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Utmaning - allvarliga skador på rören 

Lösning - relining med skräddarsytt flexibelt foder 

Resultat - nya rör utan störningar



- Många Brf:er är osäkra på vad de ska 
handla upp när de behöver renovera 
rören i fastigheten. Tillsammans med 
Aarsleff vägleder och guidar vi föreningen 
fram till den bästa lösningen för maximal 
kvalitet och minskade störningar. Med 
Aarsleff Rörteknik som trygg och stabil 
samarbetspartner säkerställer vi smidiga 
processer och kvalitetssäkrade projekt. 

Joacim Lind, 
projektledare på JL Projektgaranti - 
samarbetspartner med 
fastighetsförvaltaren Jensen Drift & 
Underhåll AB
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Utslitna avloppsrör som orsakar stopp och 
översvämningar är ett vanligt problem i många 
bostadsrättsföreningar. Det är inte ovanligt 
att avloppssystemet är i så pass dåligt skick 
att rören i princip leder rätt ut i ett hål i 
marken, vilket skapar stora funktions- och 
sanitetsproblem. Med relining är det möjligt att 
på ett tidseffektivt och störningsminimerande 
sätt förnya ledningar i fastigheter. Läs mer 
om hur bostadsrättsföreningar kan renovera 
utslitna rör i sina fastigheter på ett tryggt sätt. 
 
Utmaning - många Brf:er omedvetna om 
allvarliga skador på rören 
För mellan 10 till 15 år sedan ombildades många 
äldre flerfamiljshus i Storstockholm till brf:er. 
I de husen har ofta en stamrenovering gjorts, 
men resten av avloppsledningsnätet under 
huset har inte renoverats, vilket gör att det 
nu har överlevt sin tekniska livslängd. Det 
gör också att många bostadsrättsföreningar 
plötsligt överraskas av besvärliga 
översvämningar, avloppslukt i trapphus och 
källaren eller stopp i avloppet och problem med 
råttor. Det är inte ovanligt att avloppssystemet 
är i så pass dåligt skick att rören är helt 
funktionsodugliga och i princip leder ut allt 
avloppsvatten i marken under huset. 
 
Lösning - relining med skräddarsytt flexibelt 
foder 
Om föreningen väntar för länge med att åtgärda 
de utslitna rören i fastigheten är risken stor 
att hela ledningssystemet rasar ihop. Då 
måste man i stället bila upp hela husgrunden 
för att lägga nya rör under huset, vilket slukar 
massor av tid och orsakar stora störningar. 
Med relining med ett skräddarsytt flexibelt foder 
går det att bilda nya rör i de gamla rören, även 
om det är sprickor och hål i de gamla rören, 
vilket gör att man inte behöver gräva upp hela 

källaren. Under tiden leds avloppsvattnet från 
huset ut i det kommunala avloppet genom ett 
provisoriskt avloppssystem.  
 
- Föreningen kan få ett nytt, funktionsdugligt, 
rör på plats på bara ett dygn och i de flesta 
fall märker de boende inte av något alls. Det 
nya röret av flexibla foder håller lika bra som 
om man hade grävt upp och bytt ut hela röret. 
När det nya röret är på plats kan föreningen 
förvänta sig en hållbarhet på upp till 50 år, 
säger Joacim Lind. 
 
Resultat - nya rör utan störningar 
På bara ett par timmar eller dagar är ett 
nytt rör på plats. Relining passar lika bra vid 
renovering av bottenplattor, stående stammar, 
invändiga stuprör och markledningar mellan 
fastigheter. Fastigheten behöver inte evakueras 
och källaren blir inte förstörd. Dessutom slipper 
föreningen allt extraarbete som krävs för att 
återställa arbetsplatsen efter grävarbete. 
Tredjepartstester visar att det nya röret har 
en förväntade livslängd på upp till 50 år. 
En kostnadseffektivt, tidsbesparande och 
störningsminimerande helhetslösning. 
 
 

VILL DU VETA MER? 
BOKA RÅDGIVNING!  
 
Jonas Eklund  
Entreprenadsäljare  
+46 761-07 75 02  
jonas.eklund@aarsleff.se
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