FRÅGOR OCH SVAR
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FODER OCH
STYRENANVÄNDNING

FLEXIBLA FODER OCH
STYRENANVÄNDNING
Vatten- och avloppssystem är en del av samhällets viktigaste infrastruktur. Om
skador uppstår på ledningssystemen kan det medföra allvarliga risker. Med hjälp
av schaktfri ledningsförnyelse och flexibla foder kan vi förnya utslitna ledningar
utan att gräva. Vi använder oss då av ett hartsimpregnerat foder. När fodret
härdas frigörs ångor som innehåller styren. Här ger vi svar på ett par vanliga
frågor kring val av foder och vår styrenhantering.
Vad är flexibla foder?
Ledningsförnyelse med flexibla foder innebär att vi bygger en ny ledning i den
gamla ledningen. Man vränger eller drar in ett slitstarkt foder av mjuk plast
inuti den befintliga ledningen. Under installationen expanderar fodret så att det
sluter tätt mot den befintliga stommen. Fodret tillverkas i vår fabrik nära Aarhus
i Danmark. Vi skräddarsyr alltid våra flexibla foder för varje specifik situation.
Det gör det möjligt att anpassa metod och material utifrån projektspecifika
förutsättningar och funktionskrav.
Vad är styren?
Nästan alla flexibla foder som installeras i våra spill och dagvattenledningar är
tillverkade av polyester som innehåller styren. Oavsett om du använder dig av
ett glasfiberarmerat eller ett homogent foder som är tillverkat av polyester så
innehåller fodret styren. Under installationen frigörs ångor med ett visst innehåll
av styren. Styren är ett organiskt lösningsmedel, en färglös vätska, som ingår i
polyestern som det flexibla fodret består av. Styrenet bidrar till att ge det nya röret
rätt mekaniska egenskaper och fungerar som en reaktor när den mjuka plasten blir
hård. I samband med härdningen av fodret förbrukas och avdunstar styrenet. Efter
härdning finns det en liten andel styren kvar i fodret, från 0.5% - 4% beroende på
material.

VISSTE DU ATT?

100 meter förnyat rör med Aarsleffs flexibla foder istället för att gräva
besparar miljön koldioxidutsläpp motsvarande fem bilresor tur och retur
mellan Stockholm-Göteborg.
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HUR PÅVERKAS OMGIVNINGEN OCH
SAMHÄLLET AV STYREN?

Styren anses generellt vara biologiskt lätt
nedbrytbart i såväl vatten och mark som
luft. Oavsett material så frigörs styren som
antingen bryts ned ovan eller under jord.
Vatten
Våra arbeten påverkar inte processerna i
avloppsreningsverken då våra utsläpp av
styren är < 5 milligram/liter. I samband
med en infodring i närheten av ett
reningsverk vidtar vi alltid ytterligare
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att
avloppsverket inte påverkas. påverkas
Mark
Styren är lätt nedbrytbart i de flesta aeroba
förhållanden. Utsläpp av styren som är
mindre än 146-200 mikrogram/kilogram har
ingen negativ påverkan på jord och mark.
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Luft
Styren är lätt nedbrytbart i luft.
Halveringstiden för styren i luft ligger på
mellan 7,4 – 12,7 timmar. Styren har en
sötaktig skarp lukt som lätt känns igen,
även vid låga koncentrationer. I höga
koncentrationer är styren giftigt men vid
yrkesprofessionell användning inom tillåtna
gränsvärden är det inte skadligt.

VISSTE DU ATT?

Tredjepartstester utförda av Danska
Teknologisk Institut tillsammans med
Aarhus kommun och Per Aarsleff A/S
visar att ledningar som har förnyats
med våra flexibla foder har en förväntad
livslängd på 100 år. förnyats med

våra flexibla foder har en
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HUR HANTERAR NI STYREN IDAG?

PNEC (Predicted No-Effect Concentration)värden för styrenanvändning skiljer sig åt
beroende på situation och miljö.
PNEC-värdet för förekomst av styren utan
negativ påverkan på avloppsreningsverk
anses vara 5 milligram/liter vatten, medan
värdet för marina miljöer anses vara 40
mikrogram/liter vatten.Yrkesprofessionell
användning av material med innehåll av
styren där vi förhåller oss till ovan angivna
värden är inte skadligt.

När det gäller våra medarbetare följer vi
arbetsmiljölagen. Vi genomför kontinuerliga
riskbedömningar och kontrollmätningar
för att säkerställa att vi inte påverkar
människor och miljö negativt.
Vi på Aarsleff sätter alltid säkerheten
för människor och miljö i fokus. I mer
än 30 år har vi utvecklat våra metoder
och utrustningar för att göra dem så
miljövänliga som möjligt.

PNEC FÖR STYREN

Var?

PNEC

Avloppsreningsverk

5mg/L

Sötvatten

40ug/L

Intermittenta utsläpp (sötvatten)

40ug/L

Jord

146-200ug/kg soil dw
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HUR ARBETAR NI FÖR ATT UNDVIKA
PÅVERKAN AV STYREN?

Vi på Aarsleff strävar hela tiden
efter att våra produkter ska vara de
bästa på marknaden. Vi är drivande i
marknadsutvecklingen och vi genomför
löpande utvärderingar i pågående projekt
för att säkerställa att vi fortsätter att
ligga i teknikens framkant när det bland
annat kommer till produktutveckling för ett
styrenfritt flexibelt foder.
Det finns idag alternativa material att tillgå
på marknaden men som belastar miljön
på andra sätt. Vi arbetar för en ständig
anpassning för att vara så miljövänliga det
går samtidigt som vi uppnår en mekanisk
och miljömässig hållbarhet.
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Vi på Aarsleff ser till att hela tiden ligga
steget före genom att genomföra strikta
kvalitetskontroller och förhålla oss till
angivna riktlinjer.
Varför behövs styren i flexibla foder?
Styren binder molekylerna som gör att
plasten blir hård och att det mjuka fodret
blir till ett nytt starkt rör.

VISSTE DU ATT?

Det är möjligt att förnya flera hundra
meter långa ledningar i en och samma
installation med hjälp av flexibla foder skräddarsytt från start till slut.
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HOMOGENA OCH GLASFIBERARMERADE
FODER OCH STYREN

Finns det anledning att skilja på homogena
och glasfiberarmerade foder med anledning
av styren?
Nej, så länge användning sker inom
definierade PNEC-värden finns det ingen
anledning att skilja på homogena foder och
glasfiberarmerade foder med anledning av
styreninnehållet.
Våra mest frekvent använda flexibla
foder innehåller styren och det är upp till
entreprenören att hantera detta, vilket vi på
Aarsleff gör.

VILL DU VETA MER? KONTAKTA
OSS FÖR RÅDGIVNING!
Emil Lundmark
Försäljningschef mark
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se

För att ta del av våra kundcase där
vi arbetar med flexibla foder KLICKA HÄR!

Valet av material bör helt och hållet avgöras
beroende på vilka behov som finns och vilket
resultat som man vill uppnå.
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www.aarsleff.se

