Det skal du fotografere, når du
bestiller ny jordledning
Her er en vejledning til dig, der skal tage billeder i
forbindelse med, at du bestiller en ny jordledning – altså
den ledning (det rør), der går fra måleren i ejendommen til
stophanen i vejen.

Den nye jordledning skal føres fra stophanen og gennem
ejendommens facade, så derfor skal vi kende omgivelserne,
så vi kan planlægge gravningen bedst muligt og finde ud af,
om der er noget, vi skal tage højde for.

Vi beder dig om at sende fotos, fordi det udgør
dokumentation, der giver os mulighed for at vurdere
opgavens omfang og karakter. Det bruger vi til at udarbejde
et tilbud.
Foto(s) af eksisterende installationer og måler i
ejendommen
En vandmåler sidder oftest i kælderen. Fra måleren går der
rør – de er normalt synlige. Vi skal have billeder, der viser
rørføringen inde i ejendommen hele vejen fra vandmåler til
det sted, hvor røret går ud af bygningen. I større ejendomme
kan det godt betyde, at der skal tages mere end ét foto.

Et eksempel, der viser hvor ledningen går gennem en ejendoms facade.

Vandmåleren er oftest placeret i kælderen.
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Foto(s), der viser hvad der ligger mellem stophanen og
ejendommen
Hvilken metode, der er mest hensigtsmæssig, afhænger
af omgivelserne. Vi skal vide, om der fx står et skur, en
hæk eller et træ, om der er terrænforskelle eller om der er
flisebelægning, der hvor vi skal grave.

Foto(s) af stophanen
Stophanen er oftest kun synlig over jorden som et lille
dæksel. Det kan ligge i fortovet eller ved hækken ud mod
vejen. Det interessante for os er at kende omgivelserne,
altså om der fx er beplantning tæt på stophanen.

Ovenfor: Fotoet er taget derfra, hvor ledningen går igennem ejendommens facade i retning mod stophanen.
Nedenfor: Kunden har målt afstand fra stophane til det
st sted, hvor røret går igennem ejendommens facade.

Dækslet til denne stophane ligger lige op ad fortovsfliserne.

Dækslet til denne stophane ligger i fortovet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Kundeservice på service@frb-forsyning.dk eller
tlf. 38 18 50 00.
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