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Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp

Spesialtjenester innen miljø,
vann og avløp
TT-TEKNIKK er en ledende
leverandør av spesialtjenester
innen miljø, vann og avløp. Med
erfaring i bransjen siden 1986, har
vi etablert oss som en foretrukket
samarbeidspartner til kunder innen
offentlig og privat sektor.
Vi har i løpet av et kvart århundre opparbeidet
store faglige og tekniske ressurser som gjør
oss i stand til å løse de fleste oppgaver. Foruten
medarbeidere med høy kompetanse innenfor våre
arbeidsområder, har TT-TEKNIKK et stort antall
biler, anleggsmaskiner og annet spesialutstyr
tilpasset virksomheten.
Fra vårt hovedkontor på Kjeller, nord for Oslo,
tilbyr vi døgnservice på de fleste tjenester.
Vår avdeling i Sandefjord betjener hele Vestfold,
samt store deler av Buskerud og Telemark.
I øvrige deler av landet har TT-TEKNIKK samarbeidspartnere som bistår ved rørfornyings-prosjekter
og miljøsanering gjennom Miljødøgnvakten.

Våre kunder omfatter de fleste med behov for våre
tjenester - fra huseiere, borettslag og sameier,
til eiendomsselskaper, rørleggere, entreprenører,
private og offentlige byggherrer. I tillegg er
TT-TEKNIKK en foretrukket samarbeidspartner
til kommuner, statlige etater og virksomheter
over hele landet.

TT-TEKNIKK er godkjent
for ansvarsrett KLASSE 3
og medlem av Bl.a. MEF, RIN,
MILJØRINGEN OG REGISTRERT
I STARTBANK.
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Våre hovedtjenester er
• rørinspeksjon, trykkprøving og kvalitetskontroll av ledninger
• rørfornying av hovedledninger
• rørfornying av innvendige og utvendige private 		
ledninger
• høytrykkspyling, rensing og slamsuging
• utbedring av utvendige vann- og avløpsledninger
• miljøopprydding og sanering av
oljeforurensing

Rørfornying

TT-TEKNIKK har de siste årene bygget opp betydelig kompetanse innen
fornying av rørledninger. Vår metode er et fullverdig og gunstig alternativ
til tradisjonell utskifting som krever oppgraving eller riving for tilkomst.
TT-TEKNIKK har utviklet egne metoder for
utbedring av avløpsrør ved bruk av utforing.
Løsningen innebærer en langt raskere fremdrift,
mindre ulemper og lavere kostnader enn
tradisjonell riving og utskifting. Rørfornying kan
benyttes i alle typer avløpsrør, og har samme
garantibetingelser som for nyanlegg.
Utforingen tilpasses det aktuelle behov med
hensyn til blant annet tykkelse, trykkrav,
temperatur- og kjemikaliebestandighet.
TT-TEKNIKK installerer utforinger i ledninger
hovedsakelig fra 50 til 1000 mm diameter.
Større dimensjoner kan også utbedres med
våre metoder for rørfornying.
Som metode er rørfornying økonomisk fordelaktig
- spesielt der oppgraving eller riving gjør
utskifting tidkrevende og kostbar. I tillegg kan
metoden også være å foretrekke grunnet hensyn
til blant annet beboere, publikum og trafikale
forhold.

Ved tilfeller der ledningene generelt er i god
forfatning men har skader på avgrensede
strekninger, kan punktreparasjon være den mest
gunstige metoden. Dette vil i de fleste tilfeller
være langt rimeligere enn å grave opp og utbedre
røret på den aktuelle strekningen.

Eksempler på bruksområder
for rørfornying
• utforing av overvannsledninger,
bekkelukkinger og kulverter
• utforing av bunnledninger og stikkledninger
• utforing av kommunale hovedledninger for 		
vann og avløp
• utforing av taknedløp
• utforing av innvendige avløpsrør og sluk for 		
borettslag og boligsameier.
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Servicetjenester

TT-TEKNIKK har unik kompetanse
og lang erfaring innenfor et bredt
spekter av VA-tekniske servicetjenester. Gjennom en kombinasjon
av moderne utstyr og spesialiserte
operatører, kan vi tilpasse våre
ressurser etter hvert enkelt
oppdrag.
Høytrykkspyling
Avløpsrør og overvannsrør som blir tilstoppet
med slam, sand eller andre fremmedlegemer
kan åpnes igjen ved å spyle vann under høyt
trykk gjennom dem. Slik høytrykkspyling krever
spesialisert utstyr i form av vannslanger, dyser
og kjøretøy, samt profesjonelle operatører med
kompetanse til å tilpasse vannmengde, trykk og
ulike dyser til ethvert oppdrag.

Rens av rørledninger
Høytrykksrensing benyttes for å fjerne naturlige
avleiringer av slaggstoffer, samt inntrengning av
røtter, rust, betong og avrettingsmasse som er
herdet fast til rørveggen. Høytrykksrensing utføres
med hjelp av spesialbiler utstyrt med vanndrevne
roterende rensedyser av ulike slag tilpasset
materialet som skal fjernes. Hele rørets indre
diameter blir rengjort.

Ledningskontroll
Rørinspeksjon
Våre moderne inspeksjonsbiler er utstyrt med
sving- og dreibare fargekamera for kontroll av
rørledninger 100 mm-1500 mm på inntil 300 meter
lange strekninger. Vi har også bærbare enheter for
kontroll av rør 32 mm-300 mm, for inspeksjon der
vi ikke kommer til med bil.
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Trykkprøving
Vi utfører tetthetsprøving av selvfallsledninger og
tanker, samt trykkprøving av vannledninger etter
gjeldende standard. Vi utfører også desinfisering
av rør ved hjelp av kloring/dekloring, samt
trasésøking for vann- og avløpsledninger.

Slamsuging
Våre slamsugebiler er utstyrt med både spyleog sugeaggregat. Dette er nødvendig utrustning
til ulike oppdrag som tømming av septiktanker,
lukkede tanker, fettutskillere og sandfang.
TT-TEKNIKK har investert i en avansert utstyrspark
som er bemannet av dyktige operatører.
Dette gjør oss i stand til å løse de fleste typer
slamsugeoppdrag, inkl. innhenting av spesialavfall
for deponering ved godkjente mottak.

Kontroll og rengjøring av
oljetanker
TT-TEKNIKK har alt nødvendig utstyr, kompetanse
og sertifikater for kontroll og rengjøring av
oljeutskillere og -tanker for offentlige og private
kunder.

Miljøopprydding

TT-TEKNIKK utfører et vidt spekter
av tjenester i forbindelse med
opprydding etter forurensning i
vann og grunn. Et fagområde som
stiller strenge krav både til utstyr
og kompetanse.
Vi tilbyr blant annet
• utskifting av forurensede masser, levering
til godkjent deponi
• akutt sanering av oljeforurensing i vann
og grunn
• oppsamling og deponering av olje, diesel
og kjemikalier
• beredskapsordning vedrørende akutt
saneringsbehov
• innsamling og transport av spesialavfall til 		
godkjent behandlingsanlegg eller deponi
med ADR-godkjente kombibiler.

Vi utfører også inspeksjon,
tømming, periodisk kontroll og
eventuell sanering av ulike tanker.
Dette omfatter blant annet
• tømming, rengjøring og kontroll av
fettutskiller, oljeutskiller og bensinutskiller
• rengjøring og kontroll med tilstandsrapport
av oljetank og drivstofftank
• fjerning, sanering og deponering av tanker
• tankutleie for provisoriske anlegg
• trykk- og vakuumtesting av tankanlegg

Våre operatører innehar sertifikater og
godkjenninger for alle aktuelle arbeidsområder.
TT-TEKNIKK har konsesjon fra Klif for innsamling
og transport av spesialavfal og samarbeider med
akkrediterte laboratorier vedrørende analyser av
jord- og vannprøver.

Miljødøgnvakten
Et formalisert samarbeid mellom Norges
Geotekniske Institutt (NGI) og TT-TEKNIKK.
Samarbeidet skal sikre oppdragsgivere et
optimalt bistandstilbud ved akutte forurensninger.
Miljødøgnvakten avholder også kurs og seminarer
om landbasert forurensningsproblematikk. Vi gir
utøvende og rådgivende bistand hele døgnet ved
akutte forurensninger eller fare for dette. Vi gir
også bistand ved oljesøl som følge av trafikkuhell
eller lignende.

Miljø
DØGNVAKTEN

Se www.miljo-dognvakten.no for mer informasjon.
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Entreprenørtjenester

TT-TEKNIKK utfører tradisjonelle entrepenørtjenester innen en rekke områder for offentlige
og private kunder. Vi har en moderne maskinpark
og erfarne medarbeidere som takler de fleste
utfordringer.
Graving ved hus etter oljelekkasje

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•
•

graving og massetransport
utbedring av vannlekkasje og kloakkbrudd
utskifting av oljetanker
etablering og utbedring av drenering
tilbakestilling av berørte områder
graving og utskifting av forurenset masse
Tilbakestilt område ved hus etter graving ved oljelekkasje

TT-Teknikk AS
har valgt If som
forsikringspartner
Snakk med oss om næringsforsikring.
Vi har de forsikringene bedriften trenger og
tilpasser etter bedriftens behov.

VIL DU VITE MER?

8455 _0

Ring 1814 Assuranseforretning
på telefon 22 65 18 14 eller gå inn på
www.1814as.no
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Takk til våre
samarbeidspartnere
og annonsører
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Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp

TT-Teknikk er en erfaren totalleverandør med betydelig
kompetanse innen miljø, vann og avløp. Dyktige
medarbeidere og avansert utstyrspark gjør oss i stand til å
løse de fleste oppgaver raskt og effektivt.

Telefon:

02490
Døgnservice
Oslo & Akershus

TT-TEKNIKK AS
Fetveien 33, 2007 Kjeller
Nordre Kullerød 5
3241 Sandefjord
www.tt-teknikk.no
post@tt-teknikk.no

