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1 Sammanfattning 

Trummor fyller en viktig funktion för avvattningen av väg- och järnvägsnätet och 

konsekvenserna kan bli omfattande om de inte fungerar, kollapsar eller inte underhålls. 

Infodring är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar. 

Infodring av väg- och järnvägstrummor kan vara billigare än trumbyte, framför allt vid högt 

trafikerade vägar/järnvägar eller för trummor som kräver stora schakter för att bytas.  

Det finns idag en brist på kunskap inom Trafikverket gällande användandet av platshärdade 

flexibla foder (infodring) som renoveringsmetod av trummor. Infodringsprodukter 

innehåller farliga ämnen som på sikt ska fasas ut och det finns även en stor andel trummor 

som är direkt olämpliga att infodra då de utgör vandringshinder eller är 

underdimensionerade.  

Det finns i huvudsak två stycken olika typer av foder på marknaden: polyesterfiberfoder och 

glasfiberarmerade foder. Polyesterfiberfoder värmehärdas med vattenånga eller varmvatten 

och installeras genom att den vrängs in i ledningen. Glasfiberarmerade foder härdas med 

UV-ljus och dras in i trumman med hjälp av vinschning. Jämförelsevis har 

polyesterfiberfoder lägre E-modul och kräver därför en tjockare rörvägg för att uppnå 

samma rörstyvhet som glasfiberarmerade foder.  

För de foder som varit aktuella för den svenska marknaden har ämnet styren ingått som 

reaktivt lösningsmedel i produkterna. Produkter med innehåll av styren uppfyller kriterier 

för Trafikverkets grupp C – Utfasning, i enlighet med TDOK 2012:22. Ämnet faller för 

kriterier för hormonstörande ämnen med en haltgräns på 0,1 %. 

Under 2018 utförde Trafikverket uppföljningar med avseende på utsläpp av styren till vatten 

i samband med infodringsåtgärder för fem stycken trummor. Resultat från dessa 

uppföljningar visade på mätbara halter av styren i vatten. Resultaten visar att styren kan 

analyseras i halter över PNEC-värdet, Predicted No-Effect Concentration, 40 µg/L flera 

veckor efter installation av värmehärdade polyesterfiberfoder. Resultaten visar också på att 

infodringsåtgärder med UV-härdade glasfiberarmerade foder utsöndrar styrenhalter under 

PNEC värdet mätt en timma efter att trumman tas i bruk. 

Förslag på krav: Platshärdade flexibla foder som installeras i vattenförande vattendrag ska 

med tidigare utförda kemiska analyser kunna visa att styrenhalten i vatten vid trummans 

utlopp förväntas vara lägre än 40 µg/l. Styrenhalten ska ha mätts inom 20 timmar efter 

trumman färdigställts och vatten släppts på. 

Finns inte data där utsläpp av styren eller annan ingående monomer som används är 

utvärderad, för den teknik och produkt som är avsedd att användas, så ska utsläpp till vatten 

följas upp med kemiska analyser. Detta gäller även för tidigare utvärderade 

tekniker/produkter där föregående utvärdering är äldre än 12 månader. Är senaste 

utvärderingen äldre än 12 månader ska ny utvärdering genomföras i samband med 

installationen. Aktuell information om utvärderade tekniker och produkter föreslås samlas 

in och tillhandahållas av miljöspecialister på underhåll teknik och miljö. 

Trafikverket har med detta FOI-projekt tagit ett steg mot ett mer korrekt och konsekvent 

användande av infodringsprodukter. Resultatet från rapporten kommer att användas som 

beslutsunderlag vid kommande uppdateringar av kravdokument, arbetsbeskrivningar och 

upphandlingsunderlag.  Utöver de av rapporten föreslagna kraven så kan ytterligare krav 

och riktlinjer behövas för att skydda särskilt känsliga miljöer och arter. Detta 

rekommenderas utredas i ett fortsättningsprojekt.  
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2 Projektorganisation 

Rapporten Infodring - En helhetsbedömning sponsrades av Eva Gustavsson Chef UHtb och 

har tagits fram som resultat av ett FOI-projekt med Charles Löwenström, UHtb som 

ansvarig projektledare. I arbetsgruppen har följande experter varit delaktiga: Agne 

Gunnarsson, UHtb; Björn Åstedt, UHtb; Carol Birgersson UHtm, Hans Von Stedingk UHtm. 

Vidare ges ett stort tack till de personer som under rapportens framtagande bidragit med 

information, analyser och kontaktvägar. 
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3 Inledning 

3.1. Bakgrund 

Trummor fyller en viktig funktion för avvattningen av väg- och järnvägsnätet och 

konsekvenserna kan bli omfattande om de inte fungerar, kollapsar eller inte underhålls. 

Infodring är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar. 

Inom Trafikverket renoveras endast ca två av tio trummor, resterande byts ut genom 

traditionellt trumbyte. Det är därför i Trafikverkets intresse att undersöka för- och 

nackdelar med infodring för att kunna ta ställning till i vilken omfattning trummor ska 

renoveras. 

Det finns idag en brist på kunskap inom Trafikverket gällande användandet av infodring 

som renoveringsmetod av trummor. Infodringsprodukter innehåller farliga ämnen som på 

sikt ska fasas ut från användning i Trafikverkets verksamhet i enlighet med Nationella 

miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö, Miljöbalken, EUs kemikalielagstiftning Reach och 

Trafikverkets långsiktiga mål om att upphöra med användningen av särskilt farliga ämnen. 

Det finns även en stor andel trummor som är direkt olämpliga att infodra då de utgör 

vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur eller är underdimensionerade.  

Infodring av väg- och järnvägstrummor kan vara billigare än trumbyte. Framför allt vid högt 

trafikerade vägar/järnvägar eller för trummor som kräver stora schakter för att bytas. 

Anledningen är att infodring kan genomföras utan trafikavbrott. Förespråkare för infodring 

pekar även på att mindre masshantering, minskade transporter samt enklare installation 

medför en lägre klimatpåverkan i förhållande till ett trumbyte.  

Det finns olika material och metoder för schaktfri renovering av trummor och ledningar. I 

regel innebär teknikerna olika sätt att installera ett nytt rör eller lager innanför det gamla 

röret. Enligt ”Svenskt Vatten P101 – Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av 

plast” finns fyra metodval: Infodring med kontinuerliga rör, Rörspräckning och PE-

infodring, Infodring med formpassade rör och Infodring med platshärdade flexibla foder. 

Rapporten har som syfte att utreda Infodring med platshärdade flexibla foder, vilket i 

rapporten refereras till som ”infodring”. 
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3.2. Syfte 

FOI-projektet handlar om att Trafikverket måste ha rätt kunskap för att ställa rätt krav vid 

trumåtgärder för att kunna styra val av metod och material utifrån både teknisk funktion, 

kostnader och miljöaspekter. Trafikverket ska inte använda farligare ämnen eller orsaka mer 

negativ miljöpåverkan än vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt. Syftet med detta 

projekt är: 

 Utvärdera och bedöma infodring med platshärdade flexibla foder från ett 

helhetsperspektiv där förutom teknik och ekonomi även miljöaspekterna 

vattenföring, vandringshinder och material kommer in på ett tydligt sätt vid val av 

trumåtgärder. 

 Sammanställa tydliga funktions- och miljökrav för användning vid upphandling, 

samt för att utgöra underlag för uppdatering av berörda handböcker, riktlinjer etc. 

 

3.3. Omfattning  

3.3.1. Kartläggning 

 Kartläggning och beskrivning av vilka infodringsmetoder som finns på marknaden, 

och vilka som används idag på Trafikverket. 

 Sammanställning av de olika metoderna och deras: 

Tekniska funktion – Dimensionerande laster, kapacitet att avleda vatten, livslängd: 

ny trumma vs infodring, trafikpåverkan under installation m.m.  

Miljöpåverkan – vatten, landskap, material och energianvändning. 

Ekonomi – avstängt spår/väg, miljökostnad, problem som kvarstår. 

 Miljömässig bedömning av vattendrag: höga naturvärden, djur, växter, flöde.  

 Kartläggning av befintliga krav: (vattenförvaltningsförordningen, miljöbalken, EU-

förordning) och styrande/rådgivande dokument i Trafikverket samt behov av nya 

styrande/rådgivande dokument. 

 Kartläggning av vilka krav som ställs vid upphandling av infodring idag. 

 

3.3.2. Uppföljning av genomförda infodringsprojekt 

 Uppföljning och mätning av utsläpp från infodring av trummor.  

 Verifiering av mätresultat. 

 

3.3.3. Förslag på krav och kriterier 

 Vilka metoder är direkt olämpliga under vilka förhållanden? 

 Vilka metoder är acceptabla under vilka förhållanden? 

 Hur kan infodring utföras för att minimera miljöpåverkan? 

 Under vilka förhållanden bör en trumma få ligga kvar eller bytas ut pga. oacceptabel 

miljöpåverkan och/eller för liten dimension?  

 Utifrån punkterna ovan ta fram förslag på krav vid upphandling av infodring. 
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3.3.4. Sammanställning av resultat 

 Utvärdering. 

 Sammanställ i en rapport förslag på krav och kriterier vid val av trumåtgärd. 

 Ta fram ett förslag till en förenklad och standardiserad upphandling av infodring. 

 Utveckla underlag till uppdatering av riktlinjer, rutiner och andra styrande och 

vägledande dokument. 

 Ta fram en plan för överlämning, spridning av resultatet till berörda. 

 

3.3.5. Avgränsningar 

Följande tas inte med i projektet: 

 Andra metoder än infodring – det finns samlat i en handbok (TDOK 2015:0155 BVH 

1585.004 Tillståndsbedömning av avvattningsanläggningar - Bedömning av skador 

och förslag till åtgärder). 

 Trummor (broar) >2m. 

 Uppdatering av regelverk. 
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4 Infodringsmetoder och produkter 

Infodring, även kallad relining, är en rörinfodringsmetod som innebär att röret infodras 

med en polyesterstrumpa indränkt i styren eller annat plastmaterial. Fodret härdas i röret 

genom tillförsel av extern energi såsom varmvatten, vattenånga eller UV-ljus. De 

styrenbaserade produkterna uppfyller kriterier för Trafikverkets grupp C – Utfasning, i 

enlighet med TDOK 2012:22. 

De två största leverantörerna av produkter för infodring till Trafikverket är Aarsleff 

Rörteknik och Inpipe Liner. Kontakt med både leverantörer och entreprenörer har 

genomförts för att föra dialog om det kemiska innehållet, de tekniska egenskaperna samt 

hur produkterna används i Trafikverkets verksamhet. 

 

Fördelar med infodring jämfört med traditionellt trumbyte: 

 Minimerar störning för trafik och omgivning. Man behöver inte stänga av trafiken 

eller leda om. 

 Snabbt. En till tre trummor om dagen kan förnyas beroende på geografisk närhet. 

 Ingen problematik med eventuella sättningar eller återasfaltering. 

 Ingen hantering av förorenade schaktmassor. 

 Minimerar arbetet på väg. 

Nackdelar: 

 Kan skapa vandringshinder då vattenhastigheten ökar på grund av fodrets låga 

friktion. 

 Trummans dimension kan inte ändras. 

 Trummans läge kan inte justeras för att t.ex. motverka stalp som utgör 

vandringshinder. 

 Innehåller hormonstörande ämnet styren, som omfattas av kriterier för 

Trafikverkets grupp C – Utfasning. Utsläpp av styren kan medföra en negativ 

påverkan på vattenlevande organismer. 

 Exponering av styren vid hantering av ohärdad produkt kan medföra 

arbetsmiljörisker. 

 

4.1. Installation och härdning 

Det finns i huvudsak två stycken olika typer av foder på marknaden: polyesterfiberfoder och 

glasfiberarmerade foder. Polyesterfiberfoder började användas under slutet av 70-talet och 

karaktäriseras av att fodret värmehärdas med vattenånga eller varmvatten. 

Glasfiberarmerade foder har funnits sedan 90-talet och härdas med UV-ljus. 

Förutom härdningsteknik skiljer sig de olika typerna av foder i installationsteknik. 

Polyesterfiberfoder vrängs in i ledningen med vatten eller ånga. Vattenhärdning kräver att 

torn byggs upp vid ena trumänden för att skapa vattentryck för att vränga strumpan. Vid 

ånghärdning vrängs filtstrumpan ofta med tryckluft. Glasfiberarmerade foder med diameter 

över 400 mm, vilket är det vanligaste när det kommer till dimensioner på väg- och 

järnvägstrummor, dras in i trumman med hjälp av vinschning.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Epoxi
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Figur 1: Till Vänster Aarsleffs sf-liner(polyesterfiber foder), till höger Inpipes flexliner(glasfiberarmerat 

foder). 

 

4.2. Materialegenskaper 

Glasfiberarmerade UV-härdade foder har låg krypfaktor. Det vill säga materialets hållfasthet 

är beständig under kontinuerlig last. Detta i kombination med hög styrka(E-modul) gör att 

fodren kan göras tunna jämfört med material med högre krypfaktor och lägre E-modul. 

Värmehärdade filtfoder har typiskt en högre krypfaktor och en lägre E-modul vilket betyder 

att de alltid måste vara tjockare för att uppnå samma rörstyvhet. 

Rörstyvheten styr vilka laster trumman klarar av att bära efter infodring. SN betecknar 

rörets korttidsstyvhet och är beroende av korttids E-modulen, rörväggens tröghetsmoment 

och rörets diameter och tjocklek. 

 𝑆𝑁 =
𝐸∗𝐼

𝐷3   [E=korttids E-modul, I = Tröghetsmoment, D = Rörets medeldiameter]. 

 För ett rör med homogen rörvägg gäller: 

 𝐼 =  
𝑒3

12
 [e = rörväggenstjocklek].  

Ekvationen för SN kan då skrivas som: 

 𝑆𝑁 =
𝐸 ∗ (

𝑒
𝐷

)
3

12
  

Ur denna formel kan man utläsa att foder med lägre E-modul kräver en högre 

rörväggstjocklek för att uppnå samma rörstyvhet vid infodring av rör med samma diameter. 

Långtidsstyvheten är 0,4* korttidsstyvheten och är beroende av E-modulens reducering 

efter 50 år 

De två typerna av foder finns i dimensioner upp till 1800 mm. Det är möjligt att infodra upp 

till 2000 mm rör, dock krävs då att röret ges en oval form. De olika fodren skiljer sig i sin 

förmåga och sitt sätt att hantera dimensionsförändringar i trummor. Polyesterfodret kan sys 

anpassat för trummor med svängar och stora dimensionsförändringar. Fiberarmerade foder 

är istället mer flexibla i ohärdat tillstånd och klarar därför dimensionsförändringar upp till 

25-50%. 

För att kunna använda fodren för att bära last är det viktigt att fodret är cirkulära då det är 

ringstyvheten som är bärande. Vid infodring av rektangulära trummor, t.ex. gamla 

stentrummor, används fodret som ett tätande skikt som skyddar mot materialvandring och 

sidovatten. 
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4.3. Vattenföring 

Det är viktigt att en trummrenovering inte har någon negativ påverkan på trummans 

flödeskapacitet. Utifrån antagandet att en viss styvhetsklass ska uppnås för ett foder innebär 

skillnaderna i E-modul att ett polyesterfiberfoder behöver vara ca 3-4 gånger tjockare än ett 

glasfiberarmerat foder. Detta medför en jämförelsevis större förminskning av trummans 

inre diameter vid infodring med polyesterfiber foder än vid infodring med 

glasfiberarmerade foder. Trots detta ökar både glasfiberarmerade och polysterfiberfoder 

vattenhastigheten i trumman på grund av den jämförelsevis låga. På grund av detta kan ett 

vandringshinder skapas vid infodring av trummor med lutning över 5 ‰. 

4.4. Kartläggning av infodringsprodukter 

I tabell 1, presenteras och jämförs de i rapporten studerade foderprodukterna. 

Parameterförklaring: Krypfaktor: Krypfaktorn beskriver förenklat ett materials försvagning 

över tid vid konstant belastning. Spaltbredd: Avstånd som uppstår mellan foder och 

överkant på trumman efter installation.  

E-modul: materialberoende parameter som beskriver förhållandet mellan mekanisk 

spänning och deformation. E-modul tillsammans med diameter(D) och fodrets tjocklek(e) 

bestämmer fodrets styvhetsklass enligt formeln: 𝑆𝑛 = 𝐸 ∗ (
𝑒

𝐷
)

3

12⁄   

Tabell 1: Jämförelse av infodringsprodukter, informationen är hämtad från tillverkarnas 

produktdatablad.  
Aarsleff: G-

Liner 

Aarsleff: SF-

Liner 

Inpipe 

Sweden AB: 

Flexliner 

Seartex-

Liner, Type 

S 

Beronlina-

HF-Liner 

Materialbärare Glasfiber Polyesterfilt Glasfiber Glasfiber Glasfiber 

Krypfaktor [%] 1,37 2,0 0,7 1,35 - 

Spaltbredd [%] < 0,25 < 0,5  < 0,1 - - 

Tjocklek [mm] 4-12 Från 4,5  2-12 4-12 4-10 

E-modul (Korttid) 

[Mpa] 

15 700 3080 9500 – 18000 12000 17000 

E-modul (Långtid) 

[Mpa] 

11 450 1540 6700 - 12800 8800 14200 

Härdningsteknik UV-ljus Vattenånga UV-ljus UV-

ljus/Värme 

UV-ljus 

Dimensioner [mm] 150 -1200  150 - 2100 150 -1800 100 - 1200 400-1600 

Rörböjar  <15% Kan sys efter 

trummans 

form 

<15%, (15-30% 

Väckbildning)  

- - 

Installationslängd 

[m] 

220 200-250 - - - 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Parameter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mekanisk_sp%C3%A4nning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mekanisk_sp%C3%A4nning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Deformation
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5 Miljöegenskaper 

5.1. Klimat 

Schakt- och trumåtgärder har alltid en viss klimatpåverkan på grund av transporter, samt 

avstängning- och omledning av trafik. Hur stor den är beror på projektet, platsen och typen 

av trumma. Dessutom påverkar storleken, längden och trummans djup.  

För stora och framförallt långa trummor under mycket trafikerade vägar eller järnvägar 

krävs omfattade schakt och omledning vid trumbyte. Infodring kan i dessa fall innebära 

lägre utsläpp. För grunt liggande trummor på mindre vägar kan tvärtom trumbyte innebära 

en lägre klimatpåverkan än infodring. Åtgärden behöver alltså anpassas utifrån 

platsspecifika förhållanden om klimatpåverkan ska minimeras. 

 

5.2. Vandringshinder 

Vattendrag som rinner genom Trafikverkets vägar och järnvägar är viktiga för vattenlevande 

djur t.ex. insekter, musslor, kräftdjur och fisk. Vattendragen används för fiskvandring och 

landlevande djur följer ofta vattendrag. Små biflöden är ofta högproduktiva och fungerar 

som motorer till större vattensystem. På grund av detta är det viktigt att trummor eller 

rörbroar som anläggs eller renoveras dimensioneras på ett sådant sätt att fiskar och andra 

vattenlevande djur enkelt kan passera genom dessa och att de har en så liten påverkan som 

möjligt för det naturliga vattendragets flöde och vattennivåer.  

De vanligaste förekommande så kallade vandringshinder inträffar när trumman:  

 Ligger för högt och orsakar ett fall vid utloppet (stalp).  

 Ökar vattenhastigheten, vilket kan ske vid underdimensionering eller för stor 

lutning.  

       

Figur 2: Låg vattennivå trumma(vänster), Stalp(höger) 

På grund av ovan nämnda orsaker behöver hänsyn tas till vandringshinder vid planerad 

infodring av trummor. Det är inte tillåtet att infodra en trumma som redan uppvisar någon 

av dessa brister. Vid infodring minskar man även friktionen i trumman. Detta kan medföra 

en viss höjning av vattenhastigheten, vilket kan vara problematiskt för trummor som redan 

påvisar höga vattenhastigheter. Stenmaterial som placerats i trumman för att skapa 

viloplatser för vattenlevande djur eller som transporterats in med vattnet kan efter infodring 

glida ur trumman. Detta behöver beaktas infodring av lutande och vattenförande trummor 

och åtgärdas genom att installera fastsittande viloplatser i den infodrade trumman. 
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5.3. Farliga ämnen i materialet 

En potentiellt negativ aspekt med infodring är att reaktiva kemikalier hanteras på plats i en 

känslig miljö. De reaktiva kemikalierna utgör startmaterial för det som efter härdning bildar 

en plast. Startmaterialet hanteras på platsen som en massa som sitter applicerad på ett 

glasfiber- eller polyesterfibermaterial. För de produkter som varit aktuella för den svenska 

marknaden för infodring av trummor så har ämnet styren ingått som reaktivt lösningsmedel 

i produkterna. Inga kemikalier hanteras i flytande form, och som kan spillas ut. Produkten 

härdas antingen med UV-ljus eller vattenånga beroende på leverantör och utförare.   

Styren ombildas under härdningsprocessen till polystyren, vilket inte kan brytas ned till dess 

startmaterial igen. En viss mängd styren förblir dock ohärdat och kallas reststyren. 

Polystyren är en plast som används i ett brett spektrum av produkter för diverse 

tillämpningar. För tillämpningen som material i en trumma finns inget behov av additiv så 

som flamskyddsmedel eller mjukgörare, som annars kan vara ett problem ur miljö- och 

hälsosynpunkt för vissa plaster.  

Styren och dess ångor irriterar huden, ögonen, andningsorganen och slemhinnorna. Styren 

är ett organiskt lösningsmedel som vid upprepad inandning av ångor kan orsaka negativa 

hälsoeffekter på hjärnan, centrala nervsystemet, lever och andra organ. Styren kan 

absorberas genom huden och misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.  

PNEC värde för styren i sötvatten är 40 µg/L1. (PNEC, Predicted No-Effect Concentration) 

Värdet är den koncentrationer av styren under vilka negativa effekter för vattenlevande djur 

inte förväntas uppstå. 

För arbetsrelaterad exponering av styren finns sedan 2011 gränsvärden för tillåten 

exponering via luft (AFS 2018:1). Som gränsvärde för tillåten genomsnittlig exponering 

under en arbetsdag gäller 10 ppm eller 43 mg/m3. För styren finns också ett vägledande 

korttidsgränsvärde för styren som är 20 ppm eller 86 mg/m3 mätt under en referensperiod 

på 15 minuter. Det hygieniska gränsvärdet för styren är uppsatt utifrån att ämnet kan orsaka 

hörselskador. 

Styren är enligt Trafikverkets kriterier ett utfasningsämne då det är listat som potentiellt 

hormonstörande på Europakommissionens lista EDC, cat 1, haltgräns 0,1 % (TDOK 2012:22 

version 7.0). 

Vid härdning med vattenånga som används för polyesterfiber blir en restprodukt av 

installationen ett processvatten som innehåller höga halter av styren. Om detta 

processvatten kommer ut i miljön kan det förorena den omgivande miljön eller 

vattendraget. 

5.4. Mikroplaster 

En annan miljöpåverkan som varit aktuell på senare tid är plast och plastpartiklar i haven. 

Mikroplast är plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter. Plasten kan vara skadlig för 

marina djur då de misstas för mat och sedan inte bryts ner fullständigt utan stannar osmält i 

djurens organ. En annan uppmärksammad risk är att plasten dessutom kan föra med sig 

andra miljögifter som finns i vattenmiljön. 

Frågan har uppkommit om infodringsprodukterna med styrenbaserad plast kan orsaka 

utsläpp av mikroplaster. Största risken för spridning sker vid kapning av överflödiga 

foderbitar. Det är därför viktigt att omgivande mark skyddas och att kapning sker så att 

                                                           
1 https://www.echa.europa.eu/sv/web/guest/brief-profile/-/briefprofile/100.002.592 
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spridningen begränsas. Efter kapning läggs spillbitarna i leveransemballaget och 

transporteras till närmaste avfallsanläggning där både spill-bitarna och emballaget sorteras 

som brännbart avfall. 

6 Uppföljning av genomförda infodringsprojekt 

En kartläggning utfördes över Trafikverkets produktval vid infodring i region mitt mellan år 

2010 och 2016. Av 57 åtgärder utfördes 52 med glasfiberarmerat foder och 5 med 

polyesterfiber. Infodringarna med polyesterfiber inträffade under 2010 och 2011.  

Under 2018 utförde Trafikverket uppföljningar med avseende på utsläpp av styren till vatten 

i samband med infodringsåtgärder för fem stycken trummor. Denna uppföljning beskrivs 

närmare i separat rapport ”Uppföljning av styrenutsläpp i samband med infodring av 

trummor”(Trafikverket 2019)2. Andra uppföljningar av enskilda trummor har också 

genomförts (WSP 2012)3 samt (Svevia 2020)4.  

Resultat från dessa uppföljningar visade på mätbara halter av styren i vatten efter 

infodringsåtgärd oavsett leverantör och härdningsteknik. Halter över PNEC värde för 

vattenlevande djur har analyserats. PNEC värde för styren i sötvatten är 40 µg/L. Högre 

halter analyseras i direkt anslutning till att en infodrad trumma tas i bruk, men resultaten 

visar även att styren kan analyseras i halter över 40 µg/L flera veckor efter installationen, 

beroende på härdningsteknik och lokala förutsättningar. Det finns även en fällande dom för 

miljöbrott där utsläpp av styren skett i samband med infodring av vägtrumma5. 

De resultat som finns tillgängliga visar på att härdning med vattenånga har varit förknippat 

med högre utsläpp av styren till vatten efter att trumman tagits i bruk jämfört med när UV-

teknik har använts. För härdning med vattenånga visar de uppföljningar som Trafikverket 

låtit göra 2018 på utsläpp av styren i samma storleksordning som varit underlag vid fällande 

miljödom (Falu Tingsrätt 2011). Resultaten visar också på att det går att genomföra 

infodringsåtgärder där utsläppen av styren mätt en timma efter att trumman tas i bruk 

ligger under PNEC värde genom att använda UV-härdade, glasfiberarmerade foder.  

För att säkerställa att erhållna resultat visar på korrekta absolutvärden och att olika labb 

mäter likvärdiga halter, så har Trafikverket inom detta projekt även låtit genomföra ett 

fördjupat test där prover med kända koncentrationer har skickats till olika labb. Resultaten 

visar på faktorer som kan påverka resultaten. Beroende på hantering i samband med 

provtagning, transport och analys, kan styren brytas ned och analysresultaten riskerar att 

visa på undervärderade utsläppshalter. Erfarenheter från provtagning och analys av styren i 

vatten, har visat på vikten av att hantera prov svalt och analysera proven så snabbt som 

möjligt, för att erhålla tillförlitliga resultat(Trafikverket 2020)6. 

                                                           
2 von Stedingk H. Birgersson C. Trafikverket 2019, TRV 2012/60889 Uppföljning av 

styrenutsläpp i samband med infodring av trummor 

3 WSP (2012) Provtagning vid relining, PM nr: 10163732 

4 Johansson P., Milton A., Svevia AB 2019, Styrenutsläpp vid relining av vägtrummor 

5 Falu Tingsrätt 2011, Förundersökningsdokument B1921-12 

6 Von Stedingk, H. (2020). PM, TRV 2012/60889 Uppföljning av styrenanalyser i vatten. 

Trafikverket 
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7 Tekniska krav infodring 

Detta kapitel sammanfattar och redogör för tekniska krav vid infodring från följande 

regelverk och publikationer: 

 Svenskt Vatten P101 - Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast 

 TDOK 2017:0441 Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 17 

 TDOK 2014:0045 Trafikverkets tekniska krav för avvattning - TK Avvattning 

 

7.1. Flexibelt foder i cirkulär trumma 

 För foder som härdas med vattenånga eller UV-ljus är maximalt infodringslängd 

vanligen ca 150-200 m (SV P101). 

 

7.1.1. Materialkrav 

 Infodring av flexibelt foder ska utföras och uppfylla krav enligt SS-EN ISO 11296-4 

och enligt Svenskt Vatten P101 (TDOK 2017:0441). 

 Foder ska dimensioneras och utföras med en säkerhetsfaktor 2,0 på bucklingslast 

enligt Svenskt Vatten P101 (TDOK 2017:0441). 

 Foder ska dimensioneras för långtidsrörstyvhet efter 50 år. Före installation ska 

beräkningar redovisas som visar att fodret är dimensionerat för angivet långtidskrav 

samt beräknad areareduktion i procent efter installation (TDOK 2017:0441). 

 Foder för infodring av cirkulär trumma med större ovalitet än 8 % ska verifieras 

med underlag enligt särskild utredning (TDOK 2014:0045). 

 Cirkulära trummor med dimension ≤ 600 mm dimensioneras enligt belastningsfall 

B i Svenskt Vatten P101 (TDOK 2017:0441). 

 Cirkulära trummor med dimension > 600 mm ska dimensioneras med ledning av 

Svenskt Vatten P101 för belastningsfall A eller B, alternativt krav på fodrets 

långtidsstyvhet efter 50 år (ca 0,4*kortidsstyvhet) (TDOK 2017:0441). 

 Belastningsfall A: Det flexibla fodret skall endast dimensioneras för att klara 

grundvattentryck. Den befintliga ledningen förväntas därmed att även i framtiden 

kunna uppta jord- och trafiklast. Foder som dimensioneras för detta 

belastningsfall bör minst ha styvhet SN 1 (kortidsstyvhet [KN/m2]) (SV P101). 

 Belastningsfall B: Det flexibla fodret dimensioneras så att det kan uppta jord- och 

trafiklast och grundvattentryck. Foder som dimensioneras för detta 

belastningsfall bör ha minst styvhet SN 2 (kortidsstyvhet [KN/m2]) (SV P101). 

 

7.1.2. Utförandekrav och råd 

 Installation och härdning av foder ska utföras med utrustning för att övervaka, 

reglera och registrera väsentliga parametrar för angivna resultatkrav. 

Registreringen avser bland annat luft- eller vattentryck, härdtemperatur samt 

positions- och tidsangivelser (TDOK 2017:0441). 

 Bestämning av ledningstvärsnitt bör göras av entreprenören (SV P101). 
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 Ledningssträckan skall vara noggrant rensad och kontrollerad omedelbart innan 

infordringen utförs (SV P101). 

 Arrangemang för förbi pumpning skall vara ordnat, vid vattenförande trummor (SV 

P101). 

 Eventuella partier med deformation större än ca 15 % skall åtgärdas innan infodring 

utförs (SV P101). 

 

7.1.3. Kontroll och råd  

 Godstjocklek ska mätas i sex punkter i vardera änden, totalt tolv mätningar. 

Medelvärdet för ej understiga produktens deklarerade godstjocklek. Enskilt värde 

får ej vara lägre än 80 % av deklarerad godstjocklek (TDOK 2017:0441). 

 Provning av korttidsegenskaper ska utföras med tre-punkts böjtest på uttagna 

provbitar enligt SS-EN ISO 11296-4, Annex B. Resultat från provningen av följande 

egenskaper ska redovisas och uppfylla de krav som angetts vid dimensioneringen: 

E-modul (E0korttid), Böjhållfasthet (σfb), Brottöjning (εfb) (TDOK 2017:0441). 

 Reststyrenhalt i materialet, max 2 %, ska bestämmas och redovisas enligt SS-ISO 

4901”Reinforced plastics based on unsaturated-polyester resins - Determination of 

the residual styrene monomer content, as well as the content of other volatile 

aromatic hydrocarbons, by gas chromatography” (TDOK 2017:0441). 

 Täthetsprövning där så är möjligt. (Täthetsprovning skall ske först efter att fodret 

härdat och fodrets slutgiltiga egenskaper uppnåtts, vanligen efter några veckor (SV 

P101). 

 Deformationsmätning med hjälp av laserprofil i rörtvärsnittet (SV P101). 

 

7.2. Krav flexibelt foder i rektangulär trumma av sten. 

Dimensioneringen ska göras med en teknisk livslängd på 40 år. Stentrumman ska vara i ett 

sådant skick att den kan bära både jordlast och trafiklast. Det flexibla fodret ska endast 

betraktas som en tätning. De öppna sprickor och spalter som överför laster från jorden till 

fodret får vara max 0,25 meter breda med ett minsta inbördes avstånd av 0,5 meter (TDOK 

2014:0045). 

Materialkrav och kontrollkrav ställs i TDOK 2017:0441 

  



18 (26) 

8 Miljökrav 

Trafikverkets verksamhet påverkar vattenmiljön och därtill knutna intressen och värden. All 

vattenverksamhet som bedrivs eller genomförs av Trafikverket ska följa miljöbalken och all 

annan tillämplig lagstiftning, inte överskrida riktvärden, tillämpa miljökvalitetsnormer och 

bidra till att miljömålen nås.  

Enligt ”Rutinbeskrivning TDOK 2011:359 Vattenverksamhet” ska den verksamhetsutövare 

som planerar en vattenverksamhet normalt söka tillstånd eller göra en anmälan.  

Riktlinjen ”Generella miljökrav vid entreprenader ” utgör en sammanställning/överblick av 

beslutade krav och ambitioner som Trafikverket har vid upphandling av entreprenader. 

Delar av kraven har fastställts i riktlinje klimatkrav (TDOK 2015:0480), riktlinje Kemiska 

produkter (TDOK 2010:310) och riktlinje Material och varor (TDOK 2012:22). 

Kraven har i första hand utformats för upphandling av entreprenadtjänster, såsom drift och 

underhåll och byggande av infrastruktur, och representerar en generell basnivå som ska 

upprätthållas i alla entreprenaduppdrag. Men i enskilda projekt och uppdrag kan 

beställaren dessutom ställa högre och fler objektspecifika miljökrav.  

Vid val av metod och material som byggs in i anläggningen tillämpas försiktighetsprincipen 

enligt Miljöbalken. Trafikverket strävar efter att minimera miljöpåverkan från farliga ämnen 

i de produkter som används genom att ta in information om farliga ämnen i produkten och 

göra aktiva produktval vid beslut om åtgärder. Detta innebär att material och varor som 

klassas i grupp A ska användas i första hand. Därefter ska material i grupp B användas och i 

sista hand material i grupp C. Produkterna i grupp C ska successivt fasas ut från användning 

i Trafikverkets verksamhet och ersättas av mindre miljö- och hälsofarliga produkter. 

 

8.1. Produktval och riskanalys enligt minimikrav 

Om det inte är möjligt att välja ett material eller en vara som uppfyller Trafikverkets 

kriterier för grupp A eller B ska en produktvalsanalys och riskanalys upprättas enligt TDOK 

2012:22 kap 5.3.1 och 5.3.2. Produktvalsanalysen är ett sätt att tillämpa 

produktvalsprincipen inskriven i Miljöbalkens 2 kap. Syftet med produktvalsanalysen är att 

medvetandegöra miljö-och hälsoegenskaper för att på så sätt styra mot bättre alternativ när 

sådana finns tillgängliga. Materialet eller varan får endast användas om riskanalysen visar 

att användningen medför acceptabla risker. 

 

8.2. Klimatkrav 

Trafikverket har enligt TDOK 2015:0480 ”Klimatkrav i planläggning, byggskede, underhåll 

och på tekniskt godkänt järnvägsmateriel” beslutat om följande mål gällande Trafikverkets 

klimatarbete. Kraven ska bidra till ökad måluppfyllelse av det transportpolitiska 

hänsynsmålet för miljö och hälsa samt till riksdagens antagna långsiktiga klimatmål att 

Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 
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8.3. Vattenfaunapassage 

I TDOK 2014:0045 ”TK Avvattning” ställs krav för att skapa eller bibehålla en godkänd 

vattenfaunapassage. 

Krav syftar till att: 

 Trummor för genomledning av vattendrag ska ha funktion som vattenfaunapassage. 

 Trumma som ska ha funktion som vattenfaunapassage ska ha sådan lutning, 

diameter, trumläge avseende korsningsvinkel, överdjup, erosionsskydd och 

trumavslutning att den funktionen uppfylls. 

Rådstexter för hur ovanstående krav uppnås specificeras i TDOK 2014:0046 ”TR 

Avvattning” kap 2.1.4   

Krav på vattenfaunapassage finns även med i TDOK 2015:0323 ”Riktlinje Landskap” Kap 

6.3  Funktionskrav för naturmiljö. I riktlinjen framgår att: 

 Säkra och funktionella passagemöjligheter för djur ska finnas och underhållas. 

 När vägar och järnvägar korsar vattendrag ska vattenlevande djur kunna passera 

utan att hindras av anläggningen. 

 

8.4. Kulturmiljö 

Äldre stentrummor kan anses vara av kulturhistoriskt värde. Krav gällande kulturarv och 

kulturmiljö finns i TDOK 2015:0323 ”Riktlinje landskap” Kap 6,3. Infodring bör inte 

användas för att förlänga stentrummor som kan anses ha ett kulturvärde och som är synliga 

för allmänheten. Även vid infodring utan förlängning ska hänsyn tas till kulturvärden. T.ex. 

bör infodringen kapas så att avslutet är innanför den yttersta stenen. 
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9 Förslag på krav och kriterier för val av åtgärd 

Trumbyte är alltid aktuellt om inte fullgod funktion genom reparation kan uppnås, till 

exempel om trumman är underdimensionerad eller utgör ett vandringshinder. I de fall då 

trumman kan repareras så finns dock flera aspekter som behöver utvärderas innan infodring 

väljs. Här följer beskrivning och vägledning för olika aspekter att väga in vid 

trummrenovering. 

 

9.1. Ekonomi 

Vid val av åtgärd för väg och järnvägstrummor ska en kostnadsuppskattning tas fram som 

jämför kostnaden för infodring med kostnaden för trumbyte. Kostnaden för ett trumbyte är 

beroende av flera faktorer. Med information om bankhöjd över trumman, längd och 

dimension kan schaktvolymen beräknas, vilket ofta är den mest kostnadsdrivande åtgärden. 

Dessutom ska hänsyn tas till trafikmängd och omledningsmöjligheter. På grund av detta kan 

kostnaden för ett trumbyte variera från fall till fall.  

Vid infodring är kostnaderna mer relaterade till etableringskostnaderna än trummans djup, 

längd eller dimension. En infodring kostar beroende på nämnda faktorer runt 300 000 kr. 

Baserat på detta är rekommendationen att man utifrån ekonomisk synpunkt undersöker om 

infodring är att föredra då ett trumbyte överstiger ca 300 000 kr. Under normala 

förutsättningar motsvarar detta en järnvägsschakt på ca 2 meter eller vägschakt ca 4 meter, 

exklusive TA-planer och omledning.  

 

9.2. Hydraulik och geoteknik 

Är det ekonomiskt lönsamt att åtgärda en trumma genom relining ska det säkerställas att 

trummans nuvarande dimension är tillräcklig. Detta bedöms från trummans dimension, 

lutning och dimensionerande flöde. Vidare ska även omständigheter kring själva utförandet 

beaktas, t.ex. möjlighet till dämning, förbiledning, pumpning, etc. 

I fall konsekvenserna av en underdimensionerad trumma är stora ska ett trumbyte 

genomföras. Vid val av metod behöver geotekniska förhållanden beaktas så som risk för 

sättningar, förekomst av rustbädd eller svårschaktade sprängstensbankar.  

 

9.3. Kulturmiljö 

Vid åtgärder i kulturhistoriska miljöer ska befintliga värden värnas. Särskilt äldre 

stentrummor har ett kulturvärde och bidrar till en god gestaltning av miljön. För 

stentrummor ska särskild hänsyn tas, genom att välja åtgärder som minimerar påverkan på 

trummans utseende. Detta kan påverka val av renoveringsmetod eller påverka vilka 

försiktighetsåtgärder som behöver tas vid renovering. För övriga trummor i kulturmiljöer 

ska åtgärder väljas som stärker omgivande kulturmiljövärden. Om så inte är möjligt ska 

åtgärder väljas som inte påverkar omgivande kulturmiljövärden negativt. 
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9.4. Miljö 

Det ska säkerställas att infodringen inte skadar omgivande miljö eller naturliv. För trummor 

som genomströmmas av naturliga vattendrag ska som regel anmälan om vattenverksamhet 

genomföras och skickas till Länsstyrelsen. Detta finns beskrivet i TDOK 2011:359. Åtgärder 

för dessa trummor får inte medföra någon negativ påverkan för fiskar och andra 

vattenlevande djurs möjlighet att enkelt passera. Dessutom ska åtgärden ha en liten 

påverkan det naturliga vattendragets flöde, vattennivå och kemiska status. För trummor 

som utgör vandringshinder ska trumman bytas eller åtgärdas så att en god 

vattenfaunapassage skapas.  

En produktvalsanalys och en riskanalys för infodringsprodukter har utförts som en del av 

FOI-projektet och bifogas i bilaga 1 och 2. I produktvalsanalysen finns bland annat 

information om styrenfria alternativ utifrån nuvarande tillgänglighet. Dessa dokument ska 

anpassas för den specifika produkten och användningen i det aktuella projektet och bifogas 

tillsammans med materialförteckningen och ingå i slutdokumentationen vid användande av 

infodring som renoveringsmetod. 

 

9.4.1. Förslag på krav för materialval vid infodring av vattenförande trummor 

För att minimera utsläpp av styren eller annat ämne som används som monomer för att 

bilda materialet, så bör krav ställas att installationsteknik/härdningsteknik för 

installationen används som gör att så låga utsläpp som möjligt sker till vattnet som passerar 

trumman efter installation.  

För mindre vattendrag kan styrenbaserade alternativ för infodring väljas om andra 

alternativ är mindre fördelaktiga ur teknisk och ekonomiskt perspektiv. Krav ska då ställas 

att halten styren i vatten inte överstiger PNEC värdet 40µg/l mätt inom 20 timmar efter 

trumman färdigställts och vattnet släpps på. Uppföljningsanalyser av vatten som passerat 

trummor där styrenbaserade alternativ har installerats har visat att denna kravnivå är 

möjlig att efterleva (Trafikverket, 20197). För de uppfyllningsanalyser som gjordes var det 

glasfiberarmerade foder som visade på acceptabla värden. 

 

9.4.2. Provtagning 

Finns inte data där utsläpp av styren eller annan ingående monomer som används är 

utvärderad för den teknik och produkt som är avsedd att användas så ska utsläpp till vatten 

följas upp med kemiska analyser. Detta gäller även för tidigare utvärderade 

tekniker/produkter där föregående utvärdering är äldre än 12 månader. Är senaste 

utvärderingen äldre än 12 månader ska ny utvärdering genomföras i samband med 

installationen. Aktuell information om utvärderade tekniker och produkter föreslås samlas 

in och tillhandahållas miljöspecialister på underhåll teknik och miljö. 

Analys av styren i vatten ska genomföras av ett labb som tillhandahåller en analysmetod för 

analys av styren i vatten och som följer någon av standarderna ISO 20595 eller SS-EN ISO 

15680:2004. Proven ska förvaras mörkt och svalt (<+8 grader C) i anslutning till 

provtagning och transport. Provtagning ska ske med behållare och metodik som labbet 

                                                           
7 von Stedingk H. Birgersson C. Trafikverket 2019, Uppföljning av styrenutsläpp i samband 
med infodring av trummor 
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tillhandahåller eller hänvisar till.  Proven tas i direkt anslutning (inom de närmaste 

metrarna) efter trummans slut. Provtagaren ska genomföra provtagningen på uppdrag av 

Trafikverket och vara oberoende till entreprenör/leverantör av infodringen. Proven ska 

hanteras skyndsamt så att de anländer till analyslabb så snart som möjligt (inom 24 

timmar). Proven ska vidare hanteras av analyslabbet inom 48 timmar till ett steg i 

analysprocessen där inte nedbrytning av styren kan ske. 

Resultat från provtagningen föreslås rapporteras in till miljöspecialister på underhåll teknik 

och miljö. 

 

9.4.3. Infodring av dagvattentrummor 

Dagvattentrummor som endast är till för hantering av dagvatten från väg, järnväg eller 

åkermark kräver inte anmälan av vattenverksamhet och styren från dessa löper inte någon 

risk för att skada vattenlevande djur. På grund av detta anses det inte finnas något behov att 

ställa krav på styrenutsläpp för dessa.  

Vid användning av värmehärdade foder ska eventuellt processvatten som är i kontakt med 

ohärdat material eller med material under härdningsprocessen inte släppas ut i naturen. 

Detta vatten ska hanteras som farligt avfall och tas om hand om på ett säkert sätt. Lämnas 

det för hantering i ett kommunalt reningsverk så ska underlag finnas att sådan hantering 

godtas av mottagaren (avloppsreningsverksägaren).  

Platsspecifika bedömningar måste alltid göras av ansvarig projektledare vid 

dagvattentrummor med höga flöden för att säkerställa att genomrinnande dagvatten inte 

påverkar ett nedströmsliggande vattendrag. 

 

9.4.4. Luftkvalitet 

För utsläpp till luft ska utförare på förhand visa upp en riskanalys för arbetsmiljörisker där 

resultat från mätningar för maximala halter i luft beskrivs. Infodringsarbetet ska 

genomföras på ett sätt så att det vägledande korttidsgränsvärdet på 20 ppm (86 mg/m3) 

som är satt av arbetsmiljöverket (AFS 2018:1) ej överskrids.  

Utöver arbetsmiljökrav föreslås hänsyn tas till omkringliggande verksamheter vid infodring, 

då dofttröskeln för styren är mycket låg ca 0,5 ppm. 

  



23 (26) 

10 Fortsatt arbete 

Infodring av väg- och järnvägstrummor är ur flera aspekter en metod som kommer att vara 

nödvändig för att Trafikverket ska klara av att säkerställa god avvattning. Trafikverket 

behöver dock ta ett ansvar gällande utvecklingen av styrenfria alternativ så att det inom en 

snar framtid inte behöver användas infodringsprodukter med utfasningsämnen. Detta kan 

göras genom skarpare krav i upphandlingar och premiering av helt styrenfria produkter. 

Trots att det idag inte används några styrenfria alternativ för väg- och järnvägstrummor, har 

Trafikverket med detta FOI-projekt tagit ett steg mot ett mer korrekt och konsekvent 

användande av infodrings produkter. För att de idéer och metoder som föreslås i rapporten 

ska implementeras behöver innehållet i rapporten förmedlas genom informationsmöten och 

utskick till berörda parter. Dessutom behöver ett arbetssätt för hanteringen och förvaltning 

av inkomna styrenanalyser skapas. Även utvärdering och uppföljning av alternativa 

produkter behöver ske när sådana blir tillgängliga. Detta behöver ske i dialog mellan 

berörda enheter på Underhåll och Investering och andra relevanta forum t.ex. 

kompetensgrupp systematiskt miljöarbete i miljönätverket. Vidare behöver slutsatserna från 

FOI-projektet användas som underlag för uppdatering av relevanta kravdokument och 

upphandlingskontrakt. 

Det finns olika syn på om infodringsprodukter ska hanteras utifrån Trafikverkets krav och 

kriterier för material och varor (TDOK 2012:22) eller om dessa produkter ska omfattas av 

krav för kemiska produkter (TDOK 2010:310). Rapporten är skriven utifrån ett 

ställningstagande om detta som finns sedan tidigare. Trafikverket behöver se över om 

nuvarande ställningstagande är i linje med Echas vägledning för kemiska produkter 

respektive varor. Att ta ställning i denna fråga ligger utanför projektets omfattning. 

Utöver de av rapporten föreslagna kraven så kan ytterligare krav och riktlinjer behövas för 

att skydda särskilt känsliga miljöer och arter. Det har påvisats att styren kan uppvisa 

långtidseffekter på vattenlevande organismer vid lägre koncentrationer än de föreslagna 

haltgränserna för utsläpp i samband med infodring (Wathsala et al 2018)8.  Vid förekomst 

av särskilt skyddsvärda arter som omfattas av artskyddsförordningen, kan ytterligare 

försiktighetsåtgärder vara motiverade. Hur hänsyn ska tas till möjliga långtidseffekter vid 

låga halter av styren och andra ämnen som kan vara aktuella för alternativa 

infodringsprodukter behöver vidareutvecklas i ett fortsättningsprojekt. 

  

                                                           
8 Wathsala et al 2018. Styrene impairs embry development in the Mediterranean mussel 

(Mytilus galloprovinvialis) 
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11 Bilagor 

 Bilaga 1: Generell produktvalsanalys enligt minikrav, Platshärdade flexibla foder. 

 Bilaga 2: Generell Riskanalys enligt minimikrav, Platshärdade flexibla foder. 
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Bilaga 1 - Generell Produktvalsanalys enligt 
minimikrav, Platshärdade flexibla foder   

Om det inte är möjligt att välja ett material eller en vara som uppfyller Trafikverkets 
kriterier för grupp A eller B ska en produktvalsanalys upprättas. Produktvalsanalysen är 
ett sätt att tillämpa produktvalsprincipen inskriven i Miljöbalkens 2 kap. Syftet med 
produktvalsanalysen är att medvetandegöra miljö-och hälsoegenskaper för att på så sätt 
styra mot bättre alternativ när sådana finns tillgängliga. 
Produktvalsanalysen ska vara dokumenterad och uppfylla minimikraven i TDOK 
2012:22. Denna mall är utformad för att uppfylla dessa minimikrav. 
I produktvalsanalysen ska såväl byggskede som drift/underhållsskede och avfallsskede 

beaktas. 

 
Produktens namn: Platshärdade flexibla foder för infodring av väg-/järnvägstrummor. 

Analysen avser alla produkter som är eller kan vara tillgängliga för den svenska 

marknaden för infodring. Analysen avser därmed inte en specifik produkt från en 

specifik leverantör. 

Datum för produktvalsanalysen: 2020-12-04 

Namn på den som gjort produktvalsanalysen: Hans von Stedingk, UHtm och Carol 

Birgersson, UHtm 

 

1. Beskriv behovet av att använda materialet/varan. 

Utgå ifrån vilka egenskaper som efterfrågas i materialet eller varan. 
 
Infodringsprodukter (även kallade relining-produkter) bestående av platshärdade 
plastmaterial används för att åtgärda/renovera trummor under väg/järnväg utan att 
behöva gräva av vägen/järnvägen och lägga en helt ny trumma. Infodringsåtgärder kan 
oftast genomföras utan avbrott i trafiken.  
 
Vid renoveringen önskas en hög ringstyvhet i kombination med minimal areareduktion 
av trumman. Eventuella framtida rensningsåtgärder ska vara lätta att genomföra. Dessa 
egenskaper kan erhållas med plastbaserade alternativ med flexibla foder för infodring av 
rör/trummor.  
 
För trumman önskas att åtgärden inte leder till vandringshinder för vattenlevande 
organismer i vattendragen. Åtgärden ska innebära så låga utsläpp av kemikalier från 
produkten som möjligt. Produkt ska i första hand väljas som är baserad på en kemi med 
så låga toxiska egenskaper som möjligt. 
 
Materialet/slutprodukten ska klara funktionskrav/tekniska krav som beskrivs i TDOK 
2017 0441, PGB.4391 för cirkulära trummor eller PGB.4392 för rektangulära 
stentrummor. 
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2. Utifrån den eftersökta funktionen/egenskapen, finns det alternativa 

metoder som kan användas för att uppfylla dessa? 

Kan man använda en annan metod/teknik för att undvika att använda 
materialet/varan i fråga? 
 
Ett alternativ kan vara att gräva av vägen/järnvägen och lägga en helt ny trumma. 
Infodring med flexibla foder (armerad plast) kan vara baserad på olika typer av kemi där 
olika kemikalier används.  (se rubrik 3).  
 
Olika härdningstekniker är också förknippade med olika omfattning av utsläpp till vatten 
och luft.  
 
För närmare beskrivning av för och nackdelar, se nedan. 
 

 

3. Beskriv vilka andra material som kan användas för att uppnå samma 

funktion? 

Finns det mindre farliga material/varor som kan användas för samma funktion? 
Använd gärna någon tredjepartsdatabas, t.ex. BASTA, Byggvarubedömningen eller 
Sunda Hus. Kan information om innehåll i de andra produkterna verifieras (t.ex. 
genom att kontakta leverantören)? 
 
Produkter för den svenska marknaden för infodring av vägtrummor har hittills varit 
baserade på styren (som bildar plasten polystyren vid härdning). Vinyltoluen baserade 
alternativ har också använts för renovering av rörbroar.  
Denna genomgång har breddats till att inkludera alternativ som finns på marknaden som 
alternativ vid renovering av vatten och avloppsrör.  
Gemensamt för dessa produkter är att de består av ett foder (polyesterfilt eller glasfiber) 

som dränks i ett harts och som sedan förs in och härdas på plats i den gamla trumman 

som ska renoveras. I trumman bildar den härdade hartsen ett nytt plaströr. De ingående 

komponenterna i de platshärdade flexibla fodren är ofta klassificerade som hälso- 

och/eller miljöskadliga och det är därför viktigt att ställa krav på utförare så att dessa 

kemikalieblandningar hanteras på rätt sätt. 

Några av produkterna kan uppfylla Trafikverkets kriterier för grupp A (motsvarar BASTA 

kriterierna), men inga produkter är helt fria från kemiska risker. Nedan följer en kort 

beskrivning av de alternativ som har kunnat identifieras som potentiella alternativ. 

 

Styren 
Ämnet är flyktigt och har en karakteristisk lukt. Styren har i Sverige varit den mest 

använda monomeren (hartsen) för infodring av trummor.   

 

Styren anses hormonstörande av Trafikverket, då ämnet finns upptaget på ChemSecs SIN-

lista över hormonstörande ämnen. Detta är i linje med BASTAs kriterier. Produkter med 

innehåll av styren i halt över 0,1% uppfyller Trafikverkets kriterier för grupp C. 

Utifrån Kemikalieinspektionens PRIO kriterier uppfyller styren kriterier för så kallat 

”prioriterat riskminskningsämne”.  
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Vinyltoluen 
Kommersiell vinyltoluen (metylstyren) består av en blandning av olika isomerer där 

metylgruppen kan vara positionerad på olika ställen, se Figur 3.   

 
Figur 2. Kemisk struktur för vinyltoluen, samt för de olika varianterna av vinyltoluen; 4-

metylstyren, 3-metylstyren samt 2-metylstyren. 

 

Vinyltoluen har ingen harmoniserad klassificering som gör att dessa produkter inte kan 

uppfylla kriterierna för Trafikverkets grupp A. Vinyltoluen är dock en monomer som 

strukturellt liknar styren (Figur 3). Därför är risken överhängande att de båda ämnena 

har liknande toxiska egenskaper.  

Utifrån de strukturella likheterna med styren så bör inte vinyltoluen ses som ett 

självklart val för bättre alternativ ur ett hälso- och miljöperspektiv. Vinyltoluenbaserade 

produkter har använts vid renovering av rörbroar.  

 

 Akrylat/metakrylat 
Akrylsyra, metakrylsyra och deras estrar används som monomerer för framställning av 

polymerer till ett stort antal användningsområden. Dessa kan vara ett alternativ för 

infodring av trummor. Exempel där de används för renovering av avloppsledningar 

finns.  

Akrylater och metakrylater anses vara potenta sensibiliserande ämnen 

(allergiframkallande), och uppfyller därmed endast kriterierna för Trafikverkets grupp B.  

En vanligt förekommande metakrylat är tetramethylene dimethacrylate. 

 
Figur 3. Kemisk struktur för tetramethylene dimethacrylate. 
 
Styren, vinyltoluen och akrylatbaserade alternativ förväntas användas i kombination 
med omättade polyestrar. De omättade polyestrarna som används i platshärdade flexibla 
foder är ofta oklassificerade och behöver därför inte redovisas i säkerhetsdatablad. 
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Vidare vill leverantörerna bibehålla sekretess på innehållet i sina foder och därför vill de 
inte specificera vilka polyestrar de har i sina system. Då de är oklassificerade så uppfyller 
de krav för Trafikverkets kriterier för grupp A. 
 

Isocyanater 
Isocyanater används för att bilda polyuretanplast. Innehåll av isocyanater har redovisats 
i enstaka styrenbaserade system, men kännedom saknas om de också kan ingå i någon 
produkt som marknadsför för infodring av trummor.  
Många isocyanater är klassificerade. Generellt gäller att isocyanater kan ge allergier vid 

hudkontakt och orsaka skador i andningsorganen vid inandning av ångor eller aerosoler. 

Vidare kan vissa isocyanater orsaka cancer och en del är även klassificerade som 

miljöskadliga, eftersom de är giftiga för vattenlevande organismer. 

Produkter med innehåll av isocyanater förväntas inte uppfylla kriterierna för 

Trafikverkets grupp A. 

 

Bisfenoler 
Epoxihartsbaserade system med bisfenol och epiklorhydrin har använts för renovering av 
vattenledningar. Utifrån att bisfenol A uppvisar hormonstörande egenskaper så uppfyller 
inte sådana produkter kriterierna för Trafikverkets grupp A. Alternativ med 
epoxibaserade system har inte använts för trummor och ses inte heller som ett framtida 
bra alternativ ur miljö- och kemikalieriskperspektiv.  

 
 

 

4. Beskriv hur alternativ har sökts, t.ex. kontakt med leverantör, 

marknadsanalys och kontakt med specialister. 

Har någon tredjepartsdatabas använts för att leta alternativa produkter? Har 
leverantören tipsat om andra produkter som kan användas? Hur gör företaget i andra 
projekt? Hur gör andra aktörer i branschen? 
 
Information om alternativa produkter och lösningar har efterfrågats av entreprenörer 

och leverantörer av produkter för trum-åtgärder. Ytterligare sökningar har genomförts 

på nätet samt i Byggvarubedömningen och BASTA-online. För en fördjupad beskrivning 

av kemiska miljörisker med produkter som kan vara aktuella för infodring av trummor 

hänvisas till rapporten: Utvärdering för kemiska risker och miljöförstörande ämnen i 

flexibla foder, Goodpoint 2020. 

 
 

 

Figur 1. Kemisk struktur för styren. 
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5. Det alternativa materialet/varan. 

a) Uppge det alternativa materialets/varans fara. 

Hur klassificeras de enligt kriterierna i TDOK 2012:22 (Grupp A, B, C, D eller E)? 
 
 
Se punkt 3. 
 
 

 

b) Uppge de alternativa metodernas fara. 

Vilka faror innebär de alternativa metoderna? 
 
 
Se punkt 3. 
 

 

6. Motivera ditt produktval. 

En rimlighetsavvägning ska ta in samtliga relevanta perspektiv. T.ex. fara, ekonomi 
och tidigare erfarenheter. 
Om innehållet i vald produkt inte kan verifieras, men alternativa produkter med 
information om innehåll finns, motivera varför en produkt med okänt innehåll väljs. 
 
 
Val av produkt för infodring ska ske så att inte onödig exponering/utsläpp av ingående 
ämnen sker. Varken till människa eller miljö. Krav ska lägst ställas så att 
arbetsmiljörelaterade gränsvärden uppfylls samt att produkterna/installationerna inte 
orsakar högre utsläpp till vatten än PNEC värden för sötvatten för respektive ämne. 
Förslag på krav och kriterier för val av åtgärd beskrivs närmare i rapporten: Infodring – 
En helhetsbedömning, Trafikverket 2020. 
 
Vilken åtgärd/produkt/installationsteknik som är bäst lämpad kan bero på platsspecifika 
förutsättningar. Motivering av val av lösning behöver kunna motiveras från fall till fall.  
 
Alternativ till de styrenbaserade produkter som har varit aktuella för den svenska 
marknaden hittills kan vara aktuella. Exempelvis kan akrylatbaserade produkter anses 
uppvisa mer acceptabla toxiska egenskaper än styren. För installerande personal kan de 
sensibiliserande egenskaperna som akrylater har, ses som mer acceptabla än exempelvis 
reproduktionstoxiska egenskaper som styren har. Om det i praktiken är ett bättre 
alternativ styrs dock av vilka praktiska omständigheter som måste tillämpas vid 
installation. Installationen måste oavsett kunna ske så att inte potentiellt skadlig 
exponering sker. 
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Bilaga 2: Generell Riskanalys enligt 
minimikrav, Platshärdade flexibla foder   

 

Om det inte är möjligt att varken uppfylla Trafikverkets kriterier för grupp A eller B ska 
en riskanalys göras före användning. Materialet eller varan får endast användas om 
riskanalysen visar att användningen medför acceptabla risker. Riskanalysen ska 
genomföras av en person med kompetens och utbildning inom ämnet. Riskanalysen ska 
vara dokumenterad och uppfylla minimikraven i TDOK 2012:22. Denna mall är 

utformad för att uppfylla dessa minimikrav. 

 
Produktens namn: Platshärdade flexibla foder för infodring av väg-/järnvägstrummor. 

Analysen avser alla produkter som är eller kan vara tillgängliga för den svenska 

marknaden för infodring. Analysen avser därmed inte en specifik produkt från en 

specifik leverantör. 

Datum för riskanalysen: 2020-11-23 

Namn på den/de som har gjort riskanalysen: Hans von Stedingk, UHtm 

 

1. Ange vilket utfasningsämne och/eller riskminskningsämne 

materialet eller varan innehåller, som medför att den inte klarar 

Trafikverkets kriterier för grupp B. Ange ämnets namn, CAS-

nummer, klassificering samt med vilka koncentrationer ämnet ingår 

i materialet eller varan. 

Ämne CAS-nummer Klassificering Koncentration 
(vikts-%) 

Styren 100-42-5- H226* >0,1% 

  H315*  

  H319*  

  H332*  

  H372*  

  H361d*  

  H304  

  H335  

  H412  

 

 

2. Beskriv faran med det aktuella materialet eller varan. 

Beskriv materialet/varan och uppge om det finns hygieniska gränsvärden för de 
ingående ämnena, samt värdet för dessa. Uppge eventuella beräknade DNEL eller 
PNEC-värden för de ingående ämnena. Beskriv de toxikologiska och ekotoxikologiska 
egenskaperna för ingående ämnen. Uppge om någon fysikalisk egenskap av ämnena 
ska tas särskild hänsyn till i riskanalysen. 
Bifoga säkerhetsdatablad för de kemiska ämnen som finns i materialet/varan. 
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Styren 
I Tabell 1  listas de 10 vanligaste egenklassificeringarna som har rapporterats in till 

ECHA:s klassificerings- och märkningsregister av tillverkare, importörer eller 

nedströmsanvändare.  

 

Tabell 1. Klassificeringar för styren CAS-nr 100-42-5- (EG-nummer 202-851-5) enligt 

CLP kriterier1.  

Klassificering Faroangivelse 

H226* Brandfarlig vätska och ånga. 

H315* Irriterar huden. 

H319* Orsakar allvarlig ögonirritation. 

H332* Skadligt vid inandning. 

H372* Orsakar organskador, (hörselorgan), genom lång eller upprepad 
exponering. 

H361d* Misstänks kunna skada det ofödda barnet. 

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 
*Harmoniserad klassificering 

 
Styren anses hormonstörande av Trafikverket, då ämnet finns upptaget på ChemSecs SIN-

lista över hormonstörande ämnen. Detta är i linje med BASTAs kriterier.  

 

Utifrån Kemikalieinspektionens PRIO kriterier uppfyller styren kriterier för så kallat 

”prioriterat riskminskningsämne”, men utgör inte ett ”utfasningsämne” enligt PRIO 

kriterierna.  

 

PNEC-värden 
Styren klassificeras som skadliga för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

(H412). För att undvika toxisk effekt för vattenlevande organismer i olika recipienter har 

PNEC värden tagits fram (Predicted No-Effect Concentration, PNEC). PNEC för styren i 

sötvatten är 28-40 µg/L och för jord 146 - 200 µg/kg jord 2.  

 
 

 

3. Exponering. Beskriv hur materialet/varan ska hanteras, från att det 

levereras till att det byggs in och/eller kasseras. 

Följande moment ska minst ingå – leverans, lagring, hantering, inbyggt material/vara 
samt avfallshantering. Beskriv var, när och hur materialet/varan ska användas liksom 

                                                             
1 ECHA: https://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-
/discli/details/25673 (hämtad 20200825) 

2 ECHA: https://echa.europa.eu/sv/brief-profile/-/briefprofile/100.002.592 (hämtad 
20200825) 

https://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/25673
https://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/25673
https://echa.europa.eu/sv/brief-profile/-/briefprofile/100.002.592
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hantering på arbetsområdet och ev. lagring. Beskriv vilka arbetssätt/arbetsmetoder 
som ska användas samt planerad använd mängd. 
Identifiera och beskriv hur människor och/eller miljö (grundvatten, ytvatten, 
markvatten, mark, luft, etc.) exponeras för produkten för varje arbetsmoment, 
inklusive förvaltning. Beskriv särskilt om/hur ämnena kan lakas ur materialet/varan. 
Beskriv samtliga steg där en möjlig felhantering leder till att människa/miljö 
exponeras. 
 
 
En produkt avsedd för infodring av trumma är att betrakta som en vara när den kommer 
till arbetsplatsen. Den kan exempelvis vara paketerad i emballage och levereras ihopvikt 
på en pall, eller så kan den komma i ett specifikt avsett utrymme i lastbil och blåsas in 
med tryckluft direkt ifrån lastbil.  
 
Vid installation ska ohärdad produkt hanteras så att inte ohärdat material kan komma i 
kontakt med vatten. Vatten som eventuellt är i kontakt med ohärdad produkt ska 
hanteras som kontaminerat processvatten och tas om hand om som farligt avfall. 

 

Vid användning av värmehärdade foder ska eventuellt processvatten som är i kontakt 

med ohärdat material eller med material under härdningsprocessen inte släppas ut i 

naturen. Detta vatten ska hanteras som farligt avfall och tas om hand om på ett säkert 

sätt. Lämnas det för hantering i ett kommunalt reningsverk så ska underlag finnas att 

sådan hantering godtas av mottagaren (avloppsreningsverksägaren).  

Behöver vattendrag dämmas upp eller ledas om så finns en risk att oplanerad incident 

kan orsaka att ohärdad produkt kommer i kontakt med vatten. Detta riskerar inte bara 

förstöra produkten sett ur ett tekniskt perspektiv utan också orsaka förhöjda utsläpp av 

de ingående ämnen som ingår för att bilda polymer i härdad form. Arbetet på plats ska 

planeras så att risken för okontrollerat vattenflöde minimeras om pump, fördämning 

eller liknande skadas. En sådan incident kan potentiellt orsaka att utsläpp sker som ger 

en betydande biologisk effekt på organismer i vattendrag samt eventuellt orsakar en 

kontaminering som går att mäta i grundvatten. Hur stor risk det är för kontaminering av 

grundvatten behöver uppskattas av geolog från fall till fall utifrån platsspecifika 

förutsättningar.  

För utsläpp till luft ska utförare på förhand kunna visa upp en riskanalys för 

arbetsmiljörisker där resultat från mätningar för maximala halter i luft beskrivs. 

Infodringsarbetet ska genomföras på ett sätt så att bindande eller vägledande 

korttidsgränsvärden som sätts av arbetsmiljöverket ej överskrids (AFS 2018:1). Vilka 

skyddsåtgärder som vidtas för att säkerställa att arbetet genomförs säkert för både 

installerande personal, men även andra berörda, ska kunna beskrivas utifrån använd 

produkt/härdningsteknik och platsspecifika förutsättningar. Utifrån förväntad 

kemikaliedoft vid installationsarbetet bör boende och andra berörda informeras om 

arbetet för att undvika onödig oro. Installation i närheten av skolor/förskolor bör ske 

under skollediga dagar. 

Val av härdningsteknik och utförande ska ske så att härdningen sker så fullständigt som 

möjligt. Härdad produkt ska inte avge ämnen över PNEC värden som finns enligt ECHA. 
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Detta ska vara uppfyllt för provtagning av vatten senast 20 timmar efter att trumman tas 

i bruk och vatten släpps på.   

Damm-exponering i samband med kapning och anpassning av härdat material ska 

undvikas. Damm och övrigt restmaterial som uppstår ska samlas upp för att undvika risk 

för spridning av mikroplaster.    

Härdad produkt som behöver kasseras hanteras som brännbart avfall.  

 
 
 

 

4. Beskriv de risker som kan uppstå vid hanteringen av 

materialet/varan. 

Utgå från materialets/varans fara (fråga 2) och identifierade exponeringar (fråga 3). 
Beskriv och förklara olika riskscenarier för påverkan och ev. skada på olika miljöer 
(luft, mark, yt- eller grundvatten) samt för människors hälsa. 
 
 
Se punkt 3.  
 
 

 

5. Riskhantering. Beskriv hur de risker som har identifierats vid 

hantering, samt vid förvaltnings- och avfallsskedet ska behandlas. 

Hur ska sannolikheten för att identifierade riskscenarion inträffar minskas? Kan 
exponeringen begränsas på teknisk väg? Går det att minska mängderna? Uppge vilken 
skyddsutrustning som ska användas vid hantering. Krävs det särskilda skydd eller 
arbetssätt för att skydda omgivande miljö (luft, vatten, mark)? Kvantifiera och beskriv 
alla skyddsåtgärder. Uppge också om det krävs särskild utbildning och/eller 
hälsoundersökning för personal som ska jobba med materialet/varan. 
 
 
Behöver utvärderas utifrån val av produkt och installationsteknik. Vilka åtgärder som 
kan vara lämpliga påverkas också av lokala förutsättningar där olika risker kan komma 
att variera beroende på vilket vattenflöde som behöver hanteras.  
 

 

6. Ange krav på omhändertagande av avfall. 

Uppge om produkten är farligt avfall vid: kassering av oanvänd produkt, byggspill och 
härdad produkt (om tillämpligt). Beskriv även hur förpackningen ska tas omhand. 
 
Installerad produkt kan avge rester av ingående startmaterial. Utsläpp av sådana ämnen 
ska inte överstiga PNEC värden i det vatten som passerar trumman. Se punkt 2. 
 

Ett visst utsläpp till luft kan även ske från det härdade materialet, men detta förväntas 

inte kunna ge upphov till någon mätbar risk.  

I övrigt förväntas inga specifika risker för härdad produkt. Härdad produkt som behöver 

kasseras hanteras som brännbart avfall.  
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7. Bedöm behovet av ett kontrollprogram. Ta vid behov fram ett förslag 

på kontrollprogram. 

Mätning, övervakning och uppföljning av prioriterade/identifierade hälso- eller 
miljörisker kan kräva uppföljning. Lämpliga metoder och analysfrekvenser beskrivs. 
Detektionsgräns ner till haltkrav säkerställs. 
 
Beroende på val av produkt och härdningsteknik så kan installationen behöva följas upp 
med vattenprovtagning för att säkerställa att PNEC värden inte överskrids. 
 

 

8. Bedöm och visa att risken för hälsa och miljö är godtagbar 

(acceptabel). Beskriv också eventuella riskhanteringsåtgärder för att 

erhålla en acceptabel risk. 

Sammanfatta punkterna ovan och visa att riskerna är acceptabla. Åskådliggör gärna i 
en riskmatris. 
 
 
För infodring med styrenbaserade produkter där UV-teknik används för härdning har 
riskerna kunnat hållas på en acceptabel nivå med utsläpp till vatten som ligger under 
PNEC värden. För känsliga vattendrag med exempelvis konstaterad förekomst av 
flodpärlmussla går det dock inte att med säkerhet avgöra om gällande PNEC värden är 
tillräckliga som marginal. De PNEC värden som finns uppsatta kan vara baserade på 
korttidsstudier och därmed inte säkert att de tar höjd för vad som kan ske över tid. Det 
finns långtidsstudier som visar på att musslor kan påverkas vid lägre koncentrationer 
över tid.3   
 
Om risken kan anses som godtagbar avgörs också av vilka försiktighetsåtgärder som är 
möjliga för att inte en oplanerad incident under arbetet ska leda till kontakt med ohärdat 
material och förhöjda utsläpp.     
 

                                                             
3 Aquatic toxicology 2018, Styrene impairs normal embryo development in the 
Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis), Rajapaksha Haddokara Gedara Rasika 
Wathsala, Silvia Franzellitti, Morena Scaglione, Elena Fabbri 


