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RENT VAND
Udbudsmateriale

Seneste rev. 01-10-2015

Vandværk:

Adresse:

Postnr og By

Telefonnummer:

E-mail adresse:

Kontaktperson:
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RENT VAND
Registrering af eksisterende forhold

Seneste rev. 01-10-2015

Rentvandsbeholderens placering:

Under bygning

Udenfor bygning

Under terræn

Over terræn

Rentvandsbeholderens volumen m3

Dato for sidste inspektion: Dato:

Ja Nej

Murværk intakt

Betondæk intakt

Konstruktioner omkring rentvandsbeholder intakt

Udluftning inkl. filter intakt

Adgangsdæksel intakt inkl. tætningslister m.v.

Dæksel aflåseligt

Eventuelle rørledninger placeret i rentvandstank 
intakte og beskyttede

Opstemningsfri zone omkring dæksler, rør m.v.

Velfungerende dræn omkring rentvandstank i jord
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RENT VAND
Registrering af eksisterende forhold

Seneste rev. 01-10-2015

Ja Nej

Beplantningsfri zone omkring rentvandstank

Intakte kontraventiler i rentvandstank

Insektnet i nødoverløb intakte

Intakt udførte reparationer i rentvandstank

Eventuelt andre forhold, som ikke tidligere er belyst i tilstrækkeligt om-
fang.

Rentvandsbeholderens alder År

Eventuelt renovering af rentvandsbeholderen Dato

Ja Nej

Er rentvandsbeholderen undersøgt med 
undervandskamera
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RENT VAND
Kravspecifikation

Seneste rev. 01-10-2015

Rentvandsbeholder:       (Info, note 1)

Renovering af rentvandsbeholder

Ny rentvandsbeholder

Renovering af rentvandstank:

Udbedring af skader generelt

Nedtagning og fjernelse af installationer i rentvandstank

Indvendig overfladebehandling

Omstøbning og forsegling af insertse

Udbedring af betonskader

Reparation af gennembrydninger

Højtryksspuling

Afvaskning af alle overflader

Desinfektion af alle overflader

Evt. etablering af- eller forbedring af adgangslem
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RENT VAND
Kravspecifikation

Seneste rev. 01-10-2015

Renovering af rentvandstank:

Evt. fjernelse af smøremidler anvendt ved afforskalling af betonflader

Evt. andre arbejder som ikke er beskrevet overfor.

Etablering af ny rentvandsbeholder:      

Rentvandsbeholderens volumen m3

Rentvandsbeholderens placering:

Udenfor vandværksbygningen

I vandværksbygningen

Over terræn

Under terræn

Evt. øvrige krav til rentvandsbeholderen: (Info, note 2)
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RENT VAND
Kravspecifikation

Seneste rev. 01-10-2015

Beton Stål Andet

Rentvandsbeholderen fremstilles af: 
(Info, note 3)

Beholdertilbehør:

Hængeelektroder for niveauregistrering og regulering af vandstand i 
beholder

Udluftning af beholder med absolutfilter etableret

Aftap

Cirkulationsmulighed over beholder

Arrangement for kontrolmulighed af omgivelsesforhold, temperatur 
og 
fugtighed

Nødvendige afspærringsventiler

Adgangsforhold til beholder

Eventuel udvendig lejder og løbebro for betjening og inspektion af 
armaturer

Nødvendig studse for til- og afgang af rør

Rengøringsmulighed for beholder såvel indvendig som udvendig

Eventuel forstærkning af eksisterende dæk i vandværksbygning (Info, 
note 4)
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RENT VAND
Kravspecifikation

Seneste rev. 01-10-2015

Mulighed for indbringning af ny beholder uden følgearbejder

Indbringning af ny beholder kræver følgearbejder, beskriv disse: 
(Info, note 5)



Side 8 af 8

RENT VAND
Noter til RENT VAND

Seneste rev. 01-10-2015

Note 1: Her kan kortfattet beskrives hvorledes vandværket 
forestiller sig den nye eller renoverede rentvandsbe-
holder.

Note 2: Her kan angives øvrige, specifikke krav til rentvandsbe-
holderen.

Note 3: Her kan opgives hvilket materiale rentvandsbeholde-
ren ønskes udført af.

Note 4: Ved etablering af en tung belastning på et eksisteren-
de dæk, kan det være nødvendigt at etablere en un-
derliggende forstærkning.

Note 5: Her er det muligt at indskrive eventuelle forhindringer 
som vanskeliggør indbringning af en ny rentvandsbe-
holder, f.eks. en eksisterende bygning.
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