
RELINING I BRF PORTEN
UTFORS I SAMARBETE MED PROLINE



VAD HANDER MED ROREN?
Avloppsroren inom Brf Porten or slitna. For att ferhindra eventuella
kostsamma vaHenskador har foreningen beslutat att atgarda avlopps-
systemen med hjaip av Proline vars teknik for att atgarda gamla ror
och sfammar tir unik.

Att byia hela avloppssystem pa det traditionella scittet medfor hoga
kostnader och stora olagenheter for de boende. Med Proline metoden
behovs varken rivningsarbeten eller byte av ror och stammar. Proline
gjuter hallbara plastror med de gamla roren som former.

Med Proline gar arbetet snabbt, kraver minimala ingrepp i fastigheten
och ger minimalt med byggavfall. De ar hallbara och kostar en brak-
del av ett traditionellt stambyte. Det allra viktigaste ar att alia i fastig-
heten kan bo kvar under de dagar det tar att atgarda en lagenhet. Det
marks knappt att Proline ar dar.

Gammalt ror

Ny relining inuti det gamla roret

HUR PAVERKAR DET MIG SOM BOENDE?
For att arbetet skall genomforas pa bdsta mojliga satt och att du som
boende skall kanna till vad som sker i fastigheten ger vi har en over-
blick pa nagra hallpunkter:

• Informationsmote halls lopande ca tva till tre veckor fore start.

• Information anslas lopande i trapphusen ca tva veckor i forvag.
Proline aviserar i din brevlada en till tva dagar fore vi skall utfora
arbete i din lagenhet.

• Under pagaende arbete i din lagenhet ar vatten och avlopp delvis
avstdngt dagtid.
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For att kunna relina roren i din Idgenhet (dvs de liggande ror som
gar fran kok och badrum ut till slarn) behover Proline arbefa i din
lagenhet c:a 2 - 3 dagar kl 07:30 -18:00

Da Proline utfor arbefe med de staende stammarna behovs tilllra-
de till er lagenhet ytterligare ett par dagar och da endast for att
stdnga av vatten och avlopp.

Viktigt att tanka pa ar att ej anvanda avioppen under den tid
som Proline relinar roren. Om de anvands maste jobbet goras om
vilkef kommer att leda till okade kostnader. Vi ger dock kontinuerlig
information om nar avioppen ej kan anvandas. Detta kommer att
ske genom avisering i trapphuset samt i er brevlada. Dessutom
logger Proline ut roda avstangningslappar over varje avloppsan-
slutning, da avloppet ar avstangt.
Under arbetets gang kommer viss utrustning att vara placerad
i trapphuset, detta i form av pump och slangar. Utanfor porten
kommer var servicebil att sta parkerad

Proline tanker givetvis pa att skydda din lagenhet genom att tacka
golvet pa arbetsytan samt att gora rent efter utfort arbete.



PROUNE METODEN - SA GAR DEI TILL:

1. INFORMATION

Forst ov allt informerar vi alia berorda parter
om vad som kommer att ske och hur det gar till.
Vi berattar om tider, hallpunkter och tillvaga-
gangssatt och besvarar ferstas alia fragor. Alia
infbrmationsinsatser till de boende som kravs
under arbetets gang planeras och ferankras
hos bestallaren.

2. RENSNING

Vi demonterar sanitetsporslin och vattenlas i
lagenheten. Via rensluckor, golvbrunnar
eller anslutningar for toalett och handfat gar
vi in och rensar noggrant med vatten och ett
roterande rensverktyg. Darefler torkas roren.
Givetvis logger vi ut skyddspapp pa de ytor
vi arbetar.

3. INSPECTION

Med videokamera gors en noggrann under-
sokning av hela avloppssystemet dar alia delar
inspekteras. Varje awikelse dokumenteras i
en kontrollplan. Ar roren i sa daligt skick att
de behover logos feratt kunna relinas har vi en
egen teknik fer reparation.



4. RELINING

5. KONTROLL/

DOKUMENTATION

Vill du se wetode*

Nu gar vi in och rdinar det befindiga roret.
Det gamla roret relinas med polyesterplast i
tva till tre omgangar med en timmes hardning
emellan. Rdiningen far en godstjocklek pa ca
3 mm, beroende pa hur ojamnt det garnla ro-
rets insida dr.

Resultatet dr ett relinat avloppssystem med
mycket starka ror. Kvditeten kontrdleras genom
alt vi sander ner en kamera for inspeklion och
dokumentation. Efler det aterstar endast att
montera tillbaka sanitetsporslin och vattenlas i
Idgenheien. Ndr det ar gjort marks det inte ens
attvi harvaritddr.

6. OVERLAMNING

Till sist overldmnas allt dokumenterat material
tillsammans med en signerad kontrollplan
for samtliga ledningar till foreningaen. Det-
ta i samband med godkdnnande av det re-
linade rorsystemet. Dokumentationen utgor
en garanti och dr till god hjdlp vid eventuel-
la behov av framtida arbeten i rorsystemet.



OMRADESPLANERING

A.Storvretsvd'gen 31-45

B. Storvretsvagen 47-67

C. Storvretsvagen 91-69

Beraknad start

Beraknad start

Beraknad start

Mars 2014

September 2014

April 2014

OBSJ
Tiderna ar preliminara och kan komma aft cindras. Information kommer
aft ske lopande och i god tid av Proline.



VAD SAGER ANDRA KUNDER OM PROLiNE?

Prolines bdsta ambassadorer dr de kinder som har anvdnt sig av Proline
metoden fer att renovera sina stammar. Vi dr stolta over berommet och
delar gdrna med oss. For Proline dr en nojd kund det allra vikKgaste!
Nedan kan du Idsa lite om vad andra har sagt om Proline.

"Vi var tidigt ute med att vdija relining och har i dagarna haft en 10-arig garanti-
besiktning pa utforda arbeten. Resultatet, som inte var speciellt overraskande, visa-
de att Prolines ror var i ursprungligt skick. Jag kommer att vdlja relining av avlopps-
roren i fortsdttningen, det dr den metod som gdller."

Rolf Car/sson, Byggnads AB LE Lundbergs i Arvika

"Vi valde att teckna ett rikstdckande ramavtal dar Proline ses som prioriterad total-
leverantor for atgctrd av vara avloppsledningar. Avtalet har som mal att skapa ett
ndra samarbete och att stdrka parternas varumdrken och image med inriktning
pa trygghet, langsiktighet och utveckling."

Lars T Wikholm, inkopschef, Akelius Fasfigheter AB

"Arbetef flot pa bra, det dr ansvarsfulla kanonkillar som verkligen gor ett bra jobb.
Aven de boende dr mycket nojda, en del av dem som jag pratat med har ndstan
inte ens mdrkt att Proline varit har. Det dr ett bra betyg."

Janerik Johansson, vice ordforande, Brf Ankarkronan I Lulea

"Brf Vdstan relinade stammarna under 2009. De boende upplevde att arbetet och
framforallt "intranget" i Idgenheten var avsevdrt mindre an vdntat och de hade till-
gang till toalett, dusch och kok efler arbetsdagens slut. I ett fatal fall fanns "Skogstoa"
att tillga om man inte ville utnyttja toaletten i kdllaren.

Brf Vasten, B/ornsff'gen, So/na

"I varje Idgenhet lade Prolines personal ut skyddspapp som de gick pa. Ingen av de
boende klagade pa nagra oldgenheter. Vi i styrelsen var ocksa valdigt nojda med
att det var en entreprenor som lyssnade och var Idtt att komma overens med. Efter
oss dr det flera andra hus har i Kallhdll som anlitat Proline."

Johan Johansson, ordforande, Brf Kopparsfaven i Kallhal!



VALKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Har du fragor om tider och tillvdgagangssdtt eller dr det kanske
nagot annat du funderar over? Da ska du i forsta hand kontakta
produktionsteamet som arbetar i din fastighet alt. Produktionsiedaren

PRODUKTIONSTEAM:

Proline arbetar i team med tva tekniker, varav en dr gruppledare.Vi
berdknar att tva team kommer aft vara pa plats i Brf Porten under
utforandetiden. I varje trapphus affischeras kontaktinformation till det
team som finns pa plats.

KENNETH OHMAN

VD
Tel: 08-594 774 53
Mobil: 070-344 53 11
kenneth.ohman@proline.se

OLA HAMMARLUND

Produ ktion sleda re
Tel: 08-594 774 65
Mobil: 070-8839882
ob.hammarlund@proline.se

MICHAEL LANDQVIST

Forsaljningschef
Tel: 08-594 774 57
Mobil: 070-101 4796
michael.landqvisl@proline.se

Proline 6st AB, Box 114, 191 22 Sollentuna • 08-594 774 50 • info@proline.se
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Proline linns i dag over hela Sverige, dvriga Norden, Tyskland, Holland
och Span/en och expanderar kontinuerligt i Europa. Fran station 1994
from till 2013 hat vi hunnit retina avloppssystern i c:a J 00 000 lagenheter.


