TA VARE PÅ
AVLØPSNETTET

UNNGÅ
”VEDLIKEHOLDSFELLENE”
VANLIGE TILTAK SOM KAN
SKADE AVLØPSRØRENE

OLIMB RØRFORNYING AS

AVLØPSNETT INNI BYGG
Når flere bor i den samme bygningen er det ekstra viktig med
kunnskap om riktig bruk og vedlikehold av avløpsnettet.
Det vanlige er at avløpsnettet inni et bygg består
av en fallstamme som går gjennom bygget fra
tak til kjeller, med gren til påkoblinger som
WC, sluk og kjøkkenvask.
I blokker og leilighetsbygg deler normalt
flere boenheter den samme fallstammen.
Når grenrør fra flere leiligheter er koblet
til én stamme, kan avløpsproblemer
spre seg raskt blant naboer.
Derfor er godt avløpsvett ekstra
viktig i borettslag, sameier og
andre bygg hvor flere deler det
samme avløpsnettet.
I løpet av sin levetid vil nær sagt
alle avløpsanlegg ha behov for
ettersyn eller åpning av tette rør.
Det kan være mange årsaker til dette.
Før man iverksetter tiltak bør man i
hvert enkelt tilfelle vurdere situasjonen
ut ifra rørenes alder og tilstand. Noen helt
vanlige tiltak, som mange gjør, kan nemlig
være mer til skade enn nytte!
Dette (og mye annet) sier vi mer om i denne folderen.
Temaet er avløpsvett, i betydning av fornuftig bruk
og vedlikehold av avløpsnet inni bygninger.
Vi ønsker nyttig lesning!

I Olimb Rørfornying AS har vi spesialisert oss på å fornye rør uten å grave eller rive. I stedet for å fjerne
gamle rør og montere nye, rehabiliterer vi rørene på innsiden av det eksisterende rørnettet. I Norge fornyer
vi avløpsrørene til 2000 leiligheter årlig. I tillegg gjør vi en rekke befaringer i borettslag, sameier og næringsbygg, hvor vi vurderer tilstanden til rørnettet med tanke på behov for rørfornying eller full rehabilitering.
Vi er en del av danske Per Aarsleff Holding AS, Europas største produsent og installatør innen rørfornying.
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VEDLIKEHOLDSSPYLING
ØDELEGGER RØRENE
Vedlikeholdsspyling selges ukritisk og ofte feilaktig som levetidsforlengelse for avløpsrør i bygg. I mange tilfeller bidrar det til å
gjøre situasjonen verre enn utgangspunktet.
Flere spylefirmaer tilbyr avtaler om jevnlige gjennomspylinger av røranlegget som en del av vedlikeholdet
i borettslag og bygg. Noen gjør dette uten noen form
for vurdering av tilstanden til anlegget.

MOT SIN HENSIKT
Vedlikeholdsspyling blir ofte omtalt som en service
som forlenger levetiden på rørene. Når vi er ute på
befaringer og rørfornyingsoppdrag 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 ført til lekkasjer i bygget.

USERIØSE AKTØRER
Dessverre har vi sett eksempler på useriøse aktører
som bruker vedlikeholdsspyling som et verktøy for
å få større rehabiliteringsoppdrag i bygg. Vi mener
derfor det er grunn til å være skeptisk hvis man blir
kontaktet av firmaer som aktivt vil selge spyling eller
rens av avløpsrør.

SJEKK TILSTANDEN TIL RØRENE FØRST
Vi anbefaler i alle tilfeller å få en vurdering av tilstanden til eldre avløpsnett før noen form for spyling.
Om det viser seg at det er behov for rehabilitering,
så er det bedre å finne det ut i en kartlegging enn
gjennom lekkasjer og skader i bygget.

Vedlikeholdsspyling kan utløse
langt større og mer alvorlige
problemer enn «bare» tette rør.
FETT ER OGSÅ BESKYTTELSE
En tynn fetthinne i avløpsrøret letter gjennomstrømmingen i røret og fungerer også som beskyttelse, slik
at slitasjen blir mindre og levetiden lengre.
Når gamle rør får den innvendige fettbeskyttelsen
spylt bort, blottlegges svakheter som begynnende
sprekker og dårlige skjøter. Dermed øker risikoen for
lekkasjer dramatisk.
Å fjerne det naturlige fettlaget fremskynder også korrosjonen i røret, slik at det ruster raskere.

OBS!

Et rørnett kan ha så store
skader at rørfornying eller
utskiftning av rørene er de
eneste måtene å hindre
videre lekkasjer.

ER DET IKKE PROBLEMER MED FORTETNINGER,
SÅ SKAL DET HELLER IKKE SPYLES!

3
OLIMB RØRFORNYING AS | olimb.no

VANLIGE GRUNNER
TIL AT AVLØPSRØRENE
TETTER SEG
Stopp i avløpet skjer som oftest på grunn av feil bruk.
Her er noen vanlige eksempler.
TING SOM IKKE HØRER HJEMME I AVLØPET
Avløpsnettet er konstruert for å transportere vann og naturlige
typer avfall som tiss, bæsj og dopapir. Alt annet som blir kastet
i tolett, vask eller sluk kan føre til stopp og problemer i avløpet.
Q-tips og våtservietter topper listen over gjenstander som blir
kastet i do, men også veldig mange andre typer hygieneartikler
og annet avfall finner veien til avløpet fra norske hjem.
WC-rensere av plast som faller av kanten på doskåla. Barn som
putter leker eller andre gjenstander i sluk eller toalett. Vaskefilla
som blir med utslagsvannet ned i do. Dette er bare noen eksempler på at fremmedlegemer kan havne i avløpet ved uhell. Blir
det ikke oppdaget og fjernet, kan det fort bli problemer.
Stivt, resirkulert dopapir kan også tette igjen rørene. Mykt
dopapir løser seg opp lettere. Tørkepapir fra tørkerull (husholdningspapir) må ikke brukes som dopapir.

VERSTINGER
Alt for mange kaster våtservietter og
Q-tips i do. Dette er søppel som fører
til kloakkstopp og store problemer i
avløpssystemene.

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

FETT OG MATAVFALL I AVLØPET
Fett og matrester som helles i avløpet tetter rørene. Mange tror
at det hjelper å skylle ned fett med varmt vann, men det bare
skyver bare problemet videre ut i avløpsnettet.
Se fettvett.no for gode råd om hvordan man kaster fett.

DÅRLIG VEDLIKEHOLD AV SLUK
Når det blir mye hår og annet avfall i sluk på bad og vaskerom,
havner det også mer i rørene. Folk flest slurver med å rense og
vedlikeholde sluk, og dette øker risikoen for at rørene går tett.

ETTERMONTERTE PÅKOBLINGER
Påkoblinger som er gjort senere på avløpsnettet, for eksempel i
forbindelse med omgjøringer i leiligheter, kan skape problemer
både for anleggets kapasitet og utforming. Dette gjelder spesielt
hvis det er snakk om ikke forskriftsmessige utbedringer, som vi
dessverre ser mye av i borettslag og sameier.
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MAT I RØRENE ER
MAT TIL ROTTENE
Fett og matrester
som vi heller i avløpet
bidrar til å livnære og øke
rottebestanden i Norge,
spesielt i byene.

Ofte ser avløpsrør i borettslag ut som
dette før vi renser og rehabiliterer.

TILTAK VED TETT AVLØP
Tett avløp og kloakkstopp krever akutte tiltak. Da er det viktig å
vite at rørene faktisk tåler å bli behandlet med kraftige midler.
AVLØPSÅPNERE
Det finnes en rekke ulike typer avløpsåpnere på markedet som kan
åpne mindre, lokale tettelser i avløpsnettet. For eksempel til å løsne
”fettpropper” i rør på kjøkken, eller ”såpepropper” i rør på bad.
Det er viktig å være klar over at slike produkter har etsende egenskaper som kan være skadelig for noen typer rør (spesielt eldre), og
at de derfor bare må brukes i rørene når det er helt nødvendig.
Av samme grunn skal avløpsåpnere ikke brukes til å forebygge
tette rør, selv om noen produsenter oppdfordrer til å bruke slike
produkter jevnlig i rørene for å holde dem åpne.

HØYTRYKKSSPYLING
Høytrykksspyling er en særdeles effektiv måte å åpne rør som har
tettet seg, eller som er i ferd med å gjøre det. Når det er full stopp
i det innvendige rørnettet i et bygg, er høytrykksspyling ofte det
eneste som kan komme til å løse opp i punktet hvor det er tett.
Vann under trykk har egenskaper til å bryte ned og trenge igjennom
selv de mest solide materialer. Derfor er det svært viktig å vite om
rørene er i en tilstand som tåler høytrykksspyling.
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VIKTIG Å VITE TILSTANDEN
TIL ELDRE AVLØPSNETT
Når et avløpsnett har nådd sin forventede levetid vil alle tiltak for å åpne,
rense eller spyle rørene medføre en stor risiko for lekkasjer. Sørg for å få
en vurdering av tilstanden til avløpsnettet før slike ”behandlinger”.
I eldre rør kan det være hull og skader som ikke blir oppdaget fordi tykke lag av fett og smuss holder
rørene sammen på innsiden. I slike tilfeller kan spyling føre til lekkasjer og store skader.
Et avløpsnett skal fungere i minst 50 år. Mange bygg i Norge har avløpsrør som er mye eldre enn
det! Vi har laget en oversikt som viser typiske rør fra ulike tider med en veiledende tilstandsvurdering.

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 etterkant mellom 1930 og 1940.

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

1946 - 1960
TYPISK FOR EPOKEN
Etter krigen var det fortsatt kun støpejern med korte gren. Litt mindre fall
på gren enn typisk for 1930-tallet. Støpejernet var av tynnere kvalitet enn
den som ble brukt før krigen.

TILSTAND OG OBSERVASJONER
Rørene bærer preg av alderen og har ofte stedvis svært lite gods igjen i
rørene. Alderen gjør at disse er modne for rehabilitering. Et spesielt svakt
punkt i anlegg fra denne tiden er sluk, som ofte er i veldig dårlig forfatning.

Bildet viser et støpejernsrør som trenger rehabilitering,
ikke rens eller spyling som bare vil øke lekkasjen.
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Når vi i Olimb skal rørfornye et anlegg er vi generelt veldig
forsiktige med å spyle, og venter alltid med rens av rør til rett
før rehabiliteringen skal starte. Nettopp på grunn av risikoen
for at avløpsrørene kan bli skadet under denne prosessen.

1960 - 1975
TYPISK FOR EPOKEN
Fortsatt ble støpejern brukt i alle rørstrekk, men i en mye tynnere
kvalitet enn på 1930-tallet. Her begynte man med kun én fallstamme som var påkoblet både bad og kjøkken. Dette medførte lange,
vertikale gren opp mot 3-4 meters lengde med lite fall. Ofte kan et
gren være en kombinasjon av sluk og WC med innsnevring, eller
kjøkken og sluk.

TILSTAND OG OBSERVASJONER
Her ligger hovedproblematikken i de lange grenrørene som ofte
er i svært dårlig forfatning, spesielt lange gren fra kjøkken. Her
har kunder ofte hatt stedvise utskiftninger og lekkasjeproblemer
allerede.
Fallstammen bærer også preg av større belastning, og på grunn av
kjøkkentilkobling mangler den et naturlig innvendig fettlag. I bygg
med avløpsrør fra denne tidsepoken bør rehabilitering startes for å
unngå større skader.

1970 - 1980
TYPISK FOR EPOKEN
ABS- og PVC-plasten gjør sitt inntog i bygninger. Disse materialene
skulle revolusjonere rørinstallasjoner med holdbarhet og enkel montering. Samme type installasjoner som på 1960-tallet, men med enda
flere gren som ble koblet sammen før påkobling til fallstamme.

TILSTAND OG OBSERVASJONER
Her finner vi dessverre den dårligste kvaliteten på rør som noen
gang er benyttet. Plasten i rørene tålte verken sollys ved lagring eller
spenninger i bygget. Ofte går rørene i sjakter med innstøpte, lange
gren.
I opp mot 40-50 % av tilfellene er det sprekkdannelser i påkobling
mellom gren og stamme på grunn av spenninger i bygget.
Behovet for rehabilitering er akutt, og forsikringsselskapene har
begynt å stramme inn overfor kunder som ikke har gjort noe for å
utbedre denne type rør. Både i form av høyere egenandel og ingen
dekning av følgeskader ved lekkasjer.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering
av tilstanden til avløpsnettet i ditt bygg.
Finn nærmeste avdelingskontor på baksiden eller gå til vår hjemmeside olimb.no.

7
OLIMB RØRFORNYING AS | olimb.no

BRUK AVLØPET RIKTIG
- UNNGÅ TETTE RØR
Den enkleste måten å forebygge tette avløpsrør i borettslag og sameier
er å gi god informasjon til beboerne om hva som IKKE skal i avløpet.

LAST NED

PRINT UT
HENG OPP

Informativ og iøynefallende plansje
om avløpsvett. Forståelig for de
aller fleste avløpsbrukere, uansett
alder og språklige evner.
Perfekt for oppslagstavler og
fellesarealer i borettslag, sameier,
utleieboliger og andre bygg hvor
flere deler de samme avløpsrørene.

olimb.no/plansje-avlopsvett

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

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

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

Olimb Rørfornying avdeling Grenland
Porsgrunnsvegen 188, 3735 SKIEN
Telefon: +47 98 15 13 00
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