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DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder

Udbud og bestilling af TV-inspektion

• Forslag til særlige betingelser (SB-TV), 
Vejledning nr. 59 (2006)

• Bestillermodul 
(under udarbejdelse)

Produkter

Udførelse af TV-inspektion

• Fotomanualen,
Vejledning nr. 57 (2010, under revision)

• Brøndmanualen,
Vejledning nr. 58 (2010)

Anvendelse af TV-inspektion

• Fysisk Indeks,
Vejledning nr. 66 (2005)

• Acceptkriterier,
Ny vejledning (2014)

Beskrivelse

Eneste udbyder i DK af produkter, der 
sikrer ensartet, standardiseret bestilling af 
TV-inspektioner med korrekt anvendelse af 
DANDAS-format.

Anses af hele afløbsbranchen og DTVK som 
dansk standard! Eneste udbyder i DK. 
Anvendes af ca. 150 danske TV-operatører 
dagligt, fordelt på ca. 25 firmaer.

Bygherrens kontrolværktøjer – et område, 
der efterspørges voldsomt. Eksisterende 
værktøjer er utidssvarende.



Udbud af TV-inspektion, SB-TV 
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SB-TV 

TV-inspektion af afløbsledninger 
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• Standardiseret paradigma som giver den 

enkelte bygherre mulighed for at udarbejde sit 

eget udbudsmateriale. 

 

• Gode råd og anbefalinger ved udbud af TV-

inspektionsopgaver. 

 

• Ensartet grundlag for entreprenører og bygherre 

(Fotomanualen). 

 

• Beskrivelse af krav til TV-inspektion (tekniske 

betingelser). 

 

 



Udbudsfasen  - definition af opgaven 
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Hvad skal TV-inspektionen bruges til? 

 
• Registrering/planlægning (saneringsundersøgelse, stik, dataopdatering, LER) 

• Driftsopgaver 

• Nyanlæg/dokumentation (acceptkriterier) 

 

Hvad skal jeg som bygherre være opmærksom på for at få 
opfyldt mine krav og forventninger til TV-inspektionen? 
 

• Aftalegrundlag (Arbejdsbeskrivelse, tekniske betingelser) 

• Bestillermodul 
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Fotomanualen og acceptkriterier 
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Citat fra DTVK (Allan Møller): 

 

”En TV-rapport efter Fotomanualen er et groft værktøj” 
 

Bygherrens forventninger til en TV-rapport i nyanlæg ”klinger” ikke godt med 
udtrykket ”groft værktøj”. 

 

Der skal stilles særlige krav til Arbejdsbeskrivelsen i SB-TV, såfremt en TV-
inspektion skal danne grundlag for acceptkriterier. 

 

TV-inspektionen kan ofte ikke stå alene, men skal suppleres med yderligere 
målinger (tolk, faldmåling mv.) 
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Arbejdsbeskrivelse, tekniske betingelser 
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Krav til TV-inspektion (nyanlæg) 

 
• Særlige krav til billed- og filmkvalitet 

• Særlige krav til gennemkørselshastighed 

• Særlige krav til observation af vandforekomst (VA2, VA5) 

• Særlige krav for kontrol af lunker (måling) 

• Særlige krav for observation af samlinger (FS1/FS2) 

• Særlige krav for kontrol af samlinger (drejbart kamera/måling) 

• Særlige krav for observation af deformationer (DE1/DE2) 

• Særlige krav for kontrol af deformationer (måling) 

• Særlige krav til observation af stiktilslutninger (PB1/PB2) 

• Kontinuerte observationer anvendes ikke (erstattes af enkeltobservationer) 
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Fremtiden for SB-TV  
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Hvordan gøres SB-TV endnu bedre? 
Formål: 
Opdatere SB-TV vejledningen i forhold til de gældende love og 
vejledninger på området. (Navngivningsvejledning, VSL, 
Acceptkriterier og FM-revision/BM). 
 
Projektmål: 
SBTV vejledningen skal udformes som en standard/skabelon for 
en afløbsteknisk arbejdsbeskrivelse for udførelse af TV-
inspektion, spuling og visse vedligeholdelsesarbejder. 
 
Succeskriterier: 
• Bedre kendskab til vejledningen (flere brugere, seancer, 

udgivelsesform mv.). 
• Hurtig leverance tilpasset FM revisionen. 
• Udbredelse – 100 eksemplarer på 5 år. 

 
Tidsplan: 
Offentliggørelse planlagt til medio 2014. 
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