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1 Inledning  

1.1  Bakgrund 
NCC har ingått ett samarbete med FVUab för att få hjälp med att introducera ett nytt 
material för relining av VA-rör på den svenska marknaden. Metoden med detta material är 
väl använt i övriga delar av Europa, och man ämnar nu introducera materialet även i 
Sverige. Ämnen som kommer i kontakt med livsmedel är vanligtvis väldigt hårt utsatta för 
kontroller för att kunna klassas som säkra, men i Sverige har det funnits vissa oklarheter 
kring vilken väg som är den rätta för att få ett godkännande. NCC satsar stort på sina ”no 
dig”-lösningar och detta är ett steg för att utveckla deras produktsortiment.   
 

1.1.1 Leverantören 

NCC har lång erfarenhet från bygg och schakt och erbjuder ett komplett utbud av schaktfria 
tekniker för ledningsbyggande och ledningsförnyelse. Schaktfritt ledningsbyggande kallas 
även för ”no dig”, just för att man inte behöver gräva. Staden är därför en miljö där 
schaktfria metoder är särskilt lämpliga, på grund av bland annat höga schaktkostnader. 
Metoderna är snabba, resurseffektiva och störningsfria. De skapar stora miljövinster och är 
samtidigt mycket ekonomiska. 
 
NCC använder sig utav många samarbetspartners, däribland Radius System som 
tillhandahåller produkter för relining och rörförnyelse. Det är Radius Systems sprayliner som 
är föremål för undersökning i följande rapport och är den som NCC ämnar använda i 
Sverige.  

1.2 Uppdraget 

En teknisk genomgång (denna rapport) har genomförts utifrån befintlig information 
gällande till exempel materialstruktur, förläggningsmetod, miljö- & hållbarhetspåverkan och 
referenser. Denna rapport ligger till grund för att ge en sammanfattning av metoden och 
materialet som kan användas av VA-bolag och kommuner som vill få en snabb översikt av 
produkten. Uppdraget består även i att få materialet godkänt för den svenska marknaden 
genom certifieringsbolaget KIWA Sverige. 

1.3 Syfte 

Syftet är att få reliningmaterialet accepterat av de kommunala VA-bolagen för användande i 
kontakt med dricksvatten så att kommersialisering i Sverige och möjligen sedan i Finland 
kan påbörjas. Godkännande eller dylikt kan komma att krävas av VA-bolagen för påvisande 
av materialets egenskaper och är därför ett av målen med FVUab:s arbete. 
 
Rapporten ämnar att kort beskriva själva tekniken, men då detta är en känd metod sedan 
tidigare kommer inte alla tekniska detaljer diskuteras. Huvudsyftet är istället att påvisa 
materialets egenskaper i kontakt med dricksvatten och få materialet accepterat av de 
svenska VA-bolagen. 



 

 

Sidnummer 

  3(9) 

    
 Testrapport 

 

 

1.4  Metod  

FVUab har som underlag för arbetet med att få plastmaterialet godkänt i kontakt med 
dricksvatten fört diskussioner med olika myndigheter så som exempelvis Livsmedelverket 
och Boverket samt även genomfört en del egna litteraturstudier.   
 
Litteraturstudierna ha bestått i att gå igenom material som har behandlat material i kontakt 
med livsmedel och vad gällande ordning säger om detta. Vad som har framkommit utifrån 
detta går att läsa i kapitel 2.5.2 Godkänt certifikat i Sverige. 
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2  Teknisk genomgång - sprayliner 

2.1 Material 
Plastmaterialet som består av en bas (Subcote FLP A) och en härdare (Subcote FLP B) 
tvångsblandas under appliceringsprocessen i ett 32-kanals mixerelement i samband med att 
det appliceras på rören. Den mixade blandningens volym är i förhållandet 1:1,5. 
 

Egenskap Resultat Test 

Hållfasthet 40,6 MPa BS EN ISO 527 

Utdragning vid brott 3,8% BS 2782:1005 

Böjhållfasthet 2,838 MPa BS EN ISO 178 

Vidhäftning (rostfritt stål) >21 MPa ASTM D4541 

Vidhäftning på gjutjärn, 
efter rengöring och torkning 

>10 MPa ASTM D4541 (Teknologisk 
institutt Oslo) 

Krympning ingen - 

Tabell 1. Teknisk data på härdat plastmaterial. 

2.2 Applicering 
Röret bör rengöras enligt traditionell reliningmetod innan spraylinern appliceras vilket görs 
med ett vattentryck på cirka 550 bar med roterande munstycken egenutvecklat för 
ändamålet. 
 
Applicering sker via en robot som förs in med kabel i röret, se bild 1. Roboten förs sedan 
med en jämn rörelse längs med hela röret och sprayar insidan med plastmaterialet. Huvudet 
till höger på bild 1 roterar med jämn hastighet så att plasten fördelas med samma tjocklek 
över hela röret, vilket illustreras i bild 2. Med denna teknik kan man spruta genom böjar och 
avstick. Det går att hantera ventiler, kontakta leverantören för mer information kring detta. 
 

 
Bild 1. Robot med roterande sprayhuvud och tillhörande slang som innehåller 
plastmaterialet. 
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Bild 2. Här syns roboten fördela polyretanbeläggningen jämt över ytan och bildar då ett nytt 
3 mm ytskikt som förlänger livstiden för röret.  
 
Polyretanbeläggningen stelnar efter cirka 30 minuter och härdar helt efter 60 min då 
vattnet åter kan tas i drift. På rör i dåligt skick kan ett tjockare lager (cirka 3 x 2 mm) plast 
med fördel appliceras för att stärka röret ytterligare. Beläggningen täpper då igen mindre 
hål. 

2.3 Referenser 

Nedan listas ett antal av de referenser som finns. I vissa av fallen fanns bara tillgänglig data 
till en viss period, så viss avvikelse kan finnas i det som presenteras i tabell 2.  
 

Område Storlek (mm) Längd (m) 

Frankrike 150-800 8 500 

Hong Kong 700-800 3 000 

Ryssland 800-1 800 650 

Slovakien 350-500 15 000 

Sydkorea 100-1 200 8 000 

USA 150-1 800 2 600 

UK 100-600 200 000 

Norge 150-500 29 000 

Tabell 2. Urval från referenser som använt NCC:s metod för relining av vattenrör. 
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Bild 3. Installation av DN500-ledning i Dijon, Frankrike. 
  

 
Bild 4. Installation av DN800-ledning i Dijon, Frankrike.  

2.4 Miljöpåverkan 

Uppskattning Enhet PU-liner Nyförläggning 

Utsläpp per meter CO2- ekvivalenter/m 22 266 

Timmar per meter Tim/m 0,7 2,7 

Kostnadsförhållande Kr/m 1 3 

Tabell 3. En sammanställning på skillnaden mellan nyförläggning och PU-liner gällande 
utsläpp, tid och uppskattat kostnadsförhållande. 
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Bild 5. Totalt utsläpp av tre olika metoder för en given sträcka på 240 m. Beräkningarna är 
gjorda utifrån ett fiktivt projekt men med verkliga data.  

2.5 Godkända certifikat 
Nedan (kapitel 2.5.1) presenteras redan utgivna certifikat i en rad länder utanför Sverige. 
Kort bakgrund och arbetet kring certifieringsprocessen i Sverige beskrivs i kapitel 2.5.2. 

2.5.1 Godkända certifikat utomlands 

 

Utfärdande land Organisation Ref. nr Giltigt t.o.m 

England och Wales Drinking Water 
Inspectorate (DWI) 

DWI 56.4.698(B) 2020-11-01 

England och Wales Drinking Water 
Inspectorate (DWI) 

DWI 56.4.698(a) 2020-11-01 

Frankrike CARSO - 2018-05-21 

Norge Norwegian Institute 
of Public Health 

12/1863-
24/MIVM/RAHE 

Löpande 

Ryssland Federal State-
funded Public 
Health Organisation 
Sanitary and 
Epidemiological 
Centre of Moscow 

77.01.12.П.000258.01.12 Löpande 

Korea Korean Certification KCW-2015-0003 Löpande 
(tvåårig revision) 

Tabell 4. En översikt över ett urval av befintliga certifikat utanför Sverige. 
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2.5.2 Godkänt certifikat i Sverige 

Boverket släppte i maj 2016 en rapport vid namn ”Strategi för material i kontakt med 
dricksvatten”. I denna rapport kommer Boverket fram till intressanta resultat som har 
använts i FVUab:s arbete med att arbeta fram en strategi för att få materialet godkänt för 
den svenska marknaden. I rapporten framgår bland annat att när det gäller produkter i 
kontakt med dricksvatten så finns det inte några gemensamma EU-regler eller standarder 
för att kunna deklarera materialets prestanda. Undersöker man saken istället på en 
nationell nivå så finns inte heller här några gemensamma standarder. I en annan rapport 
från 2015, skriven av SVU (Svenskt Vatten Utveckling) vid namn, ”Underlag för val av 
material i kontakt med dricksvatten”, nämns att systemet som styr i Sverige är komplicerat 
och att många olika myndigheter och organisationer har egna regler. Konsekvensen blir 
därför att det inte heller i Sverige finns några gemensamma standarder. I samma rapport 
har även en undersökning gjorts kring vad dricksvattenleverantörerna använder för 
informationskällor när de väljer vilka produkter och material de arbetar med. Resultatet är 
att dricksvattenleverantörerna tillmäter sin egen kunskap som den viktigaste 
kunskapskällan, och att sådant som, EU-publikationer, certifieringar och universitet kommer 
därefter på listan.   
 
Med detta i åtanke behövs egentligen inget certifikat eller dylikt för att börja sälja sin 
produkt i Sverige, men ett frivilligt typgodkännande av ett svenskt SWEDAC-certifierat 
certifieringsbolag kan dock vara att föredra för att kunna påvisa, via ett nationellt institut, 
materialets egenskaper i kontakt med dricksvatten. FVUab tillsammans med Radius Systems 
och NCC har därför genomfört en typgodkännandeprocess hos KIWA. 
 
I denna process skickades följande dokument med som underlag för beslutet: 
 

1. KIWA Type Approval Application Form 
2. Subcote FLP Product Technical Data Sheet 
3. Subcote FLP Instructions for Use 
4. Subcote FLP Pack A and Pack B components Safety Data Sheets 
5. Subcote FLP Formulation details 
6. Subcote FLP Factory production and quality control instructions 
7. BSI ISO 9001 Certificate relating to the production of synthetic resins for pipeline 

rehabilitation 
  
Ansökan för godkännandet skickades in till KIWA den 22 januari 2016 och godkändes senare 
den 13 februari 2017. Typgodkännandet i sin helhet kan läsas i Bilaga 1.  
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