
UTSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FICK HELT NYA RÖR 
UTAN ATT OMRÅDET BEHÖVDE GRÄVAS UPP 
 
Genom att välja relining med Aarsleffs flexibla foder är det möjligt att hålla nere störningar för de boende. Små 
ingrepp kan lösa stora problem. Läs mer om hur det gick till när 236 fastigheter i Utskogens samfällighetsförening 
fick nya rör i de gamla rören - utan att alla husgrunder, trädgårdar och gångvägar i området behövde grävas upp. 
 
Utmaning - två kilometer utslitna rör i ett radhusområde 
Sammanlagt var de femtio år gamla och 2200 meter långa rören kraftigt utslitna och i stort behov av tätning. Ett helhetsgrepp var 
oundvikligt. Eftersom rören är förlagda under husen är de svåra att komma åt, vilket gjorde situationen extra utmanande. Efter en 
upphandlingsprocess valde Utskogens samfällighetsförening relining med Aarsleffs flexibla foder för att åtgärda problemet. 
 
Lösning - relining med Aarsleffs flexibla foder  
Istället för att byta ut de gamla rören i fastigheterna helt och hållet kunde vi på Aarsleff installera flexibla foder som bildade nya rör i 
de gamla rören. Våra flexibla foder kan monteras i alla typer av rör och skräddarsys alltid utifrån varje specifik situation, vilket gjorde 
det möjligt att hålla nere tid och kostnader. Arbetet färdigställdes redan tre månader före beräknat avslut. 
 
Resultat - nya rör och minimala störningar för de boende 
Den största vinsten för Utskogens samfällighetsförening var att husgrunderna inte behövde grävas upp och att de boende kunde bo 
kvar i sina hem. Vatten och avlopp behövde bara stängas av dagtid under ett par dagar per radhuslänga och de boende i fastigheterna 
märkte knappt av arbetet. Nu är rören helt nya igen och tredjepartstester visar att rör som har förnyats med våra flexibla foder har en 
förväntad livslängd på minst femtio år.
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- Relining med flexibla foder är oerhört smidigt. Det enda som de boende märker av är att man byter ett rensrör och en golvbrunn, 
resten ser de inte ens. Jag har jobbat med Aarsleff innan och visste att de var proffsiga. De vann upphandlingen för att de erbjöd bäst 
pris och bäst personal - varje gång vi besiktigar rören får vi beröm. De har aldrig varit så hela och hala som de är nu. 
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