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Uppdrag: Statusfilmning i samband med underhållsspolning 2018  

Anledning till en statusfilmning är att man vill få en allmän och generell bild av 

rörens skick och status samt få en uppfattning om systemets funktion. Denna 

inspektion är av övergripande natur och är inte en fullständig observation av 

rörens kondition och funktion samt inte heller en förteckning av de ingående 

komponenterna på de inspekterade sträckorna om inte skäl för att ange dessa 

bedöms föreligga. 

 

Historik och allmän konstruktion: Husen är byggda 1971 enligt uppgift och 

allt indikerar på att till stora delar av rörsystemet också är ifrån byggnationen. 

Detta gäller främst de stående stammarna samt bottenavloppet. De inspekterade 

delarna är i gjutjärn i lägenheter och stående stammar samt plast i 

bottenavloppet primärt. 

När det gäller de enskilda lägenheterna så verkar det dock som man har 

renoverat vissa av badrummen men intrycket är att detta är något som har 

bekostats av den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Det allmänna intrycket var 

ändå att till en relativt stor del av de lägenheter som filmades var sedan 

byggnationen. Såg även tecken på att man har gjort vissa renoveringar och 

främst av ytskiktet men att man ändå inte hade bytt golvbrunnen som sannolikt 

var sedan byggnationen och i gjutjärn. Vilket jag misstänker i många fall kan 

strida mot de regler som finns rörande byte av dessa till plastbrunnar ifrån 

gjutjärn. 
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Kända problem: På de berörda området så finns det ingen direkt historik som 

är känd ifrån spolarna.  Har även pratat med kolleger inom företaget med 

mångårig erfarenhet av rörspolning om det aktuella området och deras generella 

uppfattning är att detta område inte har framstått som ett känt problemområde 

utan verkar ha haft ett normalt intervall rörande de driftstörningar som kan 

anses som normala. 

Vid underhållsspolning så upptäcktes dock att det fanns läckage på några ställen. 

Efter undersökning och samråd så beslutade föreningen att relina dessa vilket 

utfördes av vårt systerföretag Repipe. 

Detta är enligt min åsikt en tämligen god indikator på det intryck som ges vid 

inspektionerna och som indikerar att systemet till stor del befinner sig i 

slutskedet på dess driftslivslängd, vilket ju för gjutjärn brukar anses vara 40-50 

år.  
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Korrosion och beläggning i liggande ledning.  7D, lgh 1001, golvbrunn 

 

Iakttagelser: I samband med inspektionen gjordes vissa iakttagelser. Dessa 

delas upp i funktionsobservationer samt konditionsobservationer, Vidare så gör 

jag även en generell uppdelning mellan den del av rörsystemet som ligger ovan 

källarplan samt den del som finns i källaren under bottenplattan.  Tar även upp 

allmänna observationer som berör systemet som helhet. Även om man delar upp 

observationerna i två separata delar så innebär inte detta att de inte är 

sammankopplade på något vis utan tvärtom. Rörsystem där konditionen är 

svag/dålig tenderar ju också att öka risken för driftstörningar så ett klart 

samband kan ofta ses. 
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Korrosion stående stam. 3A, Lgh 1202, golvbrunn 
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Allmänna Konditionsobservationer 

Korrosion/oxidation gjutjärnsdelar  

 

 

Exempel på korrosion i liggande ledning. 11C, lgh 1102, Golvbrunn 

 

De delar i gjutjärn som finns och som är av ett äldre datum uppvisar tydliga 

korrosionsskador  

Vid inspektion av insidan med hjälp av kameran så ser man hur röret har 

korroderat med hjälp av de korrosionsprodukter(rost) som kan ses på 

rörväggarna. 
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Exakt hur stor del av röret väggtjocklek som är angripet är generellt svårt att 

säga men undersökningar visar att på att cirka 1mm korroderar på tio år. Denna 

siffra brukar anges som ett sorts medeltal för gjutjärnsrör och det finns 

variationer beroende på var i systemet rören befinner sig samt vad de betjänar. 

Detta gäller den allmänna korrosion av gjutjärn och det kan finnas andra 

processer i systemet som påverkar korrosionshastigheten och som i allmänhet 

påskyndar denna. En av dessa (Gropfrätning)är just den som orsakar dessa 

genomslag av rören på väldigt lokala punkter. 

 

Exempel på korrosion liggande ledning med betydande mängder beläggningar av 

korrosionsprodukter. 7D, Lgh 1202, Köks-ansl 
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Konditionsobservationer stående stammar samt bottenavlopp. 

Gjutjärn: Vid inspektion så såg man tydlig vad jag bedömer som betydande 

mängder korrosionsprodukter(rost) i rören. Dessa sitter ofta fast vid 

rörväggarna men kan lossna med tiden eller om de utsätts för någon typ av 

påverkan. Man kan inte med hjälp av dessa säkerställa exakt hur mycket 

korrosionen har påverkat rörväggarna men omfattningen av 

korrosionsprodukterna ger en indikator på hur stor påverkan kan vara. 

 

 

Exempel på korrosionsprodukter liggande ledning 
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Svackor/sättningar: 

 Vid inspektion så gick kameran ett flertal gånger i vatten och omöjliggjorde 

någon sikt. Min bedömning är att det i dessa delar kan finnas områden med 

svackor/sättningar. Omfattning av dessa är svårbedömt då det fanns flöde i 

ledningarna och även slam och sediment i rören. För att kunna bedöma dessa 

mer noggrant så måste man stänga/hindra flödet samt spola ledningarna precis 

innan man filmar för kunna göra en noggrannare analys.  

Radiell förskjutning (tvärförskjutning) 

På några ställen så upptäcktes tvärförskjutningar i gjutjärnsrören. Idag så har 

bedömningsgrunderna i T-25:2012 för dessa hårdnat när det gäller rör i byggnad 

och man anser detta vara ett läckage, oavsett om det går att observera en öppen 

fog eller ej.  

 

Radiell förskjutning liggande ledning,, 11C, Lgh 1201, Handfats-ansl 
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Funktionsobservationer allmänna.  

Beläggningar/påbyggnad i liggande ledning: Vid inspektion så kunde man se en 

påbyggnad/beläggningar på rörväggarna i dessa delar, främst gjutjärn. Dessa 

fungerar som broms för flödet och framförallt papper har en tendens att 

bromsas upp. Ökar dessa beläggningar tillräckligt i omfång samt att om olämpligt 

material såsom tvättservetter eller dylikt spolas ner så ökar risken för 

driftstörningar. Ett annat problem är att dessa system är byggda under en tid där 

det sannolika flödet var högre. När man nu minskar detta sannolika flöde genom 

snålspolande utrustning så stämmer inte detta längre. Systemet blir mer stor 

sannolikhet känsligare för driftstörningar. Detta är för övrigt generellt för alla 

liggande rördelar i systemet 

 

Omfattande beläggning gjutjärnsrör, 11, Lgh 1001, Köks-ansl 
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Funktionsobservationer stående stammar 

Under inspektion så såg jag inget som föranleder några direkt akuta åtgärder när 

det gäller själva funktionen. Man kan dock befara att med tanke på den stora 

mängd beläggningar som finns i rören i form av korrosionsprodukter också ökar 

sannolikheten att fett och dylikt har en större benägenhet att fastna på dessa 

skrovliga ytor och risken för driftstörningar ökar. 

 

Gällande hål eller sprickor så var det inget som kunde observeras under filmning 

inifrån rören. Man kan ändå baserat på de iakttagelser som har gjorts på de 

synliga delarna av systemet och där man har rostgenomslag kan man misstänka 

att dessa även finns i de delar som är dolda i golv och väggar. Ofta är ju dessa så 

små så att de inte märks förrän de kanske utvecklas till ett större hål eller 

spricka.  Hur stora skador dessa kan orsaka handlar ju till stor del om 

fastighetens konstruktion och det är ju ett välkänt faktum att organiskt material i 

anslutning till läckande avloppsvatten är en bra grogrund för svamp och 

mögelangrepp. 

 

Funktionsobservationer bottenavlopp (Gjutjärnsdelar) 

Beläggningar/påbyggnad: Se funktionsobservationer allmänna. Här är ju dock 

faran större för driftstörningar då den självrensande effekten i liggande 

ledningar betydligt enklare sätts ur spel av faktorer såsom påbyggnad,  

beläggningar etc. 
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Bottenavlopp plast 

I stora delar av bottenavloppet så är rörmaterialet plast och förmodligen av 

typen HTA-PVC med tanke på läggningsår. Detta räknas som den första 

generationen av plast i avloppsrör och genom åren så har det funnits vissa 

problem med detta material. Det har främst gällt de rör som användes inne i 

byggnader där dessa med tiden har gjort sig kända för att ha en tendens att 

spricka. 

När det gäller markavloppsrör av samma material så har man inte haft samma 

problem mig veterligen så att rent okulärt kunna avgöra dessa rörs återstående 

driftslivslängd är oerhört svårt för att inte säga rent omöjlig utan tydliga skador 

som rimligen bör bero på materialutmattning.  

 

 

Inträngande fogtätning 
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Övriga observationer/ iakttagelser  

Inträngande fogtätning.  

Vid inspektionen ifrån 11C, lgh 1001, köks-ansl så kan man i en fog i plaströren 

se hur man har en inträngande fogtätning. Nu sitter den inte på ett sådant sätt att 

risken för driftstörningar baserat på denna är uppenbar men däremot så kan 

man inte anse röret tätt längre.   

 

Övrig info: För detaljer om var skador är och observationer har gjorts hänvisas 

till inspektionsprotokoll. 

 

Sträckangivelser. 

Se bilaga sträckangivelser 

 

Åtgärdsförslag. 

Dels så har vi de rent funktionella bitarna såsom påbyggnad, beläggningar etc 

som bör åtgärdas för att förhindra driftstörningar. Problemet är ju dock att 

åtgärder av detta slag tenderar att vara en påfrestning på rören och med tanke 

på rörens ålder samt kondition så är jag ytterst osäker om de faktiskt klarar av 

detta intakta.   
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Slutsats: 

 Ett system som jag finner tydligt märkt av den tid som har gått sedan det 

anlades. Med tanke på dess ålder och observationerna så finner jag det högst 

rimligt att påbörja en planering inför en framtida renovering av systemet. 

 

Pelle Andersson  

Filmtekniker Spolarna Kristianstad 


