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Fejlkoblinger og drift 
Niels Peter Nielsen 

Din forsyning  

 39 spildevandpumpestationer. 

 21 Overfaldsbygværkker.  

 43 regnvandspumpestationer. 

 Ca. 600 km. ledninger.  

 60 våde, tørre og underjordiske bassiner. 

 Vi havde 534 henvendelser på ledningsnette i 2014.  

      bl.a. 97 forstoppelser, 44 med hul i kørebanen, 20 om lugtgener.  

 2249 henvendelser om rotter.  
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 Vi bliver kontakte af Vandmiljø som spørg om det er vores 

     pumpestation der er skyld i det.  

 Analysen af Pumpestationens drift data viste at 
nødoverløbet havde været i drift ca. 3,5 time  under en 
kraftig regnskyl hvilket det aldrig har været før (6år) og at 
energiforbruget var steget med ca. 20 % 

 Alle tegn peget på at der var tilslutte mere vand. 

 Så gik jagten i gang. 
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 Første henvendelse kom 20-05-2010 med bilede med 
spor af spildevands rester (ristegods) det blev sendt 
til Kommunens miljøafdeling.  De tog ud og 
undersøgte om der var tale om spildevand, de meldte 
tilbage at de ikke havde fundet tegn på en forurening. 

 Tak til den stædige borger han tog et nyt den 25-07-10 

    han blev ved med at sige at det stammede fra den  

    sidste udstykning.  
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 28-07-2010 kørte vi ud med TV bilen, på 20 minutter 
havde vi konstateret at alle husene var tilkoblet rigtigt i 
lommen. 

 Pga. hans ferie kontaktede han os først med ny mail og 
billede 02-09-2010. 

 03-09-2010 kørt vi ud med TV bilen og kørte op i lomme 
2 for her var tydlige spor, da vi holdte ud for nr. 78 var 
synderen fundet det var anmelderen selv. 
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 Den 11-09-2013 blev vi kontaktet af Nyhavnsgade nr.13 

    han klaget over at det var stoppet. 

 Der tilkaldes en slamsuger der melder tilbage at 

    der er noget galt, stikket trak godt nok 

    men det var lige som han stødte mod noget, 

 Den 13-09-2013 køre vi tv og hvilket resultat. 

      

 

Fejlkoblinger og drift 



06-03-2015 

7 

Fejlkoblinger og drift 

Fejlkoblinger og drift 



06-03-2015 

8 

 

Fejlkoblinger og drift 

 13-10-2014 melder et slamsugerfirma ind at der er  

    ristegods m.m. i regnvandsledningen på Tarpgårdsvej 

 Der blev kørt tv og ud for nr. 8 og 12 var der tydelig 
tegn på fejlkobling i regnvands stikket. 

 Det viste sig at nr. 8 bagerste toilet var koblet på 

    regnvandstikket.      
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Metoder til at finde fejlkobling:  

 Bordtennis bolte som påføres hus nr. 

 Farvevæske der hældes i.  

 Tv kørsel lige efter regn. 

 Brug af røgpuster.  
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Metoder til forebyggelse  

 Opsætning af skelbrønd på spildevand 

 Opsætning af skelbrønd som bruges som sandfang 

     på regnvandsdelen.  

 Opsætning af plastik propperne på stikkene 

     (rød spildevand, blå regnvand) 

 Den gode gamle metode, kontrol inden der dækkes til. 
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