Søndervangen, Aarhus
Renovering af faldstammer og stikledninger

Aarsleff Rørteknik har renoveret 36 lodrette faldstammer med tilhørende afgreninger samt 28 stikledninger i forbindelse med en omfattende renovering af fire boligblokke i Søndervangen i Viby J syd
for Aarhus. Søndervangen administreres af ALBOA,
Almen Boligorganisation Aarhus, der er den næststørste boligorganisation i Aarhus med administration af omkring 7.000 lejemål.
ALBOA valgte at få renoveret deres faldstammer
og afløbssystemer ved brug af den opbrydningsfrie strømpeforingsmetode i stedet for traditionel udskiftning. Metoden er langt hurtigere, mere
effektiv og til forskel for traditionel udskiftning
giver det beboerne mulighed for at blive boende i
lejlighederne under udførelse af renoveringen. For
med strømpeforing undgår vi nedrivning af vægge
og installationer.
Med vores strømpeforing har beboerne i de i alt
156 lejeboliger i Søndervangen nu et fornyet rørsystem uden driftsproblemer i mange år.

Renovering var nødvendig
Afløbssystemet i blokkene var fra 1960’erne og
generelt nedslidt. En renovering var derfor anbefalelsesværdig og nødvendig, inden systemets tilstand blev yderligere forværret og en total udskift-

ning dermed uundgåelig. Renoveringen omfattede
fornyelse af afløbssystemet i de fire boligblokke fra
installationer som toilet, gulvafløb, køkkenvaske til
faldstammer og kloakledninger i jorden frem til den
offentlige kloak i vejen.

Beboerhåndtering
Beboerhåndteringen var et afgørende element i
projektet, da ingen af beboerne skulle genhuses i
forbindelse med udførelsen af vores arbejder.
Igennem hele forløbet var der fokus på en god
dialog mellem de udførende parter og beboerne i
lejeboligerne. ALBOA valgte blandt andet at oprette
en hjemmeside, hvor beboerne kunne søge information omkring renoveringen. Derudover var der
mellem de involverede, udførende parter og beboerne kun én kontaktperson, så beboerne i tilfælde
af spørgsmål vidste, hvem de skulle henvende sig
til.

Data

Specialister i rørrenovering

• Strømpeforing af 36 faldstammer og afgreninger til køkkenvaske, gulvafløb og toiletter
• Strømpeforing af 28 stikledninger under blokke

Aarsleff Rørteknik har specialiseret sig i renovering af rørledninger. Vi er markedsledende i
Danmark, når det gælder renovering med
strømpeforing i og under ejendomme, og vi
renoverer både ventilationskanaler, brønde,
faldstammer med tilhørende afgreninger til køkken og toilet samt kloakledninger.

Kontakt
Per Aarsleff A/S
Rørteknik salg
rørtekniksalg@aarsleff.com
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