Rørfornyelse uden
opgravning og nedrivning
Rørteknik – vi går i rørene uden at gå i vejen!

www.aarsleffrørteknik.dk

Kloakrenovering
– hurtigt, sikkert og holdbart
Velfungerende afløbssystemer er uundværlige for alle. Derfor har Aarsleff Rørteknik
specialiseret sig i strømpeforing af kloakker – en metode til renovering af slidte
kloaksystemer og andre bygningsinstallationer med minimale gener for beboere,
brugere og drift. Vores produktprogram inden for opgravnings- og nedbrydningsfrie
renoveringsløsninger er markedets bredeste. Aarsleff Rørteknik kan tilpasse og
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optimere løsningen til det enkelte segment, hvad enten det er boliger, institutioner eller
industrivirksomheder. Vi sætter stor ære i at skabe gode projekter. Derfor indgår vi
gerne i en tidlig dialog med rådgivere og bygherrer om en behovsafklaring. Vi deler
gerne vores mange års erfaringer om kloakrenovering, så vi finder den bedste og
økonomisk mest fordelagtige løsning for alle interessenter.
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Strømpeforingsprocessen
Aarsleff Rørteknik har 40 års erfaring med strømpeforing til fornyelse af rør, kanaler og
kloakker i alle dimensioner og former.
Inden renoveringen påbegyndes, gennemføres
en tv-inspektion af rørene, hvilket giver et samlet
overblik over tilstanden.
Strømpeforingen foregår ved, at vi krænger en blød
polyesterstrømpe ind i det defekte rør. Strømpen
hærdes på kort tid og ligger derefter som et nyt,
slidstærkt rør inde i det gamle. Metoden giver røret
nyt liv i op til 100 år.

Fordele ved strømpeforing

Der er en lang række fordele ved at vælge
Aarsleff Strømpeforing til fornyelse af skjulte
afløbsinstallationer. Vi kan renovere faldstammer
og kloaksystemer uden at nedbryde vægge,
ophugge gulve, fjerne skabe eller omlægge
eksisterende installationer.
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Aarsleff Strømpeforinger kan sammensyes, så
ledningsstræk med forskellige dimensioner kan
fornyes i én arbejdsgang. På den måde bliver det
muligt at forny flere hundrede meter ad gangen.
Strømpeforing sikrer en ukompliceret og hurtig
renovering med minimale gener for bygningens
brugere eller virksomhedens drift.

Fornyelse af faldstammer og
afløbssystemer med strømpeforing

• Undgå nedbrydning af køkkener
og badeværelser
• Ingen ophugning af gulve
• Hurtig installation
• Økonomisk fordelagtig løsning
• Høj kvalitet og selvbærende konstruktion

Fornyelse af kloakledninger
med strømpeforing
•
•
•
•

Opgravningsfri renovering
Sparer tid og omkostninger
Testet på Teknologisk institut
Forventet levetid på 100 år
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Stærke kompetencer inden for
fire segmenter
I Aarsleff Rørteknik har vi specialiseret os inden for fire segmenter. Med skræddersyede
løsninger imødekommer vi de forskellige segmenters unikke behov. Det betyder, at du er
sikret den bedste løsning til lige præcis dit projekt.

BOLIG
Minimale gener for beboerne

Vores kloak- og faldstammerenovering foregår
med minimale gener for beboerne, da vi for
eksempel ikke nedriver køkkener og badeværelser.
Renoveringen klares på få dage, og beboerne
behøver ikke fraflytte ejendommen. Beboerne
holdes opdaterede under hele forløbet.

INDUSTRI
Fornyelse uden driftsstop

Minimering af gener for både logistik og
produktion er centralt, når ledningssystemer i
industrivirksomheder skal fornyes. Med vores
strømpeforing kan vi renovere ledningssystemerne
uden opgravning, omlægning af eksisterende
installationer eller flytning af produktionsudstyr.
Sådan sikres det, at produktionen kan fortsætte
uforstyrret, mens vi arbejder.
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INSTITUTION
Ingen forstyrrelser af den daglige drift

For offentlige og private institutioner, såsom
skoler, hospitaler og kaserner, er det essentielt, at
institutionens brugere og ansatte ikke forstyrres i
deres gøremål grundet en renovering. Vi anvender
derfor den nyeste teknologi inden for opgravningsfri
fornyelse, så vi forstyrrer mindst muligt. Med
vores certificerede strømpeforing kan vi desuden
garantere, at de nye rør holder i op til 100 år.

RÅDGIVER
Vi sikrer et godt resultat

Aarsleff Rørteknik er med hele vejen gennem
projektet som en professionel og pålidelig
samarbejdspartner, så du som rådgiver kan tilbyde
bygherren de bedste løsninger. Vi kan bidrage med
alt fra tilstandsvurdering, udbud og udførelse frem
til afleveringen af det færdige projekt.
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Specialister i kloakrenovering
Aarsleff Rørteknik tilbyder en lang række ydelser i forbindelse med renovering af skjulte
afløbsinstallationer, så du får præcis den løsning, du har behov for.
DTVK tv-inspektion

En tv-inspektion giver overblik over kloakkens
aktuelle tilstand. Uden opgravning eller nedrivning
kan vi således kortlægge rørenes tilstand og
opdage kritiske skader, inden det er for sent. Med
en efterfølgende Aarsleff-fornyelsesplan kan vi
prioritere renoveringen og sikre dig en effektiv
udbedring af skaderne.

Fornyelsesplan

Med vores detaljerede tilstandsvurdering og
fornyelsesplan får du overblik over kloaknettets
faktiske tilstand samt et budget for fremtidige
investeringsbehov. Således kan vi i fællesskab
planlægge, prioritere og optimere kloaknettets
fremtidige vedligeholdelse.

Strømpeforing

Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark,
når det gælder fornyelse af rør med strømpeforing.
En imprægneret filtstrømpe indføres i det utætte
og slidte rør. Herefter hærdes strømpeforingen og
lægger sig som et nyt og slidstærkt rør i det gamle
rør. Røret er hermed renoveret og har fået en ny
forventet levetid på op til 100 år.

Kloakrenovering

Vi varetager hele processen fra den indledende
inspektion og tilstandsvurdering af kloakken til
udbedring af skader og planlægning af fremtidig
renovering. Med opgravningsfri kloakfornyelse
minimeres både omkostninger og gener.
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Faldstammerenovering

Faldstammer renoveres uden nedbrydning af
vægge og ophugning af gulve. Det betyder, at
du sikres en ukompliceret og hurtig renovering
med minimale gener for bygningens brugere og
beboere.

Ventilations- og aftrækskanaler

Tætning af ventilationskanaler med strømpeforing
skaber et bedre indeklima og nedbringer
energiforbruget og dermed også driftsudgifterne.
I langt de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at
nedbryde vægge for at klare fornyelsen, hvilket
betyder minimale gener for bygningens brugere.
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Derfor skal du vælge Aarsleff Rørteknik
Med 40 års erfaring er Aarsleff Rørteknik markedsledere inden for fornyelse med
strømpeforinger, og vi kan skræddersy den bedst egnede løsning til hver enkelt opgave.
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Én stærk samarbejdspartner

Aarsleff Rørteknik er en del af Aarsleffkoncernen, der er en af Danmarks største
entreprenørvirksomheder. Vi løser mange
forskellige opgaver lige fra renovering og
etablering af kloakker til store projekter inden for
infrastruktur, klimatilpasning, miljø og byggeri.
Vi er med hele vejen gennem projekterne som en
professionel og pålidelig samarbejdspartner, der
sikrer den bedste løsning til præcis dit projekt.

Levetid op til 100 år

Vores materialer og metoder er dokumenteret
gennem omfattende tests. I samarbejde med
Teknologisk Institut har vi testet den forventede
levetid for en Aarsleff Strømpeforing. Mere end
20.000 timers tests dokumenterer en forventet
levetid på op til 100 år. Derfor er en Aarsleff
Strømpeforing en langsigtet løsning og en fornuftig
investering.

Unik teknologi giver besparelser

Aarsleff Rørteknik udvikler hele tiden nye metoder
til at effektivisere kloakrenoveringen. Vi har for
eksempel produceret en ny og gennemtestet
metode til hærdning af Aarsleff Strømpeforing, der
er baseret på en patenteret LED-teknik. Strømpen
hærdes ved hjælp af lysdioder, hvilket giver en
række miljømæssige og økonomiske fordele.

Specialtilpassede løsninger

Vi udvikler og fremstiller Aarsleff Strømpeforingen
på vores egen fabrik i Aarhus. Det betyder, at
strømpen tilpasses den enkelte opgave, og på den
måde opnår vi det optimale resultat hver gang.
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