


Olimb Rørfornying AS
Over 45 års erfaring med rehabilitering i Norge.

Ca. 130 ansatte.

Ca. 100 000  meter rehabilitert rør i året.

341 mill. i omsetning – 2021.

Eid av Aarsleff AS  (3,4 mia Rørteknikk / 20 mia Konsern)



Hva er strømperenovering ?

• Materiale: Filt / Glassfiber, mettet med et flytende 
plaststoff (polyester/epoxy/vinylester).

• Dimensjoner: Ø50 – 2200 mm
• Styrke: Tilsvarende nye rør.
• Varighet: Forventet levetid – 100 år.
• Ledninger: Sp/Ov/Industri



Typer strømpeforinger

• Filtforing.
• Glassfiberforing
• Kombinasjon filt/glass.



Filtstrømpe / Foring

Foringen er laget av polyesterfilt som blir mettet 
med polyester eller epoksy. På det som blir innsiden 
av røret er det sveiset fast et coating /plastbelegg.
Dette sikrer at vann/damp ikke trenger inn i 
laminatet under installasjon/ utherding og gir det 
ferdige røret en glatt overflate.

Foringens oppbygging:



Glassfiberstrømpe/ foring

1.Ytterfolie (UV - / Styren tett)
2.Glassfiber mettet med polyester (Vinylester)
3.Innerlag (Slitebelegg av polyesterflis)
4.Innerfolie (Fjernes etter utherding)



Monteringsteknikker
• Innvrenging

• Inntrekking.



Utherding av strømpeforinger

Utherding med varme:
• Varmt vann – store dimensjoner Ø600-2200mm.
• Varm damp – dimensjoner opp til Ø600mm.

Utherding med lys:
• UV Lys – dimensjoner 200-1600mm.
• LED Lys – dimensjoner 100-200 (300)mm.
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Prosesse A til Å :
 Forkontroll / innmåling (spyling).
 Prosjektering – utarbeide løsning.
 Forberedene tiltak :

 Spyling  (slam, røtter, avleringer mm.)
 Adkomstpunkt.
 Punktutbedring (graving,pigging mm).

 Produksjon av foring  (utvæting)
 Montering av foring
 Etterarbeid:

 Gjenåpning av grenrør
 Montering av hatt
 Kumrehabilitering.

 Sluttkontroll/dokumentasjon:
 Rørinspeksjon m. rapport.
 Utherdingslogg
 FDV.



Muligheter – «verktøykassa»
 Grenrør
 Dimensjonsoverganger
 Blind ende
 Tilkomst i kummer
 Tilkomst til kummer
 Lange lengder uten tilkomst til mellomkummer.
 Hatter
 Retningsendringer.
 Rør med større skader  - dårlig tilstand.
 Kumutbedringer.
 Klargj./ forarbeid på ledningen.
 Store dimensjoner.
 Rørtyper – utforming.
 Med-/ motstrøms monteringer.
 Punktutbedringer





Når velger vi hva:

De forskjellige typer strømpe, monteringsteknikk og utherding har forskjellige egenskaper. Vi 
har alle metodene i vår verktøykasse og velger det som passer best til prosjektet.

Det er å anbefale at oppdragsgivere/konsulenter ikke beskriver hvilken av strømpetype som skal 
benyttes, da dette mange ganger kan sette begrensninger for å utnytte de muligheter som ligger i 
de forskjellige metodene  !



Kummer - en viktig del av ledningsnettet

• Felleskummer – VL/ SP/ OV
• Brannuttak
• Arbeider m kumgods
• Inn-/utlekkasje SP/OV.

• Inn-/utlekkaje til grunn.

• Rotter/ skadedyr.

• Driftproblemer (oppstuvning mm.)

• Hygiene for driftspersonell

• mm.Hmmm… ingen sjeldent syn 



Separering av felleskummer

Tett lokk SP-ledning Stålluke SP-ledning Klargj. For stigerør  SP-ledning



Strømpeforing av kum

Før

Etter



Strømpeforing av kum
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Hva er mulig ?







Takk for oppmerksomheten !

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller,
ønsker å drøfte problemer- løsninger.


