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Sammanfat.tning 

Bakgrund 

Differenstryckprovning av gasledningar, med be
räkningstryck upp till 4bar, utföres för att fast
ställa tätheten i ledningssystemet. Kravspecifika
tionen för denna provning ingår i den av Svenska 
Gasföreningen utgivna "Naturgasmanualen". Kraven 
har varit oförändrade sedan 1982 och man har önskat 
studera huruvida det finns förutsättningar för änd
ringar angående i första hand provningstid och maxi
mal provvolym. Materialet i dessa rörledningsnät är 
nästan uteslutande polyeten-plaster (PE}. 

Föreliggande studie visar att det finns möjligheter 
att förkorta provningstiden ~amt öka den maximala 
provvolymen från 40 till 60m . 

Differenstryckprovning av plastledningar, med be
räkningstryck upp till 4bar, har i princip utförts 
enligt samma baskrav sedan 1982. Kraven finns 
beskrivna i en teknisk specifikation, SG-TS 108. 
Kravnivån valdes utifrån utländska erfarenheter och 
bedömningar. Då svenska erfarenheter helt saknades 
när specifikationen skrevs har man vid olika till
fällen under åren 1982-1988 haft anledning att 
ifrågasätta detaljer i kravspecifikationen. Det har 
utvecklats en praktisk "provningsprocedur" som 
beaktat vunna erfarenheter och tagit till sig 
förbättringar i mätutrustningen. 

Två centrala element i en differenstryckprovning är 
provtid och maximal provvolym. Provtiden utgöres av 
d-en- tid som man miiter tryckdifferenser mellan led
ningen och ett referenskärl. Tryckdifferenser kan 
bero av läckage och/eller temperaturförändringar och 
mätes f.n under 24 timmar. Den maximala provvolymen 
är den maximala, teoretiskt beräknade, ledningsvolym 
som får provas vid ett enskilt provningrtillfälle. 
Maximal provvolym var ursprungligen 2~m , men 
ändrades för något år sedan till 40 m . 

Flera av företagen som utför eller önskar utföra 
differenstryckprovningar har tillstånd att utföra 
tryckprovning av volymer som är större än 40m . 
Under 1988 har Sprängämnesinspektionen (SÄI) även 
godkänt ett provningsfärfarande som bl a under vissa 
förutsättningar kan minska provtiden till 6 timmar. 
Detta har varit en del av skälen som initierat en 
studie avseende kraven på provtid och maximal prov
volym. 
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Syfte 

Syftet har varit att värdera om det är möjligt att 
bibehålla nuvarande detekteringssannolikhet avseende 
läckage även om provtiden minskas till en avsevärt 
lägre nivå än vad den är i dagsläget ocg/eller 
maximal provvolym ökas från 40 till 60m . 

Omfattning 

Studien har begränsats till att OI~\fatta differens
tryckprovning av gasledningar i FE-material med be
räkningstryck upp till 4bar. studien avser diffe
renstryckprovning med gas som tryckmedium. 

Genomförande 

studien har genomförts i form av 

• intervjuer 

• studiebesök 

• genomgång av tillgänglig teknisk information 

5.1 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts efter på förhand uppgjorda 
frågelistor, vilket inneburit att svar erhållits på 
en och samma fråga från flera av varandra oberoende 
personer. 

Detaljerade diskussioner/intervjuer (heldagar) har 
genomförts med representanter för TUMAB AB samt för 
AB Materialröntgen. Kortare diskussioner/intervjuer 
med samma utgångspunkter, som för de ovan, har 
genomförts antingen vid besök eller per telefon med 
representanter för TBG (Sydkraft}, ABV, Jydsk 
Teknologisk Institut i Aarhus samt Naturgas Syd på 
Jylland. 

5.2 studiebesök 

Ett studiebesök har gjorts i samband med en diffe
renstryckprovning i Påarp utanför Helsingborg 
(Helsingborgs Energiverk/AB Materialröntgen). Besö
ket gav framförallt värdefull information avseende 
de praktiska förutsättningarna för en differens
tryckprovning. 

5.3 Genomgång av teknisk information 

Regelrätta litteraturstudier har inte varit menings
fulla dels beroende på tidsaspekten och dels bero
ende på att uppdaterad litteratur inom detta mycket 
snäva teknikområde inte är speciellt lätt att hitta. 
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5.4 Rapport 

studien har inneburit att mycket information har er
hållits i form av diverse utredningar, utländska 
normer och specifikationer i anslutning till de dis
kussioner som förts med intressenter i verksamheten. 

För att få ett helhetsgrepp om möjligheter och 
konsekvenser av de önskade förändringarna har 
följande rubrikområden studerats: 

• Acceptansregler 

• Maximal ledningsvolym 

• Metodens noggrannhet 

• Provtid 

Inom respektive rubrikområde har krav, praxis/ 
erfarenheter, resonemang samt slutsatser redovisats. 

6 Acceptansregler 

6. 1 Krav /Praxis 

Sverige 

I specifikationen SG-TS-108 anges acceptanskriteriet 
till, "Läckor i systemet kan icke accepteras~·. Den 
praxis som tillämpas av de företag som utför diffe
renstryckprovningar idag innebär att linjära föränd
ringar av differenstrycket som inte kan förklaras av 
förändringar i temperatur bedöms som läckage. För 
ändringar i storleksordningen 0,5-1mbar/h under 
några timmars tid innebär att läcksökning påbörjas. 

Problemet är paradoxalt nog störst avseende täta 
ledningar. Att utifrån mätvärden och beräkningar er
hålla en tryckförändring under 24h som är exakt O 
mbar är i princip omöjligt, framförallt om man 
kopplar resonemanget till kravet på mät- och avläs
ningsnoggrannhet i specifikationen. Förenklat ut
tryckt kan detta innebära att trenden på skrivar
remsan säger att ledningen är tät medan det 
beräknade (för temperaturskillnader korrigerade) 
värdet på tryckförändringen ger ett motstridande 
svar. 

Praxis avseende tillämpningen av acceptanskriterier 
kan sammanfattas: 
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• linjära förändringar avseende uppmätt 
differenstryck (~P0 - apn)/h är alltid styrande 

• tryckförlust (korrigerad för skillnader i 
temperaturer) apk~ 10mbar/24h 

eller 
• (AP -AP ) < P (lLn TRn) dvs det uppmätta 0 n ° TLo-TRn 

differenstrycket är mindre än korrektionsvärdet för 
temperaturskillnader (definitioner, se sid 11). 

Danmark 

Dansk Ingeniörsforenings norm för gasledningar av 
PEH og PEM i jord DS443, Utgåva 3 februar 1985. 

Acceptanskravet är avhängigt volymen och avser 
tryckförlust efter temperaturkorrektion (som i 
sig inte får överstiga ± 48mbar) enligt: 

Tabel 7.3.2. Maksima/ tilladelig Ap i afha:ngighed af trykpr~vet votumen 

trykpr~~tvet volumen 
m' 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

11p max. 
mbar/24 b 

70 
68 
66 
64 
63 
61 
59 
57 
55 
53 
52 
50 
48 
46 
44 
42 
41 
39 
37 

_f:_35. 

Naturgas Syd, som är distributören på Jylland 
tillämpar ett högre krav än det danska normkravet 
avseende tryckfall under en 24-timmars rnätperiod. 
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Tryckförlusten får max vara 30mbar vid 1m3 volym 
resp maximalt Smbar vid 50m3 . 

Tyskland 

De tyska kraven enligt DVGW, "Arbeitsblatt G469" 
anger maximalt tillåten tryckändring till följd av 
läckage som 400 x T mbar, vilket innebär att man 

Di 
för en ledning med o1 = 200mm accepterar läckage 

motsvarande 2mbar/h. För en ledning med Oi=60mm blir 
värdet 6,7mbar/h. 

6 .. 2 Resonemang 

Rent generellt kan konstateras att såväl den danska 
som den tyska normen accepterar läckage av sådan 
storlek, att de är påvisbara med tillgänglig 
differenstryckprovningsteknik. Kravet i SG-TS-108 är 
entydigt i det här avseendet och gasbranschen i 
Sverige har uppenbarligen bedömt konsekvenserna av 
ett läckage, oavsett dess storlek, som total~. 
oacceptabla. Problemet med det svenska kravet är att 
provningsmetoden, i reella mätvärden räknat, endast 
vid en bråkdel av mättillfällena ger; "tryckförlust 
lika med O mbar" för täta ledningar. För att lösa 
detta dilemma bör man utifrån den totalt accepterade 
systematiska onoggrannheten i metoden tillfoga en 
tolerans till det valda acceptanskravet. Kan sedan 
branschen inte acceptera den därvid erhållna tole
ransen får om möjligt alternativa mätmetoder till
gripas. 

6.3 slutsatser 

I specifikationen, SG-TS-108 föreskrivs acceptans
regler som i princip är omöjliga att tillämpa om 
inte, dels mät- och avläsningsnoggrannheten är ex
tremt hög samt dels de variabler som direkt eller 
indirekt påverkar trycket kan kontrolleras i alla 
avseenden. 

Om branschens acceptanskrav avseende läckage inte 
ändrats sedan SG-TS-108 skrevs, måste en tolerans 
fogas till dagens acceptansnivå. 

"Dagens" 
"Nytt" 

acceptanskrav: 
acceptanskrav: 

"Tät" = O mbar 
"Tät" = O mbar (± n mbar) 

Det är min uppfattning att branschens hållning av
seende läckage är oförändrad och att befintliga 
acceptansregler med vissa förtydliganden skall 
tillämpas även fortsättningsvis. Att fastställa 
målet för mätningarna utgör en av grundförutsätt-
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ningarna för att bedöma möjligheterna till en för-·
kortning av mätperiodens längd. 

7 Maximal ledningsvolym 

7.1 Krav/Praxis 

Sverige 

"Normalt utförs tryckprovning med vatten som 
tryckmedium. Tryckning med gas kan ibland vara 
nödvändig av bl a processtekniska eller material
tekniska skäl. Används gas som tryckmedium är ener
giinnehållet mer än 200 gånger större än energi
innehållet i vätska vid motsvarande tryck och 
volym." 

Det här citatet är hämtat ur AFS 1985:14, 
"Tryckprovning" och ger det personsäkerhets
relaterade skälet för en maximering av lednings
volymen vid provning med övertryck och gas som 
tryckrnediurn. För att utföra en differenstryck
provning erfordras utifrån personsäkerhetsskäl 
således ett tillstånd från yrkesinspektionen. 

En annan övergripande orsak till en maximering av 
ledningsvolymen är mättekniska hänsyn. Det är ur 
denna aspekt som undertecknad studerat effeften av 
en ~kning av maximal ledningsvolym från 40m till 
60m . Mättekniska hänsyn har inte poängterats i den 
utvecklade praxis som existerar i Sverige, vilken 
innebär att om distributören eller dennes leveran
tör/entreprenör har yrkesinspektionens rillstånd att 
provtrycka volymer som är större än 40m , så ifråga
sättes inte de eventuella mättekniska konsekvenser
na. 

Jag uppfattar emellertid inte att de svenska erfar
enheterna skulle peka på några avgörande skillnader 
av detekteringsförmågan avseende läckage vid en 
volymökning enligt förslaget. De enda signifikativa 
konsekvenserna verkar vara ökade fyllnings- och 
stabiliseringstider. 

Danmark 

Maximal ledningsvolym enligt DS 443 är 20m3 dock får 
sammanlagd ledningslängd inte överstiga 9km. För 
ledningar {+i 160mm) som innefattas av denna be
gränsning gäller generellt att de kan provtryckas 
utan att kontinuerlig bevakning av provsträckan är 
nödvändig. 

önskar man provtrycka större volymer skall tillstånd 
inhämtas hos Arbejdtillsynet. 
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För Naturgasselskabet i Sydjyske Region I/S dvs 
Naturgas Syd på Jylland har man i enlighet med dessa 
regler ansökt och erhållit tillstånd att differrns
tryckprova ledningsvolymer som är större än 20m . 
Utifrån sina erfarenhetef har man sedan maximerat 
ledningsvolymen till SOm . Skälen för denna begräns
ning grundar sig på rrfarenheter från provningar av 
större volymer (>SOm ) och de problem som därvidlag 
erhållits framförallt avseende tidsåtgången för 
stabiliseringen. Man har i vissa fall konstaterat 
att tidsåtgången för stabiliseringsprocessen (tryck 
och temperaturer) ökat från 16h (minimikravet i 
Danmark) till runt 30h. 

7.2 Resonemang 

Man kan konstatera att inga relevanta skillnader 
avseende metodens detekteringsförmåga påvisats som 
skulle utgöra hinder för en ökping av maximal 
ledningsvolym från 40 till 60m . Vad man däremot kan 
misstänka är att den totala tiden för differens
tryckprovningen dvs summan av: 

• fyllnadstid (ökar) 

e stabiliseringstid (ökar?) 

• utjämningstid (oförändrad) 

• provtid (oförändrad) 

kan öka ganska avsevärt vid en ökning av volymen. 
Fyllningstiden kan inte påverkas i någon nämnvärd 
omfattning. stabiliseringstiden dvs den tid det tar 
för den tillförda gasen att erhålla samma temperatur 
som den i de omgivande jordmassorna och därmed i 
såväl rörledning som referenskärl utgör däremot ett 
påverkbart problem, som borde kunna minimeras. Det 
är naturligtvis så att ju större skillnad i tempe
ratur mellan den tillförda gasen och lufttempe
raturen i den aktuella ledningssträckan desto längre 
stabiliseringstid kommer också att åtgå. Man kan 
således minimera problemet genom att ta hänsyn till 
den aktuella ledningstemperaturen i samband med 
fyllning/trycksättning av ledningen. 

7.3 slutsatser 

skillnaden mellan 40 och 60m3 är ur mätteknisk 
synvinkel marginell och helt underordnad person
säkerhetsrelaterade hänsynstaganden i samband med 
differenstryckprovningar av PE-rör. Vissa praktiska 
svårigheter kan accentueras vid en ökning av led
ningsvolymen, men dels kan jag inte inse att det 

~!~~~~!a~e~~~~ 1 :o9~c~n6~~3 i~~~t~!i:r~:~ ~~!~!lta 
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problem minimeras med ganska enkla medel. 

8 Metodens noggrannhet 

8. 1 Krav 

Ambitionsnivån avseende noggrannheten i mätningarna 
förefaller vara låg framförallt mot bakgrund av det 
acceptanskrav som skall tillämpas. Följande minimi
krav avseende noggrannhet återfinns i SG-TS-108: 

• Temperaturmätare och registrerande instrument 

Temperaturmätare och det registrande instrumentet 
skall uppfylla minst följande krav: 

mätområde -10°c +40°C 

noggrannhet inkl skrivare± 0,5°C 

diagramhastighet 20 mm/tim eller en genom
snittlig skrivhastighet av 20 mm/tim 

o miniroiförflyttning av pennan 2 mm/ C 

• Tryckdifferensmätare och registrerande instrument 

Tryckdifferensmätaren och det registrerande 
instrumentet för mätning av tryckdifferensen 
mellan ledningssträckan och referenskärlet skall 
uppfylla minst följande krav: 

mätområde ± 250 mbar 

noggrannhet ink! skrivare ± 1 mbar 

diagramhastighet 20 mm/tim eller en genom
snittlig skrivhastighet av 20 mmjtim 

miniroiförflyttning av pennan 1 mm/mbar 

• Tryckmätare 

Tryckmätare för mätningen av det aktuella 
provningstrycket skall uppfylla minst följande 
krav: 

mätområde 0-10 bar 

mättolerans ± 0,6 \av mätområdet 

Kalibrering skall utföras minst en gång varje 
halvår. Som jämförelse kan nämnas minimikraven i 
DS443, vilka i samtliga fall, utom för temperaturer 
är, lika eller lägre än de i SG-TS-108. 
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8.2 Praxis 

De företag som utför differenstryckprovningar i 
Sverige i dagsläget har mätutrustning som kan möta 
betydligt högre krav avseende mätnoggrannhet. Detta 
gäller framförallt mätningar av temperatur och 
differenstryck. 

Den noggrannhet som tillämpas alternativt 
förespråkas av företagens representanter är: 

Mätnoggrannhet Avläsningsnoggrannhet 

Differenstryck: ± 0,5 mbar O, 5 mbar 

Tryck: ± 50 mbar 

Temperatur: ± 0,1°c 

När det gäller antal temperaturgivare och pla
ceringen av dessa har man erfarenheten att dimen
sionsförändringar längs ledningen inte automatiskt 
innebär att fler temperaturgivare är nödvändiga. Man 
anser att det i de flesta fall är tillräckligt med 
två temperaturgivare längs ledningen. Man placerar 
den ena givaren i närheten av "provgropen" och den 
andra i ledningens andra ände. 

Resonemanget bygger man på att temperaturen i 
rörgropen, generellt sett, är mycket stabil. De 
förändringar som påverkar volymen i sin helhet är 
normalt små och sker mycket långsamt. 

Det enda konkreta fall där man anser att det är 
mycket viktigt att mera noggrannt kontrollera tem
peraturen är då höjdskillnader som är runt 50 m 
eller mera finns längs den aktuella lednings
sträckan. 

Yttre temperaturpåverkan från exempelvis andra led
ningar i marken eller plötsliga väderomslag typ 
störtregn o dyl anser man inte utgör något problem 
utan orsakerna kan oftast identifieras och för
klaras. Det är emellertid så att ambitionsnivån 
kanske är väl låg i detta avseende och vikten av att 
kontrollera de faktorer som påverkar mätningen bör 
kanske betonas i högre grad än vad som är fallet 
idag. 

8.3 Resonemang 

Att anpassa kraven avseende noggrannhet till den 
nivå som tillämpas/förespråkas i praktiken är i och 
för sig skäl nog för att höja "ribban", men även 
andra skäl talar för att en höjning av miniminivån 
är önskvärd. 
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För att det överhuvudtaget skall vara möjligt att 
korta provningstiden och genom exempelvis linjär 
regression prediktera tryckförändringen efter 24h 
krävs avsevärt högre noggrannhet än den miniroinivå 
som anges idag. Noggrannheten styrs av slutmålet för 
differenstryckprovningen, som entydigt skall ge svar 
om ledningen är tät eller ej. Ett annat skäl är att 
om mätvärden, som i detta fallet, skall användas i 
beräkningar bör mättoleranserna anpassas så att 
mätfel inte påverkar· slutresultatet i allt för hög 
grad. 

Den formel, som anvisas för beräkning av det man 
kallar 6Pk är vårt verktyg för att utifrån uppmätta 
värden beräkna om eventuella tryckförändringar beror 
av läckage eller om de bara representerar skillnader 
i temperatur vid olika tidpunkter. Om vi försöker 
förstå den aktuella formeln kan vi utgå från: 

(.TRo - TRn) 
\ TRo 

Uttrycket säger oss att en tryckförlust i ledningen 
(~Pk) kan bero på ett läckage i ledningen (~P) 

ochfeller en temperatursänkning i ledningen 

Po (TLo - TLn) 

\ TLo 

ochfeller en temperaturökning i referenskärlet 

Po (TRo - TRn) 
TRo 

För att förtydliga formeln kan vi skriva: 

APk = (AP0 -APn) - PL0 ~L~~:Ln) + PR0 (TR~~:Rn) där 

~pk = "verklig" tryckförändring i ledningen (mbar) 

~p = uppmätt differenstryck (mbar) 

p = absoluttryck (mbar) 

T = uppmätt temperatur + 273,16 (K) 

L = mätvärde som avser ledningen 

R = mätvärde som avser referenskärlet 

o = mätvärde vid starttidpunkt av differens tryck-
mätning 

n = mätvärde vid sluttidpunkt av differenstryck-
mätning 
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Hur är då överensstämmelsen med den formel som finfis 
SG-TS-108? 

= (liP -AP ) o n 

= (liP -liP ) o n 

(
- I1!l 

T Lo 

TLn 
T Lo 

IRn 
T Lo 

+ TRn) 
TRo 

TRn 
TRo 

TRn) 
TRo 

=> 

=> 

=> 

=> 

=> 

=> 

Formeln i SG-TS-108 är således identisk med den 
startformel vi använde för att reda ut förloppet som 
vi beskriver i våra beräkningar. 

De mätvärden som kan ge störst variationer i beräk
nad tryckförändring (APk) härrör från temperaturmät
ningarna. De befintliga kraven på miniroinoggrannhet 
innebär försumbara problem avseende differenstryck 
och absoluttryck medan en ~olererad mät- och avläs
ningsonoggrannhet om ±0,5 C för temperaturen kan 
resultera i stor slumpmässig onoggrannhet. 

Om vi använder temperaturkorrektionsdelen av formeln 
kan vi belysa accepterad slumpmässig onoggrannhet 
som uttryck för minimikravet avseende noggrannheten 
i temperaturangivelserna. 

Sant värde Tolererat värde 

273,16 
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273,16 
=-o-~= Ombar 
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273,66 
6213 
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Om man till detta värde lägger toleransen i 
absoluttryck (idag ± 60 mbar) innebär det att den 
accepterade slumpmässiga onoggrannheten i tempera
turkorrektionen är i storleksordningen± SOmbar. 
Om man relaterar denna accepterade tolerans för 
temperaturkorrektionen till det acceptanskrav, som 
anges i specifikationen inser man direkt att 
mätnoggrannhetskravet avseende temperatur måste 
höjas. 

Tryckförluat 

~---------------------------,+OOmber 

+ 10mbor 

- lOmber 

-50mbar 

accepterad slumpmässig onoggranohet. vid +-O,!• C 

D accepterad slumpmässig onoggranohet vid _..-O.&C 

8.4 slutsatser 

• Kravnivån avseende noggrannheten i mätvärden bör 
höjas. 

• Den totalt sett accepterade slumpmässiga onog
grannheten bör utgöra toleransnivå för acceptans
kravet. 

• Om en ledning bedöms som "tät" även om l!.Pk hamnar 
utanför vald toleransnivå är det i första hand 
ett besked avseende kvaliteten i de utförda 
mätningarna, men bör trots allt innebära att 
mätningen skall göras om. 
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9 Provtid 

9. 1 Krav 

Provtiden är idag satt till 24h. Huvudskälet för 
detta är att en hel dygnscykel avseende temperaturen 
skall ge start och slut vid samrna tid på dygnet och 
därmed förhoppningsvis ge små skillnader i tempera
tur mellan start- och sluttidpunkten för differens
tryckmätningen. 

9.2 Erfarenheter 

Erfarenheterna visar att huvuddelen av de detek
terade läckagen har detekterats inom intervallet 
1-12 timmar efter start av differenstryckmätningen. 
Dessa läckage kan vi beteckna som "normala" läckage 
(exempel stickhål genom sabotage+ 2 mm), vilka är 
läckage redan vid starttillfället. "Onormala" 
läckage utgörs av missar i tillverkning och/eller 
montage av exempelvis tryckregulatorer, mekaniska 
kopplingar, elektromuffar, etc. Dessa läckage är 
extremt små alternativt initieras de under den tid 
som ledningsnät.et är trycksatt. Totaltiden som led
ningen är trycksatt (5,2~ar) beror av volymen, men 
kan för små volymer (<Sm j vara 25 timmar medan den 
för stora volymer (55-60m ) kan vara 35 timmar. Vid 
olika provtider {med dagens noggrannhet) kan konse
kvenserna sammanfattas så här: 

• Vid provtid = 6h kommer ett antal "normala" och 
samtliga "onormala" läckage att förbli oupp
täckta. 

• Vid provtid = 12h kommer samtliga "onormala" 
läckage att fÖrbli oupptäckta. 

• Vid provtid = 18h riskerar bindfel i elektro
muffsvetSar beroende på bristande rengöring av 
bindzonen att förbli oupptäckta. 

• Vid provtid = 24h bedöms risken att "normala" 
eller "onormala" läckage förblir oupptäckta som i 
princip lika med noll. 

9.3 Resonemang 

Enligt mitt sätt att se problemet utgör de "normala" 
läckagen det som man avsett att samla upp då speci
fikationen skrevs. Under de år som läggning av di
stributionsledningar i PE-material pågått har sedan 
kraven av olika skäl ökat. Utvecklingen som sådan är 
naturligtvis sund, men är kanske negativ i den be
märkelsen at.t ambitionsnivån i den tillverknings
och montagekontroll som egentligen skall eliminera 
huvuddelen av de "onormala" läckagen, har sjunkit 
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eftersom man förlitar sig på differenstryckprov
ningen istället. Jag kan inte, med det underlag som 
står till buds värdera vad som är optimalt avseende 
de "onormala" läckagen dvs om dagens praxis är mera 
lönsam än att tillgripa åtgärder för att eliminera 
orsakerna till de "onormala" läckagen, som exempel
vis kan bero på: 

• läckande bälgar i tryckregulatorer 

• mekaniska kopplingar 

• övergångsstycken mellan plast och stål 

• packningar 

• bindfel i elektramuffar 

Rent generellt kan man kanske säga att i princip 
borde en högre känslighet (noggrannhet) i mätningar
na skapa förutsättningar att detektera huvuddelen av 
de "onormala" läckagen {inom exempelvis 12h) medan 
andra åtgärder måste till för att eliminera risken 
för läckage som initieras under den tid ledningen är 
trycksatt. 

Ett annat alternativ vore att anpassa acceptans
kriterierna mot att tillåta små läckage (typ OS443 
och DVGW-G469). 

Ett tredje alternativ, oaktat de läckage som 
initieras under själva provtryckningen, för att 
sänka provtiden kan vara att insamlingen av 
mätvärden sker under en kortare provtid och utifrån 
den mätningen predikteras utfallet efter exempelvis 
24h. Sannolikheten för att predikteringen är riktig 
bestäms då av noggrannheten i mätningarna. Om inte 
acceptanskravet ändras radikalt utan vi förutsätter 
att det exempelvis anges till ± 10mbar under 24h, 
innebär detta att mätningarna avseende tryck, 
differenstryck och temperatur måste kunna ge mycket 
exakta värden avseende APk, i storleksordningen 
en tiondels mbar. 

9.4 slutsatser 

Allmänt kan man säga att det är enkelt att sänka 
provtiden genom att höja acceptansnivån, men det 
förutsätter jag ligger utanför det här uppdragets 
ramar. Det är också ganska okomplicerat att sänka 
provtiden till 18h, men jag har inte bedömt en sådan 
förändring som en avsevärd sänkning av provtiden och 
därför har jag inte redovisat förutsättningarna för 
en sådan förändring. Sannolikheten att ett läckage 
inte detekteras vid differenstryckprovningen bedömer 
jag vara oförändrad även om provtiden sänks enligt 
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9. 4. 1 

9.4.2 

förslag nedan. Detta resonemang förutsätter dock aet 
samtliga förbehåll uppfylles. 

Provtid = 12h 

• Noggrannheten ökas till minst den nivå som 
redovisas i pkt 8.2 

• Antalet temperaturgivare och deras placering 
anpassas i betydligt högre grad än vad som är 
fallet i praktiken idag, till de aktuella 
förutsättningarna för ledningen 

• Aktiv och lyckad satsning på att eliminera 
orsakerna till de läckage som initieras under den 
tid ledningen är trycksatt 

Provtid = <12h 

• Noggrannheten ökas till en mycket hög nivå, 
totalt sett 

• se pkt 2 och 3 i punkt 9.4.1 ovan. 

• exakta mätserier under kort tid kan användas för 
prediktering av slutvärden vid en given tidpunkt 
genom linjär regression, om: 

mätperiodens längd bestäms i förväg 

inputvärden i analysen väljes enligt en i 
förväg bestämd objektiv metodik. 

10 Sammanfattande slutsatser/Rekommendationer 

• Acceptanskriterierna bör förtydliga's 

• Den teoretiska volymen av ledningssträcka eller 
ledningsnät som differenstfyckprovas kan ökas 
till att maximalt vara 60m . 

• Noggrannheten i mätningarna bör minst ökas till 
en miniroinivå enligt: 

Mätnoggrannhet Avläsningsnoggrannhet 

Differenstryck: ± 0,5 mbar 0,5 mbar 

Tryck: 

Temperatur: 

± 50 mbar 

±. O, 1°C 

• Provtiden kan om förbehåll enligt punkt 9.4.1 
beaktas sänkas till ca 12 timmar. Att sänka 
provtiden enligt punkt 9.4.2 är sannolikt 
orealistiskt i praktiken. 
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• Den reviderade specifikationen bör ange ramar, 
men innehålla få detaljer. Dessa bör istället 
krävas in i form av detaljerade provningsproce
durer från de aktuella entreprenörerna. 
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