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Vem är Kenth Olsson
• Stockholm Vatten 1992
• Enhetschef LM 2000
• Material & teknik försörjer 

driftverksamheten
• Utreder haverier
• Driver utvecklingsprojekt
• Hängiven motionscyklist, 

13 starter i Vättern Runt.  



Varför 4S
• Startade hösten 2011 

– Stockholm Vatten 
– Göteborg Vatten 
– Norrköping VA
– Norrvatten
– Växjö VA

Haverier på stora 
eletrosvetsmuffar var 
det gemensamma 
problemområdet 



4S vad har vi gjort
• 2012 första konferensen 

– Haverier
– Kommande projekt

• 2013 Redovisning av div projekt
– Klass B rörs problematik
– Kompetensproblemet hos utövarna
– Innovationsupphandling kriterier 
– Double Peel förstörande test
– Provtrycknings problematiken av PE



4S vad vi gjort forts

• 2014 redovisning div projekt
– Innovationsupphandling gav två innovationer
– Kontrollantutbildning PE framtagen
– Stearater – det är vad vi ska skala bort
– SVU-projekt OFP
– Utreda L2 - svetszonen i elektromuffen



4S vad har vi gjort

• 2015
– Flänsförband i PE, livslängden i olika modeller
– Fullskaleprojekt av ispiggning NSVA
– PE-standard, fördjupningsstudie hur hela EN 

12201 är uppbyggd och hur det fungerar
– SVU-projekt angående produktionskontrollen hos 

rörtillverkarna
– Innovationsupphandling OFP redovisning



4S vad vi gjort

• 2016 
– SVU-projekt brottsenergi i en eletrosvetsmuff
– OFP ute i fält på ledningsprojekt NSVA
– EWF-certifikat för PE-svetsning
– Fläsnförband i PE 100 års livslängd etapp 2



4S behöver komma till nästa nivå
• Egna aktiviteter/utredningar räcker inte 
• Det finns massor av kompetens hos VA 

organisationerna om olika behov – ingen 
motpart på PE-sidan som fångar behoven

• Det finns idag ingen fungerande plattform för 
tillverkare och VA organisationen att mötas för 
att diskutera framtidens produkter.



Detta är dagens produkt

DN 350 elektromuff , total montagetid 3,5 h med montageverktyg
• Två st rundningsverktyg
• En st riktningsverktyg
• Svets och kyl tid
• Ingen avvinkling, höga krav på rör tolerans och montage



Morgondagens produkt ?

PE-rör

Kopplings hus som är designat för  avvinkling 
av rör. Kopplingshuset kan vara försedd med 
tätande packning mot rör 

Svetsback infällt i glandret som är 
vinkelrät mot röret för 
elektrosvetsning. Glander med 
svetsback ska tåla minst 6 graders 
avvinkling åt alla håll. 

Glander för låsning av svetsback. 
Detta glandret ska vara 
avvinklingsbart/ledat 6 grader åt alla 
håll.



Morgondagens produkt?
Gjuta med tryck en 
övergång mellan 
kopplingshus och 
rör

• Rörtoleranser
• Avvinkling
• Inga montageverktyg
• Snabb montagetid



4S har idag
• Hög kompetens om alla typer av rörsystem
• Hög komptens rörande drift & underhåll för alla 

typer av rörsystem
• Hög kompetens vad som är kostnadseffektivt hos 

framtidens produkt
• Hög kompetens att samla data och utreda med hjälp 

av experter och dra slutsatser



Avslut

• Idag har 4S samlat på sig stor kompetens om 
kostnadseffektiva produkter

• Idag är 4S en kunnig partner att driva 
utvecklingsprocesser med 

• Idag vill 4S samverka med tillverkarna för att 
ta fram framtidens produkter.



Handen är utsträckt


