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Lantligt eller ultramodernt för kök & bad?
- Välkommen in och låt dig inspireras!

Vi är Rörmannen

INNEHÅLL

V

Bergvärme
- hur fungerar det?

år förhoppning är att tidningen du håller i din hand ska ge
dig ny kunskap och inspiration kring din bostads inomhusklimat, vattenförsörjning och avlopp. Här kan du bland annat
läsa om de vanligaste uppvärmningsmetoderna som finns på
marknaden idag. Vi vill också inspirera dig med några riktigt
lyckade badrumsrenoveringar. Utöver det så bjuder vi på
lite allmänna tips om vad du bör tänka på när det gäller din
bostads vatten, avlopp och uppvärmning. Vi förstår att många
tycker att det här med husets uppvärmning och våtutrymmen
är lite krångligt. Det är därför vi på Rörmannen finns och vi
vill delar gärna med oss av våra kunskaper.
Rörmannen bildades 1975 och består av ett härligt och proffsigt
gäng med 13 personer. Ledningen har funnits med sedan starten
av företaget och vi är ständigt öppna för förändringar och
nytänkande. Med denna kombination ser vi till att alltid ligga i
framkant vad det gäller utveckling, teknik och kundservice.

Vi finns på Karlsbodavägen 13C i Bromma. www.kakelpalatzet.se

Hur vi jobbar

Rörmannen i Bromma AB är inget företag man blir anställd
hos och sedan passerar. Vi tar in praktikanter och lärlingar
på rekommendation och via kontakter. Här stannar man och
växer! En installatör från Rörmannen bär alltid legitimation
där behörigheten och certifieringen Säker Vatten syns.

Teknik i ständig utveckling och en
fingertoppskänsla för varje enskilt behov.
NIBE är det självklara valet för en långsiktig energilösning.
Med fokus på kvalitet och besparing sänker vi
energikostnader och minskar påverkan på vår miljö.

NIBE – hållbar utveckling

Sänk uppvärmningskostnaden med luft!
Att installera en luft/vattenvärmepump kräver inga större
ingrepp vare sig i huset eller på
tomten. Men det kan ge dig höga
energibesparingar. SID 8

Frånluftsvärmepump
Läs om favoriten i radhusområden, parhus och kedjehus som tar till vara ventilationsluftens värmeenergi.
SID 9

Ny eller befintlig kund, stor som liten - hos oss får alla samma
höga service med rörmokare som är snabbt på plats. Cirka
60-65 procent av våra uppdrag sker hos befintliga kunder, så vi
vill hoppas och tro på att ni är nöjda med vårt arbete!
Vi jobbar både åt företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Inga uppdrag är för stora och inga uppdrag är för små.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida, www.rormannen.se,
där ni också kan ta del av en hel del referensobjekt.
Trevlig läsning!

Kontor & butik:
Spångavägen 320
Tel: 08 - 36 28 61
E-post: info@rormannen.se
Fax: 08 - 36 28 64
Ansvarig utgivare: Ronnie Ericsson, Rörmannen
Text & layout: Adville Reklam, ola@adville.se
Foto: Andreas Teijer
Alla fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens
tryck. Rörmannen reserverar sig för eventuella fakta eller tryckfel i denna tidning.

2 RÖRMANNEN

Genom att installera en
bergvärmepump kan du
minska uppvärmningskostnaden med 60-80 procent.
Vi reder ut hur det fungerar
och visar hur en installation
går till. SID 4-7

TOTAL BADRUMS MAKEOVER
Badrummets design och komfort spelar en allt större
roll i hemmet. Spana in några riktigt lyckade badrumsrenoveringar i Västerort. SID 11-15

Dags att byta servis?
Susar det i ledningarna? Rör sig
inte vattenmätaren ur fläcken?
Har du en grop som växer i gräsmattan? Då kan det vara läge att
byta servisen. SID 16
RÖRMANNEN 3

Bergvärme - hur funkar det?
Genom att installera en bergvärmepump kan du normalt minska energikostnaden med 60-80 procent. Även om värmepumpen inte betalar sig den första
månaden kommer du snart att märka de ekonomiska fördelarna, då dina uppvärmningskostnader blir betydligt lägre. Här reder vi ut hur det fungerar och
hur det går till vid en installation.

TEMA ENERGI
pumpen, som anpassar sin effekt efter behovet. Eftersom den
bara genererar så mycket energi som behövs så hjälper även
det till att sänka kostnaderna.
Borrinstallationen kräver inte mycket plats och borrhålet
kan borras även i den minsta trädgård. Att borra hålet är en
engångsinvestering, eftersom samma borrhål kan användas
om du byter värmepump i framtiden.
Miljövänlig förnybar energikälla

Enligt Nibe orsakas mer än 70% av koldioxidutsläppen
från ett genomsnittligt hushåll av värme- och varmvattensystemet. Samtidigt stiger priserna på traditionella energikällor stadigt och allt fler känner sig manade att överväga
alternativa, mer effektiva energikällor. Bergvärmepumpar
är numera officiellt klassade som en förnybar energikälla.
Enkelt och smidigt att ha koll

Den nya generationens bergvärmepumpar har blivit mycket
användarvänliga. En stor flerfärgsdisplay ger tydlig information om status, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen.
Där kan du också styra värmepumpen för att få bästa möjliga
prestanda och alltid hålla en behaglig inomhustemperatur.

Driftkostnader i KWh för olika uppvärmningssystem.
2,50
Kostnad på KWh i kronor

TEMA ENERGI

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Direktv. el

Gas

Olja

Värmepump

Gör en energikalkyl!

På vår hemsida, www.rormannen.se, kan du göra en energikalkyl, för att ta reda på vad som är bäst för just ditt hus. Du
fyller i ett fomulär som automatiskt skickas in till oss så
tar vi fram en energiberäkning samt en offert på den mest
passande värmepumpen till er. Detta är steg 1 mot en ny besparande värmelösning!
Fortsättning på nästa sida.

Värmepumpen hämtar upp lagrad solenergi
via ett borrhål i berget. Borrdjupet kan
variera mellan 90 och 200 meter, beroende Nequas natibus eum sentium sae plaut vel inci doluptiores aliquataquae nia
på vilken värmepump du valt.
verrum aliam quia il ex experum que verovid.

M

ed hjälp av en bergvärmepump kan solenergin som är
lagrad i marken användas till att värma upp ditt hem.
Marken värms upp från tidig vår, när markytan börjar
töa, till högsommaren, då solen värmer marken djupt
ned. När löven börjar falla på hösten finns det tillräckligt
mycket energi lagrad i marken för att värma upp ditt hus så
att det räcker under den kalla vintern. Värmepumpen är så
effektiv så att den ger tillräckligt mycket energi för att hålla en
behaglig inomhustemperatur, även om sommaren varit regnig
och kall. Det mest fantastiska med bergvärme som energikälla, tycker vi, är att berget är en konstant energikälla som
förnyas hela tiden, den är gratis och tar aldrig tar slut.
Från urberg till badrum

Värmepumpen hämtar upp den lagrade solenergin via en
slang, även kallad kollektor, genom ett borrat hål i berget.
Borrdjupet kan variera mellan 90 och 200 meter, beroende
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på vilken värmepump du valt. Värmen överförs från marken
under jord till värmepumpen med hjälp av vatten blandat med
en miljövänlig frysskyddsvätska.
Vattnet tar upp värmeenergin genom att cirkulera runt i en
sluten krets för att sedan överföras till värmepumpen. Genom
värmepumpen överförs sedan varmvattnet till husets uppvärmningssystem såsom radiatorer, golvvärme, bad och dusch.
När det blir för varmt i huset kan samma system användas för
kylning. Genom att använda den lägre temperaturen under marken utnyttjas naturens resurser till kyla i stället för till värme.
En långsiktig investering

En bergvärmepump är i dagsläget det mest prisvärda alternativet när du går över från ett gammalt uppvärmningssystem
med fossilt bränsle. Bergvärme kan användas för alla typer av
byggnader, stora eller små, offentliga eller privata. En givare
på husets utsida rapporterar utomhustemperaturen till värme-

Störst i Norden
på energiborrning
RÖRMANNEN 5
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Bergvärmeinstallation

Värmande elräkning i Spånga
Pekka Partanen tar emot oss i det stora,
vackra trähuset från 1908 i Spånga. Fram
tills nu har det stora huset värmts upp
med olja och man kan riktigt känna hur
uppvärmningskostnaden måste ha svidit i
plånboken under kalla vinterdagar.

- steg för steg

1 BORRIGGEN

STÄLLS
PÅ PLATS

Borriggen körs med lastbil
ut till din adress. De flesta
moderna borriggar går
på larvfötter och lämnar
inte så stora spår efter sig.
Borrningen brukar ta cirka
en dag.

- För att värma upp hela huset och få varmvatten gick
det åt 4 m3 olja per år till en kostnad av cirka 40.000 45.000:-/ år. När oljepannan dessutom började läcka så
gjorde vi en energikalkyl och bestämde oss för att satsa
på bergvärme. Vi har inte ångrat oss en sekund, säger
Pekka. När vi ändå var igång så passade vi även på att
lägga golvvärme i vardagsrummet. Investeringarna i
bergvärmepumpen återbetalas i form av energibesparing på cirka sju år.

2 HÅLET

BORRAS
Ett stålrör borras ner i
marken för att skydda
borrhålet. Innan man når
berget borrar man med
en 140 mm borrkrona
(se nedan). När man nått
berget byts borrkronan ut
mot en på 115 mm.

Lämnade nästan inga spår

Med den stora borrutrustningen som krävdes för att
göra jobbet var vi lite oroliga för att arbetet skulle göra
stor åverkan på tomten. Men faktum är att det enda
synliga spåret som återstår är en smal strimma jord
där rören grävts ned. Samarbetet med Rörmannen gick
smidigt och kändes seriöst. Dessutom tyckte vi att det
kändes bra att anlita ett lokalt företag.

Den stora färgsdisplayen ger tydlig information
om status och temperaturer i värmepumpen.
Pekka kan enkelt styra värmepumpen för att alltid kunna hålla en behaglig inomhustemperatur.

Utnyttja ditt ROT-avdrag

Skatteverket har tillsammans med SVEP tagit fram
schablonsberäkningar på ROT-avdrag för arbetskostnaden. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida. n

3 KOLLEKTOR-

SLANGEN
FÖRS NER

En s.k. kollektorslang
förs försiktigt ner i hålet
med hjälp av en maskin,
vilket förhindrar skador på
slangen. Slangen fylls med
en miljövänlig frysvätska.
Hålet fylls igen.

4 ANSLUTNING

TILL HUSET

När borrningen är klar så
gräver man ner slangen till
byggnaden och gör genomgångarna i sockelstrukturen.
Slangarna dras in i husets
tekniska utrymme där bergvärmepumpen är placerad.

ATT FÖRBEREDA INFÖR BERGVÄRMEINSTALLATIONEN:
Töm rummet på saker där pannan står. Ofta är pannrum även lager och
förråd och installatörerna måste ha arbetsutrymme. Likaså passagen
mellan pannrummet och ut så att vi kan transportera ut och in.
För att borriggen ska kunna ta sig fram till borrplatsen smidigt planeras
färdrutten tillsammans med dig som kund. Eventuella hinder på tomten
måste tas bort.
Du måste ansöka om tillstånd och vänta på att få ett skriftligt beslut från
kommunen innan du installerar en bergvärmepump. Läs mer på Stockholms Stads hemsida www.stockholm.se
Meddela grannarna när borrningen kommer att utföras.
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5 INKOPPLING

TILL VÄRMEPUMPEN

Vi river ut den gamla pannan,
ställer den nya på plats och
kopplar rören från borrhålet
till värmepumpen. Radiatorer
och varmvatten kopplas in.

RÖRMANNEN TIPSAR
Borrhålet ska göras nära utrymmet där
bergvärmepumpen ska placeras, cirka fem
meter från byggnaden. Avståndet till nästa
energibrunn bör vara minst 15 meter.
Hela jobbet brukar vara helt klart efter
cirka två veckor. Huset blir utan värme och
varmvatten max en dag.

RÖRMANNEN 7
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Sänk energiförbrukningen - med luft!
Att värma huset med en luft/vatten-värmepump
är ett alternativ för dig med ett vattenburet värmesystem. Fördelen är att det inte krävs några
större ingrepp vare sig i huset eller på tomten.
Värmepumpen fungerar även när det är minusgrader ute. Verkningsgraden sjunker dock i takt
med att utetemperaturen faller.
Kortfattat så fungerar det så här: uteluften sugs in i värmepumpen där en kompressor komprimerar ett köldmedium.
Detta omvandlas till gas vid mycket låg temperatur vilket
höjer dess temperatur. Via en kondensor avges värmen till
vattnet som sedan leds ut till husets varmvattensystem. De
flesta pumpar slår av när kylan kryper under -10° C. Det finns
aggregat som fungerar vid lägre temperaturer men även de
slutar att fungera vid -25° C. Då tar elpatronen över och
sköter all värmetillverkning.
Passar luft/vatten värmepumpar för min bostad?

Luft/vatten-pumpen passar bara för dig som har ett vattenburet uppvärmningssystem i bostaden. Principen bygger på
att uteluft används för att skapa just varmt vatten som sedan
leds ut till husets radiatorer, golvvärme och tappvatten. Värmepumpen avger ett visst buller så det gäller att tänka till var man
placerar pumpen, både för din egen och grannarnas skull.
Energibesparing

Om du byter ut ett gammalt uppvärmningssystem (fossilt
bränsle eller el) till luft/vattenvärme kan du räkna med att

TEMA ENERGI

Återvinn ditt hus
egna värme
Frånluftsvärme är en metod som helt enkelt tar tillvara på den varma luft som redan finns i huset och
som annars skulle ha ventilerats ut. Med frånluftsvärme får du ett såväl ekonomiskt som miljövänligt
system som både värmer huset och skapar tappvarmvatten, helt enligt återvinningsprincipen.

energibesparingen blir cirka 50-60 %. Exakt hur mycket du
kan sänka uppvärmningskostnaden påverkas av faktorer
som var du bor, bostadsytan och val av värmepump. Värmepumpen drar en viss mängd el för drift men levererar tillbaka
betydligt mer. För att ta reda på vad just ditt hus kan göra för
besparingar, gå in www.rormannen.se och gör en energikalkyl.
Investering

Den totala installationskostnaden för en luft/vatten värmepump
brukar hamna någonstans runt 115.000 kr efter rotavdrag. Det
som påverkar priset mest är husets storlek. Bergvärmeinstallationen är dyrare och lite mer komplicerad men ger högre energibesparing. (se sidan 4-5). Vi tar gärna fram en offert på bergvärme också så att du kan jämföra och räkna ut hur lång tid du
behöver använda de båda systemen för att tjäna in kostnaden. n

Tekniken går ut på att först ventilera ditt hus och sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder
alltså gammal förbrukad luft. Dessutom bidrar systemet till en
effektivare ventilation i huset.
För att frånluftsvärmepumpen ska fungera måste dock husets ventilationssystem ha byggts samtidigt som själva huset.
Det är varken kostnadseffektivt eller praktiskt att installera ett
frånluftssystem efter att huset byggts. Det innebär att investeringen i en frånluftsvärmepump bara är lämplig vid nybyggnation eller när det är dags att byta ut den gamla frånluftsvärmepumpen.
Frånluftsvärmepumpar med sin låga installationskostnad
är framför allt en favorit i radhusområden, parhus och kedjehus. I jämförelse med bergvärme och luft/vatten-värmepump
så kan man enkelt säga att inve§steringen är lägre men driftkostnaden är högre.
Investera lite till, få ännu mer!

Frånluftsvärmepumpar med varvtalsreglering är en nyhet.
Varvtalsreglering innebär att värmepumpen automatiskt

Frånluftsvärmepumpen F750 från Nibe med varvtalsreglering som automatiskt
anpassar sig till husets aktuella behov och därmed kan spara ännu mer energi.

anpassar sig till husets aktuella effektbehov och därmed sparar
ännu mer energi. En bostadsägare som byter från en vanlig
frånluftsvärmepump till en med varvtalsreglering kan spara
mer än 5.000 kronor om året. n

Halverad uppvärmningskostnad
och en ny källare på köpet!
På Oviksgatan i Vällingby gjorde vi en villarenovering där vi bytte
ut den gamla pannan som fick lämna plats åt en luft-/vattenanläggning ifrån Nibe. Anläggningen består av en elpanna inomhus med
en extra varmvattenberedare. Utomhus placerades en värmepump.
Resultatet blev halverade uppvärmningskostnader och en ny placering av anläggningen.
Detta ledde till att källaren kunde disponeras om. Vi rev några
väggar och skapade en större yta. Trappan kunde rivas och ersättas
av en ny, öppnare trapp. Golvet revs ut och isolerades. Ytan nedanför trappan blev ett helt nytt TV-rum.
Även badrummet i källaren genomgick en total förvandling.
Läs mer på sidan 14.
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MORA CERA
KVALITETSTID

Till glädje för miljön
FM Mattsson 9000E

Saker vi gör och saker vi omger oss med

5 ÅRS
TRYCK
GARANTI

ecosafe

B C

energiklass

energiklass
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Stor skillnad på
kran och kran
I dag är utbudet av blandare enormt. Men det
finns andra saker än design som du bör tänka på
i ditt val av blandare. Med vissa moderna blandare kan du till exempel spara in en hel del på
energiförbrukningen.
En genomsnittlig svensk gör av med 197 liter vatten på ett
dygn fördelat på personlig hygien 58 liter, disk 65 liter, tvätt
22 liter och WC 52 liter. Men med en bra blandare kan du
minska din vatten- och energiförbrukning med upp till 30
procent. Knepet är att välja en blandare som kan utföra
samma arbete med mindre mängd vatten, vilket gör att du
spar både på energikostnader och miljön.
För att undvika risken för vattenskador är det viktigt att
du använder diskmaskinsavstängning eftersom vattentrycket alltid ligger på. Tänk på att avstängningen ska sitta lättåtkomligt, helst ovan bänk och gärna på blandaren. Helst
ska den vara avstängd då diskmaskinen inte används.
Om man har små barn kan det vara bra att välja en
blandare där du kan begränsa maxtemperaturen så att små
händer inte kan bränna sig. Dessa inställningar går lätt att
göra på en engreppsblandare.

BADRUMSRENOVERING
Skapa en skön tillflyktsort - och en rejäl värdehöjare

En personlig tillflyktsort, en plats för lugn och avkoppling. Trenderna visar
att badrummets design och komfort spelar en allt större roll när vi renoverar
våra hem. Men tekniken för din privata oas sitter ofta dold bakom väggar och
golv och det gäller att hålla tungan rätt i mun och välja en auktoriserad installatör. På följande sidor visar vi några badrumsrenoveringar i Stockholm.

Kvalitet som lönar sig
När du väljer någon av våra stora svenska leverantörer, till
exempel FM Mattson och Mora, så får du bra kvalitet och
lätt tillgång till reservdelar (de har ungefär 80 procent av
marknaden i Sverige). Dessa produkter är också märkta
med Säker Vatten så att du kan vara säker att du köper en
certifierad produkt. Titta i manualen om du är osäker. n
Kom in till vår butik på Spångavägen 320 så berättar vi mer.
Källa: FM Mattson

Vilken uppvärmning passar ditt hus?
Det är inte helt självklart vilket värmesystem man ska satsa på till sitt
hus. Vad du ska välja beror bland annat på husets storlek och vilket
energibehov hushållet har. Som tumregel kan man i princip säga att
luft/vattenpumpar är mest kostnadseffektivt för små och medelstora
bostäder. För större hus brukar bergvärmepump vara det bästa valet.
Det bästa är dock att kontakta oss på Rörmannen så hjälper vi dig att
göra en energikalkyl.
När du väljer panna

< 130 kvm
Luft/vatten

130-250 kvm
Energikalkyl

< 250 kvm
Bergvärme

Valet av värmesystem beror bland annat på husets storlek.
Kontakta oss på Rörmannen så hjälper vi självklart till med
en energikalkyl.

När det gäller val av panna bör du tänka långsiktigt och välja en
panna som är kompatibel (antingen är de kompatibla eller inte).
Då har du bäddat på ett bra sätt för framtiden. n
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BADRUM

Total badrums-makeover i Hässelby
I radhuset på Nässelstigen i Hässelby är det full rulle med de små barnen som far
runt och busar. Familjen Johansson flyttade in för tre år sedan och nu hade turen
kommit att renovera badrummet. Utmaningen bestod i att badrummet på sex kvm
även skulle inhysa en tvättstuga.

BADRUM

UNDVIK OBEHAGLIGA ÖVERASKNINGAR

Anlita en auktoriserad
installatör
Som privatperson kan det vara svårt att välja
entreprenör till sitt våtrumsbygge. Det är en
djungel med alla regler och försäkringsfrågor.
Det viktigaste är att du tar hjälp av en auktoriserad VVS-installatör. Då är du skyddad ifall
något mot förmodan skulle gå fel.

Vi renoverar villor,
radhus & föreningar
med Rörmannen

Om du anlitar en Säker Vattenauktoriserad VVS-installatör
så vet du att företaget följer
de branschregler som gäller.
När du anlitar en auktoriserad
installatör försäkrar du dig
också om att din försäkring
täcker kostnaden för eventuella skador om något skulle gå
fel. Alla försäkringsbolag har
nämligen som villkor att gällande branschregler har följts
vid arbetets utförande för att du ska få ut full ersättning. Att
använda en icke auktoriserad installatör kan medföra att ditt
försäkringsbolag inte betalar ut en krona vid eventuell skada
eftersom jobbet då inte räknas som fackmannamässigt utfört.
Före: Det halvkaklade badrummet från 60-talet hade sina
brister - både i skönhet och funktion.

Efter: Exakt samma planlösning som innan men en helt annan känsla av rymd och ljus.

F

örutom att inredningen från 1960 definitivt hade passerat
bäst före datum så var det flera problem som behövde lösas.
Badrummet var bara halvkaklat, vilket gjorde att man var
tvungen att ha duschdraperi även på insidan när man duschade.
- Det var många val på en gång. Allt från att välja kakel
och porslin till blandare och belysning. Men det viktigaste
kravet på vårt nya badrum var att det skulle vara praktisk
och fungera för hela familjen. Med två små barn ville vi
ha plats för ett badkar. Dessutom ville vi att det skulle vara
lättstädat, ha plats för tvättmaskin, torktumlare och en rejäl
bänkyta för tvätten, säger Henrik Johansson.

Vi valde att ta jobbet på helentreprenad, något som vi definitivt
inte har ångrat. Rörmannen ledde projektet och såg till att ta dit
även plattsättare och elektriker. På så vis slapp vi hela hanteringen med upphandling och kunde känna oss trygga genom
hela projektet. n
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SOFIERO, en handdukstork i
lyxmodell. Elegant och tidlös.

Begär intyg

Be montören att få se hans eller hennes behörighetsbevis.
För att behörighetsbeviset ska gälla får giltighetstiden på
beviset inte ha gått ut. När jobbet sedan är slutfört ska du
begära ett intyg. Om du blir osäker kan du kolla upp installatören på www.sakervatten.se. Där är alla auktoriserade
företag sökbara. Om de inte finns med i förteckningen där
är de alltså inte auktoriserade. n

ROSENDAL, en innovativ och
designskyddad handdukstork
som utstrålar skönhet.

NYHET!
SALTHOLMEN, ett minimalistiskt och stilfullt akrylbadkar i tidlös design. Finns i fem storlekar och ett
flertal panelalternativ.

RÖRMANNEN TIPSAR

Totalentreprenör med rätt känsla

Vi kom i kontakt med Rörmannen via rekommendationer
från vänner. Första gången vi anlitade dem rörde det sig om
ett mindre jobb med några radiatorer. Vi kände att de var
lyhörda, noggranna och hade många egna idéer. De var också
tydliga med vad de tyckte om våra egna idéer och talade om
vad de tyckte var bra respektive mindre bra.

Tel 073-595 40 54

Tack vare bra planering så känns det nya badrummet betydligt större och luftigare än tidigare, trots att det även fått ge plats för en tvättstugedel.

Se över bostadens förutsättningar. Finns det
kända problem i fastigheten? Måste man göra
ingrepp som äventyrar fastighetens hållfasthet? Diskutera med VVS-installatören vad ni vill
få ut av jobbet. På så vis undviks missförstånd
och installatören kan i god tid förklara om en
eventuell avvikelse från branschreglerna måste
göras för att möta era förväntningar.

BÄTTRE BADRUM
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®

BADRUM

Före: Det gamla röriga duschutrymmet saknade stänkskydd och elementet fick
tjäna som handdukstork. Alla rörledningar satt fullt synliga.

Efter: Duschutrymmet fick en snygg avskärmning med en glasblocksvägg och
frostad glasdörr. Elementet blev onödigt tack vare det nya värmegolvet och
kunde bytas ut mot en stilig handdukstork

Det stora badrumslyftet
När vi på Rörmannen fick uppdraget att byta ut den gamla pannan
mot en luft/vattenanläggning hos
familjen Thomas i Spånga, slutade
det med att hela källaren genomgick en förvandling. Framför allt
badrummet fick sig en rejäl ansiktslyftning.
Då pannan kunde få en annan placering öppnade det för en omdisponering av källaren. Vi rev några väggar
och skapade en större yta. Den gamla
trappan kunde rivas och istället kom
Trappspecialisten och ordnade med en
ny, öppnare trappa. Golvet revs ut och
isolerades och ytan nedanför trappan
blev som ett extra rum och kommer på
sikt att bli ett härligt ombonat TV-rum.
I badrummet installerade vi vattenburen golvvärme och kopplade samman flera slingor i detta. Vi installerade
ett stort hörnbadkar, en vägghängd
WC-stol och ett dubbelhandfat med en
14 RÖRMANNEN

Före: Det gamla badrummet var i originalstandard
från när huset byggdes. Badrummet var halvkaklat
och fullt av synliga rör.

Efter: Rören till den nya, vägghängda WC-stolen
byggdes in i en låda som kaklades in och blev en
snygg och praktisk hylla .

stor kommod med en massa förvaringsutrymmen. Badrummet fick också en
hel del specialhyllor, nischer och smarta
lösningar med inbyggda detaljer.

smarta lådor runtom väggar och hörn. Alla
nya rör drogs dolt där det var möjligt. Den
nya installationen skapade ett helt nytt och
betydligt renare intryck.
Även WC-rummet på entréplan fick
en uppfräschning med nytt avlopp, vatten
och klinkergolv och köket fick nya stammar för vatten och avlopp. n

Rent och fräscht intryck

Alla rör som inte behövdes längre
plockades bort helt. Samma sak med
elen. Det som fanns kvar doldes med
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Susar det i ledningarna trots att vattnet inte används? Rör sig inte vattenmätaren ur fläcken?
Upprepade stopp i avloppet? Har du en grop
som växer i gräsmattan? Kort sagt:

ANSVARET FÖR SERVISEN

Vad säger lagen?

Då är det dags
att byta servis
Vi på Rörmannen ska göra ett försök att sprida ljus över det
mindre efterlängtade ingreppet. Om du märker något av
ovanstående eller på något annat sätt misstänker att det inte
står rätt till så är det dags att kontakta en rörmokare. Är det
avloppet som felar så blir det en rensning och ibland filmning/
inspektion. Om det susar i ledningarna blir det Stockholm
Vatten (eller vilken kommun man nu befinner sig i) som åker
ut och lyssnar och söker efter läckan. Om problemen återkommer efter en tid är det troligen dags att byta servis. Då tar
man dit en markentreprenör/grävare som får titta på plats.
Markentreprenören är oftast anlitad av rörfirman.

Servisledningar är de ledningar som förbinder
fastigheten med huvudledningarna i gatan. De
ligger alltså inom fastighetens gräns och det
är du som fastighetsägare som får bekosta och
åtgärda eventuella läckor, stopp, reparationer
etc i ledningarna inom den egna fastigheten.
Stockholm Vattens ansvar tar vid från
förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är
gränsen mellan de allmänna ledningar som
Stockholm Vatten ansvarar för och fastighetens
egna servisledningar. Förbindelsepunkten är
för det mesta belägen 0,5 m utanför fastighetens tomtgräns.
Inför nyläggning eller förändring av servisledningar måste du som fastighetsägare alltid
kontakta Stockholm Vatten. Inkopplingen till
den allmänna ledningen utförs av entreprenör
på uppdrag av Stockholm Vatten.

Vad har hänt?

Servitutsavtal

Avloppet ut från huset kan vara av antingen betong, gjutjärn
eller plast, beroende på hur gammalt huset är. Rör har ju
som allt annat en begränsad livslängd. Man brukar säga att
gjutjärnsrör har en livslängd på mellan 30-60 år. (kvaliteten
på dessa rör varierar stort). Även för plaströr varierar kvaliteten stort och livslängden spänner mellan 20-50 år. Plaströr
från 60- och 70-talet var av sämre kvalitet och kan vara i
sämre skick än äldre gjutjärnsrör. De vanligaste anledningarna till att avloppet havererar är inväxta rötter eller att de
helt enkelt har rostat sönder. Ett annat scenario är bakfall om
det har blivit sättningar i huset eller marken.

En fastighet kan ibland ha sina servisledningar
dragna genom mark som tillhör en angränsande fastighet. För att undvika framtida tvister
bör servitutsavtal vara upprättade mellan
berörda fastigheter. Avtalet upprättas mellan fastighetsägarna och bör skrivas in hos
tingsrätten. n

Hur går servisbytet till?

Det första som händer är att vattnet upp till din fastighet
stängs av nere i gatan. Vanligast är att det enbart påverkar ditt
boende. Sedan sätter grävaren igång med ett övervakande öga
ifrån en VVS-tekniker. Servisen brukar ligga på ett djup av
ca 1,5-2 meter och man ser i princip alltid till att byta både
avlopp och dricksvatten när man ändå är igång. Även om de
gamla vatten- och avloppsledningarna inte ligger på samma
plats så brukar man ändå förlägga nytt i samma grop. Oftast
har kommunen kartor där du kan se ledningssträckan och
djupet på servisen.
Man byter avloppsledning in till rensluckan - en synlig
punkt ovan golvnivå alternativt inspektionslucka. Vatten byts
alltid fram till mätaren. Totalt brukar jobbet ta ungefär en
vecka inklusive grävning (ibland är det nödvändigt att bila i
16 RÖRMANNEN

Byte av servis på Dr Abrahamsväg i Bromma. Husägaren hörde ett oljud och
man kunde konstatera läckage mellan fastighet och gata. I det här fallet fick
man gräva hela 40 meter.

källaren). Stambyte invändigt sker separat och ofta i samband
med renovering av det utrymme som stammarna finns i.
Tillsammans med Stockholm Vatten erbjuder Rörmannen
helhetslösningar för utbyte av vatten och/eller avlopp mellan
fastighet och gata. n

ORDLISTA
MATARLEDNING bildar stommen i ledningsnätet och
leder ut dricksvattnet till de olika bostadsområdena.

KOLL PÅ HUVUDAVSTÄNGNINGEN?
Det är viktigt att huvudavstängningen för vattensystemet är lättåtkomlig. Det är bra om alla i
bostaden vet var huvudkranen finns och hur den
fungerar. Stäng gärna av huvudkranen när du är
borta från bostaden en längre tid. n

Håll utkik
efter SVEP
Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en
organisation för seriösa tillverkare och importörer
av värmepumpar. De företag som är medlemmar
i SVEP lever upp till organisationens stadgar och
regler. Därför betyder SVEP trygghet för kunden.
Försäkra dig alltid om att den värmepump du investerar i kommer från en leverantör som är medlem
i SVEP och att installationen utförs av en medlem i
SVEP. Att välja en certifierad installatör ger dig som
slutkonsument en extra trygghet, eftersom installatören har en dokumenterad kunskapsnivå inom
området. n

LK Golvvärmepaket

Installationspaket för vattenburen golvvärme
Paketlösningarna är perfekta för dig som ska installera vattenburen golvvärme i mindre utrymmen, t.ex.
kök, badrum, entré eller tvättstuga.
• Kompletta paket, tillsätt bara vatten och el
• För ytor upp till 20 m2
• Låg bygghöjd, från 20 mm

HUVUDLEDNING fördelar dricksvattnet inom bostads-

områdena.

SERVISLEDNING är de ledningar som förbinder fastig-

heten med huvudledningarna i gatan.

 www.lksystems.se
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Fasta priser hos
Rörmannen

ATT VÄLJA WC-STOL

Spola låg kvalitet

Ett långsiktigt
miljötänk

SOFIERO, en handdukstork i
lyxmodell. Elegant och tidlös.

Rörmannen i Bromma AB
har under åren märkt en ökning i förfrågningar gällande
fasta priser på installationer.
Detta har vi tagit till oss
då vi vet att det underlättar
för våra kunder att budgetera. samt för oss i prissättning, offerter och förslag.
Några exempel på fasta
ochoch installation av
priser somROSENDAL,
vi erbjuderenärinnovativ
leverans
designskyddad handdukstork
köksblandare,
WC-stol
och
varmvatternberedare.
Denna
som utstrålar skönhet.
sektion ”tjänster” växer med tiden då fler liknande förfrågningar inkommer, vi kan då öka på antalet fasta priser
NYHET!
att erbjuda till våra
slutkunder. Du kan enkelt lägga en
SALTHOLMEN, ett minimalistiskt och stilfullt akrylbeställning på vår
hemsida
underFinns
fliken
”Fast
pris”.och
Gåettin
badkar i tidlös design.
i fem
storlekar
flertal
panelalternativ.
på www.rormannen.se. n

Välj ett känt svenskt varumärke när du väljer WC-stol. Att
fabrikanten har funnits med ett tag betyder oftast att det
är god kvalitet och att det går att få tag på reservdelar. Du
får också en bättre emaljering vilket gör att smutsen inte
fastnar lika lätt. På moderna WC-stolar märks skillnaden
bland annat på att det inte är själva cisternen som håller
vattnet, utan en separat plastbalja. Du slipper då kondens
på cisternen.
Idag är i princip alla WC-stolar försedda med snålspolningsknapp. I vissa fall bör du dock använda den med
måtta. Har du ett hus med en lång servisledning så kräver
den mer vatten vid spolning. n		

RÖRBOKEN

Ett komplett miljötänk!

Några kunder
om Rörmannen

Våra leverantörer

- allt du velat veta om huse
ts rör

Rörmannen har tillsammans med Circla
tagit fram en miljöplan. Denna består av att
försöka återvinna allt så långt det är möjligt.
Circla har anordnat en miljöstation på
vår mark där vi återvinner metaller, koppar,
el, data med mera. Här samlas även farligt
avfall, till exempel batterier, upp för hämtning, sortering och återvinning.

LK Golvvärmepaket ”Jag ringde just Rörmannen för att jag hade problem
”Rörmannen - fantastiskt!”

BÄTTRE BADRUM

Installationspaket för vattenburen golvvärme

®

med unken doft från golvbrunnen. Mannen jag

Paketlösningarna är perfekta för dig som ska instaltalade med i telefon var otroligt hjälpsam och han
lera vattenburen golvvärme i mindre utrymmen, t.ex.
hjälpte mig lösa problemet direkt över telefon.”
kök, badrum, entré eller tvättstuga.
• Kompletta paket, tillsätt bara vatten och el
Telefon 08-36 28 61

Ring oss så hämtar vi och återvinner dina
grovsopor. Du behöver inte ens släpa fram
grejerna till gatan eller porten!

MORA CERA
rörboken.indd 1

• För ytor upp till 20 m2
www.rörboken.se

Rörande läsning

KVALITETSTID

• Låg bygghöjd, från 20 mm

Till glädje för miljön
11-03-30 13.42.46

FM Mattsson 9000E

 www.lksystems.se

Saker vi gör och saker
omger oss
medemot gäller enklare frågor,
Mångavisamtal
vi tar
varpå idén om ”Rörboken” växte fram. Många
gånger kan man göra en hel del själv för att snabbt
ta reda på vad felorsaken är och hur man själv kan
lösa problemet.
5 ÅRS
TRYCK
GARANTI

info@circla.se / 08-410 646 66 / circla.se
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ecosafe

Kom in och hämta den hos oss på Spångavägen 320
eller läs den på www.rörboken.se n

B C

energiklass

energiklass

Rörmannen bästa rörbolaget!”

”Har anlitat Rörmannen flertal ggr och har alltid
varit otroligt nöjd med resultatet.”
”Flexibelt och proffsigt”

”Renoverade två badrum och fick en helhetslösning
som var allt vi önskade. Trots vattenläcka sydde
Rörmannen ihop en kanonlösning. God kommunikation och duktiga hantverkare som löste problem på
ett bra sätt.”
Läs fler omdömen på www.reco.se och www.rejta.se

Service & tillgänglighet
Vi har öppet 6 dagar i veckan och jour dygnet runt.
Ring oss på tel 08-36 28 61.

Besöksadress: Spångavägen 320, Spånga
Tel: 08 - 36 28 61
Fax: 08 - 36 28 64
E-post: info@rormannen.se
www.rormannen.se
Öppettider kontor: Måndag-Fredag kl. 07-17
Öppettider butik: Tisdag-Fredag kl. 08-18
Lördagar: kl. 10-14
Lunchstängt: kl. 12-13
Lördagsstängt: vecka 23-33
Jourtider: Kvällar och helger
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