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VI HJELPER BOLIGEIERE MED PRIVATE

AVLØPSLEDNINGER

PROBLEMER MED AVLØPSLEDNINGER
Vi hjelper boligeiere som har problemer med bunn- og 
stikkledninger på eiendommen (se illustrasjon under).
Tette rør er et tegn på dårlige avløpsrør. Vond lukt 
(kloakklukt) kan skyldes lekkasjer, og er også et signal 
om at rørene bør sjekkes.
Problemer med private avløpsledninger skyldes som of-
test at de er gamle. Materialene i rørene blir svake som 
følge av alder, slitasje og ulike påkjenninger. For eksem-
pel frostspreng/tele, anleggsvirksomhet i nærliggende 
grunn, og røtter som som har sprengt hull i rørene eller 
vokst seg inn i sprekker.   

PÅLEGG FRA KOMMUNEN 
Vi hjelper også boligeiere som har fått pålegg fra kom-
munen om å utbedre den delen av det private avløps-
røret som kalles stikkledningen (se illustrasjon under).

Når en kommunal hovedledning i nabolaget ditt har 
blitt rehabilitert, må det ofte gjøres noe også med de 
private avløpsledningene som går fra eiendommene til 
kommunens hovedledning.

Dersom kommunen finner eller mistenker feil på din 
private stikkledning, kan du få pålegg om å reparere 
og/eller dokumentere tilstanden på rørene.

RØRFORNYING AV AVLØPSLEDNINGER
Vi utfører rørfornying på avløpsledninger som er gamle 
eller ødelagte. I praksis rehabiliterer vi rørene på innsi-
den, i stedet for å bytte dem.

Med mindre avløpsledningen din er veldig ødelagt, har  
du valget mellom å bytte røret eller å fornye det. 

Ved tradisjonelt bytte av stikkledning må du grave, og 
ved bytte av bunnledning kan det være behov for å 
pigge eller rive i kjelleren. Med rørfornying slipper du 
alt dette. I de fleste tilfeller kan rørfornying av bunn- og 
stikkledning utføres i løpet av kun én dag.

Når du ser oss og bilene våre i området du bor, er det trolig fordi vi skal 
reparere avløpsledninger. Her forklarer vi hva vi kan hjelpe med.

AVLØPSLEDNINGER - HVA ER HVA?

1. BUNNLEDNING: Den delen av det private avløpsrøret 
som ligger under huset.

2. STIKKLEDNING: Privat avløpsrør mellom huset og 
tilkoblingspunkt på kommunalt/offentlig avløpsrør.

3. HOVEDLEDNING: Kommunalt/offentlig avløpsrør

EIER DU BOLIGEN DIN, SÅ EIER DU OGSÅ AVLØPSRØRET 
MED TILHØRENDE ANSVAR HELT UT TIL KOMMUNALT RØR.

OLIMB RØRFORNYING | olimb.no

Les mer om rørfornying på baksiden.



Nytt liv til gamle og dårlige avløpsledninger uten å grave, rive eller pigge.

RØRFORNYING
BUNN- OG STIKKLEDNINGER

RØRFORNYING - SLIK JOBBER VI
Når vi skal fornye private bunn- og stikkledninger, kommer 
vi først og gjør en innmåling av røret ved hjelp av kamera. 
Når vi vet tilstand og dimensjoner på røret, kan vi produsere 
materiellet som trengs og forberede jobben.

I praksis skjer rørfornyingen ved at en strømpeforing blir 
vrengt inn i det eksisterende røret. Foringen er mettet med 
et epoxy-stoff som herdes med damp eller LED-lys. Resulta-
tet blir et nytt rør inni det gamle. Røret får samme funksjon 
og levetid som et nytt rør.

Vi kommer til i avløpsledningen gjennom kummer og stake-
punkter, og ødelegger derfor ingenting på eiendommen din. 

NÅR ER RØRFORNYING ET ALTERNATIV?
Rørfornying kan IKKE utføres på rør som er svært 
ødelagte. Da er det for sent, og den eneste løsningen 
er å bytte røret. Ellers er rørfornying et svært godt 
alternativ i de aller fleste tilfeller. 

Eksempler der metoden er suveren:
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Blind ende. Kun tilgang i én ende. Deler av røret er borte.

Overgang til andre dimensjoner.Forskjøvede skjøter.

Overgang fra hovedledning til 
stikkledning (kalt ”hatt”).

90 graders bend.

Stopper røtter og innsig i sprekker.

Nytt liv til gamle og dårlige avløpsledninger uten å grave, rive eller pigge.

FORDELER MED RØRFORNYING
• Ingen graving, pigging eller riving
• Raskt og effektivt - kan gjøres på én dag
• Vesentlig billigere enn rørbytte
• Like holdbart som et nytt rør

Utfører vi rørfornying i ditt område?

Se olimb.no/kontakt 


