

 

 

 

 
Provrör 1 (Wavin TS) 

 
Figur 22 Djupaste repa vid rörspräckning i provrör nr 1, Wavin TS. Repans djup är 1,24 mm. 

Provrör 2 (Uponor Profuse) 

 
Figur 23 Djupaste repa vid rörspräckning i provrör nr 2, Uponor Profuse. Repans djup är 0,76 

mm. 
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Provrör 3 (Hallingplast) 

 
Figur 24 Djupaste repa vid rörspräckning i provrör nr 3, Hallingplast. Repans djup är 1,40 mm. 

Provrör 4 (PipeLife Robust) 

 
Figur 25 Djupaste repa vid rörspräckning i provrör nr 4, PipeLife Robust. Repans djup är 1,48 

mm. 
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Referensrör 6 

 
Figur 26 Djupaste repa vid rörspräckning i referensrör nr 6 – första röret efter provrören. Re-

pans djup är 1,29 mm. 
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