Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand
Tillæg til Tekniske bestemmelser for
TÅRNBYFORSYNING Spildevand

Krav til TV Inspektion.
Ny anlæg
Alle nylagte afløbsledninger skal TV- inspiceres (inkl. nye stik). TV-inspektionen
skal udføres af et firma, efter principperne i Danske TV-inspektørfirmaers Kontrolordning (DTVK).
Entreprenøren skal informere de berørte brugere senest 3 dage før arbejdet påbegyndes. Alle afpropninger skal dokumenteres i form af en TV-inspektion.
Ved aflevering af entreprisen skal entreprenøren rengøre alle ledninger og brønde,
og foretage en TV-inspektionen af det afsluttende nyanlæg. Denne TV-inspektion
må på afleveringstidspunktet ikke være over 4 uger gammel, efter rengøringen. Der
skal hældes så meget vand i ledningerne, at det kan ses i nedstrøms brønd.
Såfremt en strækning (fra brønd til brønd) ikke kan godkendes på grund af mangler/skader i det udførte arbejde, skal entreprenøren udbedre disse mangler på en
for bygherre/Kloakforsyningen forud accepteret måde, og dokumentere det ved fornyet TV-inspektion af ikke godkendte strækninger. Entreprenøren afholder selv udgiften til en eventuel fornyet inspektion.
Se TÅRNBYFORSYNING Spildevands Tekniske Bestemmelser.
Eksisterende Ledninger
Der skal altid køres efter aftale med TÅRNBYFORSYNING Spildevand. Brønde skal
nummereres efter TÅRNBYFORSYNING Spildevands nummersystem med mindre
andet er aftalt.
Hvis større fejl observeres på ledning så skal der mærkes/pejles på terræn, og Renseanlægget skal kontakters på tlf. 32462030.
Stikinspektion
TV-inspektioner af stikledninger SKAL foretages fra hovedledning eller nedgangsbrønd på hovedledning.
Hvis det ikke er muligt, skal der efter aftale med grundejer køres fra skelbrønd og
ud mod hovedledningen.
Med mindre andet er aftalt, skal TV-inspektion af stik være anført med udførlig
adresse og ledningsstræk.
Tv-inspektionsstop
Hvis en strækning ikke kan køres pga. stop (mangler/skader) skal ledningen forsøges kørt fra modsat ende.
Blindrapporter
Denne rapport laves i tilfælde af at et stræk ikke kan køres, og det skal noteres i
bemærkninger med årsagen.
For stikledninger skal der i bemærkninger noteres retning, husnummer og årsag.
Følgende gælder for Tv-inspektionen:
- TV-inspektionen skal optages i farver på DVD
- TV kameraet skal have drejeligt optik (90°)
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TV operatøren skal have DTVK Certifikat og udfylder TV-inspektionsskemaet
Stik TV-rapporter skal være med udførlig adresse og hovedledningsstræk.
Der skal køres TV-inspektion af hele ledningsstræk (fra brønd til brønd)
TV-inspektionen udarbejdes i henhold til retningslinjer angivet i seneste version af "TV-inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual"

TV-inspektionen skal afleveres på DVD og papir. For hovedledninger skal rapporterne leveres i IG Dandas XML – seneste version. Data skal kunne indlæses i Wincan.
Brøndrapport
Der skal ligeledes udarbejdes en brøndrapport over alle nye som eksisterende brønde som berøres af nærværende arbejde. Brøndrapporten skal angives med brøndnumre og med fotos i god kvalitet, som skal afleveres IG Dandas XML – seneste
version og på DVD.
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