Notat
Dato:

30. august 2014

Emne:

Afhentning af kloakdæksler

Til:

JKP, HMS, FEA, VHN, HLJ, KJE, HMS, HAJ, SLJ, CWS, CMJ,
THS

Fra:

BEN

Kopi:

NMJ, JAR

Herning Vand
Ålykkevej 5
7400 Herning
Tlf.: 9999 2299
info@herningvand.dk
www.herningvand.dk

1. Formål
Målet med dette notat er at redegøre for de retningslinjer, der gælder, når eksterne
samarbejdspartnere (typisk entreprenører) skal eller vil afhente kloakdæksler til brug
f.eks. i forbindelse med kloakrenoveringsopgaver.
Formålet er klare retningslinjer, der kan sikre:


at dæksler konteres og konteres på det rigtige projektnummer



at de entreprenører, der ikke selv kan læsse dæksler, kan få HV’s hjælp til dette



at der er en HV medarbejder på pladsen, når dæksler afhentes



at sikkerheden på pladsen er høj



reducere såvel de praktiske som administrative omkostninger

2. Baggrund
Der er behov for mere klare retningslinjer når eksterne samarbejdspartnere henter
kloakdæksler til brug i forbindelse med kloakrenoveringsopgaver.
HV vil også gerne have mulighed for at yde den service, det er, at kunne læsse
dækslerne for entreprenøren.
HV har derudover behov for en høj grad af sikkerhed på HV’s plads, herunder at
sikre, at de der kører f.eks. gaffeltruck på pladsen, også kan og må.
Tidligere kunne dæksler afhentes på alle tidspunkter i løbet af dagen, med ventetid
og forstyrrelser. Ofte noteres ikke, hvem der henter dæksler til hvilket projekt, ligesom de HV kollegaer, der udleverer dæksler ikke har forudsætning for at vide, hvor
mange, til hvem og hvorfor.

3. Afhentning af kloakdæksler hos Herning Vand
Fra 30. august 2014 gælder nedenstående retningslinjer for eksterne samarbejdspartners afhentning af kloakdæksler hos Herning Vand, Ålykkevej 5.
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HV udlever ikke dæksler, uden der foreligger et HV projekt nr. som gives til den HV
kollega, der læsser/anviser dækslerne. Projektnr. fås hos HV’s projektleder.
Entreprenøren skal lave en aftale med en HV projektleder om afhentningstidspunkt.
HV tilstræber at der på lager på HV’s plads på Ålykkevej altid er mindst 100 store
dæksler (sæt), 100 små dæksler (sæt) og 50 lette dæksler (sæt til skelbrønd). Er
der behov for afhentning af flere end 50 dæksler på én gang skal HV’s projektleder
varsles 2 uger forinden.

3.1 Tidspunkt
Dæksler skal afhentes og kan læsses af HV på alle hverdage i tidsrummet:


Kl. 07.00 til 07.30

Der er, efter nærmere aftale med HV’s projektleder, mulighed for afhentning med
læsning udenfor dette tidsrum, herunder også at få læsset dækslerne af HV.
Al udleverig af dæksler forudsætter at entreprenøren medbringer det aktuelle HV
projektnr. som dækslerne skal anvendes til. Projektnummeret fås hos HV’s projektleder.

3.2 ”Logistik”
Det anbefales kraftig at den entreprenør, der til et givet projekt, skal bruge et vist
antal dæksler afhenter alle, eller de fleste af dækslerne, når projektet påbegyndes.
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