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Inledning 
 
I samband med ordinarie underhållsspolning 2018 utfördes en rörinspektion där brister och 
läckage på det befintliga avloppssystemet upptäcktes. Efter inledande undersökning 
beslutades att akut låta renovera de mest skadade delarna samt att fortsätta inspektera övriga 
delar av avloppssystemet för att få en tydligare bild av omfattning och aktuell status.  
 
Mot bakgrund av de resultaten så har sedan undersökningen utökats med ytterligare 
inspektion av utvalda delar samt en godsmätning av ledningsmaterialet med ultraljud för att 
kunna fastställa kvarvarande teknisk livslängd. 
 
 
 
Kontroll/besiktning 
 
Statuskontroll och rörinspektion av berörda delar har genomförts av personal och teknisk 
utrustning från Spolarna AB, HSB Skåne samt representanter för föreningen. Underlag med 
filmade ledningssträckor, godsmätningar samt rapporter återfinns i sin helhet i bilaga 1, bilaga 
2 respektive bilaga 3. 
 

1. I oktober 2018 inspekterades ledningarna på adress Kämpagränden 3A, 7C, 7D, 11C, 
och 21C – se även bilaga 1. 
 

2. I april 2019 inspekterades ledningarna på adress Kämpagränden 5A, 5C, 17A, 17C, 
19A och 19D – se även bilaga 2. 
 

3. I april 2019 utfördes godsmätning med ultraljud på adress Kämpagränden 5A, 5C, 17D, 
17E, 17F, 13D och 13F – se även bilaga 3. 

 
 
 
 
 
Rörmaterial   
 
På underlagen noteras att avloppsledningarna troligen är ursprungliga och från byggnadsåret 
1971 - förutom de delar som redan har bytts ut eller reparerats - vilket gör att avloppsrören till 
största delen är ca 50 år. Rörmaterialen är gjutjärn (segjärn) i stammar och våningsbjälklag, 
PVC i bottenplattor samt övergår till betong i markförlagda rör för utgående serviser mm.  
 
 
 
Här följer information om de olika rörmaterialen och dess egenskaper: 
 
Betongrör: 
 
En betonglednings tekniska livslängd beror främst på:  
• Sprickor på grund av överbelastning  
• Svavelväteangrepp (svackor med sedimentansamling)  
• Inläckage i otäta fogar (kan också ge masstransport som för bort )  
• Rotinträngning, främst i skarvar, brunnar och serviser 
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Äldre betongledningar har ofta otäta fogar vilket innebär att det kan uppstå en del inläckage 
samt rotinträngning. Det betyder att äldre betongledningar kan vara uttjänta som 
spillvattenledningar då det finns krav på att minimera s.k. tillskottsvatten. Generellt så har 
ledningar lagda i slutet av 1960-talet betydande inläckage pga otäta fogar. 
 
 
Gjutjärnsrör (Segjärn): 
 
Nedan redovisas den genomsnittliga tekniska livslängden på avloppsrör av gjutjärn vid normal 
användning. Undersökningen är gjord av Swerea Kimab AB* och redovisar ett stort antal 
tester gjorda på avloppsrör i drift och under olika förhållanden. 
 

Rörtyp Teknisk livslängd 
(4 mm rörvägg) 

Vertikal bad 41 år 

Horisontell bad 44 år 

Vertikal kök 34 år 

Horisontell kök 29 år 

Vertikal kombi 36 år 

Horisontell kombi 37 år 

 
*Swerea KIMAB AB är ett industriforskningsinstitut som arbetar  
med forskning och konsultationer inom områdena metaller och korrosion. 
 
 
PVC - rör (polyvinylclorid) 
 
Ett plaströrs livslängd påverkas principiellt av fyra faktorer:  
• Materialets egenskaper  
• Belastningens storlek (spänningen i materialet)  
• Temperaturen  
• Miljön  
 
För en markförlagd ledning av plast kan man i de flesta fall bortse från yttre temperatur- och 
miljöpåverkan - men vid höga temperaturer och inverkan av kemikalier kommer 
plastmaterialets hållfasthet att påverkas. Plaströrets livslängd bestäms i första hand av 
materialegenskaper och förläggningssätt och har tre faser under sin livslängd. Fas I (innan 
utmattning fas II påbörjas) är olika lång beroende på vilken termoplast det rör sig om. För en 
ledning från 1960-talet kan fas I vara några tiotal år, medan den för dagens material kan vara 
åtskilligt längre. (Teknisk Rapport  Nr 2011–14, Anders Horsmark m.fl.)  
 
Ett rör av termoplast dimensioneras för att kunna uppta en kontinuerlig belastning under 50 
års tid. Livslängden kan dock aldrig bli längre än vad som bestäms av materialets 
åldringsegenskaper (brottstadium III). 
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Observationer   
 
Certifierad tekniker har inspekterat berörda delar av spillvattensystemet och materialet finns 
också på digital lagringsmedia.  
 
Vid rörinspektionen observeras i allmänhet skador som sedan noteras enligt gällande 
handbok - T25:2012. Rörskador graderas enligt en fyrgradig skala där 1 är godtagbar 
standard och högre betyg som 2, 3 och 4, är en försämring av rörkvaliteten mot ett mer akut 
läge. Det finns delar i avloppssystemet som förväntat håller en god och jämn standard men 
det återfinns också delar med stora brister. 
 
I bilaga 1 och 2 omfattar samtliga sträckor följande observationer:  
Grad 1 – ex. ytskador mindre skador  
Grad 2 – ex. ytskador samt öppna fogar  
Grad 3 – ex. ballast synlig, rörmaterial saknas, brister i fogtätning 
Grad 4 – ex. öppen fogförskjutning 

 

Gradering: 
För att kunna göra en värdering av de observationer som beskrivs vid en rörinspektion indelas 
dessa enligt STVF T25:2012. Graderingen är en erfarenhetsbaserad bedömning av skador, 
produktionsfel och hinder samt en analys av risken för framtida driftstörningar. 

 

Grad 1 - Observation som inte bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada. 

 

Grad 2 - Observation som inte bedöms innebära omedelbar risk för driftstörning eller 
följdskada, men som bör bevakas. 

 

Grad 3 - Observation som bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada. 

 

Grad 4 - Observation bedöms innebära omedelbar risk för driftstörning eller följdskada. 
 
Observationerna innebär i sig ingen rekommendation av vilka åtgärder som skall sättas in 
utan avser endast att vara en del av ett beslutsunderlag för beställaren. 
 
 

 
 
Godsmätning   
 
Resultatet av ultraljudsmätningen visar den faktiska godstjocklek som finns kvar exklusive 
porösa beläggningar - s.k. grafitering. Den uppmätta genomsnittliga godstjockleken uppgår 
idag till 2,6 mm.  
Befintlig diameter på ledningar är 110 mm och ursprunglig godstjocklek är mellan 5-7 mm på 
äldre typer av s.k. blymuffade gjutjärnsrör.  
 
Rost och sprickbildningar har detekterats och svagheter i materialet har uppstått i de stammar 
som ännu ej är utbytta. Vidare har även mindre läckage på de synliga källarledningarna 
noterats. 
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Sammanfattning 

Den genomsnittliga tekniska livslängden är passerad i den aktuella fastigheten. Det föreligger 
generella brister i ledningssystemet inom fastigheten och driftstörningar och kommande 
följdskador därför inte kan uteslutas.  
 
Delar av ledningssystemet har noterats med skador graderade enligt STVF T25:2012. 
Inspektionsrapport med noterade rörskador och omfattning återfinns i bilaga 1 och bilaga 2.  
 
 
Genomförd ultraljudsmätning visar en minskning och försämring av godstjockleken på mellan 
60 – 80 % av ursprunglig godstjocklek, redovisning återfinns i bilaga 3 

Rost och sprickbildningar har detekterats vilket ger svagheter i materialet - för de stammar 
som ännu ej är åtgärdade eller utbytta - och läckage på de befintliga synliga källarledningarna 
kan noteras. 

 
 
Slutsats 
Mot bakgrund av byggår, teknisk livslängd - samt resultaten av genomförd rörinspektion och 
godsmätning – är en inplanering och budgetering av framtida åtgärder gällande avloppsrören i 
gjutjärn i stammar och våningsbjälklag nödvändig. En renoveringsfrist på mer än högst några 
år är inte möjligt att ge mot bakgrund av redovisade förhållanden.  
 
Möjligen skulle en bekostnad av ytterligare filmning av ännu fler delsträckor ge en mer 
komplett bild av en eventuell variation av brister - vilka i sin tur kan påverka resultatet - men 
kvaliteten på rören blir med största sannolikhet inte bättre med ökad ålder.  
 
Läget är idag inte grad 4 på hela systemet men kan relativt snabbt utvecklas till att bli akut.  
 
Åtgärder måste snarast möjligt planeras in mot bakgrund av att en renovering också innebär 
en ökad risk för läckage i samband med den bearbetning och fräsning av befintligt rörmaterial 
som då måste utföras. 
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Förslag till åtgärder 
 
Renovering av avloppssystem och senarelagt byte av tappvattensystem.    
 

A. Renovering av spillvattenledningar i bottenbjälklag samt stammar (gjutjärn) och 
bjälklagsdragningar med reliningteknik, vilken också har använts tidigare i fastigheten.  
Budgetkostnad ca 75 000 kr/lgh exkl. moms. 
 
 

B. Då inga egentliga brister finns på det befintliga tappvattensystemet så möjliggörs en 
senareläggning av kommande byte av tappvattenledningar. 
Budgetkostnad ca 40 000 kr/lgh exkl. moms. 
 

Traditionellt stambyte 
 
Traditionellt stambyte vilket innebär att bila fram och byta ut tappvattenrör och 
spillvattenledningarna i stammar, bjälklag och under källargolv. Det är tekniskt möjligt men 
sker till en högre kostnad och skapar samtidigt störningar för de boende.  
Budgetkostnad ca 250 000 kr/lgh exkl. moms. 
 
 
 
 
 


