
Kvalité & Miljöcertifi eringen
Vi är stolta över vår certifi ering och vi 
är ett av få företag som är certifi erade 
enligt ISO9001 (kvalité) och ISO14001 
(Miljö) inom reliningsbranschen. 
Certifi eringen vart klar 2013

Allt detta gör vi för att vara så effektiva vi kan mot våra kunder men också för vår 
gemensamma miljö. Vi vill att våra kunder och vår personal ska känna trygghet med 
hur vi arbetar och med vårt slutresultat.

I början på 2013 startade Svensk Röranalys O3R - ett projekt som syftar till att ska-
pa ytterligare en plattform att stå på inför framtiden. Inom ramen för projektet har vi 
genomfört en ISO-certifi ering både gällande kvalité (ISO9001) och miljö (ISO14001). 
Vi valde att sammanfatta vårt arbete i en förkortning O3R som betyder ett O och tre 
R, Ordning, Reda, Rätt och Riktigt

För att ytterligare effektivisera vår kontroll har vi investerat i ett ärendehanterings-
system, som ger oss möjlighet att öka våra åtaganden och hantera fl er och större 
projekt.

Vi har säkerställt att vår reliningsmetod överträffar de krav som BRiF (Branschföre-
ningen Relining i Fastighet) ställer på sina medlemmar.

Genom de åtgärder vi genomfört vill vi bli en ännu bättre leverantör, samarbetspart-
ner och arbetsgivare.

Välkommen att kontaka oss!

Vad kan vi 
hjälpa dig med?

ISO Certifi eringISO Certifi ering

O3R - Ordning Reda Rätt RiktigtO3R - Ordning Reda Rätt Riktigt Vi skräddarsyr en lösning
utifrån dina behov!
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• Extra spolning av första våning mot samlingsledning
• Rengöring av golvbrunnar och extra kontroll av 
   golvbrunn för hand
• Rengöring av vattenlås med avloppsrensare
   (kök och handfat)
• Nyckelhantering
• Två aviseringar
• Egenkontroll lämnas efter utfört arbete 
   och arkiveras i onlinetjänst
• Uppdaterat lägenshetsregister
• Fyra års garanti
 

Ett stambyte i fastighet har traditionellt sett inneburit 
en hel del olägenheter för de boende. I vanliga fall 
utryms fastigheten eller så bor man kvar med buller 
och damm. Denna typ av byggarbetsplats har en 
mängd miljöfaror med bl a asbest och bly. Med vår me-
tod slipper man detta och man kan bo kvar samtidigt 
som vi renoverar rören. Vi behöver inte bryta upp golv 
och väggar. Det hela går snabbt och tar i normalfallet 
bara några dagar.

Relining med Repiper  
De metoder vi använder har förfi nats genom åren och 
vi arbetar hårt för att ständigt utveckla nya arbetssätt. 
Idag arbetar vi med patenterade metoder från vår 
leverantör Repiper och är ISO-certifi erade samt med-
lemmar i branschföreningen BRiF. Vi har sedan 2001 
relinat över 50.000 lägenheter och våra referenser 
fi nns både inom stat, kommun och givetvis från hun-
dratals bostadsrättsföreningar. 

Vad är det som utmärker vår relining 
och gör oss unika?
• Relining utförs ned till 40mm rör med 
   strumpmetoden
• Repipers verktyg gör att vi kan sätta 
   grenförstärkning på svåråtkomliga ställen
• Relining i fl ödesriktning
• Vi håller våra tidsplaner
• Lång erfarenhet
• Upp till 10 års garanti på utfört arbete
• 40-50 års livslängd

Vi har ett fl ertal olika tjänster som samtliga syftar till 
att ge både kontroll och överblick av avloppssystem. 

Funktionsbesikning
Denna tjänst utför vi när ni önskar information om 
ledningsystemets status och kapacitet. 

Stamschema
En grundläggande förutsättning för att kunna skapa ett 
beslutsunderlag för t ex ett stambyte, är att man vet 
hur stammarna går och hur många som fi nns. Låt vår 
tekniker göra ett stamechema åt er. 

Stamanalys
För att få svar hur ert system ser ut tar vi ut en del av 
er stam och genomför en analys av denna. 

Husanalys
För att få en överblick av hur det ser ut i respektive 
lägenhet gällande ventilation, fukt och vad som är bytt 
så genomför vi en lägenhetskontroll. 

Jour
Vi har jour-tjänst efter kontorstid i hela Stockholms län.

NON STOP
Prenumerera på att fungerande avlopp

Råttstopp
Vi har möjlighet att installera råttstoppet JAFO RAT-EXX 
som är ett miljö- och djurvänligt sätt att stoppa råt-
torna från att komma in i systemet. 

Flödesökning (golvbrunn)
För att få äldre golvbrunnar att fungera som nya kan vi 
fräsa bort gammal beläggning. Denna enkla renovering 
spar både pengar och miljö och ger en bättre funktion.  

Tjänsten innehåller
• Film och dokumentation arkiveras och levereras
   i en onlinetjänst
• Egenkontroll gör efter utfört arbete
• Skriftlig information om statys och kapacitet
   i onlinetjänst

Konditionsbesiktning - bottenplatta
Ge inte råttorna någon chans! En tät och hel botten-
platta är ett bra skydd mit skadedjur som t ex råttor. 
En konditionsbesiktning ger en bra kontroll av hur det 
ser ut.  En rörinspektions (fi lmning) utförs för att ge 
nomformation om rörens kondition inför  en eventuell 
ombyggnad eller renovering av bottenplattan.

Tjänsten inehåller
• Spolning av bottenplattan 
   (hetvatten + anpassningsbart tryck)
• Mekanisk rengöring för att få bort beläggningar
• Rörinspektion (fi lmning) av hela bottenplattan
• Kameran har vridbart huvud
• TV-inspektör är utbildad av STVF och använder T:25
• Film och dokumentation arkiveras och levereras
    i en online-tjänst
• Skriftlig statusanalys av bottenplatta

Konditionsfi lmning
Få en kontrollerad överblick av ert system genom en 
konditionsfi lmning samtidigt som avloppet blir urspolat 
av ett cerifi erat företag. 

Tjänsten innehåller
• Stamspolning av fastighetens avlopp 
   (hetvatten + anpassningsbart tryck)
• Rörinspektion (fi lmning) av de mest utsatta
   delarna av stammarna - plan 1 och källare
• Filmad stam markeras på ritningsunderlag
• Film och dokumentation arkiveras och levereras
   i en online-tjänst
• Egenkontroller med uppdaterad lägenhetsregister
   lämnas efter utfört arbete
• Skriftliga rekommenderade åtgärder

Konditionsanalys
Vilka lägenheter har nya badrum? Vilka av dem har 
bytt avloppsrören ut till stam? Är vissa delar relinade? 
Vilka delar är av gjutjärn eller plats? Hur fungerar ven-
tilation? Är det fukt i våra badrum? Frågorna är många 

och ovissheten ger en oro som är helt onödig. Vi kan 
med en konditionsanalys ge de svar som behövs. Tjän-
sten ger inte bara ett rent och fungerande avlopp utan 
också en statuskontroll. Detta kan bli ett beslutsun-
derlag för styrelse eller konsult och även fungera som 
underlag vid en upphandling av stambyte eller relining. 

Tjänsten innehåller
• Stamspolning av fastighetens avlopp 
   (hetvatten + anpassningsbart tryck)
• Rörinspektion (fi lmning) av hela avloppssystemet
• TV-inspektör utbildad av STVF
• Revidering av befi ntliga ritningar
• Fil och dokumentation arkiveras och levereras
   i en online-tjänst
• Egenkontroller med uppdaterat lägenhetsregister
   lämnas efter utfört arbete
• Stamanalys av äldsta delen av stam
• Skriftlig statusanalys och bedömning av 
   hela fastigheten
• Ventilationskontroll
• Fuktindikering
• Åtgärder badrum

Felsökning Akut stopp jour
Vi prioriterar att snabbt hitta vad som orsakat prob-
lemet för omedelbart åtgärda. Filmning av ledning kan 
ske efter återkommande problem.

•Åtgärd av problem på plats (om möjlighet fi nns)
•Egenkontroll görs efter utfört arbete
•Jour efter ordinarie öppettider

Genomför stamspolning med jämna mellanrum. Vår 
rekommendation var femte år men i vissa fall kan det 
behövas oftare. Du minimerar risken för stamstopp 
med vattenskador som följd och det förlänger livs-
längden på avloppssystemet. 

Tjänsten innehåller
• Spolning av fastighetens avlopp 
   (Hetvatten + anpassningsbart tryck)

ReliningRelining

TV-inspektionTV-inspektion

StamspolningStamspolning

Övriga tjänsterÖvriga tjänster

VÅRA TJÄNSTER På detta uppslag hittar du en presentation av våra tjänster. Du kan läsa mer om dessa 
på vår hemsida www.roranalys.se. Saknar du något eller vill kombinera tjänster? 
Inga problem - vi skräddarsyr en lösning utifrån dina behov. 


