Oppspyling av vann- og avløpsledninger
Med våre moderne spyle/sugebiler og erfarne medarbeidere bistår vi
kommuner, næringsliv og privatpersoner i Drammensregionen med ulike
former for spyling og tømming av vann- og avledninger og anlegg.
Vi spyler opp tette vann- og avløpsledninger ved hjelp av et omfattende
sortiment dyser som er tilpasset ulike behov og ledningstyper. Med vårt utstyr
for varmtvannsspyling kan vi også tine frosne ledninger og effektivt løse opp
fett i ledningsnett og andre vann- og avløpsanlegg.

Ved hjelp av vår EURO-5 godkjente kombibil med 9.000 l vann og 9.000 l
slamkapasitet, 5” sugetårn og vanndrevet kompressor kan vi gjennomføre
spyle/tømme- oppdrag effektivt og miljøvennlig på ledninger fra 32 – 1 400
mm størrelse. Vanlige oppdrag inkluderer tømming av sandfang,
fettutskillere, samt andre typer av blandede masser.
Vi utfører også spyling og rensing av stikkrenner, kummer og avløp.
Drammen Drift har dessuten en dedikert sugebil med kapasitet på 12.000
liter som er egnet for tømming av sluk, avløp og septik.
Drammen Drift utfører løpende drifts- og vedlikeholdsoppgaver på
ledningsnett og VA-anlegg for Drammen kommune, Sande kommune og
Glitrevannverket. Gjennom mange års erfaring har vi bygget opp en solid
kunnskap om de ulike ledningsnett i regionen.
Våre operatører har direkte tilgang til oppdaterte ledningskartverk for
Drammen og omegn og har inngående kunnskap om de gjeldende VAnormer. Dette gir våre kunder trygghet for at arbeidene utføres med høy
kvalitet.

Drammen Drift er svært opptatt av å ivareta myndighetskravene til helse,
miljø og sikkerhet i utførelsen av alle våre oppdrag. I tråd med krav til blant
annet arbeid i kummer vil vi derfor alltid stille med to operatører når vi
utfører arbeid i kummer.
Hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva Drammen Drift kan tilby, så
ta gjerne kontakt med Halvor Thorbjørnsen på telefon 32 24 55 23 eller
e-mail: halvor.thorbjornsen@drmk.no.

Drammen Drift er forøvrig sertifisert i henhold til internasjonale standarder
for kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi er godkjent for ansvarsrett i
tråd med Plan- og bygningsloven, og har medarbeidere med formell
godkjenning på områder som rørinspeksjon, tankbiltjenester og
asbestarbeid. Rørinspeksjon og tankbiltjenester utføres av våre RINgodkjente operatører.
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