LEDNINGSINVENTERING OCH
LOKALISERING AV FELKOPPLINGAR
Oönskat tillskottsvatten orsakar extra kostnader i pumpstationer och reningsverk
genom att massor av rent vatten hanteras i onödan. Och nästan alla kommuner har
problem med tillskottsvatten. Det förändrade klimatet gör att de som idag har små
marginaler, garanterat kommer att få problem med översvämningar framöver.
SNABBT OCH ENKELT
Tillskottsvatten beror oftast på inläckage,
överläckage mellan spill- och dagvattenledningar eller felkopplingar. Att stuprör,
dagvattenbrunnar och spygatter anslutits
till spillvattennätet istället för till dagvattennätet är vanligt. Genom att trycka in ofarlig
rök i näten avslöjas läckor och felkopplingar,
som ett komplement använder vi även
färgat vatten.
DIGITAL REDOVISNING
Resultatet exporteras i ett ritningsformat
som kan importeras direkt i ledningsägarens
databas. Ritningen redovisar alla
anslutningar till kommunens ledningar samt
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om dagvattnet är rätt- eller felkopplat eller
tas om hand lokalt. Överläckage och defekter
på ledningsnätet framgår också. Ritningen
är ett perfekt underlag att jobba vidare med,
men även vid kontakt med fastighetsägarna.
Använder kommunen VA-banken kan vi arbeta
direkt i databasen.
FÖRDJUPAD UNDERSÖKNING
När överläckage mellan huvudledningarna
misstänks, krävs fördjupad undersökning.
Vi simulerar ett kraftigt regn genom att
fylla dagvattennätet med färgat vatten och
filmar spillvattenledningen. Överläckage
visar sig direkt och beställaren kan få
information omedelbart.
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Ett komplett uppdrag består av nedanstående moment,
men i dialog med dig bestämmer vi i detalj hur projektet läggs upp och vad som ska ingå.

PROJEKTERING OCH GENOMGÅNG

1

Tillsammans med ledningsägaren bestämmer vi i detalj vilket område som ska kartläggas,
när arbetet ska utföras och i stora drag i vilken ordning fastigheterna ska undersökas.
Känsliga abonnenter med tex brandlarm kartläggs.

INVENTERING AV BRUNNAR, STUPRÖR, SPYGATTER MM
Vi kontrollerar de fastigheter, gator och den tomtmark som finns i undersökningsområdet och dokumenterar synliga stuprör, brunnar, spygatter m.m. Vi skaffar oss
också en uppfattning i stort om området, ledningarna, nedstigningsbrunnarna, noterar
avvikelser och synliga fel. Vi kontrollerar även om ritningarna stämmer. Innan rökningen
börjar slamsugs samtliga uppsamlingsbrunnar och rännstensbrunnar.
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GENOMFÖRANDE AV LEDNINGSINVENTERING MED RÖK OCH FÄRGAT VATTEN
Vi arbetar oss systematiskt, byggnad efter byggnad, ledning efter ledning, igenom
det område som ska undersökas och noterar alla anslutningar, både rättkopplade och
felkopplade. Vid tecken på överläckage diskuterar vi med beställaren innan vi går vidare
med fördjupad undersökning.
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DOKUMENTATION OCH REVIDERING AV RITNINGSMATERIAL
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Resultatet av kartläggningen är ett kartmaterial där felkopplingar, rättkopplingar, LOD,
inläckage och överläckage tydligt framgår. Vi använder oss av färgkodning för ökad
tydlighet. Rapporten levereras i ett format som går att läsa in direkt i kommunens system.

GENOMGÅNG MED LEDNINGSÄGAREN
Under projektets gång håller vi ledningsägaren informerad om hur projektet framskrider
och om eventuella problem uppstår. När uppdraget är avslutat gör vi en slutredovisning
för kunden där vi lyfter fram allvarligare problem, påtalar avvikelser och besvarar de
frågor som kunden kan ha.
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