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Vejledning i afløbsfaget, Olaf Forchhammer 1947.

BB 415.0 Faldrør, alment (afløbsin-
stallationer), P. Kjærgaard, 1951.

Renovering af installationer

AFLØB

PROBLEMSTILLING
Faldstammer som er mere end 40-50 år gamle, specielt de tynde køkken-
faldstammer, er ofte så tærede, at der er rustudblomstringer og udsiv-
ning. Sammenholdt med deres placering, som sjældent er hensigtsmæssig 
i forhold til den fremtidige indretning af køkkener og baderum, står de til 
udskiftning.

INSTALLATIONER
Frem til 1870’erne blev afløb fra køkkenvask ført til udvendige nedløb. Fra 
1880’erne blve det almindeligt at føre køkkenafløbene til indvendige 2 ½” 
støbejernsfaldstammer. Fra omkring år 1900 blev der etableret toilet i bo-
ligerne (eller fælles toilet ved bagtrappen), i ældre ejendomme blev der in-
stalleret toiletter i 1920’erne og 1930’ene. Toiletfaldstammerne er 3 eller 
4” støbejernsrør og står som regel frit ved toiletrummets bagvæg. 
Installationer fra før 1924 er forsynet med særskilt, parallelt placeret ud-
luftningsstamme, som dog kan være helt eller delvist nedtaget senere.

REGISTRERING
Støbejernsfaldstammer er ofte mere eller mindre gennemtærede, hvilket 
manifesterer sig ved rustudblomstninger og udsivning. Ved registrering af 
de afløbsinstallationer i kælderetagen, som forbinder faldstammerne til 
kloaksystemet, er afløbsplanerne i kommunens arkiv et nyttigt arbejds-
grundlag.
 
HVORDAN KAN MAN PÅ WWW.DANSKBYGGESKIK.DK SKAFFE SIG OVERBLIK 
OVER HVORDAN INSTALLATIONERNE I EN ÆLDRE EJENDOM ER KONSTRUE-
RET?

Prøv dig frem med søgefunktionerne 'Fritekstsøgning' og/eller 'Bibliotek' 
hhv. 'Artikler' på portalen. 
Læs også afsnittet 'Få hjælp til søgning', som du finder øverst på siden ved 
at trykke på 'Søg-knappen'. 

BB 415.0 Faldrør, alment (afløbsinstallationer) - decem ber 1951, Redaktion P. 
Kjærgaard, 1951.
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