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Mange eldre borettslag og sameier opplever nå at gamle røropplegg svikter og skaper trøbbel.
Problemstillingen er spesielt aktuelt i blokker og bygårder fra århundreskiftet og frem til 1980. Her 
blinker det ofte røde lys, og mange anlegg har allerede sniklekkasjer som er vanskelig å oppdage.

Røranlegg fra ulike tidsepoker har noen typiske, felles problemstillinger. På side 6 og 7 viser vi deg 
bilder av avløpsrør i ulike årganger. Finn det anlegget som ligner mest på det som er i bygget ditt og 
les vår vurdering av tilstanden til disse rørene i dag.

Vedlikehold av gamle avløpsrør er utfordrende. Det er lett å tenke at bruk av kjemikalier og spyling 
holder rørene åpne og forebygger problemer, men faktum er at slike tiltak i mange tilfeller virker 
mot sin hensikt og fremskynder problemene i stedet. Dette sier vi litt om på side 8.

Før eller senere er det ingen vei utenom: Avløpsrørene må utbedres for å tåle mange nye år med 
bruk. Rørfornying er i dag et fullgodt alternativ til rørbytte, og stadig flere velger denne metoden når 
det er mulig. Ikke minst fordi kostnadene er lavere og belastningen for beboerne er liten sammen-
lignet med full utskiftning. Det finnes imidlertid ingen trylleformel som fikser alle rør! 

Å rehabilitere røropplegget i en bygning med flere boenheter er et stort prosjekt som medfører 
stort ansvar for styret i et borettslag eller sameie. Det er viktig å vite hvilke muligheter og begrensin-
ger som finnes, og hvilke spørsmål og krav man skal stille til leverandører.

Med denne informasjonsbrosjyren ønsker vi å dele av vår kompetanse innen vedlikehold og rehabi-
litering av innvendige avløpsrør. Innholdet er basert på erfaringer fra inspeksjoner, kartlegginger og 
rehabiliteringer som vi har gjennomført i mange hundre borettslag og sameier over hele landet. 

Vi ønsker god og nyttig lesning!

Hilsen oss i Olimb Rørfornying AS

Olimb Rørfornying AS har spesialisert seg på å fornye vann- og avløpsrør med minimal inngripen i bygg og 
graving i grunn. I stedet for å fjerne gamle rør og montere nye, rehabiliterer vi rørene på innsiden av det 
eksisterende rørnettet. Dette gir kortere installasjonstid og mindre belastning for folk, miljø og infrastruktur.

Olimb er den største og eldste aktøren innen rørfornying i Norge, og vår største eier, danske Per Aarsleff 
Holding AS, er bransjeledende i Europa.
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1. OFFENTLIG/KOMMUNALT AVLØPSRØR

2. BUNN- OG STIKKLEDNING (PRIVAT):  
Bunnledninger er alle rør under bygg/kjellergulv. Stikkledningen er den delen 
av avløpsrøret som går fra bygget og ut til offentlig rør.

3. STAMMER OG INNVENDIGE TAKNEDLØP:  
Stammer er alle rør som går fra kjellergulv og opp gjennom etasjene, som regel 
til lufting over tak. Innvendig taknedløp er for regnvann som går fra taksluk via 
egen stamme til overvannsledninger eller felles bunnledning.

4. GRENRØR: Rør fra vask, WC, sluk og kjøkken som er koblet til stammen.

5. SLUK: Installasjon for oppsamling av vann fra gulv eller tak.

RØROPPLEGG FOR AVLØP:

HVOR I BYGGET FINNER 
VI AVLØPSRØRENE OG 
HVA HETER DE?

PSSST! 
Visste du at rør og gren fra kjøkken har 20 - 30 % kortere levetid enn rør fra bad og 
vaskerom? På neste side forteller vi deg hvorfor det er slik.

Avløp handler om mye mer enn hva som 
skjer når vi ”drar i snora”. Her viser vi 
hvordan det henger sammen.
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Mange tror at det er stammene som er hovedproblemet når det 
blir lekkasjer på avløpsnettet. Det stemmer ikke. De største 
syndebukkene er grenrørene som går inn til sluk, WC, kjøkken. 

HVOR OG HVORFOR 
OPPSTÅR PROBLEMER 
I AVLØPSRØRENE?

Fett, såperester og fremmedelementer fester seg 
lettere til rørveggene når rørene blir gamle. Dette 
er et helt vanlig syn når vi filmer inni stammer. 

TEGN SOM TILSIER AT  
AVLØPSRØRENE BØR SJEKKES:
• Alder: Røranlegg som er mer 

enn 40 år gamle bør uansett 
sjekkes med tanke på tilstand.

• Synlige tegn utenpå rørene: 
Rust, avrenninger, sprekker etc.

• Gjentatte forstoppelser: Rør 
som tetter seg ofte kan skyldes 
slitasje og skader i rørene.

• ”Klukking” i rør: Klukkelyd er et 
tegn på at rørene er i ferd med 
å tette seg.

• Lekkasjer: Avløpsvann på 
avveie er det sikreste og mest 
alvorlige tegnet på at noe er 
galt. Ta kontakt med fagfolk så 
snart som mulig!

LEKKASJER OPPSTÅR I GRENRØR
Grenrør er de rørene som grener inn mot sluk, WC, kjøkken og 
andre påkoblinger til stammene. Disse rørene har ofte mindre 
dimensjoner og en horisontal konstruksjon med mange skjøter 
og bend som gjør dem mer utsatt for lekkasjer enn selve stam-
men. Avløpsvannet sliter mer på rørveggen i horisontale rør, 
spesielt i nedre del.

Grenrørene er også i større grad utsatt for påkjenninger som 
følge av bevegelser i bygget, fordi de ofte ligger helt eller delvis 
innstøpt i gulvet eller i etasjeskille. 

RØR OG GREN FRA KJØKKEN MEST UTSATT
Rør og gren fra kjøkken har 20-30 % kortere levetid enn rør fra 
bad og vaskerom. Hovedgrunnen til dette er bruk av fettfjernen-
de oppvaskmidler som tar bort det beskyttende fettlaget, slik at 
det blir mer korrosjon (rust).

RØR SLITES FORSKJELLIG
På et eldre røropplegg av støpejern ser man slitasje på svært 
ulike steder. Derfor er det ikke nok å bare ta ut én rørprøve og 
anta at den representerer kvaliteten på hele rørnettet. Ofte ser 
vi alvorlige lokale slitasjer på utsatte punkter i anlegget, blant 
annet i muffeskjøter, bend og grenoverganger. 

Stammene slites mest nederst, og derfor er avløpsrør i første 
etasje og kjeller mest utsatt.  

FETT I RØRENE - PÅ GODT OG VONDT
I motsetning til hva mange tror, er det faktisk positivt med en 
fetthinne i avløpsrøret. Derfor anbefaler vi ikke å spyle avløpsrør 
unødvendig. Fett letter gjennomstrømmingen, spesielt i horison-
tale rør som har lite fall. Det danner seg et vokslag som beskytter 
rørene innvendig, slik at slitasjen blir mindre. Dette må dog ikke 
misforstås - matfett skal ikke helles i avløpet! Se fettvett.no.

NB! Er det ikke problemer med tette 
rør, så skal det ikke spyles! Se side 8.

http://fettvett.no
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AVLØPSRØR FRA ULIKE 
TIDSEPOKER - TILSTAND 
OG UTFORDRINGER

1900 - 1940
TYPISK FOR EPOKEN

Tykkveggede støpejernsrør med korte gren, ofte med stort 
fall. Egen kjøkkenstamme i 3” som ble montert ved byggets 
etablering og var ment for utslagsvask i boligen. På de fleste 
eldre bygg fra rundt 1900 er WC-stamme 4” montert i etter-
kant mellom 1930 og 1940.

TILSTAND OG OBSERVASJONER

3” stamme til bruk på kjøkkenet er generelt i meget dårlig 
forfatning. Dette skyldes blant annet bruk av fettfjernende 
vaskemidler, økt belastning og nye påkoblinger. WC-stam-
men er også i dårlig forfatning og må i de fleste tilfeller 
rehabiliteres. Det er i snitt få lekkasjer fra denne type rør.

1940 - 1950
TYPISK FOR EPOKEN

Samme byggemetode som tidsepoken over. Er som oftest  
4” stammer.

TILSTAND OG OBSERVASJONER

En meget dårlig støpejernskvalitet grunnet jernmangel etter 
krigen.

Felles for alle avløpsrør fra før 1980 er at de nå sliter 
med å opprettholde den funksjonen de er tiltenkt.

PSSST! 
På eldre røranlegg er det ofte gjort mange endringer gjennom tidene. Et rørfornyingsprosjekt 
vil rydde opp i dette og hindre lekkasjefare mellom nytt og gammelt rørnett.
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1950 - 1960
TYPISK FOR EPOKEN

Fortsatt kun støpejern med korte gren. Noe mindre fall på 
gren enn typisk for 1930 tallet. Støpejernet av tynnere gods 
enn det som ble montert før krigen.

TILSTAND OG OBSERVASJONER

Rørene bærer preg av alderen og har ofte stedvis svært lite 
gods igjen i rørene. 

1960 - 1970
TYPISK FOR EPOKEN

Støpejern blir fortsatt brukt i alle rørstrekk, men med mye 
tynnere gods enn på 1930 tallet. Her begynte man med kun 
én stamme som var påkoblet både fra bad og kjøkken. Dette 
medførte lange gren på 3-4 meters lengde og med lite fall 
og dimensjonsoverganger.

TILSTAND OG OBSERVASJONER

De lange grenene er ofte i meget dårlig forfatning. Spesielt 
de lange grenene fra kjøkkenet er utfordrende. Stammene 
bærer preg av større belastning. Betydelig bruk av fettopp-
løselige vaskemidler har medført økt korrosjon i rørene. De 
fleste bygg er modne for rørfornying av rørene.

1970 - 1980
TYPISK FOR EPOKEN

ABS- og PVC-plasten gjør sitt inntog i bygninger. Disse mate-
rialene skulle revolusjonere rørinstallasjoner med holdbar-
het og enkel montering. Samme type installasjoner som på 
1960-tallet, men med enda flere gren som ble koblet sammen 
før påkobling til stammene.

TILSTAND OG OBSERVASJONER

Her finner vi dessverre den dårligste kvaliteten på rør som 
noen gang er benyttet. Plasten tålte ikke sollys eller spennin-
ger. Ofte går rørene i sjakter med innstøpte, lange gren. 
I 40-50 % av tilfellene er det sprekkdannelser i påkobling mel-
lom gren og stamme på grunn av spenninger i bygget. 
Forsikringsselskaper har høynet egenandel i bygninger som 
har denne type rør. Behovet for rørfornying er generelt akutt.
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SPYLING AV AVLØPSRØR - 
NØDVENDIG ELLER IKKE?

PSSST! 
Visste du at bare en liten avløpslekkasje kan skape kraftig bakterievekst og forringe 
inneklimaet betydelig, selv om lekkasjen ennå ikke er synlig og oppdaget?

Tette avløpsrør er en kjent problemstilling i eldre borettslag og sameier. 
Høytrykksspyling åpner og forebygger tette rør effektivt, men kan også 
forårsake alvorlige problemer - spesielt i eldre røranlegg.

Fett, matrester, hår, hud, såpe og annet avfall fra av-
løp på kjøkken og bad samler seg i rørene og danner 
et belegg på veggene inni røret. Jo flere som er til-
knyttet det samme rørsystemet, desto mer havner i 
avløpet. Belegget blir tykkere og tykkere, og før eller 
senere blir det fortetninger.

HØYTRYKKSSPYLING TIL NYTTE OG BESVÆR
Høytrykksspyling er en særdeles effektiv måte å 
åpne rør som har tettet seg, eller som er i ferd med 
å gjøre det. Samtidig er det viktig å huske på at vann 
under trykk har egenskaper til å bryte ned og trenge 
igjennom selv de mest solide materialer. Derfor er 
det viktig å vite om rørene er i en tilstand som tåler 
det. Spyling av rør et eget fag, og bør alltid utføres av 
profesjonelle fagfolk.

VEDLIKEHOLDSSPYLING
Noen spylefirmaer tilbyr avtaler om jevnlige gjen-
nomspylinger av røranlegget som en del av vedlike-
holdet i borettslag og sameier. Vedlikeholdsspyling 
blir ofte omtalt som en service som forlenger leveti-
den på rørene. Når vi er ute på befaringer og rørfor-
nyingsoppdrag ser vi dessverre en rekke eksempler 
på det motsatte, nemlig at vedlikeholdsspyling har 
virket mot sin hensikt og kortet ned levetiden på 
avløpsrørene i stedet. Dette gjelder spesielt i eldre 
røranlegg, hvor vi har sett flere tilfeller av rør som 
rett og slett har blitt spylt i stykker, og hvor dette har 
forårsaket lekkasjer inni bygget.

FETT BESKYTTER
En tynn fetthinne i avløpsrøret letter gjennomstrøm-
mingen i røret og fungerer også som beskyttelse, 
slik at slitasjen blir mindre og levetiden lengre. Når 
gamle avløpsrør mister sin innvendige fettbeskyttel-
se blir det ekstra godt feste for nye forsyninger med 
fett og avfall, og svakheter som for eksempel be-
gynnende sprekker og dårlige skjøter blir blottlagt. 
I praksis kan spyling da være starten på langt større 
og mer alvorlige problemer enn «bare» tette rør.

SJEKK TILSTANDEN PÅ RØRENE FØRST
Vi anbefaler å kartlegge tilstanden på anlegget før 
det inngås avtale om jevnlige gjennomspylinger. Er 
det ikke noe problem med fortetninger, så skal det 
heller ikke spyles. Om det viser seg at det faktiske 
behovet er rehabilitering, så er det bedre å finne det 
ut i en kartlegging enn gjennom vannlekkasjer. 
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HVA ER RØRFORNYING?

I stedet for å fjerne de gamle gamle rørene og leg-
ge nye, blir rørene rehabilitert innvendig i det eksis-
terende rørnettet. Dette gir kortere installasjonstid,  
lavere kostnader, færre materielle ødeleggelser og 
mindre belastning for byggets beboere og brukere. 

HVORDAN UTFØRES RØRFORNYING?
Fornying av avløpsrør under bygninger og innvendig 
i bygninger gjøres i hovedsak på to ulike måter:

1. Foring: En foring (strømpe) føres inn i eksisterende 
rør og herdes. Når dette gjøres med riktige produk-
ter og riktig metode, er resultatet i praksis et nytt rør 
inni det gamle.

2. Sprøyting: Røret blir sprøytet innvendig i flere om-
ganger slik at det dannes et beskyttende belegg.

Sprøyting er et produkt vi kun bruker når det ikke 
er mulig å montere en foring (strømpe) uten større 
inngrep i bygningen. Sprøyting krever at det er heft 
til sidevegger innvendig i røret, og egner seg derfor 
ikke i plastrør. Å sprøyte et helt rørnett vil ikke være 
en tilfredsstillende løsning i et levetidsperspektiv.

Rørfornying er en fellesbetegnelse for innvendig rehabilitering av rør. 
Metoden gir nye avløpsrør uten å pigge opp gulv eller rive vegger.

RØRFORNYING MED FORING (STRØMPE)
Fordelen med foringer er at de fremstår som selv-
stendige rør etter rehabilitering og fungerer uav-
hengig av tilstanden på det gamle røret. 

Det gamle avløpsrøret blir først renset slik at røret 
får tilbake sin originale diameter. Deretter blir for-
ingen vrengt inn i røret og herdet til et nytt rør inni 
det gamle. Alle gren til kjøkken, sluk, WC og andre 
påkoblinger til stammer blir også fornyet. Det reha-
biliterte anlegget har nye 50 års levetid.

LIKE GODT SOM NYTT
I Olimb vurderer vi alle prosjekter ut i fra et levetids- 
perspektiv, og vi anbefaler den metode og de pro-
dukter vi mener oppfyller dette kravet best. 

Når innvendig rørfornying er utført profesjonelt 
med godkjente produkter og metoder, er det reha-
biliterte anlegget like godt som et nytt anlegg etter 
total rehabilitering. Dette slår også SINTEF fast i en 
rapport fra 2017. 

Tverrsnitt av et strømperenovert 
avløpsrør med gren.
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FORBEREDELSER OG PROSJEKTERING
I forberedelsene til et prosjekt trenger vi tilgang til 
alle leiligheter for filme rørene innvendig via sluk 
på bad, kjøkken og vaskerom. Dette tar vanligvis 
ikke lang tid, og krever normalt ingen spesielle til-
retteleggelser fra beboers side.

GJENNOMFØRING
Røranlegget blir stengt mens rørfornying pågår. 
Hvor lenge en beboer blir berørt, avhenger av byg-
ningens og rørnettets utforming og konstruksjon. 
Vi tilrettelegger så langt det er mulig for at beboe-
re skal kunne bo så normalt som mulig i perioden 
som arbeidet pågår. 

I noen prosjekter merker beboere knapt noen end-
ring i hverdagen utover at noen arbeider skjer i lei-
ligheten. Andre prosjekter kan ha et utgangspunkt 
som tilsier vi må stenge røranlegget over en noe 

lengre periode. Dette løser vi blant annet med to-
alettcontainer utenfor bygget og ”åpningstider” på 
røranlegget. 

Alle leiligheter dekkes til ved installasjonsarbeider 
og forlates i samme forfatning som da vi kom. Det 
er normalt lite støy og ubehag forbundet med rør-
fornying, men også viktig å forstå at det vi gjør er 
et anleggsarbeid som på en eller annen måte kan 
innvirke på beboerne.

INFORMASJON
Beboere i bygget blir behørlig varslet om arbeidet: 
Skriftlig (informasjonsskriv og oppslag), på allmøter 
når kunden ønsker eller inviterer til dette, samt ved 
befaring i hver leilighet. Det er viktig med et godt 
samarbeid mellom våre operatører og beboerne,  
slik at arbeidene kan gjennomføres så effektivt og 
skånsomt som mulig. 

Ved rørfornying av innvendige avløpsrørsystemer i borettslag og sameier kan 
beboerne i de fleste tilfeller bo i leilighetene sine når arbeidet pågår, noe som 
normalt er umulig når rørene i bygget skal byttes.

HVORDAN OPPLEVER
BEBOERNE I BYGGET ET  
RØRFORNYINGSPROSJEKT?

En av de store fordelene med rørfornying er at vi 
kommer til via sluk og ikke trenger å gjøre inngrep 
i selve leiligheten. Dermed kan de aller fleste bo i 
leiligheten sin mens arbeidet pågår.
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OFTE STILTE SPØRSMÅL 
OM RØRFORNYING
Hvor lang levetid har avløpsrør som er rørfornyet? 
Svar: Rørfornyning gir samme levetid som et nytt rør. Dette er slått fast i flere 
rapporter blant annet fra SINTEF. I Olimb bruker vi produkter som skal oppfylle 
kravet om minst 50 års levetid. 

Hvilke godkjenninger har vårt system for rørfornying? 
Svar: Systemet har teknisk godkjenning fra Sintef (TG20045). Det er ikke en liten 
rørbit som er testet, men hele systemet med alle gren og påkoblinger. Systemet 
er godkjent både av forsikringsselskapene og som avløpssystem inn mot bad 
etter våtromsnormen. Videre tilfredsstilles kravene i TEK 17 og DOK.

Hva med vannrørene - kan de også rørfornyes?
Svar: Rørfornying omfatter ikke vannrør innvendig i bygget. Dimensjonene på 
vannrør er så små at det ikke lar seg gjøre å rehabilitere med foring (strømpe).

Ofte - men ikke alltid - er levetiden på vannrørene vesentlig lengere enn på av-
løpsrørene. Lekkasjehistorikken til bygget bør være retningsgivende. Hvis man 
ønsker mer konkret informasjon om tilstanden på vannrørene kan SINTEF eller 
Teknologisk Institutt undersøke rørprøver og utarbeide en rapport basert på 
laboratorieresultatene.

Hva med slukene?
Svar: Ved et rørfornyingprosjekt blir alle sluk rengjort og inspisert for sprekker 
og svakheter der rørfornyingen ikke dekker. Videre blir inspeksjonspluggen boret 
ut og erstattet med en gummiplugg. Finner vi brister eller feil ved sluket vil vi 
anbefale å bytte det. 

Sluk har i dag to funksjoner: 1) Som sluk (lede vann til avløp) og 2) som en tette-
løsning mellom membran og sluk. Ved en våtromsoppgradering etter anbefalin-
ger i våromsnormen skal man alltid bytte sluk. Vi ser derfor på sluket og bytte av 
sluk som en naturlig del av en våtromsoppgradering.

Hvordan skjøter man seg inn på et rørfornyet rør?
Svar: Prosessen med å skjøte seg på et rørfornyet rør er den samme som når 
man skjøter seg på et plastrør: Man kapper røret med samme type verktøy som 
man bruker til plastrør. Etter dette kan man bruke vanlige rørdeler til å bygge ut 
rørnettet videre.

Har du andre spørsmål? Se baksiden.



HER ER VI

Olimb Rørfornying AS (hovedkontor)
Sarpsborgveien 115, 1640 RÅDE 
Telefon sentralbord: + 47 69 28 17 00

Olimb Rørfornying avdeling Bergen
Lønningsveien 12, 5258 BLOMSTERDALEN
Telefon: +47 55 13 90 00

Olimb Rørfornying avdeling Trondheim
Industriveien 69, 7080 HEIMDAL
Telefon: +47 92 89 00 10

Olimb Rørfornying avdeling Grenland
Lundedalslia 13, 3940 PORSGRUNN
Telefon: +47 98 15 13 00

Fra vårt hovedkontor i Østfold og våre regionale 
avdelingskontorer utfører vi rørinspeksjoner, 
kartlegginger og rørfornyingsprosjekter i  
borettslag og sameier over hele av landet. 

Har du spørsmål om avløpsrør i og under bygninger? Vil du vite 
mer om rørfornying? Ønsker du en vurdering eller kartlegging  
av tilstanden på rørene i ditt borettslag eller sameie? 

Se vår webside: olimb.no/innvendig

olimb.no/innvendig

OLIMB RØRFORNYING AS

http://olimb.no/innvendig

