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Om Branschföreningen Relining i Fastigheter

Vilka kan bli medlemmar?

Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRiF) är den rikstäckande
organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen
grundades 2009 och har idag 21 medlemsföretag. BRiF ingår organisatoriskt i Sveriges Byggindustrier genom samarbetsavtal.

Medlemskap kan, efter prövning av föreningens styrelse, förvärvas av företag som på ett seriöst sätt, kontinuerligt och till
väsentlig del av sin verksamhet bedriver relining i fastigheter.

Relining är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder att renovera/
förnya rör och ledningar i fastigheter. Gemensamt för relining är att
det ger fastighetsägare, hyresgästen eller lägenhetsinnehavaren en
bekvämare lösning än att byta ut ledningarna genom traditionellt
stambyte.
Föreningens målbild är:
•
•
•
•

Att främja reliningbranschen med olika initiativ och aktiviteter.
Verka för en hög kvalité på utfört arbete, arbetsmiljö och miljö.
Att säkerställa att de företag som är medlemmar i branschföreningen svarar upp till de krav på utförande, kvalité och dokumentation
som föreningens stadgar kräver.
Att samarbeta med organisationer och myndigheter för att ta fram
bestämmelser och normer som tillvaratar branschen och beställarnas intressen.

På längre sikt skall föreningen verka för att:
•
•
•

Kompetensutveckla yrkeskåren mot yrkesbevis/auktorisation.
Att informera beställare, konsulter och andra intressenter om nya
arbetsmetoder och branschspecifika normer.
Att tillsammans med andra organisationer kontinuerligt utveckla
reliningbranschen utifrån den kravbild som beställare och vi, som 		
leverantörer, har.

För föreningen är det viktigt att skapa och få en dialog med beställare/
kunder där vi tillsammans ökar kravbilden på varandra.
•
•
•

Kvalitetskraven skall vara samma som ställs på VVS-företagen.
Öka kunskapen om relining hos beställaren och försäkringsbolag.
Att tillsammans utveckla branschen till gagn för alla parter.

Vi ser också att det görs en kritisk bedömning om fördelar och nackdelar mellan traditionella metoder och relining där olika aspekter såsom
störningsfrihet, miljöpåverkan, garantier, utförande och kundnytta
vägs in.

Medlemsföretagen skall ha visat sig kunna uppfylla de krav
som kan ställas på ett specialföretag i branschen i tekniskt,
ekonomiskt och etiskt avseende samt att sökande redovisar
vilken metodik som används tillsammans med dokumentation av denna.
Materialleverantörer och konsulter som har ett intresse av
relining inom fastigheter kan väljas in som medlem.

BRiF utbildar branschen

Kvalitetsprogrammet BRiF 3Q

Endast fyra år efter föreningens bildande hade BRiF utarbetat ett utbildningsprogram riktat till reliningtekniker. Utbildningen innefattar
grundläggande tekniska färdigheter, reliningmetoder, arbetsmiljö
och säkerhet, entreprenadjuridik, TV-inspektion, kvalitetssäkring  
och leveranskontroll, med mera.

BRiF startade 2012 ett samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP). Samarbetet innebär att ett kvalitetsprogram
tagits fram som är obligatorisk för alla medlemmar i BRiF som utför
relining i fastigheter. Kvalitetsprogrammets syfte är att öka kvalitetsnivån i reliningbranschen och ge kunder en ökad trygghet. Genom
att anlita ett BRiF-anslutet företag som klarat den årliga kontrollen
utförd av SP vet kunden att företaget uppfyller följande grundkriterier:

Första utbildning hölls 2013 för arbetsledare och andra personer
med ledande befattningar i medlemsföretagen, efter utvärderingar
kommer utbildningsprogrammet utökas att omfatta samtlig personal som jobbar med relining.
En person som genomgått utbildning och klarat det avslutande provet erhåller ett personligt utbildningsbevis samt även en branschlegitimation om personen är anställd av ett BRiF-anslutet företag.

•
•

•

Medlemsföretaget skall beskriva/visa sin metod/process samt
visa specifikation på samtliga använda råvaror.
Medlemsföretaget skall ha en dokumenterad utbildnings-/
certifieringsplan för tekniker som skall innehålla:
• Metod/Process
• Materialkunskap
• Arbetsmiljö
Medlemsföretaget skall teckna kontrollavtal med SP.

Krav på företagets egenkontroll som kontrolleras av SP:
•
•
•
•
•
•
•
•

Att personalens utbildning/certifiering uppfyller aktuellt medlemsföretags krav.
Rutin för ankomstkontroll och journalföring av råvaror som
används i reliningen. Ankomstkontrollen skall säkerställa att
de deklarerade råvarorna används.
Kontrollen skall innefatta batchnummer och utgångsdatum för
använda material.
Säkerhetsdatablad och annan relevant information/anvisningar
från råvaru/materialtillverkare skall finnas på arbetsplatsen.
Rutin för kvalitetskontroll av färdiga arbeten skall finnas.
Rutin för journalföring och dokumentation av färdiga arbeten
skall finnas.
Rutin för avvikelsehantering som innehåller anvisningar för återkoppling till process/metodbeskrivning för att undvika att
avvikelsen upprepas.
Rutin för hantering av avfall och annat överblivet material.

Den övervakande kontrollen utförs årligen hos respektive medlemsföretag och med avseende på företagets samtliga redovisade
reliningmetoder. Kontrollbesöken, som kan vara oanmälda, förläggs
normalt till arbetsplats samt tillhörande distriktskontor eller motsvarande.

Medlemsföretag
Entreprenör - tappvatten och värmeledningar:
HWQ Relining Systems AB Rikstäckande

08 - 410 902 02

Entreprenörer - spillvatten och dagvatten:
Aarsleff Rörteknik AB
Rikstäckande
DaKKI Entreprenad AB
Rikstäckande
JP Relining AB
Västra Sverige
Proline Nord AB
Norra Sverige
Proline Syd AB
Södra Sverige
Proline Väst AB
Mellersta Sverige
Proline Öst AB
Mellersta Sverige
Prosoc AB
Rikstäckande
Puls Isab AB
Rikstäckande
Repipe Sverige AB
Södra Sverige
S-Pipe AB
Norra och mellersta Sverige
Svensk Röranalys AB
Mellersta Sverige
Swoosh
Norra och mellersta Sverige
Trast AB
Mellersta Sverige
Tubus System AB
Rikstäckande
VVS Teknik
Norra och mellersta Sverige

08 - 594 764 00
08 - 709 00 15
031 - 53 40 04
090 - 71 01 00
040 - 671 79 90
031 - 68 62 40
08 - 594 774 50
020 - 33 22 22
031 - 67 37 00
044 - 35 24 02
0920 - 25 59 90
08 - 599 09 800
090 - 18 80 80
08 - 650 17 39
031 - 69 61 15
026 - 63 55 00

Materialleverantörer:
Dakki AB
Prodema AB
Relino Tools
Sacpro AB

08 - 709 00 15
013 - 20 34 70
08 - 515 10 290
023 - 79 06 50

Rikstäckande
Rikstäckande
Rikstäckande
Rikstäckande

Kontakt
BRiF
Sveriges Byggindustrier
Box 5054
102 42 Stockholm

Mail: info@brif.se
Web: www.brif.se

