LUFT- / VATTENSPOLNING
AV DRICKSVATTENLEDNINGAR
När kunderna klagar på att vattnet smakar illa är det dags att kontakta oss!
Luft/vattenspolning avlägsnar sediment, slam och lösa partiklar effektivt.
Den biofilm som bidrar till att rena vattnet i ledningarna påverkas bara marginellt.
Och vi klarar ledningar upp till 300 mm diameter.
BEPRÖVAD PROCESS I SEX STEG
Vi gör först en preliminär tidplan. Sedan
kontrollerar vi ventiler, brandposter och
spolposter och identifierar kunder som
behöver tillfällig vattenförsörjning. Därefter
gör vi en komplett, slutlig spolplan.
Spolningen görs mellan två brandposter.
Genom att blanda tryckluft med vattnet
ökar hastigheten och skapar turbulens i
vattenledningen. Spolningen fortsätter tills
vattnet är helt rent.
Delar av arbetet kan utföras av beställaren,
men allra enklast blir det om vi tar ansvar
för samtliga moment.
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FINGERTOPPSKÄNSLA OCH FAKTA
Perfekt balans mellan luft och vatten är en
förutsättning för bra resultat. Lång erfarenhet
och skräddarsydd utrustning krävs. Fakta
om den spolade sträckan, inklusive ventilers
funktion och status, dokumenteras och lämnas
digitalt till kunden vid slutbesiktning.
FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Ofta är det samma ledningssträckor som
behöver spolas. En bra strategi är att
underhållsspola med några års mellanrum.
Sediment och beläggningar hinner inte
byggas upp, vilket ger säkert flöde. Dessutom
vet vi exakt hur området ser ut och samma
spolplan fungerar.
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FÖRDELAR FÖR DIG
 Nöjda abonnenter, färre klagomål
 Bra vattenkvalitet, länge!
 Begränsad störning och bra
information för abonnenterna



Full statuskoll på ventiler, brandoch spolposter



Snabb och effektiv



Helt schaktfri metod för rengöring
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Ett komplett uppdrag består av nedanstående moment,
men i dialog med dig bestämmer vi hur projektet ska läggas upp.

INVENTERING AV VENTILER, BRAND- OCH SPOLPOSTER
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För att få ett bra arbetsflöde och undvika överraskningar under spolningen kontrollerar
och inventerar vi samtliga AV/BP/SP inom området. Allt dokumenteras digitalt och ger oss
total kunskap om ledningsnätet. Detta är en förutsättning för en fungerande spolplan.

PROJEKTERING, UPPRÄTTANDE AV SPOLPLAN OCH GENOMGÅNG
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Med inventeringen som bas upprättar vi den slutgiltiga spolplanen. Den anpassas till
verkligheten och tar hänsyn till trasiga ventiler/brandposter samt känsliga abonnenter.
När spolplanen är klar bokas uppstartmöte med beställaren där samtliga delar diskuteras.

INFORMATION TILL ABONNENTER
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Ansvarig arbetsledare på plats tar fram underlag om när berörda fastigheter drabbas
och ser till att de informeras i god tid i förväg. Vattenförsörjning till skolor, sjukhus och
vattenberoende företag organiseras också. Om kunden önskar kan vi ansvara även för detta.

SPOLNING
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Successiv spolning enligt spolplanen genomförs. Regelbunden provtagning för att
dokumentera spolningsresultatet. En tumregel är att ett arbetslag spolar 1400 -1800
meter per dag beroende på lokalisering och ledningsmaterial.

DOKUMENTATION AV UTFÖRT ARBETE SAMT FAKTA OM LEDNINGSNÄTET
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När hela området är spolat, dokumenterar vi digitalt allt som utförts. Protokoll och
ritning över samtliga ledningsträckor som spolats upprättas.

GENOMGÅNG – PLANERING AV FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Allra sist avrapporterar vi arbetet, ger vår syn på ledningsnätets status och
rekommenderar vilka ledningssträckor som kan vara aktuella för regelbunden
underhållsspolning. Vi rekommenderar också förbättringar som underlättar framtida
spolning, t ex placering av spolposter och nya ventiler.
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