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Läsanvisningar 

Den här rapporten är framtagen för att redovisa erfarenheter om relining samt öka kunskapsnivån 

och förståelsen inom ämnet relining för läsaren. Kortfattat kan man dela upp rapporten i fyra delar. 

En bakgrundsdel som dels beskriver hur och varför rapporten är skriven, information om relining ur 

historiskt, tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv samt en presentation av 

branschföreningen relining i fastigheter, BRiF. Den andra delen presenterar de resultat intervjuerna 

gett. Därefter finns en diskussionsdel där frågor och synpunkter tas upp och avslutningsvis min 

slutsats.  

 

Jag har också valt att bifoga en ordlista. Det kan vara bra att snabbt läsa igenom denna så att man är 

uppdaterad på terminologin! 

Min avsikt är att rapporten ska vara noggrant och korrekt skriven samtidigt som den ska vara lätt att 

läsa och ta till sig. 

 

This report is made presenting the experiences and user knowledge of relining. Also increasing ones 
understanding of the subject as facts, risks, and benefits are revealed.  Briefly, one can divide the 
report into four parts. A background that explains how and why the report is written along with 
information on relining according to historical, technical, environmental ,and economical  
perspective. Also there is a presentation of BRiF, Branschföreningen Relining i Fastigheter or in 
English, the Association for Relining used in Properties. The second part presents the results of the 
interviews given and the third part deals with questions and comments raised along the way, as they 
are being discussed and finally, at the end, my conclusion. 
 
I have also attached a wordlist at the end. This is advised to swiftly read through for a good heads up 
given the special terminology in the field of relining. 
 
My intension presenting this report is that it will be thoroughly written yet easy and light to read.   

Bakgrund 

•beskrivning av  
arbetets 
tillvägagångssätt 

•information om 
relining 

•presentation av 
BRiF 

Resultat 

•Intervjuer 

•Ekonomiska 
aspekter 

Diskussion 

•Skilnader mellan 
olika metoder 

•problem och 
svårigheter 

•utveckling 

•Ansvar och 
regelverk 

Slutsats 

•När är relining ett 
bra alternativ 

•Avtalsutformning 

•Krav på 
entreprenörer 
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Sammanfattning 
Den här rapporten fokuserar på relining ur ett beställarperspektiv. Potentiella beställare ges en 

beskrivning av de olika metoderna som finns att tillgå samt en generell genomgång av hur en relining 

går till. En viktig del av den här rapporten är den som utgörs av de intervjuer som förts med 

etablerade kunder. Fastighetsägare, förvaltare, stamspolningsföretag och projektledare som alla har 

en direkt koppling till relining har fått svara på frågor, lämna egna synpunkter och rekommendera 

andra personer att fortsätta diskussionen med.  Information har också tillförts studien via 

litteraturstudier, studiebesök och samtal med företag från reliningbranschen. Resultaten som 

presenteras visar på att reliningbranschen har nöjda kunder, hög servicenivå och att det är en metod 

väl värd att beakta om man är i stånd till att se över sina avloppsrör. Relining av avloppsrör visar sig 

också vara ett mycket bra miljöval även om man väljer en metod som innehåller epoxi med Bisfenol 

A. På det hela tagna beskriver rapporten hur relining kan bidra till stora besparingar och är ett 

miljövänligt och många gånger ett snabbt och enkelt alternativ till ett traditionellt stambyte. 

Sammanfattningsvis finns där tre fall där relining är ett bra alternativ: 

1. Om det är en akut läcka på avloppssystemet som inte går att lösa snabbt på annat sätt 

2. Om lägenheten redan har renoverat badrummet och golvbrunnen och dess övergång till tätskiktet 

är i gott skick. 

3. På ställen där det är mycket kostsamt eller näst intill omöjligt att byta rören eller i byggnader där 

känslig verksamhet finns som inte kan störas. 

Abstract 
This report is focusing upon relining from a client’s point of view. Potential buyers are given a 

presentation of the different methods available today together with a general briefing describing the 

process. An important part of this report are the interviews that took place with already established 

customers. Property owners, managers, pipe cleaners, and project managers whom all been in 

contact with relining have answered the questions given along with their own thoughts and have also 

given recommendations of other persons to talk to. Information has also been given the report 

through literature studies, fieldtrips, and meetings with some relining companies. The results 

presented in this report shows the relining industry to have satisfied customers, companies being 

very service minded, and that relining is a method worth considering if you´re in the need of taking 

care of old pipes. Relining your pipes is shown to be a very good environmental choice even though 

choosing a method containing epoxy with Bisphenol A. As a conclusion this report describes how 

relining can benefit to great savings, is an environmental good choice, and many times a quick and 

easy alternative to a traditional change of pipes. 

Overall there are three cases where relining is a good choice. 

1. If there is an acute leakage on the pipes that can’t be solved quickly in any other way. 

2. If the apartment already has a recently renovated bathroom and the floor drain and sealing layer is 

in good shape. 

3. In places where it would be very expensive or almost impossible to change pipes or if the building 

contains businesses vulnerable to disturbance.  
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Bakgrund 
Den här examensarbetet är en del av den rapporten efterfrågad av i bokstavsordning följande 

företag: 

Brandkontoret 

Familjebostäder 

Fastighetsägarna Stockholm 

HBV 

Länsförsäkringar 

Riksbyggen 

SABO 

Stockholmshem 

AB Svenska Bostäder 

Rapporten är skriven som ett examensarbete av Christofer Lewald, handledd av Tekn lic. Tord af 

Klintberg, Kungliga Tekniska Högskolan.  

Med i projektet har en styrgrupp och en referensgrupp deltagit.  

 

Styrgrupp: Referensgrupp: 

Roger Karlsson – Brandkontoret Rolf Kling – representant för VVS-branschen 

Ingvar Andreasson – Familjebostäder Sten Edström – representant för reliningbranschen 

Yogesh Kumar – Fastighetsägarna Stockholm Stefan Björling – SABO 

Mårten Kempe – HBV Yogesh Kumar – Fastighetsägarna Stockholm 

Gustav Holst – Länsförsäkringar Gustav Holst – Länsförsäkringar 

Kjell Berntsson – Riksbyggen  

Stefan Björling – SABO  

Per Nygårds – Stockholmshem  

Lars Skoglund – Svenska Bostäder  
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Syfte, mål och begränsningar 
Den här rapporten har som främsta uppgift att redovisa erfarenheter om relining i kombination med 

information om den teknik som finns att tillgå idag. Syftet är att den här rapporten ska fungera som 

stöd till förvaltningen respektive medlemmarna för hur man på bästa sätt kan använda relining. 

Målet är att rapporten ger tillräckligt med information och kunskap så att man i ett tidigt stadium kan 

bedöma huruvida relining är ett bra alternativ eller ej. Med utökad kunskap är det också lättare att 

välja mellan alla de olika metoder av relining som finns att tillgå. 

Studien ska göras i två etapper sammanställda i en rapport. Etapp ett sammanställs i denna rapport 

och är en presentation av kunskap och erfarenhet från intervjuer samt litteraturstudier där också 

ekonomiska och toxikologiska aspekter berörs såväl som de tekniska. 

Den andra etappen utgörs av resultatet från förstörande prover på utvalda delar från de fastigheter 

vars förvaltare vi kommit i kontakt med under intervjusamtalen. 

Sverea KIMAB är den institution som kommer att utföra testerna. 

Denna rapport är begränsad till informationssökning via litteraturstudier och intervjuer. Intervjuer 

har inte förts med boende eller med de tekniker som utfört reliningen. 

Det finns många vetenskapliga avhandlingar som beskriver hur relining utförs, från 1980-tal och 

framåt. Något som saknas är undersökningar som beskriver hur entreprenörerna kan påvisa om 

arbetet är korrekt utfört, hur olika defekter i utförandet påverkar systemet långsiktigt samt hur 

övergångar mellan relinade rör och nya anslutningar ska gå till.   

Metodik  
I början av projektet överlämnade SABO en lista över personer som på ett eller annat sätt var 

lämpliga att intervjua. Från denna lista har jag talat med personer som har varit beställare, 

projektledare eller på annat sätt varit i kontakt med relining. Jag har också avslutat samtalen med att 

fråga dem om de känner till ytterligare någon som vore lämplig att tala med. Samtal har också förts 

med representanter för stamspolningsföretag med stor vana av att med kamera undersöka 

avloppsrör.  

Intervjuer har också ägt rum med några av de företag som är medlemmar i BRiF.  

Tidigare har också Tord af Klintberg utfört ett arbete avseende relining på uppdrag av Riksbyggen och 

den kunskapen har också tillförts detta projekt.    

Intervjuer 

Intervjuerna redovisas anonymt. Relining är en relativt ny bransch där det finns många personliga 

åsikter om vad som är bra eller inte. Det är viktigt att skapa en sanningsenlig bild av vad som 

underbygger dessa åsikter. Även inom branschen har åsikter om konkurrerande metoder varit ett 

känsligt område. Samtalen på beställarsidan har skett över telefon och via mejl. De har varierat 

mellan 20 minuter upp till en timme.  Intervjun har utgått ifrån ett frågeformulär och jag har gjort 

anteckningar under samtalets gång. Efter samtalets slut har jag renskrivit dessa. I rapporten har jag 

sammanställt frågor tillsammans med kommentarer. De fullständiga svaren finns som en bilaga. 
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Jag har talat med personal hos spolföretag och gjort ett fältbesök där jag fick se hur det går till att 

stamspola samt undersöka avloppsrören med kamera. 

Litteraturstudie 

Det finns mycket att läsa om relining på internet och i tidningsartiklar, varav de flesta finns som 

nätupplagor. En internetsökning på ”Relining” listar inte bara olika reliningföretag utan även många 

åsikter, berättelser och tips. För litteraturstudien har också rapporter om miljömässiga aspekter 

behandlats, främst Bisfenol A och BADGE.   

Historik  
Markledningsrenoveringar har haft en organisation i knappt 30 år (ISTT 2010). I den här delen av 

branschen talar man inte om relining utan använder sig av benämningen schaktfri förnyelse av 

ledningssystem, så kallade No Dig arbeten. Dimensionerna är större och besparingarna man gör på 

att slippa gräva upp marken är ofta mycket stora. År 1986 startades i England The International 

Society for Trenchless Technology, ISTT, då det blev uppenbart att stora renoveringsarbeten behövde 

göras i städernas ledningsnät. Vatten, avlopp, gas, el och tele transporteras tätt sammanflätade 

under våra städer och att gräva upp och byta alla dessa ledningar skulle innebära stora påfrestningar 

för stadens framkomlighet och för den allmänna ekonomin. 

SSTT, Scandinavian Society for Trenchless Technology, grundade 1989 ett skandinaviskt samarbete 

kring schaktfria ledningsarbeten. Syftet var att finna och utveckla tekniker kring schaktfria 

systemrenoveringar (SSTT 2010). 

Relining av avlopp i fastigheter låg inte inom ramarna för SSTT:s verksamhet men var likväl ett 

naturligt utvecklingsområde. I byggnader är rören förlagda i slitsar och bjälklag istället för i mark, de 

har fler grenrör och dimensionerna är mindre men tanken är densamma, att skapa ett nytt rör i det 

gamla.  

I knappt 20 år har relining av avloppsrör funnits att tillgå (Gembel J 2010). Olika företag har utvecklat 

olika metoder med tillhörande patent. Kritiker menar att branschen vuxit för fort utan tillsyn och 

regelverk.  

BRiF, reliningbranschens motsvarighet till SSTT har funnits sedan 2009 (BRIF 2010). 
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Teknisk beskrivning 

Vad är relining och vad är ett stambyte 

Relining är en metod för att renovera insidan av gamla uttjänta avloppsrör som inte längre kan 

säkerhetsställa ett tätt system. De gamla rören rensas från sediment och rost men lämnas kvar i 

bjälklag och slitsar för att vara en form för reliningen. Det arbete som vanligtvis krävs för att bila fram 

och gjuta in nya rör under ett traditionellt stambyte är vid en relining inte nödvändigt. 

Ett stambyte är ett omfattande arbete där man byter ut avloppssystem och tappvattenledningar 

genom att riva det gamla badrummet. Efter att ha tagit ut de ingjutna gamla rören och bytt till nya 

måste man därefter också återställa tätskikt, ytskikt och badrumsinredning. Ibland inkluderas även 

också i stambytet nya elstigar, bredbandsinstallation och ny luftkanalisation.  

Relining och stambyte är inte samma sak och bör heller inte jämföras. Det händer ändå att man 

felaktigt jämför metoderna direkt med varandra, både med avseende på tid och kostnad.  

Mest förekommande är att man relinar avloppsstammar men det går också att relina invändiga 

stuprör, vattenledningar, gasledningar och ventilationskanaler.  

 

 

 

 

  

Relining är ett samlingsnamn på olika metoder för att belägga 

rörs insida med plast i avsikt att förlänga rörens livslängd. 
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Bild 2, Relinat tappvattenrör från HWQ 

Olika metoder  

Bilden nedan är hämtad från BRiF:s hemsida och ger en överblick över relining i fastigheter (BRiF 

2010). 

 

Relining är ett samlingsbegrepp för olika metoder som har gemensamt att de belägger insidan av rör 

och ledningar med plast. Idag relinas trycksatta vattensystem för dricksvatten och värme, avloppsrör 

samt dagvattenstammar. För dricksvatten och radiatorvatten används en nedan beskriven metod, för 

avlopp kan man antingen använda strumpmetoden, sprutmetoden eller penslingsmetoden. 

Relining av tappvatten/värmeledningar 

Tappvattenledningar och värmeledningar är betydligt 

smalare än avloppsledningar, 1-3 cm i diameter, och 

beläggs med en epoxihinna genom en metod som 

skiljer sig från relining av rör av större dimensioner. 

Beläggningen görs också mycket tunn, som ett lack, 

vilket dels har till uppgift att hindra syret i vattnet från att reagera med metallen, dels också utgöra 

ett skydd mot mekanisk nötning. Vattnet nöter förhållandevis kraftigt på vattenledningar i krökar och 

förgreningar där laminär strömning övergår till turbulent. 

Liksom vid all typ av relining börjar man med att rengöra insidan av rören. Rör av klen dimension som 

dessa, kan inte rensas med stora verktyg utan torkas och blästras på insidan för att få bort 

beläggning. När insidan är ren och torr blåser man ut epoxi som genom ett luftflöde fördelas ut längs 

med rörens insida. Mängden epoxi dimensioneras till ungefär 120 % för att garantera att plasten för 

en dimensionerad sträcka inte ska bli för tunn. 

För relining av tappvatten finns både tvåkomponentsepoxi och enkomponentsepoxi. Den första 

består av harts och härdare. Dessa blandas av en maskin som ska säkerhetsställa optimal proportion. 

Bild 1 
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Bild 3, Relinat avloppsrör med 

strumpa från Brawoliner 

Noggrann dosering mellan harts och härdare är mycket viktig för att en fullständig härdning ska 

kunna äga rum. Epoxi där man tillsätter en härdare för att starta härdningen har vidare en så kallad 

pot-life, vilket anger hur lång tid den färdigblandade epoxin kan ligga och vänta innan den blir för stel 

för att arbeta med (Nilsmalmgren, 2010).  

Den epoxi som kallas för enkomponentsepoxi består liksom tvåkomponentsepoxin av flera tillsatser 

men dessa blandas i fabrik och kommer till arbetsplatsen som en enda komponent. För att få den att 

härda krävs att man tillför energi i form av värme. Enkomponentsepoxin är gjord tixotrop vilket 

innebär att dess viskositet ändrar sig under rörelse. I stilla tillstånd uppför sig den ohärdade epoxin 

som en gel för att vid omrörning bli flytande. Epoxin ska alltså flyta ut längs med rörets insida under 

utblåsningen för att sedan väl på plats stelna till i väntan på att härdas.  

Beroende på omgivande temperatur under härdningen får epoxin olika värmebeständighet. Epoxi 

som härdar under högre värme får en högre värmebeständighet. Man anger ofta 

värmebeständigheten med HDT, Heat Deflection Temperature eller Tg, Glass transition temperature. 

Rumstemperaturhärdad epoxi uppnår sällan HDT över 70°C, medan värmehärdad kan komma upp till 

250°C (Nilsmalmgren, 2010). 

I Sverige finns Nordic Relining som använder en tvåkomponentsepoxi samt HWQ AB som använder 

en enkomponentsepoxi. 

Strumpmetoden 

Foder- eller strumpmetoden är en metod där man låter en 

polyesterstrumpa mättad med epoxi utgöra ett nytt självbärande 

rörsystem inuti det gamla (Halling P. 2010). Strumpan kan vara formsydd 

eller elastisk så att den klara dimensionsförändringar. Den kan appliceras 

genom att man drar den på plats men vanligast är att man vränger in den 

med lufttryck. Fördelen med att vränga in den är att man eliminerar 

luftbubblor eftersom luften mellan strumpa och gammal stam successivt 

skjuts framåt allt eftersom strumpan vrängs in. Samma tryckluft som för 

in strumpan i rörets längdriktning expanderar strumpan mot det gamla 

röret.  I en förgrening låter man först strumpan ta ena vägen för att 

sedan fräsa upp den andra och fortsätta reliningen där. Skarven mellan 

dessa strumpor kan man förstärka med mer epoxi men man kan också 

täcka skarven med en hattprofil eller nu för tiden oftast förekommande, 

ett grenrör. Strumpans insida, coatingen eller tätskiktet, är behandlad 

med glidmedel för att underlätta vrängningsprocessen.  

Företag som använder sig av strumpmetoden är bland annat Aarsleff men även Proline och DaKKI 

använder strumpmetoden vid till exempel vatteninträngning i uppsamlingsledningarna i källare. 
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Bild 4, relinat rör från 

Proline 

Sprutmetoden 

Sprutmetoden består i att man efter rengöring av rören upprepade gånger 

sprutar på plastmassa genom hela avloppssystemet med ett skarvfritt 

självbärande plastlager som resultat. Det finns olika munstycken för olika 

dimensioner. Tekniken skiljer sig också något företag emellan. När man 

sprutar ut plastmassan i tre lager anser man sig säker på att ha uppnått ett 

tätt system.  Tjockleken ska enligt produktbeskrivningen variera mellan 3 och 

5 mm (Austlid A 2010). Appliceringen av plasten görs under direkt 

kameraövervakning och varje skikt är så tunt att plasten härdar utan 

deformation. Företag som använder sprutmetoden är exempelvis Proline och 

Svensk Rörinfodring. 

Penslingsmetoden 

Att pensla på plastmassan är ytterligare en metod att applicera lösplast. 

Den utförs liksom sprutmetoden i flera lager och ger också ett rörsystem 

fritt från skarvar. Penseln är en borste vars rotation pressar ut massan mot 

röret men som också penslar massan i rotationsriktningen vilket borgar för 

extra god täthet då luftbubblor effektivt tas bort. Penslingsmetoden går 

oftast under namnet DaKKI-metoden efter företaget DaKKI som är 

ensamma om att använda den här metoden (Gembel J 2010). 

Utförande 

Oavsett metod gäller för relining av avloppsstammar en arbetsgång enligt 

följande: 

1. Förstudie 

2. Förberedelse i fastigheten 

3. Rensning av de gamla rören 

4. Applicering av reliningen  

5. Slutbesiktning  

6. Återställande. 

 
Förstudie 

En förstudie går till så att man undersöker huruvida stammarna är lämpade för relining eller ej. Rören 

ska tåla den påfrestning som rensningen medför. Genom ultraljudsundersökning kan man punktvis 

mäta tjockleken av den friska metallkärnan för att på så sätt kunna bedöma detta (Andersson M. 

2010). Mätningarna är dock väldigt lokala och mätningar behöver göras på flera, noggrant utvalda 

ställen, för att informationen ska vara relevant.  Ritningar granskas om möjligt för att uppskatta hur 

rörsystemet är förlagt i huskroppen och hur krökar och dimensionsförändringar påverkar arbetet. 

Man spolar också rören och filmar dem därefter för att se om uppenbara skador finns. Kanske finns 

också avvikelser från ritningarna efter renoveringar. Det händer också att dagvattenledningar är 

påkopplade till avloppssystemet utan att det framgår av ritningarna. 

Förberedelse i lägenheten 

När förstudien är klar och man bedömt att relining är möjlig påbörjas arbetet i fastigheten. I källare 

kapar man bort de fritt liggande samlingsledningarna och byter dessa. Man förbereder också för 

Bild 5, pågående relining av                  

avloppsrör med DaKKI 
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eventuella skador som kan förekomma i samband med rensningen av de gamla rören. I lägenheterna 

täcks ytskikt in med skyddspapp. Toalettstolar och anslutningar till handfat och diskho monteras 

bort.  

Rensning av de gamla rören 

När lägenheten är förberedd kan rensningen påbörjas. Rören spolas med högtryck och rensas 

mekaniskt med hjälp av en roterande kätting. Kättingen fräser ur den ofta hårda sedimentering och 

rost som byggts upp under åren. Efteråt torkas rören med ventilationsfläktar eller genom 

självtorkning och efterlämnar en inre yta fri från sediment där plasten kan appliceras och utgöra ett 

nytt starkt ytskikt. Under den mekaniska rensningen händer det ibland att de gamla rören tar skada. 

Vanligtvis går rören sönder där mothåll saknas. Ingjutna rör tål mer påfrestning på grund av 

betongen som omsluter dem. Vid stor risk för skador står man beredd att byta dessa rördelar mot 

nya. Även de nya plastas därefter in. Vattenmängden som används under den mekaniska rensningen 

är minimal för att undvika vattenskador om de gamla rören skulle gå sönder. Om rören är så skadade 

att rensning med vatten skulle kunna medföra skador kan man även torrensa rören. Att rensa rören 

utan vatten tar längre tid.  Är skadorna på rören sprickor eller små hål täcks dessa av plastbitar som 

fungerar som stöd vid appliceringen av den nya plasten. Relinar man med strumpa är toleransen för 

sprickor och små hål betydligt större än för andra metoder eftersom strumpan redan från början är 

tät och utgör en enhet i sig. 

Applicering av reliningen 

Efter rensning och eventuell lagning är det dags att utföra själva reliningen. Den varierar i metodik 

företagen emellan.  

Slutbesiktning 

Slutbesiktningen görs innan återställningen. Den består i av att man filmar insidan av rören. De 

väsentliga delarna av filmen kommenteras eller förklaras med text.  

Återställande 

När slutbesiktningen är klar återmonterar man toalettstolar och tvättställ, städar och lämnar 

lägenheten. Arbetet tar bara några dagar beroende på vilken metod man väljer. 

Egenkontroll 

Alla professioner använder sig på ett eller annat sätt av egenkontroll. Man måste hela tiden se till att 

den produkt eller tjänst man levererar möter beställarens krav. För reliningsbranschen betyder det 

en noggrann bevakning över alla de steg som leder till en färdig produkt.  

De gamla rören måste rensas, rengöras och torkas så att plastmassan kan fästa ordentligt. För de 

företag som använder tvåkomponentsplast måste blandning vara exakt så att härdningen blir 

fullständig utan att emittera giftiga ämnen. Vid appliceringen av plastmassan eller strumpan är en 

noggrann bevakning viktig så att det blir heltäckande och utan misstag. I stort sett alla momenten 

övervakas genom en kamera. Att värdera arbetets kvalitet genom en kameralins ställer stora krav på 

erfarenhet, noggrannhet och yrkesskicklighet.    

Dokumentation förs genom hela projektet, från projektering till utförande och besiktning. Under 

utförandet är en checklista en vanlig och bra metod för att inget ska lämnas utan tillsyn. Man 

protokollför materialåtgång, tid, tillvägagångssätt och avvikande händelser. All dokumentation 
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indexeras utifrån lägenhetsnummer eller på annat sätt namngiven plats så att det är lätt att ta del av 

informationen i efterhand. Checklistan kan också kontrollera andra rutiner som nyckelhantering, 

personal, städning med mera.  

 

Slutbesiktning 

Efter att reliningen är klar sammanställs alla dokument och en okulär besiktning bestående av en 

kommenterad eller textad videoinspelning utförs. Slutbesiktningen utgör också en sorts 

erfarenhetsåterföring som företagen själva tar med sig efter utfört arbete.  Även i de fall där man 

använt sig av en extern besiktningsman gör dock alltid reliningsföretaget en egen slutbesiktning som 

sparas på en DVD-skiva. 
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Kamera för inspektion och besiktning 

De kameror som används idag är av bra kvalitet. Det är vanligt att kameraobjektivet är 

självbalanserande så att bilden alltid är horisontell.  Kamerahuvudet går också att vrida på för att 

närmare kunna inspektera rörväggen, skarvövergångar och förgreningar. 

Filmen som görs har oftast ljudupptagning så kameraoperatören kan delge åskådarna för vad som 

visas hans eller hennes bedömning. Det går också att lägga in text i filmen.  

T25 eller ”Se rören inifrån” (T:25 1993) är en publikation för TV-inspektion av avloppsledningar inom 

fastigheten. Den skrevs för att ge byggherrar, fastighetsägare och förvaltare en bra metod för att: 

 kontrollera nyinstallerade ledningar i samband med slutbesiktning av nybyggda fastigheter 

 bestämma ledningarnas status inför reparation, om- eller tillbyggnad av äldre fastigheter 

 få beslutsunderlag för planering av underhållsinsatser 

 få reda på orsaken till eventuella driftstopp och var felet finns 

Skriften var i första hand tänkt som en handledning för beställare av TV-inspektionsarbeten men har 

kommit att vara ett verktyg för olika entreprenörer som använder TV-inspektion för egenkontroll och 

dokumentation av det egna arbetet. Den beskriver teknik och utrustning för en TV-inspektion och ger 

förslag till hur de observationer som görs vid en inspektion skall dokumenteras. Skriften behandlar 

dock inte relining men kan ändå användas som grund för detta.  

En uppdatering av T:25 som också behandlar relining är planerad.    
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Miljö 

Miljömässiga aspekter på relining  

Att producera nya saker och distribuera dessa till alla kunder är en process som alltid påverkar 

miljön. När man gör en livscykelanalys, för att göra en uppskattning av hur pass mycket en produkt 

påverkar miljön, räknar man till exempel på energiåtgången från vaggan till graven. Exempelvis en bil 

påverkar inte bara miljön under användandet, utan också under produktion och återvinning. Man tar 

också hänsyn till vilken typ av energi som används i produktionen. Sol- och vindkraft är typiskt bättre 

än kolkraft. 

Samhället är beroende av en mängd olika produkter för att fungera. Ett sätt att förbättra miljön är att 

låta saker och ting användas hela dess livslängd och garantera en god funktion genom underhåll och 

reparationer. Målet är att i möjligaste mån ta avstånd från slit- och slängsamhället. Detta gäller såväl 

för byggbranschen som för detaljhandeln. 

Renoveringen av ett badrum kan uppskattningsvis ge 1,5 ton byggavfall och lika många kilon i nytt 

material för att ta dess plats. Många gånger låter man bli att använda saker till hela dess fullständiga 

ålder utan byter många år tidigare av skäl som inte alltid håller måttet för miljöriktigt tänkande.  

Stammar är i regel något nästan alla låter bli att byta i förtid. Det är något man ofta skjuter på in i det 

sista eller många gånger lite för länge så att vattenskador hinner uppstå. Det är vanligt att 

stammarnas skick ofta blir avgörande för när stambytet ska äga rum. Det är då inte ovanligt att man 

vid behov av nya eller renoverade avloppsrör har, efter en tidigare utförd renovering, ett relativt nytt 

badrum och tappvattenledningar som har kanske 10 – 15 år kvar innan de behöver bytas. 

Eftersom relining inte kräver montage av nya ytskikt så som ett stambyte gör kan man relina 

avloppsrören och på så sätt få underhållsplanen i fas. Har man en underhållsplan där man genom en 

relining kan vänta med nya avlopp, tappvattenstammar, tätskikt, ytskikt och badrumsinredning i 15 

år har man sparat både miljöpåfrestningar och pengar. 

Bisfenol A och BADGE 

  

Bisfenol A förkortat BPA och Bisphenol A diglycidyl ether förkortat BADGE är gifter som även i små 

mängder kan påverka endokrina körtlar i kroppen. BPA har likheter med det kvinnliga hormonet 

östrogen. De är också allergiframkallande i höga koncentrationer och de omgärdas därför av rigorösa 

säkerhetsföreskrifter. Ett vanligt användningsområde där BPA och BADGE förekommer är i CD-skivor 

och i beläggningen på insidan av konservburkar. BPA förekommer också i epoxiplast som kan 

användas vid relining. Detta är inte en plötslig upptäckt och mängderna ligger inom gällande 

gränsvärden.  Vill man vara säker kan man undvika Bisfenol A genom att använda plastmaterial med 

märkningen BPA-free. För livsmedel är tetrapack att föredra framför metallkonserver. Jegrelius 

forskningsinstitut har nyligen funnit att Bisfenol A finns i vissa termopapper som kan användas till 

Bild 6 
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kassakvitton (Kvitton 2010). Många stora kedjor ser till att köpa in kassakvitton utan BPA men prover 

visar att anställda som hanterar kvitton dagligen bara får i sig 1/40-del av tillåtna värden (KemI 2010). 

Då giftigheten är väl känd så har urlakningsprocessen studerats av Stockholm Vatten när en 

dykarledning relinades i Pålsundet mellan Södermalm och Långholmen. Stockholm Vatten använde 

sig av strumpmetoden när de renoverade vattenledningen till Långholmen. Tekniskt sett så var 

renoveringen en framgång. Efter ett års drift kunde BADGE detekteras i vatten som stått stilla i 

ledningen under tre dygn. Halten av detta ämne vid detta tillfälle var 0,05 µg/l vatten vilket är en 

10 000 del av gränsvärdet för mat som är 0.5 mg/kg mat. (Wahlberg C 2009). 

Trots att de emitterade mängderna är extremt låga, intog Stockholm Vatten en restriktiv hållning på 

grund av försiktighetsprincipen och använder relining endast när ekonomin tvingar fram denna 

lösning (Wahlberg C 2009). 

Kemikalieinspektionen, KemI, och Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att se över 

frågorna som rör BPA. 

”KemI ska i samverkan med Livsmedelsverket utreda och utvärdera behovet av och förutsättningarna 

för Sverige att införa ett nationellt förbud mot Bisfenol A i vissa plastprodukter. Livsmedelsverket är 

den behöriga myndigheten för EU-regler om material i kontakt med livsmedel. Redovisningen ska 

även omfatta underlaget för anmälan av ett eventuellt sådant förbud till Europeiska kommissionen.  

KemI och Livsmedelsverket fick uppdraget i augusti 2010 och den gemensamma rapporten ska 

redovisas till Miljödepartementet senast den 31 mars 2011.” (KemI 2010) 

Jag fick möjligheten att delta under ett sammanträde 2010-12-16 där jag ställde frågan om hur 

mycket av den BPA som når reningsverken tar sig igenom och ut i naturen. Jag fick svaret att BPA är 

biologiskt lättnedbrytbart i sötvatten och jord och att mindre än 1 % lämnar reningsverken. Detta 

finns också att läsa i EU:s riskbedömningsrapport från februari 2010 (EU:s riskbedömningsrapport 

2010). 

Miljöminister Andreas Carlgren meddelar i en intervju med VVS-Forum (VVS-Forum 2010) att han 

tror på ett totalförbud mot Bisfenol A redan 2012. I samma tidning kan man emellertid läsa att EU 

efter granskning av vetenskapliga studier inte känner ett behov av att skärpa reglerna med de 

gränsvärden som råder. 

Epoxihantering 

Ny forskning om arbetsmiljön vid relining har bekostats av AFA Försäkringar. Resultaten ska ge ökad 

kunskap om personalens exponering för härdplaster, även kallade epoxider. Det är forskaren 

Ingegärd Anveden Berglind vid Karolinska Institutet som ska ta fram metoder för att minska 

hudexponering och risken för allergi och eksem vid exponering för epoxi i samband med relining (AFA 

FoU 2010).  

Det har också framgått att några av de mindre entreprenörer som utför reliningsarbeten saknar 

härdplastutbildning och därmed utsatt personalen för hög risk. BRiF ser allvarligt på det här och 

diskuterar hur de kan bidra till att reglerna följs (BRiF 2010). 
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Ekonomi 
Den ekonomiska aspekten vid relining är av stor vikt. Oavsett om man talar om kvarboende eller om 

mindre uppoffringar för de boende så finns det även bakom dessa faktorer ett pris.  

Livslängd 

Eftersom relining fortfarande är en relativt ny metod och även de tidigaste relinade rören har många 

år kvar av förväntad livslängd är det naturligtvis svårt att ge tydliga svar på hur länge en relining 

håller. De äldsta relinade rören har fungerat i hittills 20 år (Gembel J 2010). 

Länsförsäkringar i Gävleborg har en avskrivningstid för relinade rörsystem på 30 år. 

Kostnader för stambyte och relining 

Man kan inte praktiskt jämföra en relining med ett stambyte eftersom omfattningen skiljer sig så 

mycket dem emellan. Det är därför också svårt att jämföra dem ekonomiskt. Både en relining och ett 

traditionellt stambyte kan efter omständigheter variera väldigt mycket i pris och för exemplet nedan 

antar jag en kostnad av 25 tusen kronor per lägenhet för en relining och 150 tusen för ett 

traditionellt stambyte. Delar man upp kostnaderna inom stambytet kan man anta att 

badrumsrenoveringen som tillkommer efter bytet av avloppsrör uppskattningsvis kostar 125 tusen.  

Stambyte Relining Badrumsrenovering 

 nya avloppsrör 

 nya tappvattenledningar 

 ny golvbrunn 

 nytt tätskikt  

 nytt ytskikt 

 ny badrumsinredning 

 nytt ytskikt i befintliga 

avloppsrör 

 nytt ytskikt i befintlig 

golvbrunn om klinker 

 ny golvbrunn om 

plastmatta 

 

 nya tappvattenledningar 

 eventuellt ny golvbrunn 

 nya tätskikt 

 nytt ytskikt 

 ny badrumsinredning 

25 000 kr 125 000 kr 

150 000 kr 150 000 kr 

 

Det är viktigt att poängtera att detta bara är uppskattade siffror för att tydliggöra skillnaderna mellan 

ett stambyte och relining. Man kan alltså enligt exemplet anta att priset är det samma för de olika 

metoderna om man kompletterar reliningen med en badrumsrenovering. Det viktiga i jämförelsen är 

att påvisa att det i och med relining, går att separera ingreppen och därmed maximalt utnyttja 

badrummets olika delars livslängd. 
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Badrummets olika delars livslängd 
Ett badrums delar har olika livslängd. För att kunna bedöma omfattningen av en badrumsrenovering 

bör man känna till den tekniska livslängden för badrummets alla delar. Det är viktigt att man tar med 

detta i beräkningarna då man ser över underhållsplanen (Stambyte med våtrumsrenovering, 2002). 

 

Försäkringsbolagens hållning 
I allmänhet så anser försäkringsbolagen att relining är ett sätt att reparera avloppssystem och att det 

inte är fråga om att rören ska betraktas som nya. I allmänhet har bolagen inte gjort några analyser 

eller statistik på vattenskador i förhållande till relining. Undantaget som bekräftar regeln är dock 

Länsförsäkringar/Gävleborg som efter undersökning också har intagit en annorlunda hållning till 

relining. 

Länsförsäkringar Gävleborg 

Sedan i januari 2010 har Länsförsäkringar/Gävleborg ändrat försäkringsvillkoren till fördel för 

relining.  

De anser att relining är en fullgod metod för att kunna försäkra fastigheten. Ett viktigt villkor är att 

reliningföretaget ska ge 10 års garanti. De företag som försäkringsbolaget har förtroende för är 

Proline och Hudiksvalls rörinfodring AB. Länsförsäkringar Gävleborg ansåg att Proline var bra på stora 

arbeten, medan Hudiksvalls rörinfodring AB anlitas för mindre projekt. 

Orsaken till att Länsförsäkringar Gävleborg har tagit denna ståndpunkt är att en husägare önskade 

genomföra relining av avloppsrör i sitt hus. Han önskade att få ett fullgott försäkringsskydd och 

denna önskan initierade en analys hos försäkringsbolaget. Analysen visade att försäkringsbolaget 

hade haft kunder/fastigheter som haft relinade avloppssystem i 15-20 år. Analysen visade också att 

försäkringsbolaget hade haft en försvinnande liten anledning att betala ut ersättningar för relining 

under denna tid, om man försäkrat dessa rör som nya.  

• Toalett, tvättställ och badkar 30-35 år 

• Plastmatta på golv 20-25 år 

• Målning 10-15 år 

• Väggbeklädnad av plast 10-15 år 

• Golv och väggkeramik, inkl. fogar 30-40 år 

• Avloppsledningar av gjutjärn 30-60 år 

• Avloppsledningar av PVC, – 1973 20-30 år 

• Avloppsledningar av PVC, 1973 – 30-50 år 

• Vattenledningar av galvaniserat stål 30-40 år 

• Vattenledningar av koppar 50-60 år 

• Värmeledningar ca 80 år 

Livslängden varierar dock kraftigt beroende på 

slitage och boendevanor. 

Bild 7, från ”Stambyte med våtrumsrenovering, 2002” 
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Vidare visade det sig att konventionella system hade varit mer sårbara, ty om avloppsrör inte förs 

ihop ordentligt kan de glida isär där de är monterade. Denna typ av misstag orsakar ovillkorligen 

vattenskador som kostar stora belopp.  

Länsförsäkringar/Gävleborg anser sålunda att rören är ”nya” under garantitidens 10 år, sedan följer 

en avskrivning på 5 % per år. Efter 30 år är alltså rören avskrivna, men försäkringsbolaget betalar 

fortfarande för följdskador vid eventuell vattenskada.  

Här bör dock uppmärksammas att då Länsförsäkringar/Gävleborg ger relinade rör en avskrivningstid 

på 30 år har försäkringsbranschen oftast en avskrivningstid av vanliga avloppsrör på 60 år. 

Orsaken till att Länsförsäkringar/Gävleborg gör denna policyförändring är att de ser en 

konkurrensfördel gentemot andra försäkringsbolag. Det kan vara så att andra försäkringsbolag 

kommer att genomföra liknade analyser och också genomföra förändringar i sitt utbud. 

 

BRiF 
BRiF är en ny branschorganisation sedan 2009. BRiF, Branschföreningen Relining i Fastigheter, ingår 

som organisation inom Sveriges Byggindustrier genom samarbetsavtal. I skrivande stund finns 14 

medlemsföretag men flera förväntas ansluta sig (Austlid A 2010).  

Medlemskap kan förvärvas efter att föreningens styrelse granskat en ansökan.  

Kraven för att erhålla ett medlemskap idag är att företaget i fråga kontinuerligt ska ägna en stor del 

av verksamheten åt relining och att detta görs seriöst genom att uppfylla de krav som kan ställas på 

ett specialföretag i branschen i tekniskt, ekonomiskt och etiskt avseende. Det sökande företaget skall 

också ange vilken metodik som används. 

På BRiF:s hemsida (BRiF 2010) kan man läsa följande: 

 Föreningens mål är:  

 Att främja reliningsbranschen med olika initiativ och aktiviteter  

 Verka för en hög kvalité på utfört arbete, arbetsmiljö och miljö.  

 Att säkerställa att de företag som är medlemmar i branschföreningen svarar upp till de krav 

på utförande, kvalité och dokumentation som föreningens stadgar kräver.  

 Att samarbeta med organisationer och myndigheter för att ta fram bestämmelser och 

normer som tillvaratar våra och beställarnas intressen.  

På längre sikt skall föreningen verka för att:  

 Kompetensutveckla yrkeskåren mot yrkesbevis/auktorisation.  

 Att informera beställare, konsulter och andra intressenter om nya arbetsmetoder och 

branschspecifika normer.  

 Att tillsammans med andra organisationer kontinuerligt utveckla reliningsbranschen utifrån 

den kravbild som beställare och vi, som leverantörer, har.  
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För föreningen är det viktigt att skapa och få en dialog med beställare/kunder där man tillsammans 
utvecklar ömsesidiga krav. 

  Kvalitetskraven skall vara samma som ställs på VVS företagen.  

  Öka kunskapen om relining hos beställaren och försäkringsbolag.  

  Att tillsammans utveckla branschen till gagn för alla parter.  
 

BRiF ser också att det görs en kritisk bedömning om fördelar och nackdelar mellan traditionella 

metoder och relining där olika aspekter vägs in. 

 

Så här sammanfattar BRiF relining: 

 Relining är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder att renovera rör och ledningar.  Metoderna 

skiljer sig främst från varandra vad gäller användningsområde, material och installation. Gemensamt 

för relining är dock att det ger fastighetsägaren, hyresgästen eller lägenhetsinnehavaren en 

bekvämare lösning, än att byta ut stammar traditionellt. 

 Relining är helt enkelt ett sätt att renovera samt förnya, rör och ledningar. Istället för att byta ut, 

renoverar man inifrån till skick som nya och med en beräknad livslängd i nivå med nya rör och 

ledningar.  

Förstudie  

 All installation sker av utbildad personal med tillhörande dokumenterade behörigheter. Innan 

ledningarna åtgärdas föregås det av en genomgång av ledningars konstruktion i byggnaden genom 

analys av ritningsunderlag och optisk kontroll på plats. Tillsammans med kunden beslutas sedan om 

på vilket sätt åtgärder ska genomföras och hur detta påverkar de boende i byggnaden. 

 Dokumentation 

 Samtliga moment vid monteringsarbetet övervakas och kontrolleras med TV-inspektion eller 

liknande. Färdig installation besiktas och dokumenteras med TV-inspektion och video/DVD/fiberskop. 

Inspektionen ger en tydlig bild av att ett fullvärdigt arbete utförts. Egenkontroll samt drift och 

underhållsinstruktion ska lämnas.  
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Resultat och diskussion 

Intervjuer  
Kunskapen i den här undersökningen kommer till största delen från de intervjuer som gjorts. Samtal 

har förts med fastighetsägare, förvaltare och projektledare som har erfarenhet av relining. Jag har 

också aktivt sökt upp och intervjuat personer som har varit skeptiska till relining. Jag har talat med 

besiktningsmän och även några representanter för representativa företag ur reliningsbranschen. De 

inledande intervjuerna med fastighetsägare, förvaltare och projektledare har varit värdefulla, dels för 

de svar de gett, dels för att de hjälpt till att förstå vilka följdfrågor som varit viktiga att beakta och 

ställa till reliningföretagen. 

Förvaltare, fastighetsägare och projektledare 
Samtalen gav en bra bild av hur de intervjuade ser på relining. Av alla de förvaltare och 

fastighetsägare jag talat med var näst intill samtliga mycket nöjda och kommer att fortsätta använda 

relining som metod.  

Det är mycket tydligt att oberoende val av reliningmetod, så har de företag som utför relining det 

gemensamt att de lägger stor vikt vid service. Kundens upplevelse efter avslutat projekt är högt 

prioriterat.  Informationen mot boende har ofta varit exemplarisk och tidsplanen sällan överskjuten. 

Några av dem jag har talat med har akut relinat sina stammar och grenrör efter att flera läckage har 

upptäckts. I dessa fall har man direkt fått en konfirmation på att reliningen fungerar. Vanligast är 

ändå att man relinar en fastighet i förebyggande syfte, innan problemen börjar uppstå frekvent.  

Samtalen inleddes med frågor gällande de tillfrågades kunskap och erfarenhet, både beträffande 

reling, dess olika metoder samt vanliga traditionella stambyten. Några hade stor erfarenhet av 

traditionella stambyten, andra hade enbart erfarenhet av relining och vissa hade erfarenheter från 

att använda sig av båda metoderna. Kunskapsnivån varierade också beträffande de olika metoderna 

och många, särskilt i mindre orter ute i landet, utgick ifrån det lokala utbudet och kände sig trygga 

med det. Av dem som rent geografiskt sett kunde välja mellan fler, varierade valet av entreprenör 

och metod utan uppenbart samband. Det finns ingen tydlig favorit, utan valet verkade ofta bero på 

antingen prissättning eller personkemi mellan beställare och säljare. Där priset inte var avgörande 

hade man ofta en kunskap om företaget från någon presentation, mässa eller föreläsning. Ofta var 

beställarna då bekväma i sitt val av entreprenör och kände inte inför nästa upphandling något behov 

av att granska konkurrerande metoder.  

De klart övervägande faktorerna till att man valt att relina till förmån för ett vanligt stambyte var kort 

projekttid med kvarboende i kombination med att badrummen var i gott skick.  Många menade att 

ett stambyte var att föredra om man samtidigt skulle byta tätskikt, ytskikt och badrumsinredning. 

Undantaget som bekräftar regeln var ett förvaltningsbolag som konsekvent relinade sina fastigheter 

för att sedan successivt renovera badrummen efter behov. För detta upplägg hade man ramavtal 

både med reliningsföretaget och med dem som renoverade badrummen. 

För de som förvaltar bostadsrättsföreningar där medlemmarna oftast har renoverat sina badrum i 

egen regi samt också själva är ansvariga för tätskikt medan föreningen bara ska tillgodose ett 

fungerande system av stammar, vatten och avlopp är det viktigt att se till vattenstammarnas 

livslängd. I de fastigheter där både varm- och kallvatten har kopparrör är livslängden ofta långt 

överstigande avloppsstammarna och relining är en god investering för att kunna skjuta på stambytet 
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en tid framåt. I många fall har badrum ytskikt av ett mycket stort värde och där kan man räkna hem 

en relining även om den bara skulle hålla garantitiden ut. Mer om det under avsnittet om ekonomi. 

Frågan om förväntad livslängd ställdes också. Väldigt få trodde att reliningen skulle bestå 50 år som 

vissa av företagen anger livslängden till. De allra flesta var fullt medvetna om att tillförlitligheten 

angående livslängden är oviss eftersom relining är en relativt ny metod. Vanligt var att man 

budgeterade och hade en avskrivningstid på halva livslängden, alltså 25 år. De fanns också de som 

hade kommit i otakt med underhållsplanen och hade badrum som inte behövde bytas på minst 15 år. 

Avsikten med reliningen var då att skjuta på stambytet 15 år och där varje år utöver det var en 

bonus. Gällande tätskikten var alla överens om att ett tätskikt bör bytas efter 25 till 30 år beroende 

på badrummets utformning. Badrum med badkar istället för dusch är till exempel inte lika hårt 

utsatta som de badrum där man duschar direkt på kakel och klinker.  Det finns extremfall med riktigt 

gamla badrum som helt saknar tätskikt men där inklädda badkar och draperi har skyddat fastigheten 

från vattenskador.  

Många av de jag talat med har hört spridda åsikter om relining och genomförde en stamrenovering 

av ren nyfikenhet.  Det ska tilläggas att dessa tillhörde dem som hade problem med avloppen och 

planerar ett stambyte inom 10 till 15 år.  

Nedan redovisas de frågor som ställdes med tillhörande kommentar över de samlade svaren. De 

enskilda svaren finns bifogat rapporten. 

- Hur många stambyten/reliningsprojekt har du varit med om? 

- Erfarenhet och kunskap om relining skiljer sig mellan dem som intervjuats. Vissa har bara 

erfarenhet från ett projekt medan andra har lång erfarenhet. 

 

- Vad har varit avgörande vid val av relining istället för stambyte på traditionellt sätt. 

- En stark gemensam faktor för att använda sig av relining är att badrum och 

tappvattenstammar är i bra skick. Kvarboende förstärker den ekonomiska vinsten man gör i 

att slippa bryta upp ytskikten. Det finns också anledning att välja relining där ett stambyte är 

extremt svårt. Exempelvis i skyddsrum eller under ytskikt som är dyra och svåra att 

återskapa. 

 

- Har ni räknat på alternativen, relining eller traditionellt stambyte? 

- För de som har nya tät- och ytskikt krävs det inte så noggranna beräkningar för att inse att 

relining är en god investering. Intressant är också som informant 1, se bilaga, anger att stora 

investeringskostnader kan vara svåra att få täckning för. Relining sprider ut kostnaderna över 

tiden och minskar räntekostnaderna. 

 

- Hur gamla var badrummen/tätskikten? 

- I en del fall är tät- och ytskikt avgörande för att välja relining som en renovering med avsikt 

att göra ett stambyte 15 år senare. I andra fall relinar man oavsett badrummens skick. 
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- Vad relinades? Avloppsstammar, dagvatten, tappvatten, golvbrunnar? 

- Många passar på att byta golvbrunnen vid en relining. Dels för att eventuellt flytta dess läge 

men också för att säkerhetsställa en tät övergång mot tätskiktet. 

Behåller man badrummens ytskikt och tätskikt relinas vanligtvis golvbrunnen också. 

 

- Hur lång livslängd förväntar ni er på reliningen? 

- Det är vanligt att man tar utlovad livslängd med en nypa salt. Många som blivit lovade 50 år 

budgeterar, för att vara på säkra sidan, med ca: 30 år. 

 

- Diskuterade ni eventuella byggtekniska risker som relining ev. kan medföra? 

- Många såg relining som ett hantverk där resultatet påverkas i stor grad av vem som står 

bakom maskinen. De intervjuade var också överens om att det är en risk man finner genom 

hela byggbranschen. 

 

- Om problem uppstod vid reliningsarbetet, vad var det, när och hur uppstod det och hur 

löstes problemet? 

- Problem vid rensning är man i de allra flesta fall väl förberedda på. 
 

- Uppstod tilläggsarbeten? 
- Tilläggsarbeten, så kallade ÄTA-listor var ovanliga i de fall som de tillfrågade hade erfarenhet 

av. 
 

- Hur har arbetsförloppet gått? Har ni haft bra insyn i processen? 
- Relationen och transparensen uppges från samtliga vara god. 

 
- Hade ni någon oberoende besiktningsman? 
- Få har tillkallat en oberoende besiktningsman. De flesta var nöjda med DVD-filmen från 

reliningsföretaget. Man var nöjd med detta förfarande även om besiktningen inte utfördes av 
oberoende part. Det motiverades av att det är ett hantverk som det otränade ögat har svårt 
att bedöma och det än så länge är väldigt svårt att få tag på oberoende besiktningsmän med 
den kompetensen. Vissa av de som intervjuats har dock haft oberoende besiktningsmän på 
plats både under arbetets gång och vid slutbesiktning. Erfarenheterna av dessa oberoende 
besiktningsmän är att de saknade förståelse för vad som var viktigt att granska och att man i 
slutändan ändå lyssnade till den bedömningen av arbetet lämnat av reliningsföretaget. 
 

- Är ni nöjda med reliningen? 
- Alla jag talat med är nöjda och kommer fortsätta att använda sig av relining på ett eller annat 

sätt. 
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Intervjuer med reliningföretagen 
Intervjuerna med reliningföretagen gjordes efter intervjuerna med förvaltare, fastighetsägare och 

projektledare. Jag ville inte bli påverkad innan jag förde diskussionerna med dem som använt sig av 

relining.   

Jag har träffat representanter för Aarsleff, Proline och DaKKI. Jag har också skickat ut en frågeenkät 

som några av företagen svarat på. Jag har fått svar från Svensk rörinfodring, Aarsleff, OP rörteknik 

och HWQ. Dessa frågor och svar finns bifogade rapporten.  

Resultaten av intervju- och enkätundersökningarna kan sammanfattas med att företagen är 

medvetna om att relining fortfarande är en metod som saknar en del regelverk. De utger sig för att 

sträva mot att arbeta med oberoende besiktningsmän men påtalar också att oberoende 

besiktningsman inte behöver se över en rörmokares arbete.  De menar att viktigast kanske är att 

definiera vad som är en god relining, alltså vilka kriterier som ska uppfyllas. Det är sedan dessa 

kriterier som möjliggör att en extern besiktningsman kan används.  

Är man nyfiken på de olika reliningföretagen och vill veta mer om hur de jobbar finns SABO:s rapport 

”Stamledningsrenovering – En branschöversikt”. 

Ekonomisk aspekt 
Ekonomin är ofta en styrande faktor oavsett projekt. Det finns långsiktiga och kortsiktiga 

investeringar och man måste väga in konsekvenserna i ett beslutstagande. Några av de förvaltare jag 

talade med menade att det alltid är bäst att göra ett vanligt stambyte om badrummen och tätskikten 

är gamla och behöver bytas. De anser att relining är bra i de fall där badrummen nyligen är 

renoverade och att en relining därmed förhindrar att man byter ut dyra delar av badrummet i förtid. 

Andra jag talat med menar att det är svårt att göra de stora investeringar ett stambyte innebär 

eftersom detta höjer hyrorna och följden blir att många hyresgäster väljer att flytta till andra 

lägenheter med lägre hyra. Klarar sig badrummen utan renovering under kommande 15 år vågar man 

välja relining i väntan på ett traditionellt stambyte.  

En variant som går emot allt som vanligtvis rekommenderas är då en förvaltare som för att sprida ut 

kostnaderna och inte störa hyresgästerna mer än nödvändigt har tagit beslutet att konsekvent relina 

alla fastigheter oavsett badrummens skick. Hyresgästerna skiljer sig åt med avseende på hur mycket 

de påfrestar badrummet. De har också har olika värderingar för när badrummet behöver renoveras. 

Förvaltaren säkerhetsställer avloppsrörens funktion och kan vänta in i det sista med att renovera 

badrummet. De har ramavtal för att relina fastigheterna och ramavtal för att vid behov låta 

badrummen renoveras. Visst ökar risken för att tätskikten under klinker ska börja läcka av hög ålder 

men samtidigt ger de nya relinade rören en mycket god avrinning, vilket i hög grad minskar risken för 

stående vatten.  

Evakueringar är dyra men framför allt administrativt jobbiga. Kvarboende ger en reducerad hyra. 

Stambyten tar lång tid och medför högre projektledningskostnader. Höga investeringskostnader med 

långa avskrivningstider ger också höga räntekostnader.  

Relining går fort, kan sprida ut underhållskostnaderna och förhindra den kapitalförstöring det 

innebär att byta ut badrum i förtid. När förutsättningarna är de rätta är relining ekonomiskt sätt 

mycket fördelaktigt.  
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Nuvärdesanalys  
Hans Lind, professor på fastighetsekonomi på KTH, har hjälpt mig med att på ett enkelt sätt 

presentera ett sätt att värdera olika ekonomiska scenarier. I exemplet har jag två alternativ där det 

första är ett traditionellt stambyte med tillhörande badrumsrenovering och där det andra exemplet 

är relining med budgeterad livslängd på 15 år. Enligt reliningsbranschen håller deras system upp till 

50 år och exemplet visar att det kan vara ett bra alternativ rent ekonomiskt även om livslängden inte 

på långa vägar skulle uppfylla de löften som råder. En förutsättning i exemplet är dock att 

badrummet har tätskikt som håller ytterligare 15 år. 

Nuvärdesanalysen ger vad investeringen skulle kosta om man skulle behöva avsätta hela kostnaden 

till ett konto direkt. Från detta fiktiva konto skulle sedan utbetalningar ske vid de olika 

investeringarna över tiden. Det är naturligtvis inte ett troligt scenario eftersom få har så stora belopp 

på ett konto utan behöver låna för den här typen av stora investeringar, utan analysen ska ses som 

ett lättöverskådligt system där man får en uppskattning av vilket alternativ som är bäst.   

 

Kalkylränta 0,03             

              

              

Alt 1 Stambyte + 
badrum idag 

    År 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50  

Investeringskostnad   SEK 
x1000 

150     100       

"Hyresförlust" 6     6       

Nuvärde 151 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 202 

              

              

              

Alt 2 Relining idag, 
stambyte och 
badrum om 15 år 

    År 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50  

Investeringskostnad   SEK 
x1000 

25   150      100   

Hyresförlust 1   6         

Välfärdsförlust             

Nuvärde 25 0 0 100 0 0 0 0 0 26 0 151 

 

 

 

Nuvärdesanalys, där totalsummorna 202 och 151 anger vad kostnaden för investeringarna är om de 

skulle betalas idag. Lägre kostnad är bättre. Notera att summan för investeringskostnaderna är högre 

för alt. 2 än för alternativ 1. Eftersom Hyresförlust är kostnaden, eller reducerad intäkt, för 

kvarboende. Välfärdsförlust kan användas för att analysen ska ta hänsyn till hur hyresgästen 

ekonomiskt värdesätter ett gammalt badrum. Den används inte i analysen här ovan eftersom den 

varierar mycket från fall till fall. Är hyresgästen ung och inte upplever ett stambyte som väldigt 

påfrestande är förmodligen ett nytt badrum uppskattat trots höjd hyra. Är däremot hyresgästen 

gammal och trivs bra med sitt gamla badrum och är orolig inför ett stambyte är värdet för 

Investeringskostnaden 100 tusen om 45 år har ett 

nuvärde av 26 tusen. Eller 26 tusen insatt på ett 

konto idag blir 100 tusen efter 45 år. 
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välfärdsförlusten kanske till och med negativ, alltså att den boende skulle kunna tänka sig att betala 

extra för att inte behöva genomlida ett stambyte. 

Av analysen framgår att man spar mycket pengar genom att skjuta på stambytet och lösa det akuta 

avloppsproblemet med relining. 

Kostnader, kapital och avskrivningstider 
Eftersom det är ovanligt att en bostadsrättsförening eller fastighetsägare har tillräckligt med likvida 

medel för att kunna bekosta ett stambyte utan lån bör man titta noga på vad kostnaden är för att 

låna pengar. Stora lån med en lång avskrivningstid ger en hög räntekostnad. 

Livslängden för olika alternativ 
Livslängden av relinade rör är kanske den mest intressanta frågan av dem alla. Tester har gjorts där 

man genom simuleringar kan uppskatta livslängden på testade plastmassor. Sitac har utfört sådana 

tester på uppdrag av bland annat Proline (Sitak 2010). Proline anger med referens till testresultat att 

deras relining förväntas hålla i 50 år. Sacpipe använder Brawoliner som har certifierats av Tyska 

Institutet för Byggteknik i Berlin. Det är också testat på IKT Forskningslabb i Tyskland. Testerna visar 

att produkten håller i 50 år (Brawoliner 2005).  

Kritiker menar att reliningen som system har svagheter i utsatta lägen som krökar, förgreningar och 

skarvar. Dessa påverkar helheten och den uppskattade livslängden ska man vara försiktig med att ta 

för sanning (Worx 2010). 

Ett annat perspektiv som är viktigt att beakta i frågan är livslängden för vanliga avloppsrör. Detta kan 

man läsa om då Jörgen Almqvist på Swerea KIMAB AB har skrivit en artikel där han beskriver 

livslängden för vanliga prefabricerade avloppstammar (När ska avloppstammar bytas ut). Artikeln 

talar för att man ska ifrågasätta den utlovade livslängden för nya stammar vid ett traditionellt 

stambyte. 

Artikeln är intressant då den försvagar det annars starka argumentet för stambyte, nämligen den 

påstådda längre livslängden.  

Det förekommer att stambyten ger komplikationer och vattenskador på grunda av monteringsfel och 

skarvar mellan avloppsrör (Vattenskaderapporten 2009). 

Försäkringsbolagens hållning 
Generellt sätt är försäkringsbolagen fortfarande kritiska till att likställa relining med traditionella 

stambyten. Anledning är att relining bara tillser fungerande avlopp och inte tätskikt och dess 

anslutning till golvbrunnen. Ett stambyte resulterar i ett fullt fungerande avloppsystem och badrum 

eftersom man byter allt på en gång. Detta kan man se som ett slöseri med resurser om fungerande 

ytskikt finns, men för försäkringsbolagen ger det en byggnad som är lätt att riskbedöma. 

Ramavtal för relining och ytskiktsrenovering som strategi  
Att låta fastigheten relinas och få ytskiktsrenoveringar vid behov med ramavtal medför att man med 

trygg tillgång till prisvärd arbetskraft kan låta badrummen renoveras enskilt vid behov. Ramavtalen 

gör också processen snabbare då pris, arbetsbeskrivning och entreprenör redan är bestämd. Den här 

för några medvetna strategin medför fullgjord livslängd på material vilket eliminerar den 
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kapitalförstöring som många gånger är resultatet av traditionella stambyten. Samtidigt sprider man 

kostnaderna i tiden vilket bidrar till lägre räntekostnader.  

Relining som renovering 
Det finns också dem som vid intervjuerna angav sig vara nyfikna på relining men som kanske inte tror 

dess livslängd vara helt jämförbart med nya stammar. De insåg helt enkelt att man vid behovet av 

nya avloppsstammar har uppskattningsvis 20 år kvar av tappvattenstammarna samt att man har 

relativt nya badrum. Man kunde i dessa fall räkna hem en relining av avloppssystemet även om man 

sätter en avskrivningstid om 15-20 år. Just detta är vad jag tidigare visade med hjälp av 

nuvärdesanalysen. Några av dem som intervjuades angav problematik med uteblivna hyresintäkter 

om underhållet leder till för höga hyror. Hyresgästerna flyttar då istället till billigare bostäder hellre 

än att mot en högre avgift få ett nytt och fräscht badrum.  

Rent ekonomiskt är detta ett vinnande koncept. Man behöver inte göra avancerade beräkningar för 

att inse att det är billigare att ta vara på materialens fulla livslängd än att byta allt på en gång. 

Materialen som utgör ett badrum har olika livslängd. Uppskattningsvis håller avloppsstammar 50 år, 

tappvattenstammar av koppar 70 år och tätskikt 30. I en perfekt underhållsplan ska allt material ha 

samma livslängd och bytas på en gång.  

Brf, Hyreshus eller lokal 
Hur ser ansvaret ut för hyresvärden eller bostadsrättsföreningen?  Det är stor skillnad på 

ansvarsfördelningen beroende på vilken boendeform man har. I en hyresfastighet eller i ett 

egnahemshus ligger ansvaret av husets alla delar hos fastighetsägaren. Som hyresgäst kan man kräva 

att den lägenhet man hyr fungerar och vid renoveringar under vilka man inte kan bo kvar erbjuds 

man ett alternativt boende. I dessa hus är det fastighetsägaren som bestämmer hur och i vilken takt 

underhåll och renoveringar ska göras. Det är fördelaktigt för en fastighetsägare att i samband med en 

renovering höja standarden. En bättre standard möjliggör en höjd hyra. Omvänt kan en högre 

standard finansiera underhållet. Det kan därför vara fördelaktigt för fastighetsägare att stambyta på 

traditionellt vis med nya badrum och högre standard som följd. I vissa fall kanske fastighetsägaren vill 

kringgå den stora investering som ett stambyte innebär. Då kan man genom att relina tillgodose 

underhållet utan en omfattande renovering. Svea Hovrätt har som prejudicerande fall gett en 

bostadsrättsförening rätt att använda relining för att komma till rätta med läckande avloppsstammar 

(VVS-forum 2010). I detta fall hade föreningen hyresgäster, alltså inte medlemmar, hellre velat ha 

stambytt med nya badrum som följd och försökte fördöma relining som renoveringsmetod. 

Intressant är alltså att Svea Hovrätt har godkänt relining som fullgod renoveringsmetod. 

I bostadsrättsföreningar är medlemmarna delägare av fastigheten. Alla har ett andelstal som 

motsvarar hur stor del av fastigheten man äger. Medlemmen äger utöver det också rätten att bo 

men också ansvara över en specifik lägenhet. Som medlem ansvarar man för lägenhetens ytskikt och 

är bland annat ansvarig för badrummets tätskikt och dess anslutning till golvbrunnen. Vissa 

föreningar lägger även ansvaret för golvbrunnen på medlemmen.  

Den avgift som tillfaller medlemmarna är relaterad till hur stor andel av fastigheten man äger och hur 

stora utgifter hela föreningen har. Som resultat av detta kan man i en bostadsrättsförening inte ha 

differentierade hyror eftersom man som medlem inte har någon hyra alls utan delar proportionellt 

sett ens andel på föreningens utgifter. Man kan därför inte fördela kostnader för renoveringar på de 

som renoveringen berör.  
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I en bostadsrättsförening förekommer det att badrummens ålder och skick skiljer sig åt sinsemellan. 

Det är relativt vanligt att medlemmar själva renoverar och omfattningen kan variera från bara nya 

tätskikt och ytskikt till partiella stambyten där man kanske till och med förberett för 

varmvattencirkulation. 

Har man som medlem totalrenoverat sitt badrum med ett partiellt stambyte endast några år innan 

föreningen stambyter, behöver man inte riva det nyrenoverade badrummet utan kan fortsätta 

stambytet där det partiella stambytet slutar. Även om detta är möjligt kommer medlemmen ändå få 

en ökad avgift ifall föreningen inte kan täcka kostnaderna för stambytet.  

Detta är naturligtvis trist för den berörda medlemmen och därför bör man, innan man vidtar egna 

åtgärder, höra sig för med föreningen om när ett stambyte är planerat.  

Även för dem som har gamla badrum kan ett styrelsebeslut om stambyte kännas trist. Poängen med 

att stambyta en bostadsrättsförening är att föreningen äger och ansvarar för alla avloppsrör och 

tappvattenledningar utanför lägenhetens ytor. Man byter alla avloppsrör och tappvattenledningar 

samtidigt för att öka säkerheten och tryggheten i ett komplett system. Eftersom återställningen av 

alla badrum vanligtvis sköts av en projektledare ges litet utrymme för variation. Alla får ett 

standardbadrum med en lista på möjliga tillval. Många bostadsrättsinnehavare vill frångå den för 

hyresrättens karaktäriserande standard och hade hellre velat designa badrummet själva precis som 

kök och vardagsrum. Vill man som förening inte begränsa medlemmens egna valmöjligheter till att 

bestämma standard och boendekostnad bör man undersöka möjligheten att relina. Relining ger 

minimala kostnader för föreningen och möjliggör för medlemmen att själv bestämma när tätskikt, 

ytskikt och badrumsinredning ska bytas. 
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Teknik/Skillnader mellan olika metoder  

Strumpmetoden 

Fördelar 
Den typen av strumpa som vrängs in har en coating, ett tätt plastlager vanligtvis av polyuretan, som 

gör att man på ett säkert sätt kan handskas med strumpan utan att behöva komma i kontakt med 

epoxin.  Det är först i vrängningsmomentet när utsida blir insida som epoxin kommer i kontakt med 

den gamla stammen.  Strumpmetoden är en metod där tjockleken på det nya plastlagret har mycket 

små variationer och risken är mycket liten för att ett tätt system inte ska etableras. I stammar utan 

dimensionsförändringar, skarpa krökar eller påstick som till exempel invändiga stuprännor för 

dagvatten är strumpmetoden ett mycket bra val. Det är en metod med hög grad av automatisering 

och hantverkarens skicklighet är inte fullt lika avgörande som för de andra metoderna. Det finns 

också flexibla foder som minskar risken för veckbildning och klarar av dimensionsförändringar längs 

med stammen. Metoden härstammar också direkt från No dig-arbeten som under flera år använts 

för att renovera ledningar i mark vilket ger en erfarenhetsmässigt mer beprövad metod. 

Nackdelar 

När rörsystemet har många böjar och förgreningar men framför allt är av mindre dimension, får 

strumpmetoden svårt att nå ett perfekt resultat. Skarpa böjar ger veck på strumpan som ger 

dimensionsförminskningar. Problemen med veck på strumpan upptäcks oftast direkt vid filmning. De 

dimensionsförminskningarna vecken kan framkalla kan vara riktigt stora utan att man för den skull 

märker det i form av en flödesnedsättning. Man har påträffat gamla stammar med tjockt sediment 

där uppskattningsvis enbart 20 % av den ursprungliga tvärsnittsarean finns kvar utan att det 

inneburit akuta flödesnedsättningar. Problemen som dessa veck medför uppstår alltså först senare 

då sedimenteringen byggt upp förträngningen till kritisk gräns eller då nedspolade främmande 

föremål fastnar. 

Skarvarna mellan stumporna kan också utgöra en riskzon. Beroende på omständigheter tätar man 

skarvarna på olika sätt. Tidigare lät man oftast strumporna mötas kant i kant och limmade ihop dessa 

med den plastmassa man mättade strumpan med. Idag blir det allt vanligare med hattar som man 

applicerar över dessa skarvar för att minimera läckage. Dessa hattar kan ibland ge upphov till kanter i 

flödesriktningen som kan bidra till ökad risk för att främmande föremål som spolas ned fastnar och 

ger upphov till stopp. 

Sprutmetoden 

Fördelar 
Den största fördelen med sprutmetoden är att man enligt metodbeskrivningen inte får några som 

helst skarvar i systemet. Förgreningar och dimensionsförändringar leder inte till några svåra problem. 

Sprutmetoden klarar också trånga system. Det finns munstycken som kan applicera plasten i rör ned 

till 30 mm. Idag har man vanligtvis som minsta dimension rör med 50 mm diameter. Sprutmetoden 

är förlåtande i det avseende att det nya plaströret får samma form det gamla röret. Man sprutar 

också vanligtvis på en plastmassa som är en glasfiberarmerad polyester som är väldigt tålig både mot 

mekanisk och kemisk påverkan. 
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Nackdelar  

Med tanke på hur stora dimensionsförändringar ett system med gammal uppbyggd sedimentering 

kan få utan förändrade flöden som följd, kan man fråga sig hur mycket det faktiskt gör om plastlagret 

skulle vara upp till 1 cm på vissa ställen. Värre är om plastlagret är tunnare än utlovad tjocklek. 

Sprutmetoden är ett hantverk som direkt speglar hantverkarens yrkesskicklighet. Vid slarv är 

systemet känsligt och vid besiktning är det bara ytan man ser och inte plastlagrets tjocklek. Det kan 

också vara svårt att nå in i rörskarvar samt täta eventuella sprickor och hål som det gamla röret har. 

En spricka eller ett hål ska överlappas med en täckbit och plastas in men det är inte alltid lätt att hitta 

alla defekter. 

Penslingsmetoden 

Fördelar 
Vis penslingsmetoden används en epoxiplast med gummigranulat. Blandningen gör reliningen 

mjukare och tål temperatursvängningar bättre. Det gör också materialet följsamt även efter härdning 

vilket gör att värmeväxlingar som påverkar gjutjärnsstammens rörelser inte påfrestar reliningen i så 

hög grad. DaKKI använder en plastmassa speciellt framtagen för relining. De har sett till de krav 

materialet behöver uppfylla och därefter tagit fram en plastmassa baserad på epoxi.  Den har en 

långsammare härdningstid än polyestermassan vilket leder till att man inte kan använda avloppet 

under hela förloppet. Detta är kanske inte en fördel ur boendesynpunkt men det eliminerar 

problemet med att de boende kan spola i toaletten eller i handfaten under kritiska moment. 

Nackdelar 

Kritiker anser att livslängden inte är lika bra som för andra metoder. Det har att göra med att 

gummigranulatet påstås brytas ned vid kontakt med fett. Det påstås då göra reliningen spröd istället 

för följsam som DaKKI själva utlovar. En annan nackdel med DaKKI är att deras plastmassa har lång 

härdtid vilket gör att plastmassan även under gynnsamma former kan rinna och deformeras under 

härdningsprocessen. Detta ställer höga krav på operatören som applicerar plasten. 

Tekniska problem 
Problemen som kan uppstå under reliningsprocessen är inte omöjliga att undgå. Branschen har 

tidigare haft barnsjukdomar i form av att plasten runnit ned och skapat förträngningar. 

Härdningstiden har blivit snabbare vilket drastiskt minskar problemet med att plasten rinner och 

ändrar form under härdningsprocessen.  

Det kan också vara problematiskt att planera arbetet efter ritningar, då dessa inte alltid stämmer. Ett 

problem som kan sätta tidsplanen ur spel är dagvattenpåstick på stammen som inte finns beskrivet 

på ritningarna. Om man inte upptäcker dessa anslutningar under förundersökningen eller efter 

rensningen och använder strumpmetoden kommer dessa anslutningar täppas till och dagvattnet 

kommer fylla stammen och svämma över på taket. Upptäcker man att dagvattenstammarna ansluter 

tar man ibland beslutet att relina även dessa. Det går utmärkt och är ofta ett mycket bra område just 

för relining eftersom dessa stammar är raka och har få eller inga grenfördelningar. Det man ska se 

upp med är att skarven mellan takbrunnen och stammen ska vara rörlig eftersom taket måste kunna 

följa med i rörelser från belastningar och temperaturförändringarna. Relinar man ihop stammen med 

takplåten förefaller risk för att övergången mellan taket och röret går sönder med läckage som följd. 
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Råttor kan också orsaka problem vid relining. Man kan träffat på råttor ända 

upp på tredje våningen. De flyttar sig under rensningen men man har vid 

inspektion av rören dagen därpå innan reliningen påbörjas, hittat sten och 

annat som råttorna bär med sig. Det kan ställa till stora problem vid en 

relining. 

Ofta uppdagas brister som tydliga förträngningar väldigt fort och rättas till av reliningsföretaget, mest 

föredömligt under reliningarbetets gång eller slutbesiktning. En svaghet för reliningsbranschen är hur 

svårt det är att få en korrekt bild av verkligheten genom en kamera. Det krävs ett tränat öga.  

Skarvar som saknar plast i överkant och små veck på strumpan är vanliga brister som kan passera en 

slutbesiktning. Frågan är vad konsekvenserna blir eller om man över huvud taget kan acceptera 

brister.  De som inspekterar avlopp och därmed också relinade system påtalar att 

avrinningsförmågan är mycket god efter en relining och att avlagringar inte fäster på samma sätt som 

på gjutjärn. Relining med lösplast kan ibland efterlämna små tvärgående spår där avlagringar får 

fäste.  

De kameror som används är under ständig utveckling och för inspektion av rörsystem i mark används 

idag robotar som automatiskt analyserar rörens kondition. 

Golvbrunnar 
Golvbrunnen i badrummet är en viktig del av avloppssystemet eftersom det ansluter avloppsystemet 

med badrummets tätskikt. Tätskiktet i sin tur leder allt vatten som rinner fritt i badrummet från 

väggar och golv ned i golvbrunnen. Övergången mellan tätskikt och golvbrunn är ett av de vanligaste 

riskområden för vattenskador (Vattenskaderapporten 2009). 

DaKKI erbjuder där det är möjligt tätningsringar som man plastar in då man relinar en golvbrunn så 

att man vid senare renovering kan få en godkänd anslutning mellan nytt tätskikt och golvbrunn. Det 

är inte alltid dessa anslutningsringar passar i gamla golvbrunnar och då kan inte en godkänd övergång 

erhållas. Dock kan man kontakta reliningsföretaget igen vid en renovering för att plasta in 

övergången mellan tätskikt och golvbrunn. Det ger ett helt tätt system som enligt DaKKI fungerar bra 

men inte är typgodkänt, vilket kan ställa till problem gentemot försäkringsbolaget om skada ändå 

uppstår. 

Om man har ett äldre badrum med klinkergolv är det förekommande att golvbrunnens överkant når 

ända upp till överkanten av klinkerplattorna. Den typen av brunn har springor strax under 

överkanten för att tillåta att vatten som rinner längs tätskikten under klinkerplattorna ska kunna 

rinna ned i avloppet. Det är mycket viktigt att detta uppmärksammas så att man inte plastar för 

dessa viktiga springor. Om man gör det blir vatten runt golvbrunnen stående mellan tätskikt och 

klinkerplattan. 

Aarsleff plastar bara in golvbrunnar som undantag. De görs då som livsförlängande åtgärd i väntan på 

att bytas. I normala fall åtgärdar de ledningen och lämnar brunnen i befintligt skick eller om möjligt 

byter brunnen till en ny genom att såga upp den gamla och gjuta in en ny. Att byta brunnen är bara 

möjligt om man har en plastmatta eftersom man kan svetsa ihop skarven mellan den gamla 

plastmattan och den nya. Någon garanti kan inte ges vid lagning av ett flytande tätskikt under 

klinkergolv. Detta bekräftas av en GVK-ansluten våtrumskontrollant. 

Bild 8, råtta i avloppsystem 
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Risker med relining 
De vanligaste riskerna är plastansamling och att strumpan veckat sig i krökar. Att plasten rinner innan 

den härdat kan bidrar till förträngningar eller kan bilda trösklar så att vatten i horisontella rör blir 

stående. Veck på strumpan ger också förträngningar. Dessa förträngningar kanske inte märks direkt 

men kan ge ett akut stopp om någon spolar ned en större mängd toalettpapper eller saker som 

kanske inte ens bör spolas ned över huvudet taget. 

Förträngningar och veckbildning ska upptäckas vid besiktning och åtgärdas men det händer att 

kameran missar dessa fel. 

Det som blir bättre vid en relining och som alla stamspolningsföretag intygar är att man får en väldigt 

mycket bättre avrinning och att den i sig har en stor betydelse. Om man till exempel har en spricka i 

ovankant av en samlingsledning läcker den bara vatten ut i konstruktionen då den breddas på grund 

av dålig avrinning. I detta fall avhjälper en relining problemet även om sprickan inte helt och hållet 

tätas under reliningen.  

Eftersom livslängden hittills bara är uppskattad och varje objekt olikt ett annat är det svårt att på 

förhand säga om reliningen kommer uppfylla beställarens önskemål. Man kan med mycket god 

tillförlitlighet rekommendera relining som en renovering som skjuter upp ett stambyte 10 till 15 år i 

väntan på att badrummets ytskikt och tätskikt ska bli så gamla att de behöver bytas. Att lita på att 

livstiden verkligen är 50 år som många företag lovar är än så länge att bedöma som en risktagning. Å 

andra sidan är det berättigat att på samma sätt ifrågasätta livslängden för avloppsrören vid ett 

vanligt stambyte (När ska avloppstammar bytas ut). 

Ett annat riskmoment uppstår om stammarna som relinas är i mycket dåligt skick. Då klarar de 

nämligen inte att rensas och relinas såvida de inte är ingjutna i betong som kan fungera som form för 

plastmassan eller strumpan.  

Om den bakomliggande avloppstammen är i bra skick men reliningen dåligt utförd. Vi leker med 

tanken och säger att plasten inte är helt tät på ett ställe. Det kanske till och med är en yta som helt är 

fri från plast men som kameran ändå missat. Vad händer då? Det är sannolikt att den befintliga 

stammen har en hel del frisk metall kvar. Men om metallen ändå är gammal och inte väldigt tjock 

kanske den bara kommer hålla i 10 år. Har man har tur håller den i 30 år (Andersson M). Äldre 

stammar har ofta problemen med att de punktvis är dåliga och har fått så kallade rostrosor, ett lokalt 

rostangrepp som äter sig ut genom stammen, men har samtidigt ofta en frisk kärna av metall upp 

emot 5 mm. Detta kan företaget Avloppsteknik intyga som har som affärsidé att hålla stammarna 

rena och under uppsikt kunna skjuta upp ett stambyte åtskilliga år. Men vad händer om metallen 

bakom den plastfria fläcken som undgick kameran inte håller mer än 11 år. Då har garantitiden gått 

ut.  
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Ansvar och regelverk 

T25 vid kamerainspektion 

T25, eller ”Se rören inifrån” är en handbok framtagen för att underlätta arbetet med att besiktiga rör 

invändigt med kamera. Den nuvarande upplagan är inte anpassad för att bedöma relinade rör men 

bidrar ändå med nyttig kunskap för utförandet av inspektion av relinade rör i fastigheter. En 

uppgradering av T25 är under utveckling där ett avsnitt specifikt för relinade rör ska tas med. 

Oberoende besiktningsman 

Idag sker slutbesiktningen av reliningföretagen själva. Den överlämnas till kunden som en DVD-skiva 

tillsammans med tillhörande dokumentation.    

Worx AB är ett företag som kan bistå med en oberoende besiktningsman. De har under många år 

arbetat med relining och har stor erfarenhet både av själva reliningsarbetet samt med att besiktiga 

dem med kamera. När jag lyfter frågan om oberoende besiktningsman mot reliningbranschen svarar 

de att det är viktigt att börja i rätt ände. Innan en oberoende besiktningsman kan träda in måste först 

kriterier för hur en god relining ska se ut sammanställas. Det är sedan dessa kriterier som ska utgöra 

underlaget för vad som ska besiktigas.  

BRiF har på agendan att ta fram kriterier för hur en god relining ska utföras samt hur besiktning 

därefter ska gå till.  

Garantier 

Det är mycket bra att vissa reliningföretag har utökat garantitiden från de enligt ABT 06 gällande 

tiden om 5 år till 10 år. Det ger en ökad säkerhet och ger kunden längre tid att upptäcka eventuella 

brister. 

Garantitiden kan dock enligt kritiker bara vara ett sätt att öka tilltron till produkten. Den 

bakomliggande stammen rostar inte jämt fördelat utan utsätts punktvis för rostrosor och grafitering 

som bidrar till att stammen måste bytas eller relinas. De gamla rören är också i sämre kondition i 

skarvar, förgreningar, skarpa krökar och i de horisontella rören från kök.  Om reliningen inte är tät 

och den bakomliggande gamla stammen utsätts för fukt är det osannolikt att den sammanträffar 

med en av de allra mest kritiska delarna av det gamla röret. Det kan då ta upp till 15 år för stammen 

att rosta igenom så att en vattenskada uppstår. Då har garantitiden gått ut.  

Det är därför mycket viktigt att man efter en tid innan sediment har byggts upp låter spola och 

besiktiga reliningen för att finna eventuella rostgenomträngningar. Där man finner 

rostgenomträngning är plasten inte tät utan behöver ruggas upp och relinas igen. 

Kritiker väljer att se med skeptiska ögon på hur reliningsföretagen marknadsför sig själva och hur de 

konsekvent ger nöjda kunder trots att kunden ännu inte med säkerhet kan veta om reliningen 

kommer att hålla för utlovad tid. Kan det vara det professionella kundbemötandet som utgör den 

största bidragande faktorn för en nöjd kund? Resultatet för reliningen ligger ju i framtiden. 

Ser man sakligt på vad en lång garantitid innebär så är det något positivt. Eftersom relining är en 

relativt ny metod och enligt företagen som utför den en säker och bra metod gör man rätt i att som 

beställare kräva en noggrann genomgång av vad garantin verkligen innebär.  
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Miljö 

Bisfenol A och BADGE 

Genom relining kan BPA och BADGE eventuellt tillföras människan i små mängder genom 

epoxibehandlade färskvattenrör.  Avloppsrör kan också beläggas med epoxi men med den väsentliga 

skillnaden att emissionerna försvinner med avloppsvattnet vilket lämnar människan opåverkad. De 

förs direkt till reningsverk där de förefaller brytas ner till största del (Kaj L. m.fl.) 2010). Detta stöds av 

EU:s riskbedömningsrapport som anger BPA vara biologiskt lättnedbrytbart i sötvatten och i jord. BPA 

bryts alltså ned i naturen och relativt snabbt. Mindre än 1 % av den redan knappt mätbara mängd 

BPA som når reningsverken tar sig igenom (EU:s riskbedömningsrapport 2010). 

 

Familjebostäder i Göteborg har antagit försiktighetsprincipen och har därmed en avvisande hållning 

till relining med epoxi som innehåller Bisfenol A. Istället väljer man en polyesterbaserad relining. 

Orsaken till denna hållning är framför allt att Familjebostäder Göteborg ansluter sig till 

Kemikalieinspektionens prioriteringslista där Bisfenol A ingår (Wheeler M. 2010). Deras hållning har 

även blivit känd bland andra beställare i branschen.  

Det ska nämnas i sammanhanget att användandet av epoxi i avloppsrör inte är exklusivt 

reliningsbranschen utan utgör även ytlagret i nya MA-rör. MA står för Mufflöst Avloppssystem och 

består av tunna järnrör belagda med epoxi vilka man kapar till önskad längd och ansluter mot 

varandra med en Jetkoppling.  

När är relining ett bra alternativ 
Nästan alla projektledare som tillfrågats har angett att det finns tre scenarier där relining är en bra 

lösning.  

1. Om det är en akut läcka på avloppssystemet som inte går att lösa snabbt på annat sätt 

2. Om lägenheten redan har renoverat badrummet och golvbrunnen och dess övergång till 

tätskiktet är i gott skick. 

3. På ställen där det är mycket kostsamt eller näst intill omöjligt att byta rören eller i byggnader 

där känslig verksamhet finns som inte kan störas. 

De flesta är också överens om att omfattningen av renoveringen är väldigt betydelsefull. Innebär ett 

stambyte omfattande kapitalförstöring i form av man i förtid kasserar fungerande material och kan 

undvika det med relining ska man på allvar se över den möjligheten. Behöver å andra sidan alla 

badrum renoveras inom en snar framtid och tappvattenstammarna också är dåliga är ett traditionellt 

stambyte allra bäst. Man kan då också passa på att utnyttja schaktet till att dra andra rörsystem som 

vvc, anslutning till solfångare på taket, bredband, nya elstigar och eventuellt nya ventilationskanaler 

med FXT-system. Det finns dock många skäl att överväga relining framför ett vanligt stambyte. 

Vad säger underhållsplanen 

Underhållsplanen är ett levande dokument som ger en överskådlig bild över fastighetens underhåll 

och renovering. Boverkets Byggregler, BBR, rekommenderar att underhållsplanen sträcker sig minst 

30 år fram i tiden.  Många gånger är den tyvärr inte särskilt detaljerad och bedömningen sker med 

hög säkerhetsmarginal. Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, kan hjälpa till att upprätthålla en 

underhållsplan för bostadsrättsföreningar. Livslängden för fastighetens olika delar sker med hjälp av 

byggår utifrån färdiga mallar, kompletterat med en okulär besiktning. SBC tar häller inte hänsyn till 
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tätskikt och ytskikt eftersom det är medlemmens ansvar. De ger både avloppsstammar och 

vattenledningar en livslängd på 50 år.  För Hyreshus där fastighetsägaren även ansvarar för tätskikt 

och ytskikt är det regel att man planerar in en badrumsrenovering efter halva stammarnas livslängd, 

alltså efter 25 år. Det är viktigt att känna till att underhållsplanens avsikt är att ge en ungefärlig 

överblick. Det kan därför, då underhållsplanen flaggar för ett stambyte, vara en god idé att göra en 

noggrannare undersökning av alla de komponenter som ska ses över och se om det finns uppenbara 

skillnader i dess livslängd. 

Visar det sig efter noggrann undersökning att vattenledningarna uppskattningsvis har 30 år kvar av 

sin livstid kan det vara en god investering att planera in ett stambyte om 30 år och säkerhetsställa 

avloppens funktion med relining. 

Praktiska omständigheter 

Det finns utrymmen som av olika anledningar kan vara näst intill omöjliga att stambyta. Skyddsrum 

har höga säkerhetskrav vid en renovering och är kostsamma att stambyta. Det kan också vara så att 

fastigheten har känslig verksamhet som inte tål det störningsmoment ett stambyte utgör. Sjukhus 

och andra miljöer där verksamheten inte får bli lidande använder sig ofta av relining. 

Vid akut läckage av ingjutna avloppsrör som är väldigt svåråtkomliga är också relining att 

rekommendera. Även mindre akuta och planerade stambyten tar stundtals hjälp av relining där 

åtkomligheten är dålig. Samlingsledningar och dagvattenledningar är också av praktiska skäl väl 

lämpade för relining. Dagvattenledningar är ofta raka och mycket lämpade för en relining med 

strumpa. Strumpmetoden är också bra i källare där samlingsledningen kanske består av betong och 

kan ha viss vatteninträngning.  

Ekonomiska skäl 

I bostadsrättsföreningar är medlemmen ansvarig för badrummets tätskikt och dess anslutning till 

golvbrunnen. Vissa föreningar lägger även ansvaret för golvbrunnen på medlemmen. Det är vanligt 

att badrummen är relativt nyrenoverade och omfattningen kan variera från bara nya tätskikt och 

ytskikt till partiella stambyten där man kanske till och med förberett för varmvattencirkulation. I 

dessa fall kan medlemmarna protestera högljutt mot att få bekosta en renovering igen. Svea Hovrätt 

har som prejudicerande fall gett en bostadsrättsförening rätt att använda relining för att komma till 

rätta med läckande avloppsstammar (VVS-forum 2010). Relining säkerhetsställer fungerande 

avloppsstammar utan att man behöver bekosta nya badrum i förtid. 

Det finns också de fastighetsägare som av ekonomiska skäl behöver sprida ut kostnaderna. Ett 

traditionellt stambyte har en hög investeringskostnad följt av höga räntekostnader under en lång 

avskrivningstid. Eftersom relining möjliggör en uppdelning mellan avlopp, tappvatten och badrum 

slipper man åtgärda allt på en gång utan kan efter en relining utföra badrumsrenoveringar allt 

eftersom det behövs med små spridda investeringskostnader som resultat.  
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En förenings jämförelse mellan relining och våtrumsrenovering, ett 

exempel  
En förening inom Riksbyggen (Josefsson C. 2010) behövde se över sina badrum och stammar och 

genomförde en enkätundersökning hos sina medlemmar. Valen bestod av att göra en relining av 

rören och skjuta upp stambytet eller att göra ett stambyte direkt.  

De tekniska/ekonomiska delarna av enkäten lyder som följer: 

 ”Uppgraderingen av rören innebär: 

1. Alla avloppsledningar och golvbrunnar behandlas med plastmassa 
2. Att det inom lägenheterna kommer att dras fram nya vattenledningar. Detta görs genom att 

dra upp ledningar till ex en klädkammare och därefter fram till badrum och kök genom 
dragning i takvinkel. 

3. Att i källaren byta galvaniserade kallvattenledningar och avstängningsventiler på 
kallvattenledningar mm. 

Detta arbete kommer att ta 2-3 dagar. 

Med detta alternativ kommer månadsavgiften att höjas med ca 200-225 kronor 

Den kompletta våtrumsrenoveringen innebär: 

1. Att byta avlopps-, kall, och varmvattenledningar i alla stammar i badrum, kök och toaletter 
2. Att badrummen renoveras och då ingår regelmässig fuktspärr, nya kakelplattor på väggar och 

klinker på golv. 
3. Att montera ny WC-stol och nytt tvättställ med engreppsblandare. 
4. Att montera nytt badkar eller ny vinkelduschvägg inkl. ny termostatblandare 
5. Att byta golvbrunn med nytt läge 
6. Att byta vatten och värmeledningar till nya förkromade ledningar och då med nytt läge så att 

de inte är placerade i våtzon 
7. Att montera nya toapappershållare, handdukstorkar, klädkrokar och speglar. 
8. Att måla tak, fönster mm 
9. Att i källaren byta galvaniserade kallvattenledningar och avstängningsventiler på 

kallvattenledningar mm. 
Detta arbete kommer att ta 4-6 veckor. 

Med detta alternativ kommer månadsavgiften att höjas med ca 500-550 kronor.” 

Medlemmarna röstade fram att det skulle göras en fullständig badrumsrenovering.  

I exemplet är inte avskrivningstiderna kända. Det gör det svårt att tolka prisskillnaden. En reflektion 

är att alternativet med relining här verkar ha ett högt pris jämfört med alternativet med traditionellt 

stambyte med avsevärt större omfattning. En annan faktor som förmodligen påverkade valet var för 

alternativet med relining, dragning av vatten i taket genom lägenheten. 
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Vad är viktigt att tänka på vid upphandling 
Generellt för en upphandling av en tjänst gäller att man som beställare är tydlig med vad man vill ha. 

Det är viktigt att känna till att avloppssystemet är just ett system och att samtliga delarna i systemet 

måste fungera tillsammans.  Det kan vara en god investering att låta en konsult hjälpa till med en 

förstudie. 

1. Förstudie 

2. Gör en behovsanalys 

3. Bedöm omfattning  

4. Golvbrunnar och dess anslutning mot tätskiktet är särskilt viktiga att granska 

5. Vad betyder renoveringen för fastigheten över tid och för framtida renoveringar 

6. Upprätta ett tydligt förfrågningsunderlag 

7. Kräv transparens och noggrann dokumentation 

8. Granska garantier, ansvarsfördelning och referenser 

9. Vid relining, låt en utomstående rörinspektör felsöka inom garantitiden och säkerhetsställ att 

de filmar både framåt och bakåt. 

10. Utför en 2-årskontroll 

Man ska också ha i tankarna att det inte är fel att blanda traditionellt stambyte med relining. Många 

stambyten lämnar samlingsledningar i bottenplattan och dagvattenstammar ouppmärksammade. En 

relinad samlingsledning och serviceledning säkerhetsställer bra funktion och flöde ända ut till den 

kommunala anslutningspunkten. 
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Slutsats 
Sammanfattningsvis finns det tre fall där relining är ett bra alternativ: 

4. Om det är en akut läcka på avloppssystemet som inte går att lösa snabbt på annat sätt 

5. Om lägenheten redan har renoverat badrummet och golvbrunnen och dess övergång till 

tätskiktet är i gott skick. 

6. På ställen där det är mycket kostsamt eller näst intill omöjligt att byta rören eller i byggnader 

där känslig verksamhet finns som inte kan störas. 

De viktiga resultaten av den här rapporten kommer ifrån den av intervjuer sammanställda bild av hur 

reliningbranschen ser ut utifrån ett beställarperspektiv. Intervjuerna ger en tydlig bild av relining som 

en metod som fungerar och som många gånger är ett lönsamt alternativ jämfört med ett traditionellt 

stambyte. Det framgår också att relining inte alltid kan ersätta ett stambyte utan är ett bra 

komplement då omständigheterna gör det ekonomiskt eller praktiskt svårt att stambyta på vanligt 

vis. 

Undersökningar ur miljösynpunkt redovisar relining av avloppsrör som ett miljövänligt alternativ. 

Relining medför inte byggsopor i den grad stambyte gör och riskerar heller inte att fungerande 

material byts ut i förtid. Vid en närmare studie av Bisfenol A framgår det att den stora risken Bisfenol 

A medför inte gäller relinade avloppsrör. Bisfenol A brytts snabbt ned i jord och sötvatten, likväl som 

i reningsverken där emissionerna från epoxibehandlade avloppsrör hamnar. Den här rapporten 

behandlar inte ingående frågan om Bisfenol A i dricksvatten som kan förekomma efter relinade 

vattenledningar.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv visar studien att relining är som mest fördelaktigt då ytskikten är nya 

och då rivningsarbetet är komplicerat och extra kostsamt. Det verkar också finnas utrymme för att 

priset för relining kan pressas. 

Huruvida livslängden är i enighet med vad reliningföretagen lovar går inte att säga idag. De äldsta 

relinade rören är bara 20 år så än så länge kan man bara förlita sig på var olika tester visar.  

Rekommendationerna från intervjuerna är dock att man ska vara medveten om att relining oavsett 

metod är ett hantverk och att det kräver en väl utförd förstudie och grundarbete för att ge ett bra 

resultat.  

Relining medför också att man kan ha en mer nyanserad bild av hur en underhållsplan ser ut. 
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Förslag till vidare forskning och utveckling 
Efter att ha granskat reliningbranschen och fått höra om ständig utveckling, lyser ändå 

bildanalyserande datorprogram med sin frånvaro.  Som exempel skulle jag kunna tänka mig att de 

som använder Baltoflake ecolife följer de anvisningar som Jotun ger genom att använda sig av 

kontrastfärger för de olika lagren som sprutas ut. Använder man färgerna blå och röd kan en dator 

med videoanalysmjukvara direkt larma om lagren med plast inte skulle överlappa varandra 

fullständigt. Detta i kombination med ett motorstyrt munstycke för att eliminera den ryckiga rörelse, 

som en människa bidrar till, skulle förstärka kundens övertygelse om att man får en bra produkt. 

Kamerorna idag är bra ur bildmässigt perspektiv, men de är fortfarande ofta analoga och lämnar 

granskningen åt en person. Ett ständigt återkommande och tidskrävande problem är kondens på 

kameralinsen. Spolningen av rören som sker strax innan en TV-inspektion är mer effektiv om man 

använder hett vatten. Tyvärr innebär det att kameraoperatören måste vänta ganska länge på att 

ångan ska försvinna så att inte immbildning sker på linsen. Under mitt studiebesök med en TV-

inspektör fick kameran tas upp åtskilliga gånger för att imman skulle torkas av. Jag kan inte tänka mig 

att en uppvärmd lins som inte immar är svår att tillverka. 
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Ordlista 
Avloppssystem Serviceledning, samlingsledning, stam, stick, förgreningar, grodor. Alla 

rördelar som transporterar ut avloppsvatten från en fastighet. 

Avluftning Stående ledning som mynnar på vind och tak. 

Baltoflake ecolife Plastmassa producerad av Jotun som används av bl.a. Proline 

Dagvattenledningar Även kallat regnvatten. De ledningar som betjänar stuprör, takbrunnar, 
spygatt och gårdsbrunnar. 
 

Elasticitet Värmeskillnader leder till rörelser i husens konstruktioner. Krafterna är 
väldigt stora och bryter på rören. 
 

Grenrör Avstickande ledning från annan. 

Groda            Allmän term för liggande ledningar i badrum med anslutning till handfat, 
toalett och golvbrunn.  

Relining Samlingsbeteckning för all renovering och förnyelse av rör med icke 
förstörande metoder. 
 

Grenrörsförstärkning       Förstärkning i området runt grenrörets insida. Används vid installation av 
flexibla foderrör. 
 

Okulär besiktning 
 

Desamma som en visuell besiktning. Här genom en kamera. 

Samlingsledning Huvudledning som oftast ligger ingjuten i källargolv och betjänar övriga 
ledningar i systemet. Ledningen ansluter till kommunalt ledningsnät. 
 

Sanitära enheter Ledningar som betjänar tvättställ, toa, utslagsbackar, diskbänkar och 
brunnar.             
                                

Servisledning Är den del av avloppsledningen som ligger utanför huskroppen och 
ansluter mot kommunala ledningar. Ledningen ligger på tomtmark och är 
fastighetsägarens ansvar. 
 

Sidodragning Benämning på den del som viker av 90 grader från stående till liggande 
placering t.ex. i ett golv eller vid tak och efter minst 0,3 m viker av 90 
grader igen till stående placering. 
 

S-ning Snarlik sidodragning men, viker av med 45 graders böj och ändrar 
placering i sidled med 0-0,5 m på den stående ledningen. 
 

Spillvattenledning Även kallat avlopp, de ledningar som betjänar tvättställ, toastolar, 
utslagsbackar, diskbänkar och brunnar 
 

Stam Stående ledning 

Stamledningsrenovering En beteckning för relining av rör och ledningar i fastigheter. 
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Bilagor 
 

Intervjufrågor med svar och kommentar 
 

Fråga 
 

Informant Svar 

Hur många 
stambyten/reliningsprojekt har du 
varit med om? 

1 Inga stambyten, 2 reliningar  

 2 Vi har sedan 2005 utfört över 2000 lägenheter med relining. 

 3 två stambyten och 1 relining 

 4 6-7 projekt varav 1 relining 

 5 Bara relining. 1500 lgt sedan 2004 

 6 15 stambyten och 7 reliningsarbeten 

 7 Många stambyten 1 relining 

 8 10 stambyten och 20 reliningsarbeten 

 9 2 stambyten och 1 relining 

 10 5 stambyten och 1 relining av en fastighet om 165 lgh. 

 13 Många. Vi har 11 000 lgh som ses över just nu. Kan vi lösa uppgiften 
med kvarboende väljer vi relining. 

 14 stambyten i ca: 3000 lgh. Relining i bottenplattan och stick i markplan. 

 15 2 stambyten och 1 relining 

 16 6 stambyten och 2 reliningar. 

   

Kommentar:  Erfarenhet och kunskap om relining skiljer sig mellan dem som 
intervjuats. Vissa har bara erfarenhet från 1 projekt medan andra har 
lång erfarenhet. 
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Vad har varit avgörande vid val av 
relining istället för stambyte på 
traditionellt sätt. 

1 Kvarboende, tid, pengar samt fungerande badrum och kök 

 
 

2 Priset. Eftersom vi har eftersatt underhåll och har fått en hel del 
vattenskador genom åren har många badrum renoverats. De är så pass 
många att vi inte velat göra om den investeringen igen i förtid som 
följd av ett stambyte. 

 3 Kostnaden. Resultatet lovade lika bra. Vi hade läckage i stammarna 
men tappvattnet var bra. 

 4 Vi tillsatte en grupp om 5 personer som gjorde en noggrann 
undersökning med flera studiebesök. Det ledde till att vi bättre kunde 
bedöma om relining eller stambyte var att föredra. 

 5 Pris, kvarboende, tid.  Vi har ramavtal 15000 kr per lgh för relining 
samt ramavtal för badrum. 

 6 Nya badrum. Vi har relinat för att undvika resursslöseri. 

 7 Nyfikenhet. Som bolag ville vi testa och få egen erfarenhet. Vi hade 
också väldigt långa stick till köken och det var dessa som också var 
problematiska. Det skulle vara dyrt att bryta upp köken och 
badrummen. 

 8 Ingreppets omfattning. Ska allt rivas är ett traditionellt stambyte att 
föredra. Total kostnad bestämmer. Vid relining spar man 
byggkostnader och evakueringskostnader.  

 9 Nyrenoverade badrum 

 10 Pris, tid och att det var ett akut problem med stopp. 

 13 Kvarboende är viktigaste biten för oss. 

 14 Dyrt att bila upp och byta i bottenplattan. 

 15 renoverade badrum 

 16 Konditionen på våtrummen har varit avgörande. Kvarboende och pris 
är också starka faktorer 

   

Kommentar:  En stark gemensam faktor för att använda sig av relining är att badrum 
och tappvattenstammar är i bra skick. Kvarboende förstärker den 
ekonomiska vinsten man gör i att slippa bryta upp ytskikten. Det finns 
också anledning att välja relining där ett stambyte är extremt svårt. 
Exempelvis i skyddsrum eller under ytskikt som är dyra och svåra att 
återskapa. 
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Har ni räknat på alternativen, 
relining eller traditionellt stambyte? 

1 Vi har inte lyxen av bostadskö som större städer har. Vi kan inte 
totalrenovera för att gardera oss och sedan bara höja hyran. Här finns 
risken att dyra hyresrätter står tomma. Eftersom vi måste vara 
sparsamma både långsiktigt och kortsiktigt kräver det att vi utnyttjar 
livslängden optimalt. Det är lätt hänt att underhållet blir eftersatt men 
det är bättre än att renovera i förtid. Relining är en bra metod för att 
snabbt kunna gå in och laga gamla stammar, dock får de inte vara så 
gamla att de inte tål rengöringen. 

 2 Ja, och vi har upprättat ramavtal 

 3 Ja, kalkylen visade att relining var bäst 

 4 Ja, vi gjorde en överslagskalkyl där vi tog med de viktigaste 
parametrarna. 

 5 Vi har gjort upphandlingar för ramavtal för relining samt badrum + 
vatten. 

 6 Nej. Vid nya badrum är relining enda alternativet. Det är ointressant att 
ta in offert för stambyte. 

 7 Vi gjorde grova kalkyler. 

 8 Ja 

 9 Nej 

 10 Vi gjorde överslagsberäkningar men eftersom badrum och kök är i bra 
skick uteslöt vi snabbt ett stambyte. 

 13 Vi jämför alltid offerter. Priser, ingrepp och tid. 

 14 Vi har partneravtal med Skanska och vår kontakt där har 40 års 
erfarenhet av ROT 

 15 behövdes inte eftersom badrummen var nya 

 16 Ja, och det är badrummen som styr. Vi stambyter men relinar partiellt 
de stick till de badrum och kök som är i gott skick. 

   

Kommentar:  För de som har nya tät- och ytskikt krävs det inte så noggranna 
beräkningar för att inse att relining är en god investering. Intressant är 
också som informant 1 anger att stora investeringskostnader kan vara 
svåra att få teckning för. Relining sprider ut kostnaderna och minskar 
räntekostnaderna. 

   

Hur gamla var 
badrummen/tätskikten? 

1 De har 10-20 år kvar att leva, både badrum och tätskikt. 

 2 Vi relinar alltid, oavsett badrummens skick. 

 3 30 år. Vi bedömde badrummen i så bra skicka att de inte behövde bytas 
än. 

 4 Badrummen hade ca: 15 år kvar i bruk. De var i bra skick men saknade 
tätskikt. Det gjorde att vi på vissa ställen kunde byta golvbrunnen utan 
att riva hela badrummet. 

 5 Olika. Vi gör inte stora ingrepp utan renoverar efter behov. 

 6 Tillräckligt nya. 

 7 Vissa är 50 år andra är nyrenoverade 

 8 Bra 

 9 1995-1999  

 10 Vet inte. Men ganska nya. 

 13 Är badrummen slitna och gamla gör vi ett traditionellt stambyte. I vissa 
fall byter vi stående stammar och relinar sticken och ibland bara delar 
av sticken. 

 14 Inga badrum relinades. 

 15 Nya  

 16 I bra skick 

   

Kommentar:  I en del fall är tät- och ytskikt avgörande för att relina som en 
renovering inför ett stambyte 15 år senare. I andra fall relinar man 
oavsett badrummens skick. 
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Vad relinades? Avloppsstammar, 
dagvatten, tappvatten, golvbrunnar? 

1 Avloppsstammar, tappvattenstammarna var bra. Golvbrunnen relinades 

 2 Idag så gör vi oftast vid ett ingrepp i en lägenhet helt nya eldragningar 
och vattenledningar samt vattenstammar. Vi byter också alltid 
golvbrunnen och eventuellt dess läge. När detta är gjort så relinar vi 
avloppen. 

 3 Bara avloppsstammar, tappvatten var bra och byts om 30 år. 

 4 Bara avloppsstammar samt vissa golvbrunnar. 

 5 Avloppsstammar och ibland golvbrunnarna. 

 6 Avloppsstammar 

 7 Bara avlopp 

 8 Avlopp. Ska man flytta på golvbrunnen byts den, annars relinas den. 

 9 avlopp, tappvatten i bra skick 

 10 Bara stickstammar och golvbrunnar. Ej stående stammar. Vattensidan 
är bra. 

 13 Vi har relinat avlopp. Vi byter alltid golvbrunnen.  

 14 Avlopp och en golvbrunn i ett skyddsrum.  

 15 Avlopp och golvbrunnar 

 16 Bara avlopp. Tappvattenstammarna byts alltid. 

   

Kommentar:  Många passar på att byta golvbrunnen vid en relining. Dels för att 
eventuellt flytta läget men också för att säkerhetsställa en tät övergång 
mot tätskiktet. 
Behåller man badrummens ytskikt och tätskikt relinas vanligtvis 
golvbrunnen också. 

   

Hur lång livslängd förväntar ni er på 
reliningen? 

1 25 år 

 2 Vi förväntar oss 50 år 

 3 Minst 30 år men även om det skulle vara en glädjeräkning är relining 
ekonomiskt försvarbart. 

 4 15 år. Sedan totalrenoverar vi badrummen med traditionellt stambyte. 

 5 30 - 40 år 

 6 Vi förväntar oss 20-30 år.  

 7 30 år 

 8 50 år 

 9 20 år 

 10 Vi blev lovade 15 års livslängd och det förväntar vi oss. Det var 10 år 
sedan och det är bra fortfarande. 

 13 25-30 år 

 14 30 år 

 15 25 år. Då stambyter vi och renoverar badrummen. 

 16 30 år 

   

Kommentar:  Det är vanligt att man tar utlovad livslängd med en nypa salt. Många 
som blivit lovade 50 år budgeterar, för att vara på säkra sidan, med ca: 
30 år.  
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Diskuterade ni eventuella 
byggtekniska risker, relining ev. kan 
medföra? 

1 nej 

 2 Risken är förstås att livslängden inte uppfylls.  

 3 Nej. 

 4 Ja, vi talade om risken för skada vid rensning. Detta hände också men vi 
var beredda både praktiskt och juridiskt så det var inte något problem. 
Under upphandlingen påpekade vi också att vi ville ha samma arbetslag 
hos oss som hade utfört de stamrenoveringar vi gjort studiebesök till.  

 5 Vi använder oss alltid av referenser vid upphandling. Vi har också en 
entreprenörsgrupp som har avstämningsmöten då och då. De utbyter 
erfarenheter och tips. 

 6 Vi har ett större förtroende för Proline än för andra. De har bra 
dokumentation och en bra dialog med oss. 

 7 Vi anlitade ett litet företag som använder dakkimetoden. Vi vet inte hur 
länge det företaget finns kvar och vad som händer med garantierna vid 
ev. problem. 

 8 Man kan räkna på löpmeter eller totalpris. Räknar man på totalpris 
utgår man från ritningarna. Om dessa är dåliga leder det till 
tilläggskostnader. Det är också vanligt att dagvattenledningar är 
anslutna till avloppsstammarna utan att det syns på ritningarna.  

 9 Nej. Vi har blivit lovade 50 års livslängd men räknar med 20 år eftersom 
tekniken är ny. Det är god ekonomi i 20 år. Skulle det hålla längre är det 
ännu bättre. 

 10 Det finns alltid risker med alla byggprojekt. Vi tog in referenser inte 
bara på företaget utan även på arbetsstyrkan. Vi hade också löpande 
egenkontroll genom projektet. 

 13 Vi lägger mycket tid på en bra förstudie. Där det finns svackor byter vi 
lokalt innan vi relinar. 

 14 Nej 

 15 Nej.  

 16 Nej.  

   

Kommentar:  Många såg relining som ett hantverk där resultatet påverkas i stor grad 
av vem som står bakom maskinen. De var också överens om att det är 
en risk man finner genom hela byggbranschen. 
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Om problem uppstod vid 
reliningsarbetet, vad var det, när och 
hur uppstod det och hur löstes 
problemet? 

1 På ett ställe bedömdes stammen för tunn för att rensas. Där bytte vi 
stammen 

 2 De reklamationer vi har fått kan man räkna på en hand. I dessa fall har 
man fräst upp och relinat på nytt. Vi har också varit med om att de 
befintliga stammarna är så tunna och sköra att sedimenteringen varit 
betydande för hållfastheten. Där har man inte kunnat rensa utan vi har 
fått byta dessa stammar och relinat ihop med det övriga systemet. 

 3 Inga problem uppstod.  

 4 Nej. Skada vid rensning gick på arbetsförsäkringen. 

 5 av de 1500 lgh har vi haft 2 reklamationer. Det var plastmassa som 
runnit och dimensionsförändrat en krök. Det upptäcktes, frästes och 
relinades igen. 

 6 Nej 

 7 Några stambitar fick vi byta innan relining med de var väldigt duktiga 

 8 Ritningsfel, dagvattenpåstick och ibland bakfall. 

 9 Ett par skador vid rensningen. Det lagades och gav inga följdfel. 

 10 Nej inga problem. 

 13 Vi har haft väldigt lite problem. Vid ett tillfälle var det jobbigt att relina 
rören på en vind mitt i vintern. Vi hade -20 grader. 

 14 Inga problem uppstod 

 15 Vi bytte alla synliga rör i källaren och i något fall stämde inte 
ritningarna. Det gjorde att det tog lite längre tid än beräknat. 

 16 alla stammar gick inte att relina så vissa fick vi byta 

   

Kommentar:  Problem vid rensning är man i de allra flesta fall noga förberedda på. 
 

 

 

 


