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No-Dig tematreff
UTBLOKKING AV AF OG INNTREKKING AV TO NYE RØR

I september 2018 arrangerte vi tematreff om utblokking av AF og inntrekking av to nye rør i
Bærum. Det var svært stor interesse for tematreffet, og vi inviterer derfor til nytt treff.

Det aktuelle prosjektet foregår i Skogveien i nærheten av Stabekk i Bærum kommune.
Eksisterende avløpsanlegg som består av fellesavløpsledning med dimensjon 300 mm skal
separeres over en strekning på ca. 500 meter, og skal erstattes med to separate ledninger for
henholdsvis spillvann og overvann. I tillegg skal det legges ny vannledning på samme strekning.
Prosjektet er initiert etter at flere hus i området har hatt problemer med tilbakeslag fra kommunalt
nett ved kraftig nedbør. Samtidig jobber kommunens kontinuerlig med å fjerne mest mulig
overvann fra avløpsnettet og dermed unngå å sende rent overvann til renseanlegget.

Av hensyn til eksisterende byggverk i traseen, og fordi Bærum kommune ønsker å bruke No-Dig
metoder der det er mulig, har kommunen på deler av strekningen valgt alternativ anleggsmetode i
stedet for konvensjonell graving. Metoden man har valgt er utblokking av den gamle
avløpsledningen og inntrekking av to nye rør med dimensjon 280 mm.

Anleggsgjennomføringen pågår og vi ønsker å dele erfaringer om valgt metode, spesielle
anleggstekniske utfordringer og hvordan disse løses. SSTT inviterer derfor i samarbeid med
Bærum kommune, Arne Olav Lund og Båsum Boring AS til et tematreff om prosjekt og metode
ute på anleggsplassen tirsdag 2.april 2019.

Oppmøte kl. 10:00 ved Skogveien 102. (Innkjøring fra Gamle Drammensvei.) Antatt varighet 2-3
timer.

Det vil bli servert kaffe og noe enkelt å bite i ute på anlegget, og Bærum kommune og
entreprenørene vil informere om prosjektet. Rørleverandør Hallingplast vil også være til stede.

Ettersom vi skal være ute på anlegget, må deltakere ta med hjelm, synlighetstøy og egnet
skotøy.
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Praktiske opplysninger
Tid Tirsdag 2. april kl. 10.00
Sted: Skogveien 102, Stabekk. (Innkjøring fra Gamle Drammensvei.)
Påmeldingsfrist: 27. mars
Deltakeravgift: Personlig SSTT-medlem, pr. person:   Kr 1.000,-

Øvrige deltakere, pr. person:                Kr 1.500,-
Ved innmelding ifm. påmelding, faktureres den rabatterte deltakeravgiften.
Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kr 500,- i gebyr.
Ved manglende frammøte faktureres hele deltakeravgiften.

Påmelding sendes til kontakt@sstt.no med følgende opplysninger:
Påmeldingsskjema
Firma / kommune:

Adresse:

Postnr. / Sted:

Evt. annen
fakturaadresse:

Telefon:

Deres bestillingsnummer/prosjektnummer
(gjelder kun firma som ønsker dette spesifisert på faktura):
Firma er medlem av SSTT: Ja Nei
Firma er ikke medlem nå, men melder oss herved inn: Ja
E-post og tlf. hovedmedlem
ved ev. innmelding nå:

Deltakernavn:

E-post:

Personlig medlem av SSTT: Ja Nei
Jeg melder meg herved inn som personlig medlem: Ja

Deltakernavn:

E-post:

Personlig medlem av SSTT: Ja Nei
Jeg melder meg herved inn som personlig medlem: Ja

Deltakernavn:

E-post:

Personlig medlem av SSTT: Ja Nei
Jeg melder meg herved inn som personlig medlem: Ja


