


Vitek tilbyr følgende tjenester:
• Miljøriktig innhenting av avfall og farlig avfall
• Tømming av sandfangkummer, pumpekummer,
 slamavskillere/septiktanker, fett- og oljeutskillere
• Spyling/rengjøring/desinfisering av rør og tanker,
 rør med ID 6–2.000 mm
• Masseforflytning av tørre og våte masser med bil og fartøy

Vi utfører konsulentoppdrag og utarbeider rutiner i henhold 
til offentlige krav.
Vi kan også stå for opplæring og implementering av rutinene 
samt deklarering av avfall for våre kunder.

Hvorfor velge Vitek innen farlig avfallshåndtering
Vitek Miljø AS har opparbeidet en allsidig erfaring siden 
oppstarten i 1983. Denne erfaringen blir overført til alle våre 
operatører. 

Dette gir oss en enorm nytteverdi når vi er ute hos våre
kunder på oppdrag, samtidig som det gir oss et godt 
grunnlag også når vi designer nytt spesialutstyr.

Vi har døgnvakt for uforutsette hendelser.

Vitek ble etablert i 1983 og er i dag tilstede i Norge, Danmark 
og Sverige. Selskapet har en nordisk profil og driftsmodell, 
med spesialister i team som betjener prosjekter uavhengig 
av lokasjon. Vitek opplever betydelig vekst og er en ledende 
aktør innen sine virksomhetsområder. Våre driftsselskaper er 
etablert i private-, offentlige- og bedriftsmarkeder i Norden.

Vårt virksomhetsområde er alle tjenester som er relatert til 
rør og avløpssystemer, med spesialkompetanse innenfor 
rørinspeksjon, rensing av rør/tanker og rørfornying, samt 
avfallslogistikk – typisk innenfor områdene farlig avfall både 
på land og sjø.
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avløpssystemer
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Hvorfor du inspiserer rørledningen din
• Registrere tilstanden på rørledningen.
• Motta anbefaling på utbedring.
• Du får oppmålt lengder og finner ut hvor ledningen går.

Utstyret Vitek benytter
Våre avanserte kameraer kan kontrollere rør fra 2 til 100 cm 
i diameter. Kamera kan passere gjennom rør med flere 90 
graders vinkler.
• Lang kamerakabel gir stor rekkevidde.
• Det meget robuste utstyret brukes til alle typer.
 hovedledninger, stikkledninger og luftekanaler både
 offshore og onshore.
• Måleresultatene lagres elektronisk og følges opp med 
 detaljerte skriftlige rapporter, basert på Norsk Vann
 Standard.

Rørinspeksjon av hovedledninger
• Kamera monteres på en selvgående traktor som styres
 fra operatør inne i bilen
• Kameraene kan benyttes i alle rør fra 4“ og oppover til 
 1000 mm, og kan entres via minikummer og andre 
 moderne kumtyper
• TV-bilene er utstyrt med opptil 600 meter kamerakabel
• På det største utstyret har vi også fallmålingsutstyr
• All dokumentasjon på filmingen overføres elektronisk til
 CD som blir levert oppdragsgiver sammen med detaljert 
 skriftlig rapport etter utført oppdrag

Rørinspeksjon av stikkledninger
• Ved inspeksjon av stikkledninger brukes en type kamera 
 som skyves inn for hånd av en operatør
• Rekkevidden på denne type inspeksjon er 50-60 meter 
 avhengig av tilkomst til røret
• Ved filming av sluk og andre små installasjoner,
 brukes mindre kamera med små kamerahoder
 

VITEK har siden starten i 1983 undersøkt milevis av rørlednin-
ger i Norge, både onshore og offshore. Med våre moderne 
TV-inspeksjonssystemer kan vi inspisere de fleste typer rør. 

Både hovedledninger, stikkledninger og luftekanaler inngår i 
vårt inspeksjonsprogram

Rørinspeksjon



Vitek har 35 års erfaring fra alle typer ledningsfornyelse.

• Vi bruker den nyeste teknologien som gir redusert 
 anleggstid  - med minimal belastning miljøet,
 for trafikanter og fotgjengere
• Vi kan levere gravefrie løsninger i alle diametere, er 
 kostnadseffektive, det betyr god økonomi for våre kunder

Rørfornying
• Kvalitetssertifisering innen salg, produksjon, fabrikasjon 
 samt prosjektledelse i henhold til EN ISO 9001
• Mer enn 60 forhandlete produkter gjør oss
 leverandøruavhengige
• Miljøvennlige styrenfrie produkter som reduserer 
 allergiplager og lavt energiforbruk gir store
 miljøbesparelser



VI ER STOLT LEVERANDØR 
AV SPYLE- OG SUGEBILER TIL VITEK

Bølerveien 13,1455 Nordre Frogn • Tlf. 66 96 00 00  
www.nomi-tek.no

 www.byggpartnerbergen.no

• RØRINSPEKSJON • LEKKASJESØK • SPYLING • TRYKK-/TETTHETSPRØVING  

• FLOW- OG MENGDEMÅLER • VA-VERKTØY

LEVERANDØR AV UTSTYR TIL VA-BRANSJEN

Pipetek AS, Ullern allé 2, 0381 Oslo, 

+47 2250 9000, www.pipetek.no

Takk til våre 
samarbeidspartnere

HVORFOR TRYKK- OG TETTHETSTESTE?
• - For å kontrollere om røret har eventuelle lekkasjer
• - Er viktig at dette blir gjort etter gjeldene prosedyrer, 
 slik at lednings-eier sikres et tett røranlegg

METODER
• Når vi trykktester, settes et angitt trykk på ledningen
 for å dokumentere at rørene holder tett under et
 høyere trykk enn driftstrykket
• Ved hjelp av vårt digitale måleutstyr loggføres
 trykkendringer etter ønskede intervaller
• Resultatene sammenfattes i en grafisk rapport der også 
 hele loggen legges ved. Dette gir ekstra sikkerhet både 
 for kunden og ledningsinnehaveren. All dokumentasjon  
 leveres både digitalt og i papirform
• Vi utfører tetthetsprøving av selvfallsledninger og
 kummer etter de samme prinsippene som ved
 trykktesting

Trykk- og tetthetsprøving
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noAquatools er Norges største leverandør av utstyr 
og verktøy til VA-bransjen: 

• Suge- og spyleutstyr/-biler
• Spyledyser i alle varianter
• Rørinspeksjonsutstyr/biler fra 6 mm og oppover
• Trykk og tetthetsprøvingsutstyr i biler/henger/mobilt
• Desinfiseringsutstyr i bil/henger/mobilt
• Tetteplugger/packere fra 20 mm 
• Rørfornyingsutstyr
• Punktreparasjon
• Renseplugger fra 5 mm og oppover

NÅR KUN DET BESTE 
ER GODT NOK

Fagertunveien 33, 1357 Bekkestua
Tlf. 90 16 50 00 • E-post: post@aquatools.no

www.aquatools.no

Håsteinsgt. 10, 5160 Laksevåg
Tlf. 55 34 09 33

E-post: post@rorlegger-morner.noUCO Bergen • Tlf. 400 01 854 • E-post: bergen@uco.no
www.uco.no

Post- og besøksadresse:
Skeievegen 76, 5239 Rådal, Bergen
Larkollveien 10, 1570 Dilling, Moss

Telefon: 07365
Kundeservice,

ring (gratis) 915 07365

post@vitek.no   l   www.vitek.no


