Der mangler viden om vores infrastruktur under jorden
De massive regnmængder med oversvømmelser og ødelæggelser til følge, kommer hvert år bag på både
kommuner og boligejere. Oversvømmelser efter store regnskyl fører til diskussion om placering af ansvar,
og hvad der skal gøres ved det.
Afløbssystemerne under vores boliger, indkørsler, veje og pladser hænger sammen i store net og er en
utrolig vigtig del af vores infrastruktur, og dyre erfaringer viser, at vi er meget sårbare overfor svigt på disse
systemer. Til trods for vigtigheden af, at vi kan komme af med vores regn‐ og spildevand på betryggende og
forsvarlig vis, er afløbssystemerne den del af infrastrukturen, vi ved allermindst om. Dette kombineret med
den lave prioritet og status på disse fra både boligejernes og det offentliges side, gør at
afløbsinstallationerne efterhånden er en bombe under vores sundhed, miljø og økonomi.
Renovering med omtanke
Situationer med oversvømmelser betyder ofte, at der laves lappeløsninger fordi politikkerne vil vise velvilje
og handlekraft, og boligejerne vil forsøge at sikre deres ejendom hurtigt og billigt. Men som med alt andet
er det svært at lave økonomisk holdbare og langsigtede løsninger, hvis man ikke kender nok til f.eks.
afløbssystemets komponenter, stand, dimension og oplande. Derfor råder Kloakmestrenes TV‐inspektion
både private og offentlige ledningsejere til at få klarlagt og vurderet deres afløbssystemer, inden man
starter renoveringen. Herved kan man ud fra en helhedsbetragtning kan lægge en plan for, hvor man skal
sætte ind og dermed spare mange penge i det lange løb. I dag udføres TV‐inspektioner af veluddannede og
certificerede TV‐operatører med stor viden om kloak og klassificering af disse, og med udstyr der næsten
kan komme ind overalt. Først når man har fuldt kendskab til kloaksystemet, kan man lave en fornuftig plan
for renovering. For at kunne projektere og planlægge renovering og udvidelser af hovedkloakken er det
ligeledes vigtig at kende stand og omfang af den private kloakinstallation, da eksempelvis drænvand og
indsivning af grundvand i utætte kloakledninger vil optage en vis del af kapaciteten i hovedkloakken.
Fakta om Kloakmestrenes TV‐inspektion
Kloakmestrenes TV‐inspektion er en certificeringsordning stiftet i et samarbejde mellem
brancheorganisationerne Danske Maskinstationer og Entreprenører, Danske Kloakmestre og
Kloaksektionen under Dansk Byggeri. Certificeringsordningen er gældende for TV‐inspektion af
afløbsledninger indenfor det autoriserede kloakområde.
Certificeringsordningen hviler på to hovedsøjler, som er uddannelse og efteruddannelse samt
kvalitetsstyring og dokumenteret egenkontrol. Dermed er man som kunde sikret en høj, ensartet og
troværdig standard ved brug af certificeret TV‐inspektion under Kloakmestrenes TV‐inspektion.
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