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Kvalitet og levetid
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RØRLEDNINGER AV PVC



Fabrikker i Norge

Surnadal:

• Ekstrudering av rør i

PVC, PP og PE

• Sprøytestøpte deler

• Håndlagde spesialdeler

Stathelle:

• Ekstrudering av rør i

PE opp til 2500 mm

• Sveiseavdeling for

store spesialdeler

Ca. 170 ansatte, omsetning 900 mill.



Hva er et godkjent produkt ?
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Sertifiseringsordninger

Sertifiseringsordninger / Kvalitetsmerker

 NS-EN-merking

Nordic Poly Mark

 CE-merket 



Plastrør’s andel og utvikling i Norden             



Hva har skjedd av forbedringer de siste 40 årene ?

Materialkvalitet
Produksjonsutstyr

Strengere standarder og tester
Sertifiserte produkter, NS-EN og NPM

Drikkevannsgodkjenning iht DS
Trykkprøving 

Fokus på legging og ADK
Økt fokus på kvalitet i Norden på plastrør

PVC utvikling de siste 40 årene 



Plastrørs utvikling inne avløpsrør og overvann 





PVC trykkrør

PVC SOM VANNLEDNING



PVC som trykkrør i Norge

• PVC trykkrør er produsert i Norge siden 

1960 tallet

• Ellers i Europa i produksjon fra 1930-årene 

• Hva er erfaringene ?

Vannledninger 



Kommune Norge 2015

• Pr. januar 2015 har vi 428 kommuner i Norge

• Samtlige kommuner bruker plastrør

• 400 kommuner bruker PVC eller PE som 
hovedvannledning 

• Noen bykommuner bruker også duktile rør som 
hovedvannledning

• Hva vil dere tenke om fremtidens valg ?

Vannledninger 



Figuren viser dagens normalt valgte ledningsmateriale. Kilde NPG 2014

VA – ledningsnettet 2015 



VANNLEDNINGER

Nytt merke for drikkevannsgodkjenning



Vi velger PVC er fordi det både er tidsbesparende, 

enkelt å legge og et svært godt valg i forhold til 

vedlikehold og sikkerhet. Det er også et sterkt materiale 

med meget lang levetid.
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PVC TRYKKRØR SOM VANNLEDNING

Hvorfor velge PVC som vannledning?

Vi har lang erfaring med PVC rør til vann og 

avløpsledninger i kommunen. På nye PVC ledninger har de 

så å si ikke opplevd feil og mangler. Det har vært noen 

utbedringer på brudd på PVC rør fra 70-tallet, men dette er 

hovedsakelig grunnet feil legging av rørene den gang de 

ble gravd ned.
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Hvorfor velge PVC som vannledning?

Kommunen har også et eget delelager med PVC rør og 

deler. Det gjør at de enkelt og tidsbesparende kan reparere 

et brudd hvis det skulle oppstå.

PVC rør er enkle å legge da de ikke må sveises og er også 

enkle å kappe.

Kommunen har kjøpt inn materiell selv og entreprenørene 

gjør selve arbeidet med legging.

PVC TRYKKRØR SOM VANNLEDNING



PVC-trykkrør

 Hvilken veggtykkelse og sikkerhetsfaktor

skal trykkrør av PVC ha?

 Hvilke konsekvenser kan det få hvis ikke

spesifikasjonene er gode nok?

Hva er trykkrøret konstruert for å tåle?

Innvendig

trykk

Er det de utvendige

belastningene som er viktigst?

Nei!

Trykkrøret er først og fremst

konstruert for å tåle innvendig 

trykk

Vannledninger 



Når røret utsettes for innvendig trykk….

..oppstår strekk-

belastninger i

rørveggen

Materialets evne til å oppta spenning (σ)

bestemmer rørveggens tykkelse



Snitt av rør/rørdel:

Ytterdiameter

de

Veggtykkelse

e

Standard dimensjonsforhold - SDR
I dag har vi SDR klassene 13,6 – 21 - 34,4

SDR =de/e

Benevnelse trykkrør for PVC trykkrør



Hva skjer i praksis ved testing ?

Muffetest. Ringen vart sprengt ut før røret ekspanderte 

nevneverdig. Trykk ca 55 bar. (Trinnvis i 70 timer)



N/mm2 (MPa) Korttids Langtids

PVC 3000 1000

PE 100 1000 200

PE 80 800 160

PP copolymer 1250 300

PP-HM 2000 500

I praksis beregner vi med to E-moduler
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TETNINGSRINGER

Utvikling de siste 40 årene:
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JORD- OG TRAFIKKLASTER

Hvor stor eller liten overdekning 

tåler egentlig et plastrør?

Viktige parametre:

Grunnvann

Frost/utvasking



JORD- OG TRAFIKKLASTER

Overdekning og  konsekvenser



JORD- OG TRAFIKKLASTER

Belastninger på nedgravde rør

Trafikklast: 15 tonn aksellast + 75 % støttillegg



JORD- OG TRAFIKKLASTER

Beregnet gjennomsnittlig deformasjon, SN 8

Trafikklast: 15 tonn aksellast + 75 % støttillegg

SN 8
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JORD- OG TRAFIKKLASTER

Tabell 1:

Krav til ledningssonen!!!

Mekanisk belastning Overdekning

Leggeforhold
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JORD- OG TRAFIKKLASTER

Side 4:

”Hjertet i leggeanvisninga”

Tabell 2: Valg av masse og 

komprimering
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JORD- OG TRAFIKKLASTER

Tabell 2:
Krav til ledningssonen fra tabell 1

Komprimeringsklasse

Hovedgruppe

Betegnelse
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PRESENTASJON KOMPENDIUM



Tusen takk for oppmerksomheten

2015

TAKK


