
RØRFORNYING
uten graving, riving, støy og støv



Hvorfor rørfornying?

Vann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år 
vært innom diverse teknikker, metoder og materialer. Noen har tålt tidens tann 
mer enn andre, men felles for alle rørsystemer er slitasje, korrosjon, aldring og  
medfølgende fare for lekkasje. I Norge har vi et etterslep på vedlikeholdet av vann- 
og avløpssystemer.

Materialer

I byggeboomen mellom 1950 og 1970 ble soilrør 
av støpejern benyttet. Fra 1970-tallet tok PVC og 
ABS-rør over, men også disse materialene har 
sine svake sider. Korrosjon og slitasje finnes også i  
uttrekksledninger til kommunalt avløp, gjerne 
gjort i materialer som betong- og leirrør. 
Godt inne i det nye årtusenet begynner mange  
borettslag og boligsammenslutninger å oppleve 
drifts problemer, og vurderer hvorvidt det er på 
tide med en renovering av rørsystemet. 
 

Alternativer

I prinsippet står man overfor to valg: 
Helt nye rør, med alt av kostnader 
og ubeleiligheter det fører med seg,  
eller rehabilitering av eksisterende 
rørsystem. TT-Teknikk utfører det siste. 
Vår metode for rørfornying dreier seg 
om noe så enkelt som å støpe nytt 
rør i det gamle røret. Fordelen? Man  
slipper riving, og lang anleggsperiode 
med fravær av vann, avløp og sanitær-
tilbud. Kostnadene er i tillegg langt  
lavere for dette alternativet.



Vår teknikk består i korthet av at en epoksymettet strømpe blåses inn i eksis-
terende avløpssystem. Når epoksyen herdes, eksisterer så en helt ny konstruksjon 
inne i avløpssystemet, et fullkomment, støpt rør. Denne metoden skiller seg vesentlig 
fra andre metoder, som i større grad baserer seg på gjenværende styrke for den 
tidligere konstruksjonen, eksempelvis ved at man sprayer et belegg på innsiden av 
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Kompressor

Soilen kappes på loftet og rørfornyes gjennom alle etasjer.

Med trykkluft føres strømpen ned i soilrøret.

Strømpen herdes med varmluft. Deretter kappes den oppe 
og nede. Så freses hull til grenrør inn til hver boenhet.

avløpsrørene, som i så måte danner det nye ”røret-i-røret”. I forkant av støpingen 
inspiseres og kartlegges avløpssystemet i sin helhet med kamerateknologi. Deretter 
høytrykkspyles og renses de. Innblåsingen av epoksystrømpen skjer ved trykkluft, 
noe som gjør at den tilpasser seg eksisternde rørgeometri. Denne metoden kan 
brukes på alle typer avløpsrør.

En ferdig foret grenstrømpe føres ned til forgreningen.

Grenstrømpen trekkes så inn til hver boenhet. 

Etter hele prosessen inspiseres rørsystemet med videokamera.



Økonomi

Besparelser i både tid og penger er hovedargumentet for å benytte seg av rørfornying. 
 Det koster vesentlig mindre enn å legge nye rør, og har like lang levetid. Dette gjør det 
også lettere å fordele kostnadene på de enkelte husstander. Det vi likevel opplever at 
folk  setter mest pris på, er at man slipper å rive i vegg/tak, pigge opp baderomsgulv 
m.m, og best av alt; anleggsperioden er på bare noen få dager, sett i forhold til den 
lange anleggsperioden helt nye rør ville krevd.

Ditt nyrenoverte baderom får med andre ord stå i fred. Dette er for de fleste en kjær-
kommen fordel. Å pusse opp et bad koster gjerne svært mye, noe som ville vært en 
direkte konsekvens av å legge helt nytt rørsystem. Rørfornying er med andre ord en 
vinn-vinn-situasjon hvor man får nye rør, slipper oppussing av baderom og attpåtil 
unngår en lang periode uten sanitærtilbud.

Miljø

En storstilt anleggsperiode med utskiftning av rør og stort forbruk av nye bygge-
materialer medfører selvfølgelig stor avfallsproduksjon og material forbruk. I tillegg 
kommer også de utskiftninger hver enkelt boenhet må foreta i etterkant. Med  
rørfornying slipper man altså å påføre miljøet unødige belastninger. De nye rørene 
vil dessuten ha en lang levetid, og metoden i seg selv har lavt materialforbruk, og 
benytter seg ikke av stoffer som er giftige for miljøet.

Mange har investert mye tid og penger i nytt bad. 
Men hva skjuler seg under overflaten? 
De fleste tenker på rørsystemet som noe som ”bare skal virke”, men den dagen rør-
systemet svikter står man i fare for å måtte pigge opp gulv med dyre fliser og membran. 
Alternativet er billigere. Vår metode skaper et nytt, fullverdig rør. Og baderommet består!
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Referanser
Vi har lang erfaring med rørfornying, spesielt i Oslo og Akershus-regionen. Vi har  
renovert alt fra avløpssystemer i store borettslag til avløpssystemer for offentlige 
etater. Faktisk kan over 2.000 leiligheter i dette området skylle ned avløpsvann og 
kloakk i fornyede rør fra TT-teknikk. Vi rørfornyer alle typer rør, f.eks:

Hovedledninger avløp
Hovedledninger drikkevann
Uttrekksledninger
Bunnledninger
Overvannsledninger

Vår metode er dessuten unik for avløpsledninger av PVC. Rørfornying med 
epoksystrømpe er eneste fullgode erstatning når gamle, ofte sprukne  
PVC-rør skal repareres. Gamle PVC rør danner et skjørt fundament, men  
TT-teknikks metode danner en fullkommen konstruksjon, selv i dårlige  
PVC-rør.  Referanser kan oversendes på forespørsel.

Rørfornying er en velprøvd metode, og vi gir samme garanti som for 
nye anlegg. Forsikringsselskaper godtar også metoden som erstatning for helt nytt 
rørsystem. Vår teknikk er utviklet spesielt med tanke på – og med høstede erfaringer 
fra – norske byggetradisjoner.

TT-Teknikk har i tillegg til rørfornying et bredt spekter av tjenester, bl.a. slam suging, 
rørinspeksjon, gravetjenester, høytrykkspyling, trykkprøving og rens av ledninger.  
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale og informasjon om våre tjenester.  
Vi har døgnservice i Oslo og Akershus.

Taknedløp
Innvendige avløpsledninger, soil
Innvendige avløpsledninger, PVC, ABS
Rehabilitering av gulvsluk
Punktreparasjoner
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