
360-GRADERS SCHAKTFRI LEDNINGSFÖRNYELSE 
FRÅN TILLVERKNING TILL INSTALLATION

Aarsleff är marknadsledande inom Europa med global 
erfarenhet av schaktfri ledningsförnyelse.
 
Vi är tillverkare, ingenjörer och entreprenörer
Sedan 1978 har vi utvecklat schaktfria tekniker i våra avancerade 
laboratorier och produktionsanläggningar. Vi utför våra tjänster 
som leverantör och som entreprenör – och har erfarenhet från 
komplexa ledningsförnyelseprojekt runt omkring i hela Europa och 
resten av världen.

Vi kan stärka vilken ledning som helst
Tack vare vårt kompletta sortiment av certifierade schaktfria 
metoder med antingen LED-ljus, UV-ljus, vattenpelare eller ånga, 
kan vi förnya mer eller mindre alla möjliga olika rörsystem, profiler, 
längder och diametrar samtidigt som vi håller nere störningarna 
för omgivningen.

Vi är en del av den globala Aarsleff-gruppen
Aarsleff Rörteknik AB är en del av Per Aarsleff A/S, ett ledande 
danskt entreprenadföretag med 6 200 anställda över hela världen. 
Aarsleff är noterat på Nasdaq Copenhagen A/S och koncernens 
årliga omsättning uppgår till 1,5 miljarder euro.

www.aarsleff.se
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INTRODUKTION

Aarsleff är marknadsledande inom ledningsförnylese.

Aarsleff har varit pionjär inom schaktfritt ledningsbyggande i över 35 år och kommer även 
fortsättningsvis att leda utvecklingen.

Eftersom vi designar, tillverkar och installerar våra egna produkter, kan vi alltid erbjuda  
flexibla lösningar. Med en bibehållen hög kvalitet och effektivitet genom hela värdekedjan, 
kan vi dessutom hålla kostnaderna nere. 
 

EN KOMPLETT PRODUKTPORTFÖLJ 

Vi erbjuder en komplett produktportfölj med all tillgänglig installationsteknik, härdning med 
ljus, vatten och ånga.

Med en så stor kunskapsbank finns det inga gränser för vad vi klarar av. Oavsett om det 
är en privat eller kommunal, enkel eller komplex, industriell eller särskilt känslig miljö kan vi 
tillhandahålla rätt kompetens för att lösa uppdraget.

1978
AARSLEFF RÖRTEKNIK GRUNDADES OCH DET 
FÖRSTA SCHAKTFRIA RELININGSARBETET 
MED FLEXIBLA FODER GENOMFÖRDES
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VI ÄR DET SÄKRA VALET FRÅN 
TILLVERKNING TILL INSTALLATION

Vår filosofi är att alltid vara det säkra valet för våra kunder, som leverantör av material och som 
entreprenör. Vi avslutar aldrig ett projekt innan allt är färdigställt och kunden är nöjd. Vi erbjuder 
en komplett produktportfölj som kan tillämpas på alla typer av rörsystem, allt från komplicerade 
avloppssystem och enklare skorstenar till komprimerade eller extremt långa rör.

Våra schaktfria metoder kan skräddarsys för att möjliggöra förnyelse av ledningar med olika dimen-
sioner genom få ingrepp. För mycket stora diametrar kan vi även erbjuda GRP-lösningar och för små 
dimensioner kan vi erbjuda en unik härdningslösning med LED-ljus. 

EN KOMPLETT PRODUKTPORTFÖLJ 
 
Aarsleff tillhandahåller de bästa ingenjörerna i branschen med årtionden av praktisk erfar-
enhet från projekt över hela Europa. Expertis hämtas ofta från våra lokala dotterbolag, vilket 
innebär stora fördelar för våra kunder ur effektivitetssynpunkt. 
 
Vi erbjuder ett komplett spektrum av tekniker och tjänster som kan skräddarsys för varje 
specifik situation, och som gör att vi kan möta och övervinna alla möjliga typer av utmaningar.

HOMOGENT FODER 
HÄRDAT MED VATTEN 
SF-LINER

DIMENSIONER
100-2000MM

GLASFIBERARMERAT 
FODER HÄRDAT MED 
UV- LJUS
G-LINER

DIMENSIONER
180-1200MM

FORMPASSAT RÖR 
OMEGA-LINER®

DIMENSIONER
100-450MM

HOMOGENT FODER 
HÄRDAT MED ÅNGA 
SF-LINER

DIMENSIONER
100-2000MM

G-liner

SF-liner
Omega-liner®

SF-liner
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Tillverkning
Omega-Liner är utvecklad 
för schaktfri renovering av 
avloppsledningar, en produkt 
med patenterat material och 
patenterad teknik.

Omega-Liner är ett homogent 
formpassat plaströr. Röret 
tillverkas i en cirkulär form som 
kan vikas så att omfånget 
reduceras med 30-40 procent.

Plaströret består till största 
delen av PVC kombinerat med 
komponenter som gör det 
möjligt att forma röret vid lägre 
temperaturer än vanliga 
PVC-rör.

Röret tillverkas i dimensioner 
från 100-450 mm, med varier-
ande godstjocklekar från 4 mm 

och kan installeras i längder 
upp till 300 meter.

Installation
Innan det formpassade röret 
kan installeras värms det upp i 
syfte att öka dess flexibilitet.

Det vikta röret dras in i den 
befintliga ledningen med en 
vinsch. När det nya röret är 
på plats behandlas det med 
het ånga och lågt lufttryck, 
vilket gör att det återfår sin 
ursprungliga cirkulära form.

Det installerade röret 
motsvarar ett nytt PVC-rör. 
Anslutande serviser öppnas 
inifrån med hjälp av 
robotverktyg och 
rörinspektionskamera.

Omega-Linern är ett formpas-
sat rör, en säker och snabb 
metod för renovering av 
avloppsledningar.

Omega-Liner är en produkt 
godkänd av det tyska 
kontrollorganet ”DiBt” och av 
”Dansk kontrollordning”.

OMEGA-LINER® INSTALLATION MED ÅNGA

AARSLEFFS FORMPASSADE RÖR AARSLEFFS SF-LINER

Tillverkning
Aarsleffs Flexibla Foder 
tillverkas av hartsimpregnerad 
syrafast polyesterfiber. Fodret 
görs i längder och dimen-
sioner från 150–2100 mm med 
varierande godstjocklekar från 
4,5 mm. Vi kan tillverka foder 
i flera olika dimensioner vilket 
gör att ledningssträckor med 
varierande dimension kan 
renoveras i ett och samma 
moment.

Vid installation med ånga kan 
längder på 200–250 meter 
renoveras i en installation. 
Tack vare det skarvfria fodret 
och den släta ytan bibehålls 
den hydrauliska kapaciteten 
trots viss areaminskning till 
följd av fodrets godstjock-
lek. Infodring med ånga 
är lämpligt i miljöer där 

varsamhet och hänsyn till 
omgivningen är extra viktigt. 
Tekniken är snabb, kräver liten 
arbetsyta, få antal fordon och 
minimal störning. Infodring 
sker vanligtvis helt utan schakt 
och lämpar sig väl för olika 
ledningstyper, till exempel 
spill- och dagvattenledningar.

Metoden är även lämplig för 
renovering av tryck- och 
processledningar. Vid indus-
triell användning väljs en typ 
av harts som är anpassad till 
den aktuella ledningstypen. Vi 
renoverar ledningar med olika 
tvärsnitt, cirkulärt, äggformat 
och rektangulärt.

Installation
Det mjuka fodret vrängs in i 
den defekta ledningen med 
hjälp av tryckluft. Fodret letar 

sig fram genom ledningen 
och kan passera vinklar på 
upp till nittio grader. Fodret 
tar sig förbi såväl brunnar 
som riktnings- och dimen-
sionsändringar. Åtkomst till 
brunnar krävs i båda ändar av 
ledningssträckan. Väl på plats 
härdas fodret till ett formstabilt 
och slitstarkt rör med en slät 
yta, genom att ånga tillförs 
tryckluften. Före och efter 
installationen kontrolleras den 
aktuella ledningssträckan med 
rörinspektion. Servisledningar 
registreras och öppnas inifrån 
efter renoveringen med en 
så kallad cutter som är ett 
TV-övervakat robotverktyg.
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Tillverkning
Aarsleffs G-Liner är ett flexibelt 
foder som är särskilt konstru-
erat för renovering av själv-
fallsledningar. Allt råmaterial 
levereras av speciellt utvalda 
leverantörer och kvaliteten 
på råmaterialet kontrolleras 
i Aarsleff Rörtekniks egna 
laboratorium.

Installation
Det impregnerade fodret 
härdas med UV-ljus. Det kan 
användas till flera olika typer 
av ledningar, till exempel dag-
vatten-, spillvatten- och indus-
triledningar. Vi tillverkar fodret 
av hartsimpregnerad glasfiber. 
Materialet expanderar något 
under installationen och sluter 
därmed tätt mot det befintliga 
röret som fodret installeras i.

Vi levererar och installerar 
fodret i dimensioner från 
180–1200 mm och med en 
godstjocklek på 4–12 mm.

INSTALLATION MED UV-LJUS INSTALLATION MED VATTEN

AARSLEFFS G-LINER AARSLEFFS SF-LINER

Tillverkning
Aarsleffs Flexibla Foder 
framställs av hartsimpreg-
nerad syrafast polyesterfiber. 
Fodret tillverkas i alla längder, i 
dimensioner från 150–2100 mm 
och i godstjocklekar från 4,5 
mm. Fodret skräddarsys så att 
ledningar med olika dimen-
sioner kan renoveras i en och 
samma arbetsprocess. Därig-
enom kan man renovera flera 
hundra meter ledning utan 
skarv.

Installation
Infodringen sker normalt utan 
schakt och lämpar sig mycket 
väl för olika typer av ledningar, 
till exempel spill- och dagvat-
ten. Dessutom kan tekniken 

användas till tryckledningar 
och processledningar. För 
industriella ändamål är fodret 
impregnerat med specialharts 
anpassad till de kemikalier 
som ingår i avloppsvattnet. 
Aarsleffs Flexibla Foder gör 
det möjligt att renovera runda, 
äggformade eller rektangulära 
tvärsnitt.

Fodret vrängs in i den befint- 
liga ledningen med hjälp av 
vattentryck. Infodringen kan 
ske genom brunnar, böjar
och dimensionsändringar. 
Fodret söker sig fram genom 
den gamla ledningen och kan 
passera böjar på upp till nittio 
grader.

Det måste finnas en brunn 
alternativt schakt i båda ändar 
på ledningen. När fodret är på 
plats, värms vattnet och mate-
rialet härdar till ett hårt, stabilt, 
nötningståligt rör med en slät 
insida.

Före och efter infodringen 
tv-inspekteras ledningen. 
Anslutande ledningar 
registreras och öppnas med 
hjälp av en tv-styrd robot.

Det spelar ingen roll om delar 
av röret saknas, infodringen 
ger ett stabilt självbärande rör. 
Den lilla minskningen av arean 
till följd av godsets tjocklek 
kompenseras av förbättrade  
flödesegenskaper.
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Tillverkning
Aarsleff Rörteknik har 
utvecklat en härdningsmetod 
med LED-ljus för vår liner gjord
av syrafast polyesterfiber. 
Härdningsmetoden garanterar 
snabb och jämn härdning vid 
infodring av spill- och dagvat- 
tenledningar. LED-metoden
är energieffektiv, miljövänlig 
och bygger på Aarsleffs 
traditionella No-Dig-koncept.

Installation
Före installationen måste 
ledningen rengöras och 
TV-inspekteras för att säk-
erställa ett bra slutresultat. 
Därefter installeras Aarsleffs 
Flexibla Foder i ledningen, 
mellan två brunnar eller med 

ändlöst foder, där det saknas 
åtkomst vid slutpunkten. Efter 
installationen härdas fodret 
med hjälp av LED-ljus. Tack 
vare den kompakta LED-ut-
rustningen kan man installera 
Aarsleffs Flexibla Foder där 
åtkomsten till ledningssystemet 
är begränsad.

INSTALLATION MED LED-LJUS

AARSLEFFS SF-LINER AARSLEFF I VÄRLDEN

NO-DIG-INSTALLATIONER UTFÖRDA AV AARSLEFFS PARTNERS

900  
NO-DIG-ANSTÄLLDA 

ÖVER HELA VÄRLDEN

...EN SIFFRA SOM 

ÖKAR HELA TIDEN 

LEDANDE PÅ DEN EUROPEISKA 
MARKNADEN MED GLOBALA PARTNERS

Vi har mer erfarenhet av vatten än någon annan
Sedan 1978 har Aarsleff varit ledande inom No-Dig-teknologi och tänjt på gränserna för 
schaktfria lösningar. Med över 900 No-Dig-anställda i 11 länder och den största installa-
tionsbasen i Europa är vår kunskap om schaktfri ledningsförnyelse svåröverträffad. 
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är begränsad.

INSTALLATION MED LED-LJUS

AARSLEFFS SF-LINER AARSLEFF I VÄRLDEN

NO-DIG-INSTALLATIONER UTFÖRDA AV AARSLEFFS PARTNERS

900  
NO-DIG-ANSTÄLLDA 

ÖVER HELA VÄRLDEN

...EN SIFFRA SOM 

ÖKAR HELA TIDEN 

LEDANDE PÅ DEN EUROPEISKA 
MARKNADEN MED GLOBALA PARTNERS

Vi har mer erfarenhet av vatten än någon annan
Sedan 1978 har Aarsleff varit ledande inom No-Dig-teknologi och tänjt på gränserna för 
schaktfria lösningar. Med över 900 No-Dig-anställda i 11 länder och den största installa-
tionsbasen i Europa är vår kunskap om schaktfri ledningsförnyelse svåröverträffad. 
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360-GRADERS SCHAKTFRI LEDNINGSFÖRNYELSE 
FRÅN TILLVERKNING TILL INSTALLATION

Aarsleff är marknadsledande inom Europa med global 
erfarenhet av schaktfri ledningsförnyelse.
 
Vi är tillverkare, ingenjörer och entreprenörer
Sedan 1978 har vi utvecklat schaktfria tekniker i våra avancerade 
laboratorier och produktionsanläggningar. Vi utför våra tjänster 
som leverantör och som entreprenör – och har erfarenhet från 
komplexa ledningsförnyelseprojekt runt omkring i hela Europa och 
resten av världen.

Vi kan stärka vilken ledning som helst
Tack vare vårt kompletta sortiment av certifierade schaktfria 
metoder med antingen LED-ljus, UV-ljus, vattenpelare eller ånga, 
kan vi förnya mer eller mindre alla möjliga olika rörsystem, profiler, 
längder och diametrar samtidigt som vi håller nere störningarna 
för omgivningen.

Vi är en del av den globala Aarsleff-gruppen
Aarsleff Rörteknik AB är en del av Per Aarsleff A/S, ett ledande 
danskt entreprenadföretag med 6 200 anställda över hela världen. 
Aarsleff är noterat på Nasdaq Copenhagen A/S och koncernens 
årliga omsättning uppgår till 1,5 miljarder euro.

www.aarsleff.se

PRODUKTSORTIMENT      
EN FULLSTÄNDIG      
PRODUKTPORTFÖLJ

NUMMER 1 
MARKNADSLEDANDE 
INOM EUROPA
MED GLOBAL 
ERFARENHET 
AV SCHAKTFRI 
LEDNINGS- 
FÖRNYELSE


