
Opsporing af fejlkoblinger 

 

 



Forsyningsområde - 2 renseanlæg – 1 rodzone 



Ledningsnet spildevand  

Lidt fakta 
Ca. 500 km ledningsnet 
Vejdræn 
Separatkloakeret 100% 
Spildevandskloakerede områder 
Stort åbent land –  
Ca. 300 pumpestationer 
 

Specielle udfordringer 
• Fladt terræn 
• Indtrængning af havvand 
• Højt grundvandsspejl 
• Våde områder 
• Vinden og vindens retning 
• Ældre separeringer 
• Thyborøn synker og havet stiger 
 
 



Problemstilling – LVS renser mere end der betales for 
 

I 2009 rensede LVS ca. 2,8 mio. m³ 
- Men betaling ca. 1,3 mio. m³ 
 

I 2013 rensede LVS ca. 2,2 mio. m³  
-Men betaling for 1,2 mio. m³ 
 

Det vurderes at ca. 25% af de 0,5 
mio. m³ er fundne fejlkoblinger, 
svarende til 125.000 m³. Hertil 
kommer klimaændringerne som 
forholdsvis giver mere vand nu end i 
2009. 
 

Forsigtigt vurderet: 
Ca. 0,75 – 1 mio. kr. at spare om året. 
 
 



Vi må gøre noget – men hvad? - og hvordan? 

Hvor kommer vandet fra? 

Vi har jo separeret ledningsnettet?! 

Hvordan kommer vi i gang? 

Hvad leder vi efter? 

Hvordan kommer det ind i 
vores ledningsnet? 

Ideer sorteres og vælges 



Flowmålerværdier – skal indsamles  

Pumpestationer kan 
styres og læses fra  
I-Pads 
 
Hvad siger 
pumpestationernes 
flowmålerne? 

 
 
 
 



Planlægning – overblik – område udvælges 

Pumpestationer  
- som perler på en snor 
 

Område udvælges med 
begrundelse 
 

Der kommer 5 m3/h 
fra et sommerhus-
område????  
 

Kort over området 
bestilles på kontoret 
 
 



Hvad ved vi allerede fra vores daglige arbejde  

Hvad ved vi om området? 
 
Erfaring fra dagligdagen 
skrives ned på gule lapper 
 
Hvor er det interessant at 
undersøge nærmere? 
 
Hvad skal vi bruge? 
 
Hvad kan vi selv? 
 
 
 
 



4 mand skal nå det hele hvem gør hvad? 

  Ugeplan for pumpeholdet. 

Prioitet Opgaver 
Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 

            

2. Vedligehold  
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1. 
Service af pumpestationer og indkommende 

opgaver. 

Peter A 
Kim M 

Peter E 
Kim M 

  

  

            

2. Fejlkoblinger  
Kim M 
Peter E 

Kim M 
Peter A 

Peter E 
Kim M 

  

      

            

3. Tilsyn  af pumpestationer m.m + Afsende/Modtage "grise"  Peter A Peter A Peter E Peter E Peter A 
  

                    

  

Service har altid 1. prioitet. 

Der er to mand der køre service pr. uge.  
Hvis det bliver nødvendig pga. mange opgaver, fridage/ferie, kursus eller sygdom skal I selv finde ud af hvem der rykker om på det hold der køre service. 

Dan N: Har ansvar for dokumentation af vedligehold 

Peter A Har ansvar afsending/Modtagelse af "Grise" og samarbejde med Dan om dokumentation af vedligehold 

Kim M Har ansvar for dokumentation af fundne fejlkoblinger 

Peter E Har ansvar tilsyn på pumpe stationer og samarbejde med Kim om dokumentation af Fejlkoblinger 



Grejet skal være i orden 



TV – inspektion af ledningsnet 
foretager vi selv 



Hvad kontrolleres? 

Pumpestationen stoppes, så 
der ikke kommer spildevand i 
spildevandsledningen. 
  
TV – inspektion: 
Der kontrolleres i regnvejr for at 
finde fejlkoblinger 
 
Der kontrolleres i tørvejr for at 
finde tilkoblede dræn og indsivning 



Tilladelse til at tjekke afløb hos kunden 

Når undersøgelserne 
viser at der kommer vand 
fra en matrikel 
 

Vi banker på og får 
tilladelse inden vi  
begynder undersøgelsen 
 

Fra nu med tilladelse 
i form af et underskrevet 
brev som vi afleverer  
personligt 



Når alt er godt – afslutter vi sagen med det samme 

Vi undersøger kun når  
vi kan konstatere  
regn-/drænvand  
i spildevandsledning  
fra matriklen 

- men hvis det utænkelige  
skulle ske – har vi svaret 
med. 



Svar til kunden og brev til kommunen 

Kunden og kommunen 
får besked om  
resultatet af undersøgelsen. 
 
Kommunen følger op på 
sagen. 
 
Hvis ikke kunden vil tillade os 
at tjekke, sender vi sagen 
videre til kommunen 



Hvad fandt vi ud af? 

Hvad fandt vi ud af om området? 
 
Hvad skal der ske? 
 
Hvor skal vi arbejde videre fra? 
 
Dokumentation/breve retur til 
kontor til videre behandling.  

Fej for egen dør først.  
Kommunen skal også feje. 



Hvad finder vi typisk 

• Tilkoblede dræn - pas på gamle septiktanke 
 

• Indsivning ved utætte brønde/dæksler /ledninger 
 

• Ulovlig aflastning  af overfladevand fra terræn 
 

• Oversvømmelser på terræn 
 

• Fejlkoblinger – store parkeringspladser 
 

• Gamle ”kortslutninger”/bygværker der ”aflaster” 
 

• Gamle olieudskillere som ikke anvendes mere 
 



En løsning ved åen 
 
En wavinprop kan evt. 
også anvendes 



Kloakseparering - hvis vi kunne gøre det om 

Der er meget at hente i forbindelse med separeringer 
 

Efter udløb af kommunens påbud om separering/tilslutning 
foretages TV – inspektion af hovedledningen: 
 

• Tjek for tilkoblede dræn. 
 

• Tjek for indsivning. 
 

• Tjek for fejlkoblinger.  
 

• Samtidig kontrol af generel tilstand af ledningsnet til brug    
   ved 1. års gennemgangen af anlægsprojektet. 
 

• Indberette manglende separeringer til kommunen. 
 



Samarbejde og netværk med kommunen 

 Administrationen holder kvartalsmøder med kommunen 
 
Eksempler på emner: 
 

• kloaksepareringssager, kloakmester erklæringer 
 

• Det Åbne Land 
 
• Kloakprojekter, specielle udfordringer 
 
• Kondemnering af ejendomme 
 

 
 



8 gode råd 
 

1. Veluddannet og engageret  personale 
2. Hav styring/ledelse på processen 
3. Brug den viden I allerede har 
4. Brug tid på strategi og planlægning 
5. Fej for egen dør først – kommunen skal også 
6. Hav styr på ledningsnettet 
7. Hav godt samarbejde mellem drift og administration 
8. Husk dokumentationen 

 

Samarbejdet mellem myndighed/kommune og forsyning har en 
afgørende betydning for om missionen lykkedes 



Løber det op eller ned?? 

Gitte Guldberg 
 

E-mail: gigu@lvs-as.dk 
Tlf.: 9690 8008 

Tak for nu  


