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Helst vill vi bara spola och glömma. Det är sällan man verkligen 
tar reda på hur det ser ut där nere i rören. Stambyten föregås i 
regel av att det inträff at ett par läckage. Men åtgärder i rättan tid 
kan förlänga livslängden med åtskilliga år.

Byt inte ut rören i förtid

örst den dåliga nyheten. Det har inte bli
vit bättre. Avloppsrören har det tuff are 
än någonsin.

– Olja och fett orsakar störst problem. 
Och vi använder betydligt mer olja i vår 

matlagning numera, säger Kent Juhlin på Ragn
sells, ett av de företag som erbjuder spolning av 
avloppsstammar.

Och inte nog med det. Många arkitekter ritar 
öppna planlösningar där vi ska kunna stå och laga 
mat mitt i rummet. Vad som inte syns är de långa 
rördragningarna i golven. De husen får lite frekven
tare besök av Kent Juhlin och hans personal.

– Hur ofta man behöver spola beror på hur långa 
stickledningarna är, men också på vilka vanor de 
som bor i fastigheten har. På vissa ställen spolar vi 
redan efter tre år, men annars brukar vart sjunde, 
åttonde år räcka.

att SPola röreN förlänger egentligen inte livs
längden. Korrosionen fortgår obönhörligt. Men 
det förebygger akututryckningar vid akuta stopp, 
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vilket ofta innebär brysk behandling av rören med 
rensfj äder. 

 – Korrosionen påskyndas också där det fastnar 
avlagringar. Dels blir det en grogrund för bakterier, 
dels förs det in syre via avlagringar. Ett rent rör hin
ner torka upp, men med avlagringar hålls det fuk
tigt hela tiden, säger Joachim Blomqvist, 
korrosionsexpert på Swerea Kimab.

SPacKel Ställer tIll ProBleM
Att fl ytspackel från renoveringar 
hamnar i avloppet är vanligare än 
man tror. Svårt att se vid tv-inspek-
tion om det ligger på botten. Men 
vid rensning med exempelvis fjäder 
kan det lossna lossna stora sjok och 
då sätta igen. Andra främmande 
föremål kan orsaka samma typ av 
skador.

TexT: erik HörnkvisT    ILLUSTRATIoN: JoHan JarnesTaD

rörProvet ger BäSt StatuSBeSKeD

avlagrINgSSKIKt

graFIterINgSSKIKt
oSKaDat gråjärN

Det är inte helt lätt att få 
reda på den kvar varande 
godstjockleken i ett 
avlopps rör. Att mäta med 
ultraljudsutrustning på 
rörets utsida kan ge en indi-
kation. Men sanno likheten 
att hitta just den punkt där 
första läckaget uppstår är 
liten. Att inspektera med 
kamera ger inga egentliga 
besked om rörets livslängd, 
det är dock ett bra sätt att 
hitta fel vid driftstörningar 
så att de omedelbart kan 
åtgärdas.

Bästa sättet är att ta ut 
rörprover för analys (den 
bortkapade delen ersätts 
givetvis av en ny rörbit).

Avlagringar och grafi -

teringsskikt blästras bort. 
Under kan det döljas hål och 
djupa spetsiga ”nålstick” där 
inte mycket är kvar av god-
set förrän det blir hål.

Grafi teringsskiktet består 
av grafi t och korrosionspro-
dukter från gråjärnets rost-
ning. Skiktet sitter hårt fast, 
men skyddar inte mot korro-
sionsangrepp. 

Korrosionsgraden varierar 
kraftigt beroende på var röret 
varit placerat. Vissa korro-
derar bara 0,05 mm/år, andra 
rör kan ha en korrosionstakt 
på mer än 0,125 mm/år.

Ett riktvärde på livslängden 
hos gråjärnsrör med ingen 
eller dålig skyddsbeläggning 
är 40 år.
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Byt inte ut rören i förtid

ProPPar IgeN
Propplösare motverkar 
ofta sitt syfte. Sköl-
jer man inte bort med 
ordentliga mängder hett 
vatten sätter det sig som 
betong i röret.

Det FarlIga Fettet
Avloppsledningar från 
kök är generellt mer 
angripna än ledningar 
från badrum på grund av 
olja, fett och stekrester i 
rören. Uppmana boende 
att torka ur stekpannan 
med hushållspapper istäl-
let för att spola ner fettet. SPola reNt

Man bör spola stammarna 
med jämna mellanrum för att 
förebygga stopp och över-
svämningar. Korrosionen 
påskyndas om det fastnar 
avlagringar som blir gro-
grund för bakterier.

aKutHjälP SlIter
Utryckningar vid stopp i 
rören innebär ofta brysk 
behandling av rören. Värsta 
skadorna medför rensfjädern 
som ska runt i krökarna och 
skaver mot sidorna.

avloPPetS vägar
   Avluftning behövs för att utjämna 

tryckskillnader och undvika dålig lukt 
vid spolning.

  Avloppsstam, oftast är det köksstammen  
som fått ta mest stryk.

  Avloppsgroda kallas rören i badrumsgolvet.
  Avloppsgren från enskilda lägenheter 

till avloppsstam.
  Servisledning förbinder fastigheten med  

kommunalt ledningsnät. Ansvarsgränsen 
går normalt vid tomtgräns.

olIKa SlItage
Horisontella 
avloppsled-
ningar är mer 
angripna av 
korrosion än 
vertikala led-
ningar. I hori-
sontella rör blir 
värsta angrep-
pet i nedre rör-
halvan.

avlagrINgSSKIKt
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Enligt Joachim Blomqvist ska inte spol
ningen i sig riskera att förstöra röret. 

– I ett gjutjärnsrör byggs det upp ett 
grafi teringsskikt som bildar ett skyddande 
lager – även om det inte hindrar att korro
sionen fortskrider.

Visserligen kan korrosionen ha gått så 
långt att det enda som egentligen skyddar 
från läckage är 
avlagringar och 
grafi tering.

– Men om det 
då börjar läcka 
när man spolar 
var det ändå 
dags att byta 
rören. 

Genom att 
analysera rör
prover kan 
man på Swerea 
Kimab ge en 
fi ngervisning 
om hur långt det 
är kvar tills det 
är dags för stam
byte. Genom att 
utgå från hur tjockt röret var innan går det 
att räkna ut korrosionshastigheten och 
därmed hur lång livslängd röret har kvar. 

De gjutjärNSrör som användes innan 
1980talet var betydligt kraftigare än 
dagens rör med en godstjocklek på 7,5 mil
limeter. Nyare gjutjärnsrör har en gods
tjocklek på 3,5 millimeter. Det nyare rören 
är visserligen skyddade mot invändig kor
rosion med epoxy. Men skadas detta lager 
så kan det med andra ord vara lika lite gods 
kvar som ett rör med betydligt fl er år på 
nacken.

Rekommendation är att göra tillstånds
bedömningen i god tid så att åtgärder kan 
planeras. •

fortsättning från sidan 66.

ljudvågor avslöjar dåliga rör
ett helt nytt sätt att upptäcka 
brister i avloppssystem har 
installerats i en fastighet i göte
borg. Med ljudvågor ska stopp 
och hål upptäckas innan olyckan 
är framme.
En signal i fastighetsskötarens mobil. 
Ett sms meddelar att det fi nns felak
tigheter i avloppssystemet på fj ärde 
våningen.

Så är det tänkt att systemet från före
taget Dyteqta ska fungera. Redan innan 
det blivit ett stinkande akut problem 
kan fastighetsskötaren rensa undan.

äN Så läNge har det bara gjorts en 
enda installation. I samband med att 
avloppsrören i en fastighet i Göteborg 
relinades installerades utrustningen 
från Dyteqta.

– Direkt efter att reliningen var klar 
kunde vi med vårt system se var det 

fanns problem som behövde åtgärdas 
i avloppsystemet, säger Sture Ericson 
som grundat Dyteqta och tillsammans 
med forskare har utarbetat tekniken.

Skräpet hade visserligen avslöjats 
vid kamerabesiktningen, men Sture 
Ericson menar att det är ett bevis för att 
tekniken fungerar som tänkt.

På vINDeN installeras en kontroll
enhet och ljudalstrare. Ljudvågorna 
är lågfrekventa och kan inte uppfattas 
av det mänskliga örat. När signalerna 
studsat tillbaka jämförs de med den 
kurva som tagits fram när avloppssys
temet installerades, eller renoverades. 
Kontroll enheten analyserar kurvorna 
och kan avgöra om det skett avvikelser. 
Systemet går att ställa in för test med 
olika tidsintervall. 

Systemet är så pass nytt att det är 
svårt att ge ett exakt pris. •

Kontrollenhet och ljudalstrare som kan monteras på vinden. Kurvorna ger 
besked om det börjar bli stopp.

ett rent rör 
hinner torka 
upp, men med 
avlagringar 
hålls det 
fuktigt hela 
tiden.”

JoacHim bLomQvisT, 
korrosionseXperT

Perstorps Bostäder AB är ett helägt dotterbolag till Perstorps kommun.  
Bolaget äger och förvaltar 375 lägenheter samt 16 lokaler.  
Dessutom förvaltar bolaget delvis kommunens fastigheter. 
Bolaget har sju anställda och omsätter ca 26 Mkr.

Läs mer på www.perstorpsbostader.se eller www.recruitment.se

Information och ansökan

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta Konsult Benny Carlsson, 070-540 51 00, eller Konsult Håkan Thuresson, 073-776 36 58, 
på Recruitment International AB, alternativt Styrelseordförande Bo Dahlqvist, 070-624 46 30, på Perstorps Bostäder AB.
Din ansökan med kortfattad meritförteckning vill vi ha på mejl till post@recruitment.se senast 2013-11-11.

Välkommen!

Perstorps Bostäder AB söker nu en 

Verkställande Direktör
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