
 
Spolarna tipsar om hur du vårdar fastighetens avlopp 
"…men vid akut stopp så kommer vi, dygnet runt, med kamera i alla bilar" 

Avlopp är som försäkringar. Alla 
vet att de är nödvändiga men 
ingen gillar att plötsligt tvingas 
syna dem. Det vet Christoffer 
Holm, platschef på Spolarna i 
Göteborg: 

- Man bör sköta om sitt avlopp så 
man inte plötsligt drabbas av 
översvämmande toaletter mitt i 
natten, avloppsstank, eller 
kostnader för att byta ut rör som 
misskötts. 

Christoffer tipsar om några tecken 
som aldrig ska nonchaleras: 

- Gurglande, bubblande ljud i 
avloppen, eller att vattnet rinner 
ner sakta. Men, även när det 
rinner bra så kan man agera 
förebyggande. Som att emellanåt 
spola hett vatten från kranen och 
låta göra en underhållsspolning av 
avloppet ungefär vart femte år. 
Det förebygger stopp, inre 
beläggningar och förlänger rörens 
livslängd. Försök också att inte 
skölja ner matfett i köksvasken, 

och spola inte ner hushållspapper 
i toaletten, eftersom det inte 
löser upp sig som toalettpapper. 

Undvik kemikalier 

Det är aldrig fel att försöka 
åtgärda stoppet själv, med en 
vanlig vaskrensare av sugkopps-
typ. Men även om det lossnar, så 
kan det tillfälliga stoppet indikera 
att vattnet inte flödar bra. 
Christoffer avråder däremot helt 
från kemikalier: 

- Använd aldrig soda i avloppet! 
Oftast så blir det sittande ovanför 
stoppet och skapar problem för 
teknikerna.  

Spolarna åker ut och hjälper 
villaägare, dygnet runt, och 
särskilt uppskattar kunderna att 
alla servicebilar har 
filmutrustning. 

- Ja, med kameran hittar vi snabbt 
fel som inte kan åtgärdas med 
vanlig spolning, som rosthål, 
rötter som växt in i markliggande 

rör, konstruktionsfel eller otäta 
skarvar. Att alla våra bilar har 
kamera, gör att det blir billigare 
och snabbare utfört, eftersom 
man inte behöver kalla in en till 
bil, berättar Christoffer Holm. 

Utveckling ger oväntade risker 

Miljötänk i all ära, men Spolarna 
har noterat att moderna 
snålspolande toaletterna kan 
medföra risker, särskilt för gamla 
rör, eftersom avloppssystem mår 
bättre av ett stort vattenflöde. På 
samma sätt är maskindiskning på 
lägre temperaturer visserligen 
energibesparande, men ju hetare 
vatten som används desto 
effektivare spolas rören.  

- Ja. I branschen ser man till och 
med att människornas fetare 
matvanor bidrar till fler igensatta 
avloppsrör, avslutar Christoffer på 
Spolarna. 
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