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Sammanfattning 

Standarder finns i alla möjliga delar av samhället. De används för att säkerställa kvalité, säkerhet och 

effektivitet. Standarden för hur brunnslock produceras och designas heter prEN 124. Den har 

förändrats och det är grunden till detta projekt. 

Brunnspecialisten AB, ett företag i Holmsund, är projektets beställare och har behov av att godkänna 

sina brunnslock enligt prEN 124 för fortsatt försäljning. 

Projektets arbetsmoment kan delas in i tre saker. För det första att tolka vilka tester som behöver 

utföras för att godkänna brunnslock enligt prEN 124. För det andra definiera hur de ska utföras samt 

det tredje; att utföra fyra av dessa tester. 

Det certifierande organet är Svensk maskinprovning. De hade kunnat granska standarden prEN 124 

och ta fram alla testmetoder. Med detta projekt hoppas deras granskning och då även 

Brunnspecialisten ABs kostnad kunna minskas. 

De definierade testerna ska sammanställas i ett dokument. Dokumentet har till uppgift att hjälpa 

Brunnspecialisten AB när brunnslocken ska certifieras enligt prEN 124. Tolv tester behöver utföras för 

certifiering. Åtta av dessa tester definieras och beskrivs i tidigare nämnda dokument. Till dokumentet 

bifogas också ett flödesschema. Flödesschemat visar i vilken ordning testerna ska utföras. Två av 

testerna utreds om de ens måste utföras. Anledningen är att prEN 124 beskriver en annan design än 

brunnslocken som Brunnspecialisten AB har. Utredningen visade att SMP godkänner den alternativa 

designen. Deformationstestet är endast med i flödesschemat. Halkskyddstestet undersöks inte alls i 

detta projekt. 

De fyra testerna som skulle utföras var vattenabsorptionstest, motstånd mot fordonsbränsle, stöttest 

och test av värmepåverkan. Dessa fyra tester genomfördes som planerat. Däremot blev utförandet 

något förenklat i vissa delar. Förenklingarna skedde av ekonomiska och tidsmässiga skäl. 

Resultaten från samtliga tester hamnade inom de krav som ställs utifrån prEN 124. 

De förenklingar som gjorts under projektet anses som acceptabla. Detta eftersom beställaren har 

deltagit och kunnat bedöma om mer resurser ska tillföras för att utföra testet noggrannare. 

De fyra testerna visar att brunnslocken troligen klarar att möta standarden prEN 124 för 

vattenabsorption, motstånd mot fordonsbränsle, stöttålighet och värmepåverkan.  



 

Summary 

Standards are used in all parts of society to secure quality, safety, and efficiency. Some guiding 

requirements for design and production as well as the certification methods for manhole covers are 

specified in standard prEN 124. It is currently undergoing changes and is the reason for this project. 

Brunnspecialisten AB, a company located in Holmsund, is the project owner. They need to certify 

their product according to prEN 124 to continue their business. 

The thesis project was devided into three parts. The first part presents what kind of tests that have to 

be made to secure that a gully top or manhole top meets the standard according to prEN 124. The 

second part interprets how these tests should be done and the third part; to carry out four of these 

tests. 

The defined tests are collected in a document. The purpose of the document is to help 

Brunnspecialisten AB when the manhole covers are to be certified according to prEN 124. Twelve 

tests are defined in the certification standard called prEN 124. Eight of these tests shall be 

interpreted and described in the previously mentioned document. With the document follows a flow 

chart. The flow chart shows in which order the tests are carried out. Two of the tests will not be 

carried out, and a part of this project investigates if they can be removed. SMP (Swedish Machinery 

Testing Institute) deemed that the tests can be skipped, accepting the alternative design which is the 

reason why the tests are undoable. The deformation test is only mentioned in the flow chart. 

Slip/skid resistance  test was not included in this project.  

The certifying institution is the Swedish Machinery Testing Institute. They could read prEN 124 and 

develop the test methods for the manhole top certification. With this project the hope is to minimize 

the work that SMP needs to do in preparation for the certifying tests. The less work SMP put in the 

cheaper the certification will be for Brunnspecialisten AB. 

The four tests carried out in this project were water absorption, resistance against vehicle fluids, 

impact resistance and heat resistance. These four tests were carried out as planned, but on some 

parts the tests were not carried out as defined in prEN 124. The reasons were shortage of time and 

to save money. 

The results show that the manhole tops meet the requirements set in the standard prEN 124. 

The diversions done in the test process are considered acceptable. This is because the project owner 

has been participating in the tests, giving them the chance to add more resources to get more 

similarity to the defined test method. 

The four tests are deemed to make the gully top and manhole covers ready for certifying tests for 

water absorption, resistance against vehicle fluid, impact resistance, and heat resistance.  
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Terminologi och förkortningar 
Standard – Dokument för säkerställande av säkerhet, kvalité och effektivitet. 

Testobjekt - Material som testas i de olika testerna. Kallas även brunnslock då testobjektet är ett 

färdigproducerat brunnslock. 

NPD – En engelsk förkortning som betyder No Performance Determined. 

CEN – Europeiska organisationen för standardisering. Förkortningen kommer från Comité Européen 

de Normalisation. 

SMP – Svensk MaskinProvning. Utför tester på maskiner och utfärdar certifieringar, bland annat CE-

märkning. 

  



2 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Brunnslock är en vanlig del av vardagen i Sverige och andra delar av världen. De används för att 

dränera vatten från gator, tömma avloppstankar och för att komma åt rör för underhåll. För att 

garantera kvalitén hos brunnslock så måste materialet och produkten följa standarderna utfärdade 

av ISO[1]. För några år sedan påbörjades en revidering av standarden för brunnslock. Denna 

reviderade standard är grunden till detta projekt. Standarden heter prEN 124[2]. 

1.2 Standarder 
Standarder är en central del av det industrialiserade samhället vi lever i. I alla möjliga branscher som 

teknologi, läkemedel och jordbruk tillämpas standarder för att säkerställa säkerhet, effektivitet och 

kvalité[3]. prEN 124 är standarden som avser brunnslock och brunnslock för fordon- och 

fotgängarområden. Del 1, kallad prEN 124-1, behandlar klassificering, design, prestanda, test krav 

samt testmetoder. Del 5, kallad prEN 124-5, avser brunnslock gjorda av komposit.  

1.3 Brunnslock 
Brunnslock används för avrinning av vatten och för att komma åt avloppsledningar. Locken som 

Brunnspecialisten gör kan ses i figur 1, de används för både slamtömning och för att komma åt rör 

för underhåll. Brunnslock i detta projekt är av komposit som består av glasfibrer och plast[4]. 

Produktionen utgår från en form. I den formen läggs tunna lager av glasfibrer och fästs mot formen 

med flytande polyester. Den proceduren repeteras och luftbubblor tas bort mellan lagren.  När 

materialet har torkat bryts det lös ur formen.  

 

Figur 1. Ett brunnslock i komposit av glasfiber och polyester. I mitten syns låsmekanismen av metall. 

Vid sida av komposit gjord av plast och glasfiber går det att använda andra stärkande komponenter 

än glasfiber. Vid Jilin Architecture and Civil Engineering Institute i Changchun i Kina har tre författare 

forskat om kompositer gjorda av betong och polymerer. Det har funnits problem med brunnslockens 
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prestanda. Brunnslock i komposit av betong och polymerer som är alldeles för spröda och tål 

kemikalier alldeles för dåligt. De har gått sönder och varit anledning till olyckor. Tester med 

brunnslock med metallskelett har inte varit lyckade. Anledningen har varit att brunnslock med metall 

blir stulna. Målet för dem var att göra brunnslock i komposit av betong och polymerer som klarar de 

regler som ställs i Kina[5]. 

1.4 Företagsbeskrivning 
Brunnspecialisten är ett företag i Holmsund som producerar brunnslock. Lars Norberg är ägaren som 

på egen hand drivit företaget i över fyra år[6]. Brunnslocken är gjorda av komposit bestående av 

polyeten och glasfiber. Brunnslockens storlek varierar från 35 cm diameter till 175 cm diameter[4]. 

1.5 Syfte 
Att med de godkända brunnslocken erbjuda kunder en produkt som uppfyller de krav som ställs när 

den nya standarden prEN 124 träder i kraft. 

1.6 Mål 
Projektets mål är 

 Bestämma metoder för att testa brunnslocken utifrån prEN 124 och tillhörande standarder. 

 Att genomföra tester med Brunnspecialisten för att garantera att testet på SMP ger 

godkännande av brunnslocken. 

 Ge Brunnspecialisten material i form av ett dokument som hjälper dem veta i vilken ordning 

och hur testerna ska genomföras på SMP. Beskrivningen över hur testerna genomförs är de 

definierade testmetoderna medans ordningen beskrivs i flödesschemat. 

1.7 Problembeskrivning 
För att certifiera brunnslocket ska olika egenskaper testas och verifieras mot krav ställda av prEN 

124. Brunnspecialisten AB vill veta om deras brunnslock är dugliga att genomgå dessa tester. 

Projektet avser därför att undersöka standarden prEn 124 och tolka vilka tester som måste utföras. I 

mån av tid utförs testerna under projektet. Testerna utförs som förberedelse inför certifiering hos 

SMP. Certifieringen är en stor investering, därför utförs testerna för att garantera att brunnslocken 

klarar certifieringen. De tester som måste utföras för att certifiera brunnslocken enligt prEN 124 är: 

 Lutningstest 

 Lyfttest 

 Hårdhetstest 

 Halkskydd 

 Vattenabsorptionstest 

 Motstånd mot fordonsbränsle 

 Ytresistivitetstest 

 Brandskyddstest 

 Stöttest 

 Test av värmepåverkan 

 Testning av vittringsmotstånd 

 Deformationstest[2] 
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1.8 Samhällsnytta 
Enligt Sveriges Ingenjörers hederskodex så bedömer projektgruppen detta arbete som etiskt 

försvarbart. Arbetet har som hopp att göra samhällets avloppssystem säkrare, något som i 

förlängningen är positivt för samhällsmedborgare. Säkerheten anses bli bättre genom att 

brunnslocken kommer ha certifiering mot väder och annat slitage på en högre nivå än förut[7]. 

Miljöaspekten av dessa kompositer kan ifrågasättas. Materialet går i dagsläget inte att bryta ner till 

sina grundläggande beståndsdelar för att återanvändas. Istället krossas materialet och används som 

fyllnadsmaterial eller slängs på en soptipp. För att materialet ska kunna anses miljömässigt hållbart 

att användas krävs det att återvinningen av materialet förbättras[8]. 

1.9 Kravspecifikation 
Projektets krav:  

 Utvärdera om brunnslocket p.g.a. sin alternativa design kan undantas från: 

o Lutningstest 

o Lyfttest 

 Definiera följande testmetoder till testningen hos Brunnspecialisten eller av denne anlitade 

företag: 

o Hårdhetstest 

o Vattenabsorptionstest 

o Motstånd mot fordonsbränsle 

o Ytresistivitetstest 

o Brandskyddstest 

o Stöttest 

o Test av värmepåverkan 

o Testning av vittringsmotstånd 

 

 Utför följande tester hos Brunnspecialisten enligt metoderna som blivit bestämda: 

o Vattenabsorptionstest 

o Motstånd mot fordonsbränsle 

o Stöttest 

o Test av värmepåverkan 

 

 Gör testmetoderna anpassade för certifiering hos SMP 

 Skapa ett flödesschema för hur testerna ska genomföras på SMP. Flödesschemat ska göra 

Brunnspecialisten helt färdiga att göra sina tester på SMP. Det färdiga schemat ska innehålla: 

o Vilken ordning testerna ska göras. 

o Vilka maskiner som ska användas. 

o Testmetoderna som tidigare definierats 

 Hur uppställningen för testet ser ut. 

 Hur testet genomförs. 

 Hur resultatet mäts. 

 Projektet har två delkrav som utförs när alla andra krav blivit uppfyllda och i mån av tid och 

resurser: 

o Brandskyddstest 
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o Ytresistivitetstest 

1.10 Avgränsningar 
Deformationstestet kommer inte att behandlas, utan endast nämnas i flödesschemat. Halkskyddstest 

är även en del som först var inkluderad i kravspecifikationen som plockades bort pga. tidsbrist. 

1.11 Certifiering hos SMP 
Svensk maskinprovning är ett företag aktiv i Sverige men även i andra länder. SMP är dotterbolag till 

SP. SP är Sveriges tekniska forskningsinstitut och har totalt mer än 1400 anställda. SMP har 

anläggningar i Umeå, Uppsala och Malmö och är den instans som anlitas för att certifiera 

brunnslock[9]. SMP erbjuder att studera standarder och andra tekniska dokument och förbereda 

testmaterial[10]. Förhoppningen med detta arbete är att SMP inte kommer behöva anlitas för att 

granska standarder lika mycket som annars. Att sänka tiden SMP måste granska standarder är också 

att sänka kostnaderna för testning. 

2. Arbetsmetod 

 

2.1 Projektplan 
Projektet planerades med en projektplan. Projektplanen har för avsikt att sätta ramar för hur 

projektet ska utföras. Det fungerar både som ledning på vägen och som en hjälp vid fortsatt 

planering, eftersom planeringen på ett större plan redan är bestämd. Projektplanen revideras under 

projektets gång för att styra genomförandet i rätt riktning. 

2.2 Källmaterial 
De vitala källorna för detta projekt är standarder. Dessa standarder är de som involverar brunnslock 

och testandet av kompositen som brunnslocken är gjorda av. Det huvudsakliga dokumentet är prEN 

124, som behandlar hur brunnslock ska tillverkas. Denna standard (prEN 124) refererar till andra 

standarder som beskriver hur testerna ska utföras. För större insyn i hur brunnslock fungerar anges 

vetenskapliga referenser och nyheter kring brunnslock och kompositer av polyester och glasfiber. 

2.3 Framtagning av testmetoder 
Testmetoderna tas fram genom att översätta standarder. Den viktigaste standarden är prEN 124. Den 

handlar om alla de nya bestämmelserna för brunnslock. Utöver att läsa, tolka och översätta prEN 124 

så måste också andra standarder läsas, standarder som prEN 124 refererar till. Dessa standarder är 

de som på mer detaljerad nivå beskriver hur testerna ska genomföras. 

2.4 Genomförande av tester 
Genomförandet av testerna sker på Brunnspecialistens anläggning i Holmsund. Varje test ska utföras 

så likt som möjligt till hur de beskrivs i bilaga A. Det är viktigt att notera de delar av testutförandet 

som avviker från de bestämda metoderna. 
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2.5 Resurslista 
Projektets resurser är de saker som finns till projektets befogande. Se tabell 1 för projektets resurser.  

Tabell 1. Resurserna för projektet. 

Resurs Specifikationer Kommentarer 

Lokal i Holmsund Ca 40 m2 Användes under testning 

Ugn   Ungefärlig bredd, höjd och djup: 
1 m x 1,7 m x 2 m 

Användes för test av värmepåverkan samt 
värmning för vattenabsorptionstestet samt 
stöttestet 

Gjutformar för 
brunnslock 

I varierande storlekar Användes för att göra lock 

Ett lager av brunnslock I varierande storlekar Gamla lock användes för stöttest och test 
av värmepåverkan 

Möjlighet att producera 
brunnslock 

Maximal produktionshastighet 
ca 2 brunnslock per dag 

Nya lock tillverkades för 
vattenabsorptionstestet och motstånd mot 
fordonsbränsle 

Projektgrupp 350 arbetstimmar planerad tid 
till projekt 

 

Beställare 40 arbetstimmar planerad tid 
till projekt 

 

 

2.6 Möten 
Möten planeras en gång i veckan. Möten med företagshandledare och universitetshandledare utförs 

separat från varandra. 

3. Utförande 
Utförandet i detta projekt innefattar två delar. Den ena delen är att tolka standarder och bestämma 

testmetoderna. Den andra delen är att utföra de testerna som definierats som projektkrav och 

därefter utföra de två andra delkraven om tid finns. För att genomföra testerna används 

testmetoderna beskrivna i bilaga A. Eventuella avvikningar från de bestämda testmetoderna noteras, 

djupare analyser behandlas i diskussionsavsnittet. Projektets beställare är med och utför testerna, 

både för att ha kontroll och för att lära sig hur testningarna ska gå till. 
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3.1 Tester 

3.1.1 Motstånd mot fordonsbränslen 

Testet utfördes enligt testmetoden för motstånd mot fordonsbränslen, rubrik A.4. Före brunnslocket 

lades i baljan med diesel vägdes det med noggrannhet på ± 1 gram. Fordonsbränslet var diesel. Se 

figur 2 för att se bild från testningen. Vid vägningen hanterades brunnslocket slarvigt med lång 

leverans till platsen för vägning. Skyddet mot kontaminering var då väldigt dåligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Brunnslock i balja med diesel för att testa motståndet mot fordonsbränslen hos materialet. 

Tre tyngder i rostfritt stål används för att locket inte ska flyta. 
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3.1.2 Vattenabsorptionstest 

Testet utfördes enligt testmetoden i rubrik A.2 i bilaga A. 3 st brunnslock ställdes för att torka i en 

ugn med en värmefläkt. Temperaturen nådde ungefär 45 °C. Locken tilläts torka i ungefär 2 dygn och 

3 timmar. Sedan togs de ut och vägdes med noggrannhet på ± 1 gram. De tre locken numrerades 

enligt figur 3 och vägdes. 

 

Figur 3. De tre locken till vattenabsorptionstestet numrerade. 

De sattes ner i var sin balja med destillerat vatten. Brunnslocken plockades upp efter 24 timmar med 

– 10 minuter + 15 minuter marginal. 

3.1.3 Stöttest 

Stöttestet utförs enligt testmetoden beskriven i rubrik A.7. Ett komplett brunnslock ställdes i en ugn 

med en värmefläkt i. Fläkten nådde till ungefär 50 °C. Locket värmdes där under 16 timmar. Efter det 

tilläts locket svalna i rumstemperatur i fyra timmar. Efter det lades det i en frys i två timmar. Stöten 

styrdes med ett rör som var fäst med rep i taket. I röret släpptes en vikt som vägde ca 1030 gram. 

Fallet var minst 2 m. Efter varje stöd markerades träffpunkten. Nedsläppet repeterades sju gånger 

där brunnslocket fick ligga i frysen tio minuter mellan varje test. Kylens temperatur kontrollerades 

inte utan antogs vara mellan -18 °C och -22 °C. Nedan så visar figur 4 hur tyngden såg ut liggandes på 

brunnslocket.  
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Figur 4. Vikten ovanpå det färdigtestade brunnslocket. De blå markeringarna är viktens träffpunkter. 

3.1.4 Test av värmepåverkan 

Test av värmepåverkan utfördes enligt testmetoden beskriven i A.8. Brunnslocket som användes i 

stöttestet placerades i en ugn som höll 140 °C. Den var i den temperaturen i ungefär 35 minuter. Sen 

höjdes temperaturen till 155-160 °C i 15 minuter.  

4. Resultat 

4.1 Flödesschema 
Flödesschema enligt kravspecifikationen kan ses som figur A1 i bilaga A. I flödesschemat går det att 

se i vilken ordning testerna ska utföras. Den levereras till beställaren för att användas som vägledning 

under testning hos SMP. 

4.2 Tester 
Samtliga resultat hamnade inom de ramar som är satta i testmetoderna i bilaga A. 

4.2.1 Motstånd mot fordonsbränslen 

Före testet vägde brunnslocket 2175 gram. Efter testet var klart vägde locket 2180 gram. 

Enligt formel A-1 i bilaga A blir viktförändringen 5/2175=0,0023. Alltså är viktändringen 0,23 %. Den 

maximalt tillåtna viktökningen är 0,5 %. 
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4.2.2 Vattenabsorptionstest 

 Se tabell 2 för en summering av brunnslockens uppmätta vikter under vattenabsorptionstestet. 

Tabell 2. Testobjektens vikt före och efter test. Differensen är uträknad med formel A-1. 

# Vikt före test (g) Vikt efter test (g) Differens (%) Differens (g) 

1 1259 1260 0,079 1 

2 971 972 0,103 1 

3 1304 1306 0,153 2 

Medelvärdet för dessa tre mätningar kan räknas ut genom att addera de tre differenserna och 

dividera summan med 3. Det ger 0,112 % i medelvärde. Den högst tillåtna differensen är 0,3 %. 

4.2.3 Stöttest och test av värmepåverkan 

Resultatet från stöttestet är att brunnslocket kunde gå vidare från stöttestet till testet av 

värmepåverkan.  

4.2.4 Test av värmepåverkan 

Några sprickor i materialet syntes inte till. Förstoringsglas för undersökning med fyra gångers 

förstoring saknades, så okulär besiktning med förstoring kunde inte genomföras.  

5. Diskussion och analys 

5.1 Testresultatens tillförlitlighet 
Samtliga tester hamnade inom de gränser som testmetoderna satt. Däremot har testerna inte kunnat 

utföras precis enligt hur metoderna beskriver. Därför krävs en bedömning om testet kan anses 

trovärdiga.  Eftersom beställaren deltagit i testerna är det en betryggande faktor för att testerna ska 

ha uppnått nog hög nivå. Hade mer resurser behövts skulle beslutsfattaren kunna ge svar direkt. För 

dessa avvikelser så följer en analys kring tillförlitligheten från resultaten samt avvikelsens anledning.  

5.1.1 Motstånd mot fordonsbränsle 

Ytterligare instruktioner för testningen fanns tillgängliga i en standard. Eftersom att testningen 

beskrevs tydligt i prEN 124-5 så bedömdes den standarden inte som nödvändig. Det finns en risk att 

kritisk information har missats när testmetoden bestämdes. 

På grund av miljötänk användes cykel istället för bil, vilket gav en längre och osäkrare transport. 

Brunnslocket fästes på pakethållaren och utsattes då både för vind och för en del fysisk påfrestning. 

Det finns en risk att kontamineringen påverkade testresultatet. 

5.1.2 Vattenabsorptionstest 

De tre locken är producerade med tekniken att borra rakt i locket. Borrningen river upp 

brunnslockets lager och kan förändra vattenabsorptionsförmågan. Inför certifiering kommer 

produktionstekniken att ändras så att hålet i mitten inte borras. 

5.1.3 Stöttest 

För stöttestet så ansågs det helt orimligt att värma locket i 30 dagar. Att testet däremot blev 16 

timmar var väldigt kort. Anledningen var brist på tid. Frysens temperatur kontrollerades inte 

eftersom det ansågs som väldigt troligt att frysen skulle hålla rätt temperatur. Det ansågs heller inte 

som något kritiskt om det skulle råka vara en grad fel.  



11 
 

För att ge perspektiv på testerna som ska utföras för certifiering kan det vara bra att se hur andra 

institutioner har utfört materialtester. Stöttester på komposit av polyester och glasfiber har utförts 

på West Pomeranian University of Technology i Szczecin, Polen[11]. Två stora skillnader är för det 

första att kulan hade accelererad hastighet (90 m/s -130 m/s) istället för att kulan släpptes från två 

meters höjd. En annan sak var att kulan hade mycket lägre massa, endast 3 gram jämfört med de 

1000 gram specificerade i prEN 124. Testerna utförda på West Pomeranian University of Technology 

drar slutsatser kring förändring i hållfastheten efter att materialet har blivit slagen av kulan, att 

hållfastheten försämras när materialet tar upp kraften från en stöt. Den slutsatsen ställer frågan 

huruvida stöttestet i prEN 124 borde innefatta en testning av hållfastheten, något som inte krävs. 

5.1.4 Test av värmepåverkan 

Efter 50 minuter blev det problem med ugnen och testet avbröts 10 minuter tidigare än planerat. 

Problemet med ugnen misstänks varit överhettning. Att testet inte kunde utföras som bestämt anses 

problematiskt, däremot inte till den grad att testet behöver utföras igen. 

5.2 Utvärdering av lutningstest och lyfttest  
I designkraven för prEN 124-1 är den antagna designen på brunnslocket platt. Testerna i detta 

projekt är på brunnslock som är konkava. SMP bedömer den alternativa designen hos 

Brunnspecialistens lock som fungerande. Därför kan lutningstestet och lyfttestet graderas som NPD 

(No Performance Determined) och ändå räknas som godkända enligt prEN 124[12]. 

5.3 Uppfyllda delkrav utifrån kravspecifikationen 
Ytresistivitetstestet genomfördes inte pga. bristande kunskaper om elektronik och att projektet gick 

mot sitt slut. Brandskyddstest anses inte uppfyllt för att en fråga skickad till Compositteknik[13] inte 

blev besvarad, något hela brandskyddsmärkningen vilar på.[14] 

5.4 Flödesschemats utformning 
Enligt kravspecifikationen skulle flödesschemat innehålla samtlig information om hur testerna ska 

utföras. Grafiskt skulle det vara svårt att rymma så mycket information på en sida. Istället har varje 

test givits en egen rubrik.  
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5.5 Slutsatser 

5.5.1 Krav uppfyllda 

En tabell över uppfyllda krav kan ses i tabell 3. 

Tabell 3. Projektets uppfyllda krav. 

Krav Anses uppfyllt 

(Ja/Nej/Delvis) 

Enligt rubrik 

Utvärdera om 

brunnslocken kan 

godkännas utan 

lyfttest Ja 5.2 

lutningstest Ja 5.2 

 

 

Definiera följande tester 

för certifiering 

Vattenabsorptionstest Ja A.2 

Hårdhetstest Ja A.3 

Motstånd mot fordonsbränsle Ja A.4 

Ytresistivitetstest Ja A.5 

Brandskyddstest Ja A.6 

Stöttest Ja A.7 

Test av värmepåverkan Ja A.8 

Testning av vittringsmotstånd Ja A.9 

Utför tester hos 

Brunnspecialisten AB 

Vattenabsorptionstest Ja 3.1.2 

Motstånd mot fordonsbränsle Ja 3.1.1 

Stöttest Ja 3.1.3 

Test av värmepåverkan Ja 3.1.4 

Gör testmetoderna anpassade för certifiering Ja Se nedan 

Skapa ett flödesschema 

som beskriver 

Ordning för testernas utförande Ja Figur A1 

Vilka maskiner som ska 

användas 

Ja Se nedan 

Testmetoderna som tidigare 

definierats 

Ja -”- 

 
Kravet att göra testmetoderna anpassade för testning hos SMP anses uppfyllt eftersom det har tagits 

i beaktning under skrivandet av bilaga A. Flödesschemat för testning hos SMP kan ses som figur A1 i 

bilaga A. I kravspecifikationen står det att testmetoderna ska finnas i flödesschemat. Istället har 

testmetoderna egna rubriker. Detta anses som en bättre lösning än att ha ett flödesschema som 

inkluderar utförandet. Kraven för vad som ska beskrivas i flödesschemat och testmetoderna anses 

uppfyllt i bilaga A. 
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5.5.2 Delkrav uppfyllda 

Ingen av delkraven blev uppfyllda. Tabell 4 visar statusen för projektets delkrav. 

 

Tabell 4. Projektets uppfyllda delkrav. 

Delkrav Anses uppfyllt 
(Ja/Nej/Delvis) 

Enligt rubrik 

Utför tester hos 
Brunnspecialisten AB 

Brandskyddstest Nej 5.3 

Ytresistivitettest Nej 5.3 

5.5.3 Motstånd mot fordonsbränsle och vattenabsorptionstestet 

Slutsatsen från testerna för motstånd mot fordonsbränsle och vattenabsorption är att brunnslocken 

är redo att certifierande tester för dessa egenskaper. 

5.5.4 Test av värmepåverkan och stöttest  

Brunnslocket bedöms som dugligt att genomgå certifiering genom stöttestet och test av 

värmepåverkan. 

5.6 Projektets arbetsmetodik 
Planering blev inte en naturlig del i arbetsprocessen. Det var något som kunde anstränga projektet 

eftersom den dåliga planeringen gjorde arbetet trevande och med kortsiktig struktur. Detta problem 

var dock en naturlig följd av att kunskapen som behövdes för att ge överblick över projektet inte 

fanns i början. Något som kunde underlättat detta problem var en bättre kommunikation med 

beställaren. Detta var ett problem både pga. att projektgruppen hade svårt att höra av sig och att 

varken beställare eller universitetets handledare kunde speciellt mycket om standarden. Den 

bristande kunskapen bidrog till att det fanns en växlande känsla mellan att arbetsbördan kändes för 

liten och att arbetsbördan kändes för stor. Mer erfarenhet i projektledning och rutin kring att tolka 

standarder skulle förmodligen underlätta den stressiga arbetsformen. 

5.7 Förslag till fortsatt arbete 
Brunnslockens halkskydd har inte testats. Det var en punkt som avgränsades i detta projekt för att 

det efter en del arbete ansågs bli en allt för stor del av projektet pga. att en friktionstestande maskin 

skulle behövas. Det visade sig senare att det fanns ett enklare sätt att godkänna lockets halkskydd 

enligt prEN 124. Fortsatt arbete är att kontrollera att halkskyddet som Brunnspecialisten AB planerar 

att använda följer den här bestämmelsen. 

Hårdhetstestet ska utföras. Brunnspecialisten sägs ha tillgång till en maskin för testning. När maskin 

med manual är införskaffad är det enda som saknas att följa instruktionerna och följa testmetod A.3. 

Brandskyddstest behöver utföras. För det behövs materialet undersökas. Frågan som måste besvaras 

är huruvida polyeten och glasfiber innehåller mindre än 1 % organiskt material.  

Målet med det här arbetet är att förbereda Brunnspecialistens brunnslock för tester hos SMP. För att 

kunna göra det testet måste hydraulmaskinen för deformationstesterna byggas. Tre examensjobb 
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utfördes för att ta fram ritningar för konstruktionen, hydrauliken och reglersystemet. De tre arbetena 

gjordes av Erik Jansson, Mahmud Nurein och Muthana Qaisi[15][16][17]. Med dessa rapporter som 

underlag så kan det fortsatta arbetet vara att bygga denna hydraulrigg. 
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Bilaga A – Testmetoder för godkännande av brunnslock i komposit 

enligt prEN 124 och tillhörande standarder 
 

Detta dokument är ett underlag för testning av brunnslock enligt prEN 124 med tillhörande 

standarder. Materialet är komposit och avser att godkänna locket för klass A15. Figur A1 visar hur 

testerna ska genomföras och resultatet ska mätas. 

 

Figur A1. Flödesschema för testning av brunnslockets egenskaper. 
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A.1 Utrustning 
I tabell A1 listas samtlig utrustning som krävs för att utföra testerna. 

Tabell A1. Den utrustning som krävs för att genomföra testerna. 

Komponent/material Antal Moment 
Skyddshandskar 3 Vattenabsorptionstest, motstånd mot 

fordonsbränsle, test av värmepåverkan 

Ugn 1 Vattenabsorptionstest, stöttest, test av 
värmepåverkan 

Baljor 3 Vattenabsorptionstest, motstånd mot 
fordonsbränsle 

Destillerat vatten - Vattenabsorptionstest, ytresistivitetstest 

Våg ± 1 gram tolerans 1 Vattenabsorptionstest, motstånd mot 
fordonsbränsle 

Munskydd 1 Motstånd mot fordonsbränsle 

Diesel - Motstånd mot fordonsbränsle 

Isolationstestare 1 Ytresistivitetstest 

Strömförande silver lack - Ytresistivitetstest 

Pasta av kiselgur och vatten - Ytresistivitetstest 

Metallplattor att fästa kontakt eller klämma i 2 Ytresistivitetstest 

Kyl 1 Stöttest 

Kula 1 kg ± 50 gram 1 Stöttest 

1,9 m långt rör, 51 mm diameter 1 Stöttest 

Rep 1 Stöttest 

Förstoringsglas 4 ggr förstoring  1 Test av värmepåverkan 

Barcol impressor modell nummer 934-1 1 Hårdhetstest 

UVA 351 lampa 1 Testning av vittringsmotstånd 

System för att spraya vatten på testobjekt 1 Testning av vittringsmotstånd 

System för att automatiskt reglera lampa och 
system för att spraya vatten 

1 Testning av vittringsmotstånd 

A.2 Vattenabsorptionstest 

Testning enligt metod 1 beskriven i EN 62. 

Använd tre brunnslock som testobjekt. Testobjekten ska vara redo att levereras. Ytorna ska ej vara 

bearbetade på ett sätt som förändrar vattenabsorberingen. 

 

Testutrustning:  

 Ugn för uppvärmning till 60 °C. 

 Balja eller baljor för de tre testobjekten 

 Destillerat vatten (8 ml vatten per kvadratcentimeter yta på testobjekten eller minst 300 ml 

vatten). 

 Uppvärmningsmöjlighet. 

 Våg att mäta testobjektet med, noggrannhet 1 gram. 

 Skyddshandskar 

 

Utförande: 



III 
 

1. Torka testobjekten i 1-2 dygn, tjockleken är den avgörande faktorn. Torkningen sker i ugn vid 

50 °C. 

2. Mät testobjektet med ± 1 gram noggrannhet. Använd skyddshandskar för att inte 

kontaminera testobjektet 

3. Fyll testobjektens behållare med 700 ml destillerat vatten per testobjekt.  

4. Värm vattnet till temperatur på 23 °C ± 1 °C. 

5. Låt testobjekten ligga i vattnet i 24 timmar ± 1 timme.  

6. Ta upp de tre testobjekten när testtiden är slut, torka av ytan med en torr tygbit som inte 

smutsar ner ytan. Använd skyddshandskar för att inte kontaminera testobjektet 

7. OBS! Väg objektet inom 1 minut efter att testobjektet tagits upp ur vattnet. 

 

För att få viktförändringen vid mättat tillstånd ska testobjektet sänkas ned i vatten igen. Skalan för 

att testa blir 24 timmar, sen 48 timmar, sen 96 timmar osv. Rutinen för vägningen är samma som 

punkten tidigare. 

 

Brunnslocken får max öka 0,3 % i vikt. För att få testets resultat används formel A-1. 

 
𝑚2−𝑚1

𝑚1
× 100 %      A-1 

 

Där: 

𝑚1 = Testobjektets vikt före den sattes ner i vätskan 

𝑚2 = Testobjektets vikt efter att den varit i vätskan hela provtiden, dvs. 24 timmar. 

 

Denna uträkning utförs för alla tre testobjekt. Medelvärdet för dessa tre blir provresultatet. 

Efter detta test ska också ett deformationstest utföras enligt tabell 5 i prEN 124-1. Efter 

deformationstestet ska det inte finnas några synliga sprickor i materialet[18, rubrik 4.3.2][19]. 

A.3 Hårdhetstest 
Testet utförs på ett färdigt brunnslock redo att skickas till kund. Brunnslocket ska inte ha genomgått 

deformationstestet. För kalibrering och exaktare beskrivning av hur maskinen används, se maskinens 

instruktionsbok. 

Utrustning: 

 Barcol impressor modell nummer 934-1. 

Utförande: 

1. Kalibrera maskinen. 

2. Stöd testobjektet så att det inte flyttar sig när instrumentet pressar 

3. Tryck maskinen mot testobjektet medans knappen trycks in, se till att mätinstrumentet inte 

rör sig och skrapar mot ytan. 

4. Utför testet totalt 25 gånger. 
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Den mätta hårdheten ska vara 35 eller högre enligt shore A skalan. Det uppmätta värdet är 

medelvärdet av de 25 provtagningarna[18, rubrik 4.3.1][20]. 

A.4 Motstånd mot fordonsbränsle 

Under detta test ska kompositen undersökas om den klarar av att utsättas för fordonsbränsle.  

Testobjektet ska vara ett brunnslock som inte har genomgått deformationstestet. 

Utrustning: 

 Balja med tålighet mot bränsle. 

 30 liter bränsle eller den mängd som krävs för att täcka hela testobjektet. 

 Skyddsutrustning för att vistas i miljön: 

o Skyddshandskar 

o Mask att ha över ansiktet 

 Trasa för att torka av ytvätska. 

 

Utförande: 

1. Väg objektet med ± 1 gram noggrannhet. 
2. Sänk ner i diesel vid 23 ± 2 °C i 168 timmar ± 2 timmar (7 dagar ± 2 timmar).  

3. Lyft upp testobjektet ur baljan, avlägsna ytvätskan med trasa.  

4. Väg objektet med ± 1 gram noggrannhet.  

Viktökningen får vara max 0,5 %. Viktförändringen mäts med formel A-1. 

Efter testet ska brunnslocket även utsättas för deformationstestet. Efter deformationstestet ska det 

inte finnas några synliga sprickor i materialet[18, rubrik 4.3.3]. 

A.5 Ytresistivitetstest 
Testet ska utföras på ett nyproducerat brunnslock redo för leverans. Minimumtiden efter produktion 

till testningen är 16 timmar. Undvik att testobjektet producerades mer än tre månader före 

testningen.  

Varning! Spänningen som tillförs under ett ytresistivitetstest kan vara skadlig och till och med dödlig. 

Testet ska utföras av en person med kunskaper om hur säkerhetsrutinen ska gå till. Denna testmetod 

är inte skriven med dessa säkerhetsåtgärder i åtanke. 

Utrustning: 

 Isolationstestare, nominell tomgångsspänning 500 V, ska kunna mäta resistansen inom 10 % 

och inte avleda mer än 3 W i testobjektet. 

 Strömförande silver lack 

 Pasta av Kiselgur och vatten 

 Destillerat vatten 

 Rena metallplattor 

Utförande: 
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1. Rengör ytan med en pasta av kiselgur och vatten. Skölj av pastan med destillerat vatten. Låt 

den torka. 

2. Fäst elektroderna så nära metallfästet (på toppen av brunnslocket) som möjligt utan att röra 

det. Elektroden görs som en cirkel med 25 mm2 radie av strömförande silverlack 

3. Fäst metallplattorna på elektroderna så att kontaktytan blir ungefär lika stor som elektroden, 

men inte större. 

4. Låt testobjektet stå i testmiljön i minst 15 minuter och max två timmar. Testmiljön ska vara 

23 °C ± 2 °C och 50 % ± 5 % relativ luftfuktighet eller 27 °C ± 2 °C och 65 % ± 5 % relativ 

luftfuktighet. 

5. Stöd brunnslocket på en Isolerad yta. Volymresistiviteten ska vara minst 1010 Ωm. 

6. Tillför spänningen på 500 V mellan metallfästet och elektroden. 

7. Mät resistansen 5 s ± 1 s efter att spänningen applicerats. 

8. Repetera testet minst 5 gånger på olika områden av objektet för att minska felmarginalen. 

Resultatet mäts direkt från mätinstrumentet. Ytresistiviteten ska vara mindre än 108Ω[18, rubrik 

4.3.4][21]. 

A.6 Brandskyddstest 
Brunnslocket klassificeras som klass A1, utom behovet av testning, om det uppnår följande krav: 

 Varje material i kompositen innehåller maximalt 1 % homogent utspritt organiskt material. 

Detta gäller både volymprocent och viktprocent. 

 Överdrag på brunnslockets yta är av oorganiskt material, klassat som A1[18, rubrik 5.3.1.2]. 

A.7 Stöttest 
Stöttestet utförs på ett brunnslock som är redo att skickas till en kund och som inte genomgått 

hållfasthetstestet. 

Utrustning: 

 Rör. 2 m långt eller några centimeter kortare. 

 Rep. 

 Nos för nedslaget med diameter 50 mm ± 1 mm. Den totala massan av nosen för nedslag och 

ev. tillhörande tyngd ska vara 1 kg ± 0,05 kg. 

 En kyl som kan kyla till -20 °C. 

 Ugn för att värma 60 °C. 

Utförande: 

1. Värm brunnslocket i 60 °C ± 2 °C i 30 dagar. 

2. Låt brunnlsocket svalna i minst 2 timmar 

3. Kyl i 20 °C ± 2 °C i minst 4 timmar. 

4. Testmiljön för brunnslocket ska vara på det sättet det ska användas i praktiken, röret knyts 

upp ovanför brunnslocket med repet. 
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5. Inom 30 sekunder efter att testobjektet tagits ut ur frysen, släpp en vikt från 2000 mm ± 10 

mm.  

6. Testet repeteras 7 gånger på jämnt utsatta punkter. Minst 4 av dessa ska vara nära kanten. 

Mellan varje repetition ska testobjektet kylas igen i 10-15 minuter.  

 

Brunnslocket som genomgått detta test ska sedan genomgå test av värmepåverkan[18, 

rubrik 6.5]. 

A.8 Test av värmepåverkan 
Utförs på ett brunnslock som har genomgått stöttestet.  

Utrustning: 

 Ugn för att värma 150 °C. 

 Förstoringsglas med 4 ggr förstoring. 

Utförande: 

1. Starta en ugn på 150 ± 5 °C. Låt testobjektet värmas i 60-65 minuter, testtiden börjar när 

ugnen har nått testtemperaturen.  

2. Ta ut locket när testtiden är slut och låt det kylas till rumstemperatur. 

 

Undersök locket med bra ljus och 4 gångers förstoring. Brunnslocket ska vara fritt från 

synbara defekter, blåsbildning, sprickor och delaminering[18, rubrik 6.6]. 

 

 

A.9 Testning av vittringsmotstånd 
Detta test är för att simulera den långvariga exponeringen av strålning från solen. Luftfuktigheten 

och regn påverkar också hur materialet reagerar mot strålning, därför ska testmiljön reglera 

luftfuktigheten också. För testet används ett brunnslock färdigt att levereras utan metalldetaljerna 

monterade. 

Varning! Att handskas med lampor som avger ultraviolett ljus kan vara skadlig. Testet ska därför 

utföras av någon med kunskap om vilka säkerhetsåtgärder som behöver tas. Denna testmetod har 

inte skrivits med dessa säkerhetsåtgärder i beaktning. 

Utrustning: 

 UVA 351 lampa 

 System för att spraya vatten på testobjektet. 

 System för att automatiskt reglera lampa och system för att spraya kondens. 

 

Utförande: 
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1. Placera de tre brunnslocken på en stabil yta som inte kommer att förändras av strålningen 

från UV lampan/lamporna. 

2. Låt lampan lysa på brunnslocket i 6 timmar. 

3. Aktivera system för att spraya kondens på testobjektet i 2 timmar. 

4. Repetera steg 2 och steg 3 igen. Detta repeteras tills testobjektet har behandlats 1600 

timmar (66 dagar 16 timmar). Antalet cykler blir 200. För att kunna driva systemet i 200 

timmar används ett system som automatiskt reglerar lampan och vatten systemet. 

När strålningstestet är utfört ska brunnslocket genomgå deformationstestet. Efter 

deformationstestet ska det inte finnas några synliga sprickor i materialet.[18, rubrik 4.3.5][22] 

 

 


