No-Dig tematreff i Drøbak

Ledningsfornyelse VANN:
Tettilsluttet rør (Compact Pipe) og D.W.Liner
Ledningsfornyelse AVLØP: Strømperenovering
I samarbeid med SSTT og byggherre Frogn kommune inviterer Olimb Rørfornying AS til
tematreff på Drøbak Golfklubb onsdag 4. september. På agendaen står demonstrasjon av to ulike
metoder innen gravefri ledningsfornyelse: Tettilsluttet rør i rehabilitering av en vannledning under
selve golfbanen, og strømperenovering av en spillvannsledning langs anlegget.
Rehabilitering av vannledning med tettilsluttet rør
Øverst på agendaen står fornyelse av vannledning med tettilsluttet rør. Metoden vil bli
presentert og vist i praksis på Drøbak Golfklubb, hvor Olimb Rørfornying AS skal rehabilitere til
sammen 400 meter vannledning under banen. Til denne installasjonen brukes et spesialrør av
merke Compact Pipe.
Compact Pipe er et PE-rør som er foldet i en C-form når det trekkes inn i den gamle
vannledningen. Når røret er trukket helt igjennom, tilsettes trykk og varme (damp).
Plastmaterialet folder seg da ut til sin opprinnelige runde form, og legger seg tett inntil veggene
inni den gamle ledningen, som et helt nytt (tettilsluttet) rør. Compact Pipe blir produsert i
dimensjoner fra DN100 til DN450, med SDR-verdier 17 og nyheten 13,6 (fullstrukturell). Røret
kan bestilles i PE100-kvalitet RC+.
Det blir også en kort presentasjon av Olimbs egenutviklede D.W.Liner, en armert foring til 100
prosent gravefri fornyelse av vannledninger (trykkledninger). Denne metoden er valgt til en nært
forestående rehabilitering av en hovedvannledning som går gjennom et boligområde inntil
golfbanen.
Strømperenovering av spillvannsledning
Samme dag installerer Olimb Rørfornying en strømpeforing med steam i en 190 meter lang
spillvannsledning (DN300) like ved golfanlegget. Tematreffet avsluttes med en presentasjon og
visning av denne metoden på anleggsstedet, noen hundre meter fra Drøbak Golfklubb.
Vel møtt!
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No-Dig tematreff i Drøbak
Tettilsluttet rør (Compact Pipe), D.W.Liner og strømperenovering
Tid: Onsdag 4. september 2019
Sted: Drøbak Golfklubb, Belsjøveien 50,
1445 Drøbak. Parkering og oppmøte ved
kafeen.

Deltakeravgift:
· SSTT-medlemmer: Kr 1.000,· Øvrige deltakere:
Kr 1.500,-

Vi anbefaler at deltakere tar med synlighetstøy og ev. hjelm til bruk på befaringene.

Program
Tid
Innlegg
09:30 Velkommen til SSTT tematreff
Faglig del i kafeen på Drøbak Golfklubb
· Metoden tettilsluttet rør og produktet Compact Pipe
i rehabilitering av vannledninger (befaring 1).
· Alternativ metode i fornyelse av vannledning: Armert
foring D.W.Liner.
· Strømperenovering spillvannsledning (befaring 2).
11:00 Lunsj
11:30 Befaring 1 på golfbanen – installasjon Compact Pipe
DN300 i vannledning
· Inntrekking av Compact Pipe røret fra trommelvogn
· Utfolding (steaming) av røret
· Prinsippet for sveising av anboringsklammer
· Prinsippet ved sveising/tilpassing mot kum/kumgods
12:30 Befaring 2 på anleggssted for strømperenovering avløp
· Montering/utherding av strømpeforing
· Rørinspeksjonsbil med freserobot for gjenåpning av
grenrør

Ansvarlig
SSTT
Olimb Rørfornying AS

13:30 Takk for at du deltok. Vel hjem!

Olimb Rørfornying AS

Olimb Rørfornying AS

Olimb Rørfornying AS
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No-Dig tematreff i Drøbak
Tettilsluttet rør (Compact Pipe), D.W.Liner og strømperenovering
Praktiske opplysninger
Tid
Sted:
Påmeldingsfrist:
Deltakeravgift:

Onsdag 4. september 2019 kl. 09.30
Sted: Drøbak Golfklubb, Belsjøveien 50, 1445 Drøbak.
28.08.2019
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:
Firma er ikke medlem nå, men melder oss herved inn:
E-post og tlf. hovedmedlem
ved ev. innmelding nå:

Ja
Ja

Nei

Ja
Ja

Nei

Ja
Ja

Nei

Ja
Ja

Nei

Deltakernavn:
E-post:
Personlig medlem av SSTT:
Jeg melder meg herved inn som personlig medlem:
Deltakernavn:
E-post:
Personlig medlem av SSTT:
Jeg melder meg herved inn som personlig medlem:
Deltakernavn:
E-post:
Personlig medlem av SSTT:
Jeg melder meg herved inn som personlig medlem:
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