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UNDERHÅLLSSPOLA REGELBUNDET – UNDVIK AKUTA PROBLEM!

VI LÖSER ERA
AVLOPPSPROBLEM

Ett långsamt flöde, kluckande ljud och dålig lukt i avlopp  
kan vara tecken på att det är dags för en högtrycksspolning. 
Spolpågarna arbetar med spolningsteknik som är skonsam 
för rören och anpassad till den typ av stopp det rör sig om.

Slamsugning
Vi utför effektiva slamsugningar i det 
större ledningsnätet och i enskilda 
installationer som till exempel olje-, 
fett- och slamavskiljare, spolrännor, 
septitankar, dagvatten- och trekam-
marbrunnar m.m. 

Oljeavskiljare
Spolpågarna AB är auktoriserade 
av branschorganisationen Sveriges 
Tankrengörings- och Saneringsföre-
tag (STOR) att kontrollera och besik-
tiga oljeavskiljare utifrån kommuners 
och miljöförvaltningars krav samt 
enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och 
Standard SS-EN 858.

Oljeavskiljare skall besiktas vart 5:e 
år och var 6:e månad skall oljeavskil-
jaren tömmas och kontrolleras.  

Rotfräsning
Problem i avloppen kommer ibland 
av rötter, flytspackel, rostavlagringar 
eller andra hårda beläggningar. Vi 
kan ta bort dem på ett säkert och 
effektivt sätt med hjälp av ett fräsin-
strument kombinerat med filmning. 

Jour
Eftersom översvämningar och 
avloppsstopp inte alltid sker på 
kontorstid så har vi jour dygnet runt 
vilket innebär att du får kompetent 
hjälp med rätt utrustning när du 
behöver det. På så vis sparar vi stora 
kostnader åt våra kunder varje år.

JOUR DYGNET RUNT!  
040-21 21 20



Rörinspektion är en effektiv metod för att
kontrollera rörens skick. Blir det t.ex. ofta
stopp i toan? Eller stopp i vasken? Då är
rörinspektion ofta rätt väg att gå. Vi har
utrustning för att filma rör och hitta orsaken
till många olika typer av återkommande
problem. Rörinspektion kan även användas
i förebyggande syfte, t.ex. inför renovering, 
vid nyinstallationer, vid besiktning inför över-
tagande av fastighet m.m. 

Vi filmar rören och dokumenterar ledningar-
na och eventuella avvikelser. Vanliga fel som
upptäckts vid rörinspektion kan t.ex. vara
skarvförskjutningar,sprickror, sättningar, 
rötter i rören, beläggning från flytspackel 
eller rostavlagringar, främmande föremål 
som spolats ner i toaletter o.s.v. Ofta kan 
vi erbjuda en effektiv lösning för att åtgärda 
problemet. 

 
Vi är auktoriserade av STVF.

Felsökning 
Filming av rören sker vid återkommande 
problem i avloppet, för att hitta orsaken och 
omedelbart kunna åtgärda problemet.

Besiktning av funktion
Filmning görs för att bedöma ledningens 
funktion, t.ex. för att kartlägga omfattning av 
påbyggnad och sedimentering. Denna typ 
av rörinspektion sker när ledningsägaren vill 
ha information om nätets status.

Besiktning av kondition
Rören filmas för att få en insikt i ledning-
arnas kondition inför en ombyggnad eller 
renovering. Kraven vid denna typ av rörin-
spektion är högre än vid felsökning.

Slutbesiktning
Filmning av nylagda eller renoverade rör 
i syfte att dokumentera rörskador och 
produktionsfel samt för att säkerställa att 
ledningen är fri från byggrester m.m. Besikt-
ningsfilmning ska ej utföras av den entre-
prenör som utför nyläggning/renovering av 
ledningar.
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JOUR DYGNET RUNT! 040-21 21 20

RÖRINSPEKTION
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Med mer än 30 år i branschen har vi gedigen kunskap och erfarenhet


