Servicepakke 2
1. Titel

Totalløsning

2. Formålet
Borgeren ønsker ikke at gøre noget selv, men ønsker bedste og billigst mulige vandløsninger.

3. Indhold i servicepakken
 Dialog på kundens adresse med henblik på at afdække kundens behov
 Indhentning af tegninger på bygningsinspektoratet
 Besigtigelse og gennemgang af kloaksystem
 Opmåling af kundens kloaksystem
 Rådgivning om mulige LAR løsninger
 Nedsivningstest (infiltrationstest)
 Tv-inspektion af kloaksystem
 Rådgivning/vurdering om tilstanden af eksisterende kloakanlæg på baggrund af TVinspektionen og eventuelle renoveringsforslag.
 Konkrete løsningsforslag til separatkloakering herunder muligheder for nedsivning og LAR
løsninger
 Udarbejdelse af individuel projekttegning
 Udarbejdelse af tilbud på selve arbejdet med separering af regn- og spildevand inklusive
ansøgninger til myndigheder.
 Alle autorisationskrævende arbejder, med adskillelse af regn og spildevand. Herunder
vurdering af spildevandsinstallationers tilstand efter afkobling af regnvand.
 Alle anlægsarbejder for husets og matriklens fortsatte virke efter adskillelse og håndtering
af regnvand, herunder etablering af rør eller overfladeløsninger til transport af regn og evt.
drænvand, etablering af magasiner/forsinkelsesbassiner eller vandbede, evt. dekorativ
anvendelse af vandet, etablering af nedsivning samt/eller alternative løsninger . Desuden
vurderes husets tilstand i forhold til dræn og funderingsforhold, og der tages stilling til om
evt. kælderisolering eller lignende foranstaltninger anbefales.
 Evt. grønttagsløsninger samt alternative løsninger som kan medvirke til drifts-besparelser,
som bl.a. opsamling af regnvand for genbrug m.m.

4. Prisindikation
Prisen vil variere meget, afhængig af hvilke behov kunden har.

5. Beskrivelse af servicepakke-leverandøren
Aarsleff-koncernen er en internationalt positioneret entreprenørvirksomhed. Vores årsomsætning
er på 7,4 milliarder kroner – heraf 34 % i udlandet. Vi arbejder som generel
infrastrukturentreprenør og er specialister i jord- og anlægsarbejder, underjordiske bygværker og
vandbygningsarbejder. Vi er markedsførende inden for pælefundering og opgravningsfri
rørfornyelse. Aarsleff-koncernen beskæftiger 4.000 medarbejdere.
www.aarsleff.com
Dan Jord A/S som er et datterselskab til Aarsleff A/S har ca. 40 år erfaring med tilsvarende opgaver
(Forsynings-, anlægs-, brolægger- og gartnerarbejder) primært i Aarhus området, og har de seneste
15 år bl.a. etableret fjernvarme både renoveringer og nyanlæg for AffaldVarme, hvor en del af
arbejderne består i tilslutning af fjernvarme hos private, og vi har derfor stor erfaring og
kompetence i at sikre arbejderne sker så hurtigt og så skånsomt som muligt, således der bliver
mindst mulig gener for kunderne. Firmaet er arbejdsmiljøcertificeret og har kun dansktalende
ansatte. Firmaet overholder alle gældende regler, og har samtidig som mål; hele tiden at dygtiggøre
sig og forbedre arbejdsmiljø og kvalitet ud over hvad love og kunderne kræver.
Med denne fælles Dan Jord og Aarsleff konstellation, stiller vi med et erfarent og yderst kompetent
team, med indgående kendskab til lokalområdet, som er i stand til at varetage, rådgive og udføre
alle opgaver kunden måtte ønske.
Kontaktdata på personer der er indgang til servicepakken:
1. Afdelingsingeniør Bjarne Paysen, telf.: 4044 2315, E-mail: bpa@aarsleff.com
 Kloakmester Hasse Pedersen, telf.: 4044 2342, E-mail: hap@aarsleff.com
 Kloakmester Frederik Sørensen, telf.:40378358, E-mail: frederik@danjord.dk

