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Høytrykksspyling  
av trykkløse avløpsledninger 

Tilstopping, fett, avleiringer, røtter 
 

Aktuelle spylemetoder og dysetyper. 
 

Krav til bestillingsrutiner, tilrettelegging og rapportering. 
 

 Rørinspeksjon i lag med spyling 
 



Hvorfor spyle avløpssystemer 

Åpne tette/ delvis blokkerte rør. 
 

Sørge for et stabil og sikkert ledningsnettet.  
 

Fjerne/ begrense problemer på dager med store avløpsmengder. 
 

Rengjøring før Rørinspeksjoner for å gi et best mulig grunnlag for de 
som skal vurdere rehabiliteringer eller utskiftninger av nettet. 

 
 
 
 



Hvorfor spyle avløpssystemer 

TILSTOPPINGER 
 

Spyling ved blokkerte/ tette rør utføres for å : 
 
Få drift på ledningsnettet som ikke tar unna 
avløpsvannet, stoppe forurensning og skader.  
 
Stoppe videre skader og forurensninger, for 
raskest mulig få i gang skadebegrensende 
tiltak for å redde verdier og miljø. 



Hvorfor spyle avløpssystemer 

AVLEIRINGER 
 
Spyling ved avleiringer i rør utføres for å : 
 
Få bedre gjennomstrømning i rørene som 
har redusert kapasitet pga. redusert 
tverrsnittet. 
 
Ved spyling av avleiringer og fett i 
rørsystemer sikrer man seg mot 
framtidige blokkeringer og skader på 
verdier og miljø. 
 



Hvorfor spyle avløpssystemer 
STEIN OG GRUS 

 
Spyling ved stein og grus i rør utføres for å : 
 
Få bedre gjennomstrømning i rørene der 
stein og grus som reduserer tverrsnittet. 
 
Få drift på ledningsnettet som ikke tar unna 
avløpsvannet for å stoppe forurensning og 
skader.  
 
Ved spyling av ledninger er det viktig å 
samle opp stein og fremmedlegemer for å 
unngå skader på rør, pumpestasjoner og 
renseanlegg 
 



Hvorfor spyle avløpssystemer 

RØTTER 
 
Spyling rør med Røtter  utføres for å : 
 
Få bedre gjennomstrømning i rør der Røtter 
reduserer tverrsnittet. 
 
Få drift på ledningsnettet som ikke tar unna 
avløpsvannet ved å frese ut røtter som skaper 
problemer.  
 
Fresing av røtter er en løsning som gir planten 
bedre evne til å ta opp næring og røttene vil etter 
fresing derfor gro fortere. Så ved fjerning av 
røtter bør også beplantningens som skaper røtter 
fjernes for å unngå framtidige problem. 



Rutinespyling 
På et ledningsnett vil det gjerne være 
strekninger som må spyles med jevne 
mellomrom . 
 
Dette er strekninger som det til stadighet 
er forstyrrelser på og som det kreves 
store summer til utbedring.  
 
Flere kommuner har slike strekninger 
som er satt opp på en eller annen plan, 
men for å utbedre dette kreves 
omlegging av store deler av nettet. 
 
Det kan også være fallforhold som gjør at 
det i det hele tatt ikke lar seg rette på og 
derfor blir et ”fastpunkt” for alltid. 

 



Hva kommer ut av røret når vi spyler? 
 

Når det kommer leireholdig vann: 
 
Dette kan være signal på at det er brudd på 
ledningen.  
Kan være koblet mange sandfang fra overvann 
inn på ledningen 
Det er dårlige og åpne skjøter slik at 
dysevalget bør endres til mer bakover rettede 
dyser for å unngå å spyle for hardt ut i skjøter. 

 



Hva kommer ut av røret når vi spyler? 

 

Når det kommer rørbiter: 
 
Rørbiter kan ligge i ledningen fra et 
tidligere brudd eller fra en skade 
oppstrøms der du spyler.  
Er det en kombinasjon av rørbiter og 
leirevann da er det stor sannsynlighet for 
at det er brudd på ledningen. 
Den videre spylingen bør da kombineres 
med Rørinspeksjon. 



Hva kommer ut av røret når vi spyler? 
 

Når det kommer ren grus / sand (ikke svart): 
 
Ren grus er en sikker indikasjon på et rørbrudd eller  
rørene kan ha glidd i fra hverandre slik at omfyllings 
masser kommer inn i røret.  
Spyler dere på nyanlegg kan være det har blitt 
slurvet under igjenfyllingen av grøfta og at det har 
kommet grus i ledningen.  
Spyler dere derimot på gammelt anlegg - se etter 
om det er foretatt gravinger (ny asfalt) på 
strekningene det spyles på.  

 



Hva kommer ut av røret når vi spyler? 
Når det ”aldri” blir tomt: 

Her kan det være flere årsaker til at vi stadig drar 
ut mye masse. 
Hvis grusen er ren tyder det på at vi har et nytt 
brudd som stadig leverer ny masse under spyling. 
Ved skitten masse kan det være gammel masse 
som har lagret seg over tid som må fjernes, men 
det kan også være et brudd der massen i grunn er 
forurenset. 
Om mulig bør denne typen spyling kombinerer 
med Rørinspeksjon for å få en indikasjon på hva 
som er problemet. 
Denne type spyling er vanskelig å utføre og må 
utføres «forsiktig» da det kreves lang erfaring for 
å lese de fare signalene som spylingen gir oss.  
 
 



Hva kommer ut av røret når vi spyler? 
Når lyden av spyle dysa forsvinner og vannet kommer støtvis når vi drar 
tilbake: 
 

Dette er indikasjoner på at ledningen har steder hvor det er mye vann 
(svanker). Dette er en viktig tilbakemelding til oppdragsgiver. 
 Når vi spyler i svanker minsker effekten av spyle dysa og vi må ta hensyn til 
dette ved å bruke riktig dyse til dette arbeidet.  
Vinklene på dyse må forandres for å redusere krefter ut mot rørvegg. 
Tilbakeføringshastigheten bør reduseres under slike forhold. Da er sjansen 
større for at vi kan få svanken / ledningen ren for grus / slam. 
 
NB! Det kan oppstå tilbakeslag i hus ved spyling i svanker og stor vannfylling 



Hvordan spyle avløpssystemer 
For å spyle avløps systemer bruker 
vi moderne kombibiler med: 
 
Slangetromler med 200 m Høytrykkslanger. 
Store pumper som gir høyt trykk med stor 
vannmengde for å få vekk avleiringer og 
masser fra avløpsrør. 
Det mest vanlige trykket som brukes på 
store rør er mellom 170 og 250 Bar. 
Pumpene leverer normalt en vannmengde 
på 250 til 450 L/min. 
Vacum systemer med stor kapasitet for å 
samle opp ut spylte masser. 



SPYLEDYSER  
 

Bakover spylende dyser for å 
fjerne lettere sand og slam 
avleiringer. 
 
Egnet i rør fra ø75 opp til 
ø500.  
 
Mest brukte «standard» 
dyser på vedlikeholds 
spyling. 

 https://www.youtube.com/watch?v=r-qadzoDa1M 



SPYLEDYSER  

 
Framover og bakover spylende 
dyser. 
 
For åpning av blokkerte rør der 
avstandene ikke er for lang da 
dysene har redusert trekkraft 
 
Egnet i rør fra ø75 opp til ø400 

 
 



SPYLEDYSER  
Roterende dyser for fjerning av 
avleiringer på rørvegger 
 
Skjæredyser med front og 
sidespyling 
Rotordyse med sidespyling og bak 
spyling for fjerne masse 
Slagdyser med sidespyling og bak 
dyser for fjerning av masse. 
 
 Egnet fra ø75 opp til ø 500 
 



SPYLEDYSER  

Bakover spylende  nedover 
rettede dyser for fjerning av tunge 
masser. 
 
Dysene ligger i bunn og kaster 
voldsomt rett bakover 
 
Egnet fra ø300 opp til ø 2000 
 



SPYLEDYSER 

Ejektordyser for fjerning av 
masser i rør fulle av vann. 
 
Dyser for store rør der vi setter 
vannmasser i bevegelse med 
dyser og øker vann føring i røret 
for å fjerne masser 

 
 



Rot kutting / Fresing  
Rot kutting krever erfaring. Dette er 
redskap som fort kan ødelegge mer 
enn å forebygge.  
Det oppnås ofte stor 
rotasjonshastighet og ved feil 
dimensjonering av kjettinger og slede 
kan det gjøres stor skade.  
Bruk av rot kuttings utstyr må foregå i 
samarbeid med rørinspeksjonskamera 
for å kontrollere resultatet av arbeidet, 
og at det kuttes på riktig sted i røret. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fQGc96T9a_8 



Satellitt trommel 
• Beltegående Satellitt  trommel 

for spyling fra kummer med 
utfordrende adkomst. 
 

• Trommelen har 200m slange. 
 

• Trommelen fødes med vann fra 
spylebil med rekkevidde på 
200m.  



Oppsuging av utspylt masse 
 
Ved spyling av rørledninger av forskjellige materialer er det behov for å fjerne massene som ligger i 
rørene på en god måte. Dette kan være problematisk å få til fordi kummene er bygget slik at det er 
dårlig med plass til slikt arbeid. Imidlertid er det svært viktig at vi lykkes med rensing slik at vi ikke 
skaper nye problemer videre ut i ledningsnettet. 
 
Som regel når en ledning blir spylt ut i fra vedlikeholds hensyn er det flere opplysninger som 
oppdragsgiver trenger  å vite om den gitte ledningen for videre oppfølging. 
 
Dette kan være: 
 
Er det svanke på ledningen? 
Er det mye slam i ledningen? 
Er det stein / grus i ledningen? 
Er det rørbiter i ledningen ? 
 
Dette kan vi ikke fortelle noe om hvis vi ikke fanger opp massene. 



Tilrettelegging – Bestillingsrutiner 
 
Tilrettelegging av det arbeidet som skal utføres er for oss like viktig som for andre 
fagarbeidere som har tatt på seg et oppdrag. 
 
I vår hverdag er det kanskje vanskeligere mange ganger å utføre oppdraget ”smertefritt” 
fordi ledningene vi skal spyle / TV kontrollere ofte ikke ligger i gater. Mange ledninger ligger 
godt utenfor vei og gater. For eksempel i boligområder hvor det er vanskelig å komme til. 
 
Det kreves derfor en god tilrettelegging før arbeidet starter. Tid brukt til dette, er tid spart 
under selve arbeidsprosessen og dermed kostnadsbesparende totalt. 
 
Sørg derfor å få gode opplysninger om det arbeidet som ønskes utført fra oppdragsgiver. 
 
Det kan være lurt å reise ut på en befaring for å se på området, og om det er spesielle 
hensyn man må ta. 



Kvalitetssikring av arbeidet 
 
Det arbeidet vi tilbyr og utfører er en vare som noen betaler for. Derfor må vi ha en 
kvalitetssikring av det arbeidet vi leverer fra oss. 
 
Dette kan for eksempel være: 
 
• Har vi utført arbeidet i henhold til bestillingen? 
 
• Har vi brukt riktig spyledyse og vannmengde / trykk til oppgaven? 
 
• Har vi spylt nok slik at ledningen er ren og at bestillingen er fulgt? 
 
Når vi sikre på dette, da kan vi avslutte oppgaven med beskjed til kunde  
”arbeidet utført”. 
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Rørinspeksjon 



Stikkprøver med kamera 
 
Ved spyling er det ikke alltid lett å se om rørene ble rene. Dyktige og erfarne 
operatører følger med på hva de spyler ut av rørene og kan ofte med stor 
sikkerhet si når resultatet er bra. 
 
Det kan allikevel oppstå situasjoner der det er fornuftig å benytte et 
rørinspeksjonskamera til å ”titte” for seg og kontrollere resultatet.  
Dette er også aktuelt når det er indikasjoner på det vi har snakket om i tidligere 
avsnittet, når vannet eller rørene gir signaler om at noe er feil. 
 
Rørinspeksjon kan også benyttes som kontroll for at vi har utført oppdraget 
tilfredsstillende og leveres som dokumentasjon på utført oppdrag. 



Rørinspeksjonsbil 
Kontroll rommet . 
 
Rapportering med wincan 8. 
 
Overvåkning rundt bilen. 

 
 





Traktor 
• Selvgående traktorer 

 
• Fra ø110 til ø1500 

 
• Kabellengde 200m. 



Stakekamera 
• Stakekamera med rapportering 

 
• Fra ø50 til ø200. 

 
• Kabellengde 60m. 

 
• Søkbart kamerahode. 



Søkeutstyr  

• Radiosøker for søking av kamera 
og sonder 
 

•  Dybdemåling 
 

• Trasesøk 
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