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Kloaksektionens medlemstur til Ejby Mølle rensningsanlæg og et tunnelprojekt i Odense
Kloaksektionen havde inviteret til ovennævnt medlemstur den 20. august 2010 og turen blev tilsmilet
af et ualmindeligt smukt vejr.
Ca. 20 af sektionsmedlemmerne havde trodset den travle hverdag og i første omgang begivet sig til
Ejby Mølle rensningsanlæg. Her fik vi af rensningsanlæggets driftsleder en grundig gennemgang af
rensningsanlæggets håndtering af kloak- og spildevand, fra det kommer frem til anlægget og til det
igen ledes ud i Odense å.
Det var utroligt lærerigt og spændende at erfare, hvilke udfordringer der er på et rensningsanlæg,
ikke mindst når talen faldt på de voldsomme og mere intensive regnskyl, vi allerede oplever i dag, og
som må forventes vil komme oftere i fremtiden.
Efter en frokostpause på Restaurant Carlslund, der er beliggende i skoven ved Fruens Bøge og kendt
for stedet gode æggekage, fortsatte dagens faglige islæt med et besøg på et tunnelprojekt, som
Odense Vandselskab er ved at få udført.
Entreprenørfirmaet Arkil A/S står som hoved- og totalentreprenør på projektet og har entreret med et
tysk selskab til at forestå selve borearbejdet. Hensigten med arbejdet er at sikre boligejerne i et
specifikt område ved Odense å – Dalumområdet – at de ikke oplever oversvømmede kældre og
haver ved ekstreme regnskyl.
Alle deltagerne gav udtryk for en god, spændende og lærerig dag, som Kloaksektionens bestyrelse
for tiden overvejer at gentage i 2010, på andre lokaliteter.
Tv-inspektion af privates kloakker
I forlængelse af de foregående to nyhedsbreve kan det oplyses, at arbejdet med etableringen af en
certificeringsordning, fortsat pågår.
Arbejdsgruppen, der er nedsat blandt de initiativtagende organisationer, har fået udarbejdet en færdig
udgave af ”Kravspecifikationer”, ligesom sammenslutningens Vedtægter foreligger i en endelig
udgave.
Der bliver etableret en sammenslutning der benævnes Kloakmestrenes TV-Inspektion.
Etableringsdatoen er fastsat til den 11. november 2009, og vil ske ved, at de personer der
repræsenterer de enkelte stiftende foreninger underskriver stiftelsesdokumentet/vedtægterne.
Det vil være den samme personkreds, der fremover vil udgøre sammenslutningens bestyrelse.
Sammenslutningen vil blive politisk ledet af et triumvirat – tre formænd repræsenterende hver af de
stiftende foreninger – og sekretariatets daglige ledelse vil blive håndteret af Hans Henrik Kristensen,
der også er sekretær for Kloaksektionen og i øvrigt ansat i Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat.
En uddannelsesplan for Certificeringsordningens grunduddannelse er pt. til høring i

uddannelsesministeriet, men forventes ikke at give komplikationer. Der vil som udgangspunkt være to
uddannelsessteder fra starten af, i det de to tidligere DTVK-godkendte uddannelsessteder VIA UC i
Horsens og Selandia i Slagelse vil opretholde deres uddannelsesmuligheder.
I slutningen af oktober 2009 mødes repræsentanter for sammenslutningen med repræsentanter fra
Danske BOLIGadvokater, Bolius Boligejernes Videncenter, Parcelhusejernes Landsforening samt de
største og mest toneangivne forsikringsselskaber. Mødets formål er – ansigt til ansigt – at orientere
om tankerne og baggrunden for sammenslutningens etablering samt hvilke udfordringer vi ser.
Samtidig er det sammenslutningens håb, at alle parter kan få udbytte og fælles forståelse for
problematikken.
Det er vigtigt – med de gode fremtidsudsigter der er for de autoriserede kloakmestre ved renovering
af de privates kloak- og afløbsinstallationer samt ledninger – at de efterretninger, som
kloakmestrenes kunder agerer på er gode, korrekte og sigende, og at de er enslydende uanset om
det er kloakmester Jensen eller Hansen, der har foretaget tv-inspektionsarbejdet.
Vi har i alt for mange år været underlagt dårligt udført tv-inspektionsarbejde, med et dårligt ry for hele
branchen som resultat. Det ønsker Kloaksektionens bestyrelse ikke længere stiltiende at være med
til, hvorfor det er glædeligt at konstatere den åbenbare store opbakning, der er til Kloakmestrenes TVInspektion.
Kloaksektionens medlemmer vil i løbet af efteråret modtage yderligere information om ordningen og
det mere praktiske omkring ordningen.
Nye normer
DS 432:2009 Norm for afløbsinstallation er på gaden. Ved at aktivere ordet norm kan du orientere dig
mere om den nye DS 432. Du kan endvidere bestille normen på den hjemmeside du aktiverer.
Her kan du videre orientere dig om arbejdet i S-315 gruppen ”Afløbsteknik”, hvor Kloaksektionen er
repræsenteret ved Klaus Ising Hansen.
Kloaksektionens generalforsamling
Til orientering kan det oplyses, at den kommende generalforsamling afholdes den 4. marts 2010, på
Hotel Fredrik den II i Slagelse.
Der skal ved generalforsamlingen findes to nye bestyrelsesmedlemmer, idet Thorkild Larsen ikke
ønsker at genopstille, og Peter Tang Lystbæk har meddelt, at han trækker sig.
Kloaksektionen skal i den forbindelse opfordre alle sektionsmedlemmerne til at vurdere, om de selv
eller en kollega har lysten, tiden og evnerne til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Ønsker I at drøfte
arbejdet som bestyrelsesmedlem, bedes I kontakte sektionens formand Jørn Berner Pedersen på
mobilnr. 21 24 34 54.
Nyt fra Kloaksektionens Teknik- og Miljøudvalg
Kloaksektionens Teknik- og Miljøudvalg er ved at påbegynde udarbejdelsen af en tjekliste for
hvorledes kloakmestre skal agere i forbindelse med en kundeforespørgsel om fugt i, ved og omkring
kælderydervægge.
Kloaksektionens bestyrelse har modtaget mange forespørgsler om emnet og har brugt megen tid
internt på drøftelser om, hvordan og under hvilke præmisser opgaver omkring fugtige
kælderydervægge skal håndteres.
Vi havde ved generalforsamlingen i 2008 Peter Collet fra Teknologisk Institut til at fortælle om hans
erfaringer med emnet.

Det har været medvirkende til, at emnet blev en del af udvalgets katalog over arbejdsopgaver.
Mange kloakmestre har gjort både gode og dårlige erfaringer med fugt i, ved og omkring
kælderydervægge, og de løsninger der har været foreskrevet eller som kloakmestrene selv har
tilvejebragt.
Kloaksektionens Teknik- og Miljøudvalg anmoder hermed sektionsmedlemmerne om at bidrage med
deres erfaringer, gode som dårlige. Alle vil, hvis det ønskes, blive behandlet som anonyme kilder, blot
forbeholder bestyrelsen, at vi har kendskab til firmaet og adressen for arbejdets udførelse.
Tanken med tjeklisten er at minimere risikoen for forkerte valg af løsninger ved at opstille en række
procedurer forinden der (blindt) vælges en løsning. For mange af vore kollegaer er endt i bitre, dyre
og personligt ødelæggende retssager grundet en forkert løsningsmodel.
Intelligent udstyr til effektiv rottebekæmpelse
WiseCon A/S har introduceret en elektronisk rottefælde – WiseTrap – der registrerer rotten via dens
bevægelser og kropsvarme. Den registrering aktiverer fælden, hvorfra der udskydes et bundt spyd
med stor kraft. Disse spyd er designet til at knække rottens knogler, uden at gå igennem pelsen.
Det er Kloaksektionens opfattelse, at rottefælder uanset fabrikat er en lappeløsning mod den muligvis
tiltagende rotteproblematik. Den optimale måde at løse et rotteproblem på, er at sikre sig at kloak- og
afløbssystemet er tæt og funktionelt, uden mulighed for indsivning eller udledning. Et tæt kloaksystem
skal både være i det kommunale hovedkloaksystem og det private afløbssystem.
Det er dog – set ud fra økonomien fra en kloakmesters synspunkt heldigvis – ikke tilfældet endnu, så
indtil alle kloakker er tætte og dermed frie for rotter, er WiseTrap fra WiceCon A/S ikke den dårligste
løsning, der findes på markedet. Aktiver ordet WiceCon A/S, hvis du ønsker, at orientere dig
nærmere om rottefælden.
Studenterhue og svendebrev – i et hug
Undtagelsesvis skal bestyrelsen gentage en meddelelse.
Dansk Byggeri har i et samarbejde med 3F og TIB været primus motor på en ny uddannelse, der
kombinerer det bedste fra håndværksuddannelserne og htx-uddannelsen.
De håndværksuddannelser der pt. kan kombineres med htx’en er bygnings- og
anlægsstruktøruddannelsen samt tømreruddannelsen.
Kloaksektionens bestyrelse er meget positive overfor denne uddannelse, da bestyrelsens
forventninger er, at de uddannede personer langt tidligere i deres videre forløb og uden yderlig
nævneværdig videreuddannelse, vil kunne ansættes i ledelsesmæssige funktioner.
Vil I orientere jer mere om uddannelse kan I aktivere ordene – i et hug.
Kommende elektroniske nyhedsbreve
Kloaksektionen har hermed udsendt det 8. elektroniske nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udsendes nu udelukkende elektronisk.
Har du kendskab til kollegaer, der ikke har modtaget nærværende nyhedsbrev, kan de kontakte
sektionens sekretær ved en af nedennævnte kontaktmuligheder.
Kontaktmuligheder til Kloaksektionen
Kloaksektionens formand Jørn Berner Pedersen kan træffes på mobil 21 24 34 54 eller emailadresse: email@bernerpedersen.dk.

Kloaksektionens sekretær Hans Henrik Kristensen kan træffes på tlf. 72 16 02 92 eller e-mailadresse:
hhk@danskbyggeri.dk.

