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Velkommen til kunder, medarbejdere, interessenter 
og ejere. 

Jeg er meget glad og stolt af at kunne præsentere 
vores virksomhed i dette magasin. 

Historien bag FKSSlamson A/S starter oprindeligt 
på Lundevej 14 i Nørre Aaby, hvor Hans Erik Knud-
sen i 1954 begyndte som vognmand med forskellige 
aktiviteter som flyttefirma, gadefejning, alm. vogn-
mandskørsel med grus, jord og asfalt.

Gradvist har virksomheden ændret sig i retning  
af det vi ser i dag. En virksomhed som har en klar 
udviklingsplan, hvor der er konstant fokus på op-
timeringer og innovation til gavn for både kunder, 
medarbejdere og ejere. 

FKSSlamson er i dag førende indenfor TV-inspektion, 
spuling og tømning af bundfældningstanke. 
Der har været mange vigtige milepæle i virksom-
hedens mere end 60 årige udvikling. 

Jeg har vedlagt en række nedslag i historien fra  
opstarten og indtil den nuværende ejer struktur. 
• 1967 blev den første slamsuger indkøbt, og firma- 
 navnet blev ændret til Vestfyns Kloak Service.
• 1971 blev den første rigtige TV-vogn bygget med  
 et Siemens kamera, som med håndkraft skulle  
 trækkes igennem kloakrørene med et wirespil.
• 1980 Flyttede firmaet til Fabriksvej, Nr. Aaby.   
 Selskabet Fyns Kloak Service ApS. blev stiftet,  
 og samme år startede Vagn Knudsen et selskab  
 i Nordjylland – Nordjysk kloak inspektion.
• 1983 Flyttede Vagn “hjem” til Fyn og blev ansat  
 i Fyns Kloak Service.
• 1986 blev de første TV-operatører uddannet i  
 Danmark, og Fyns Kloak Service var repræsen- 
 teret med 5 mand på denne uddannelse.
• 1988 blev Jette og Vagn Knudsen medejere af  
 selskabet.
• 1992 udviklede Fyns Kloak Service verdens første  
 “stikmaskine” til TV-inspektion af kloakledninger  
 fra hovedledningen og ind til husene. Senere er  
 dette blevet en verdenssucces, hvor IBAK i Kiel  
 købte opfindelsen og har solgt mere end 200  
 anlæg i hele verden.
• 2011 indtrådte sønnerne Dennis og Mikael Knud- 
 sen i virksomheden som aktionærer. Tiden har  
 dog ikke stået stille siden 2011 hvor Dennis og 

Mikael trådte ind i ejerkredsen. Vi har udviklet os til en 
virksomhed med 10 afdelinger og et meget moderne 
hovedkvarter i Odense.
   
Afdelingerne er opstået dels gennem opkøb og dels 
gennem organisk vækst. 

Vi er i dag mere end 170 dedikerede medarbejdere, 
som alle arbejder på at yde den bedst mulige service 
og professionalisme i alle de opgaver som vi dagligt 
udfører i hele Danmark. 

Endnu engang vil jeg byde dig velkommen til vores 
”verden” og jeg håber du vil finde magasinet inspi- 
rerende og vi står altid klar til at besvare spørgsmål. 

Med venlig hilsen

Michael Nielsen
Adm. Direktør.
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Udvider koncernen
Hos FKSSlamson er faglig dygtighed alfa omega. 
Derfor lyder firmaets mantra: Den rigtige person med 
de rigtige kompetencer til den rigtige opgave. “Vi 
bruger mange ressourcer på at uddanne og efterud-
danne vores folk, så de altid kan levere den bedste 
service og det bedste produkt,” fortæller salgschef 
hos FKSSlamson, Henrik Tesgaard. Nu kan folk i
hovedstadsområdet også få glæde af FKSSlamsons
servicer, da firmaet netop har udvidet med en afde-
ling på Jernholmen i Hvidovre.

Forhindrer ressourcespild
FKSSlamson benytter no-dig-metoder, når de løser 
opgaver. Det betyder, at de renoverer kloakledninger 
og rør helt uden at opgrave haver eller veje.
De opgravningsfrie løsninger bidrager samtidig til 
økonomiske besparelser og mindre ressourcespild: 
“Det er omsonst og dyrt at foretage opgravninger.
Vi renoverer dér, hvor skaden er, i stedet for at spilde 
både vores ressourcer og kundens penge,” fortæller 
salgschef hos FKSSlamson Henrik Tesgaard.

Stort projekt i Valby
FKSSlamson udfører et stort projekt i en boligforen-
ing i Valby, hvor fem etageejendomme skal have 

kloaksystemet renoveret. Kloakrenovering af etage-
ejendomme er ofte forbundet med besvær, grundet 
de smalle stræder og gårdhaver, foruden støj- og 
lugtgener, men alt dette er absolut minimeret ved
hjælp af FKSSlamsons teknikker: “Vores opgrav-
ningsfrie løsninger betyder først og fremmest, at 
ejendommenes beboer ikke generes på samme 
måde – der er ingen huller i fundamentet, og der står
ikke maskiner og larmer alle steder. Derudover
anvender vi miljøvenlige og lugtfri materialer, der 
også mindsker beboergenerne,“ fortæller projekt- 
assistent hos FKSSlamson, Tania Nedergaard, som 
tilføjer, at FKSSlamson har modtaget meget positiv
feedback i forbindelse med projektet.

Tager dialogen med forsikringen
Kloakskader kan sagtens være forsikringsdækkede,
men det kan for kunden være forbundet med be-
sværlighed at indgå i dialog med forsikringsselskaber. 
“FKSSlamson har god erfaring med kommunikation 
med forsikringsselskaber og kender til de forskellige 
betingelser. Vi tager os derfor gerne af dialogen med 
forsikringsselskaberne, så kunderne er sikret at få 
dækket mest muligt af deres forsikringer,” fortæller 
Henrik Tesgaard.

OPGRAVNINGSFRIE 
LØSNINGER KAN BETALE SIG

FKSSlamson er eksperter i at renovere ledninger 
under jorden uden store forudgående opgravninger. 
Med en gravefri løsning kan vi samtidig sikre færrest 
mulige gener for beboere, trafikanter eller erhvervs-
drivende og minimere spild. 

Partliner giver færre forstyrrelser og gener
En hurtig og sikker metode til gravefri løsning er en 
miljøvenlig kort strømpe, som vi anvender til punk-
treparation af rørskader. FKSSlamson bruger en 
glasfiberarmeret partliner, der er imprægneret med 
vandglas. Den hæfter på alle kendte ledningstyper 
uanset materiale. Løsningen kan installeres i varier
ende længder og dimensioner.

Partlineren slutter helt tæt til det eksisterende rør og 
skaber en glat overgang, der ikke påvirker vandgen-
nemstrømningen. Partliner kan anvendes til åbne 
eller forskudte samlinger, revner og brud, huller, ind- 
og udsivning, skader i spidsbundede ledninger, fejl-
skæringer i forb. med stikåbninger m.m. Reparationer 
udføres hurtigt og effektivt, så driftsforstyrrelser og 
gener kan holdes på et minimum. 

’NO-DIG’ 
BETYDER OPGRAVNINGSFRI

- EKSPERTER I GRAVEFRI LØSNINGER UNDER JORDEN

xxxxxxxxxx

Før renoveringen af ledninger Efter renoveringen



Side 8 Side 9

Ingen spuleopgave er for stor eller lille med vores 
professionelle udstyr. Vores injektorsystem har en 
formidabel sugeevne og kan opsuge materialer op 
fra 15-20 meters dybde. Med en 5” sugerslange på 
30 meter, der kan positioneres rundt om bilen med 
et udlæg fra bilen på 6 meter, strækker vi os så langt, 
som enhver opgave kræver.

Spuling med og uden genbrug
Vi spuler både med og uden genbrug af vand. Spul-
ing uden genbrug egner sig bedst til mindre opgaver 
og ledninger med en dimension under ø300. Gen-
brugsspuling er ideelt til længere stræk og til store 
ledninger over ø300, hvor der har samlet sig meget 
skidt.

Genbrugsspuler sparer tid og vand
Vidste du, at vi med genbrugsspuling kan spule 
50% mere på samme tid i forhold til en spuler uden 
genbrug? Vores genbrugsspuler kan spule 300 meter 
i én længde og yder 420 l/min ved 140 bar. Det er 
både effektivt og miljøvenligt, da vi sparer på  
forbruget af rent vand. 

XXL-spul eller stor mobilitet
I vores garage står Skandinaviens største spuler,
XXL-spuleren, som er udstyret med 500 meter 
slange og spuler 700 l/min ved 140 bar. Den klarer 
de allerstørste opgaver. Mindre kan også gøre det. 
Vi råder over en spulestation, der kan stå op til 500 
meter væk. Med den kan vi nå ud til steder, hvor en 
bil ikke kan køre. 

Vi løser problemer, 
som stikker 

20 
meter 
dybt Genbrugsspuleren opsamler sit eget spulevand og sparer både tid og ressurcer. Spuleren kan arbejde i samme brønd i længere tid, uden at skulle hente “nyt” 

spulevand.
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FKSSlamson har fået bygget en terrængående TV- 
inspektionsbil, som kommer der hvor traditionelle 
TV-biler ikke kan komme. 

Uni-mogén er 4 hjuls trukket og kommer let igen-
nem, hvor der ellers skal udlægges køreplader eller 
anden form for hjælpematerialer. Bilen er monteret 
med et komplet TV-inspektionsanlæg fra tyske IBAK, 
hvilket er garantien for driftssikkerhed og kvalitet. 
Uni-Mogén kan bruges som traditionel TV-bil, men 
kan også bruges på specialopgaver over marker og 
andre ufremkommelige steder. 

Vi kan på et tidligt stadie i projektet udføre TV- 
inspektion, så entreprenøren kan få godkendt instal-
lationerne istedet for at vente med at lave KS til sidst 
i projektet, hvor det er langt dyrere at korrigere for 
fejl og uhensigtsmæssigheder. Kontakt os for konkret 
opgaveløsning. 

TERRÆN-GÅENDE TV-BIL
TIDLIGT I PROJEKTET

Unimog på opgave på nye tilkørselsramper ved Rødekro i Sønderjylland. 
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Det er ikke altid nødvendigt at sende det store grej 
ud til mindre opgaver, derfor har FKSSlamson fået 
bygget en række specialkøretøjer med super effektivt 
spuleanlæg og TV-inspektions udstyr til en indleden- 
de undersøgelse.
 
Vores biler er hurtigt fremme og vores specialister får 
hurtigt bugt med problemet. 

Vi medbringer kun det grej som er nødvendigt, derfor 
kan vi også holde prisen nede. 

Succesraten ved kloakstop og mindre renseopgaver 
er på hele 95%, og vi kører ikke før opgaven er løst. 
Tegn et abonnement på tømning af tagnedløbs- 
brønde, afløb i kælderskakten eller køkkenbrønden 
så undgår du problemer med oversvømmelse ved 
næste skybrud. 

BILLIG MINISPULER 

TIL DE SMÅ OPGAVER 

Side 12
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Hvad er en faldstamme?
Faldstammer er at finde i alle boliger med mere end 1 
plan, og sørger for at afhjælpe beboere med vand fra 
dagligdagen. Det forbinder alle etager i ejendommen, 
og leder det brugte vand ned i kloakken. Faldstam-
men er i en robust og kraftig kvalitet, og er designet 
til at holde i mange år. Levetiden på faldstammer er 
mellem 70-80 år, hvorefter de skal tjekkes op på, og 
eventuelt skiftes. Hvis faldstammen bliver for gam-
mel, risikerer man gennem mange års slid, at der 
kommer utætheder og huller i røret. Dette kan lede til 
svamp og andre ødelæggelser i bygningskonstruk-
tioner, og i værste tilfælde lede til at vægge skal rives 
ned.

Faldstammer holder en livstid, hvis de bliver  
vedligeholdt
Faldstammer i støbejern kan holde i op til 70-80 
år, og dermed overleve mange menneskers tid i 
den pågældende bolig. Lige såvel som vi passer og 
vedligeholder vores afløb inde i boligen, så skal fald-
stammen også vedligeholdes for at forebygge huller 
og utætheder. Mange mennesker har en forestilling 
om at diverse kemikalier, vil hjælpe på afløb og sam-
tidig også faldstammen. I nogle tilfælde kan kemi-
kalier, være en god idé at bruge, men det meste af 
tiden er sund fornuft langt bedre. Tommelfingerregler! 
som at man ikke skal smide affald i toilettet, vil gøre 
meget for vedligeholdelsen af ens faldstamme.

Lad være med at smide af-
fald i toilettet eller i vasken. 
Dette inkluderer alt fra tam-
poner og vatpinde, til ma-
lingsrester. Kemikalier som 
maling vil slide på rørets 
emalje, samtidigt med at 
andet affald vil samle sig, 
og tilstoppe røret, så vandet 
ikke kan løbe igennem.

Lad være med at smide 
fedt i afløbet. Fedtrester 
fra madlavning bliver tit 
bare smidt i køkkenvasken, 
hvilket leder til at det størk-
ner og klumper sammen.

Husk at rense afløbet for 
hårrester. Når vi bader kan  
vi ikke undgå at der vil 
samle sig hårrester i afløbet, 
hvilket vil lede til større for-
stoppelser i faldstammen.

Etageejendomme bør 
rense faldstammen meka-
nisk hvert 5. år. Få et godt 
tilbud på vedligeholdelse 
og undgå store udgifter til 
retablering efter udskiftning 
af faldstamme.

Spørg altid et professionelt 
spulefirma. Forsøg ikke selv 
at rengøre faldstammen, 
det kræver speciel værktøj 
og ekspertise. Få et godt 
tilbud – det er billigere end 
man tror. 

Faldstammen renses mekanisk med en lang kæde, hvorpå der er monteret “knive” som fjerner alt skidt og aflejringer. 

Vedligeholdelse af 

FALDSTAMMER

1

5 GODE RÅD 
 
Sådan vedligeholder du 
din faldstamme

2

3

4

5
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Skadestyper
En Permacast-foring er en effektiv fornyelse  
af brønde, der efterfølgende giver en lang rest  
levetid. Løsningen er en holdbar metode ved  
følgende skader i brønde:

· Indsivning eller udfældning mellem brøndringe
· Revner/brudskader i brøndringe eller topring
· Begyndende korrosion/forvitring af brøndvæggen

Sådan gør vi
Når FKSSlamson’s medarbejdere arbejder med  
Permacast-løsningen, starter vi med at rense 
brønden ved højtryksspuling. Ledningstilslutning-
erne proppes midlertidigt af.

Herefter positionerer vi et spindelhoved lige over 
brøndbunden. Permacast-beton pumpes til den 
hurtigt roterende spindel og sprøjtes centrifugalt 
på indersiden af brøndvæggen.

Spindelhovedet føres opad og nedad gennem  
brøndens centerakse, imens der bliver sprøjtet  
et ensartet og tæt lag Permacast-beton på brønd-

væggen. Processen fortsætter, indtil den ønskede 
tykkelse af foringen er nået, dog maksimalt 5 cm.

Test af materialet
Fiberbeton-materialet er i Danmark testet på 
akkrediteret laboratorium efter den europæiske 
standard EN-196. Prøvningerne viser, at materialet 
(MS 10.000) efter 28 døgn har en minimum brud-

styrke på 60 Mpa (= min. 50% stærkere end alm. 
brøndgodsbeton). Derudover er materialet resistent 
ned til en PH-værdi på 2.

Systemdokumentation
Der er i samarbejde med Århus Kommune og inge- 

niørfirmaet Krüger udført en omfattende gennem-

prøvning af PERMACAST-systemet.

Blandt de typer af brøndskader, der hyppigst regi- 
streres, er:

1) Indsivning mellem brøndringe
2) Indsivning ved overgang mellem brøndbund og  
 nederste brøndring

Der konstateres desuden mange dårlige banketter og 
defekte ledningstilslutninger.

System i renoveringen
FKSSlamson har udviklet et system, der er målrettet 
reparationen af disse skadestyper.

I systemet er det prinvippet, at: 
Når dårlige banketter og bundløb udbedres, så 
tørlægges brønden, banket og bund afrenses.  
Der opbygges herefter nyt bundløb/banketter  
med specialbeton i henhold til DS 487

Når indsivninger udbedres, så gennembores brønd-
væg/brøndbund samtidig med, at der pumpes 
tætningsmateriale ud for at lukke utæthederne på 
ydersiden af brønden. På den måde sker tætningen 
på den rigtige side i forhold til vandtrykket.

BRØNDREPARATION
Håndreparation af brønde med specialbeton og injicering

I områder med høj grundvandstand anbefales en komplet foring, evt. Permacast.

SOM TOTALLEVERANDØR HAR  

FKSSLAMSON MULIGHED FOR AT SAMLE 

EN RÆKKE FUNKTIONER I TOTALLØS-
NINGER, DER ER TILPASSET DEN  

ENKELTE KUNDE OG OPGAVE.

SOM TOTALLEVERANDØR HAR

FKSSLAMSON MULIGHED FOR

AT SAMLE EN RÆKKE FUNKTIONER

I TOTALLØSNINGER, DER

ER TILPASSET DEN ENKELTE

KUNDE OG OPGAVE.

PERMACAST
BRØNDRENOVERING
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TV-INSPEKTION 
UNDER JORDEN

Et værdifuldt stik dybere
En professionel TV-inspektion er den bedst egnede 
metode, når der ønskes en kontrol og vurdering af 
ledningers tilstand. Vores største kameraer kan  
inspicere ledninger op til ø2000 mm, mens de  
mindste og selvkørende kan inspicere ned til ø100 
mm. Ved at skubbe kameraet, kan der inspiceres  
ned til ø65 mm. Det er også muligt at komme forbi 
90 graders bøjninger.

Up-to-date rapportering
FKSSlamson arbejder altid i den nyeste DAN-
DAS-version, som giver den bedste og mest fyldest- 
gørende TV-inspektion. Vi tilbyder også at levere i 
DAS4 og DAS5. Med DANDAS er det let at konver-
tere til den europæiske ”CEN”-standard. Vi tilbyder 
desuden at indtegne ledningsforløbet i AutoCad, 
som giver mulighed for at kortlægge den komplette 
sammenhæng i et system.

DTVK-certificeret TV-operatør
Som medlem af Dansk Byggeris Kontrolordning for 
TV-inspektionsfirmaer er du som kunde garanteret
en ensartet standard og TV-inspektion på højt ni-
veau. Som DTVK-operatør gennemgår FKSSlamson 
løbende kvalitetskontrol og efteruddannelse af vores 
medarbejdere.

TV-biler har udviklet sig meget siden de første biler kørte ud af garagen i Nr. Åby. I dag har operatøren både kontor og værksted med når han kører ud. 
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FKSSlamson er leverandør til Århus, Odder og Faver-
skov forsyninger via parterskabsaftale. Denne aftale 
indbærer, at der arbejdes stukureret og målrettet 
som innovation. 

Parnerskabet har været leder på et projekt, som 
handler om at nedbringe gener for borgerne i for-
bindelse med spuling af ledninger før TV-inspektion 
og strømpeforring.
 
Visonen var, at der ikke længere skulle uddeles 
spulesedler med øget fleksibilitet og billigere drift  
til følge. 

Arbejdet i gruppen har taget udgangspunkt i spule- 
hovedet, som man anså som nøglen til at løse en 
meget stor del af opgaven. 

FKSSlamson har sammen med aarhusvand udviklet 
et spulehoved som giver en række fordele i forhold  
til arbejdsmiljø, miljø og generne ude ved borgerne. 
Spulehovedet virker ved lavere tryk og vandmængde 
end et traditionelt spulehoved. Det betyder helt kon-
kret mindre belastning af pumper og hydraulik og i 
sidste ende mindre brændstofforbrug.

Men en af de største forbedringer, er arbejdsmiljøet 
for spuleoperatøren, som ikke længere står i en tåge 
af vand og luft fra de ledninger, som spules.
 
Spulehovedet er blot en af de innovative løsninger, 
som innovationsgruppen i FKSSlamson arbejder 
med. Gruppen sætter sig løbende ny mål og arbejder  
strukturet på at opnå disse. 

 

Innovation 
partnerskab

Spulehovedet “dysses” ind til den enkelte bil, så bliver vandmængde og 

arbejdstryk helt rigtigt. 

Side 20
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Hvis du helt vil undgå rotter, så invester i en 
rottespærre til få tusinde kroner.

Samtidig med at forsyningsselskaberne sikrer hoved-
ledningsnettet i Danmark, så søger rotterne tættere 
ind mod vores boliger for at få mad og varme. Hvis 
du vil være helt sikker på at undgå rotter, så skal du 
investere i en rottespærre i din brønd. Sådan lyd-
er den kontante udmelding fra kloakservicefirmaet 
FKSSlamson i Odense, der er en af Danmarks førende 
specialister.

En rottespærre er den mest effektive hindring mod 
rotter i dit hus, fordi den lukker af for rotterne ud mod 
det store offentlige kloaknet. Så selv om din kloak 
eller brønd inde på grunden måske er utæt, så kom-
mer rotterne ikke ind i dit hus eller op i din have, siger 
afdelingsleder hos FKSSlamson Mogens Kristensen.

Han peger på, at mange rottespærrer i dag er af 
meget høj kvalitet og derved meget effektive, sam-
tidig med, at de er kommet ned i et prisleje, hvor alle 
kan være med. Det er ifølge Mogens Kristensen en af 
de bedste investeringer, fordi rotter kan ødelægge et 
hjem fuldstændig.

En rottespærre beskytter også kloakrørene mod  
de skader, som rotterne laver. Derfor er det heller  
ikke kun i ældre huse og bebyggelser, at vi instal- 
lerer rottespærre. Også i forbindelse med nybyggeri 
installerer vi ofte rottespærrer for at undgå skader på 
nye kloakrør siger Mogens Kristensen.

Ifølge Mogens Kristensen koster en af de bedste 
rottespærre 2550 kr. og så kan man tilmelde sig et 
årligt eftersyn, så man er sikker på, at den altid virker.

GODE RÅD FRA  

KLOAKSPECIALISTER 
I ODENSE
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Men der er også ting man selv kan gøre for at minimere chancerne for at rotterne indtager dit hjem. Det kan 
derfor være en god ide lige at tage en tur rundt om huset og i haven. 

VÆK MED PLANTER OG TRÆER FOR TÆT PÅ HUSET
Det er en god ide at holde god afstand mellem træerne og huset. Rotter kan nemlig nemt via planter og 
træer kravle op til taget, hvor der er åben adgang til dit hus.

TJEK KLOAKBRØNDEN
Du bør også lige løfte låget på dit kloakdæksel, så du kan se, om der evt. er små huller, grus jord i kloakken. 
Hvis det er tilfældet, så er det en indikation på, at der kan være en skade på kloakken, og det bør under-
søges nærmere af en professionel.

OGSÅ SANDFANGS-BRØNDEN
Som sørger for at holde skidt, blade og snavs væk fra dine kloakledninger, bør du tømme for blade og andet 
snavs.

ROTTESIKRE VENTILATIONSRISTE
Mange huse og ejendomme har en ventilationsrist udenfor, men de fleste har så store mellemrum, at en 
rotte eller mus nemt kan smutte igennem. Sæt et fintmasket metalnet eller hønsenet op foran risten, så er 
du sikret.

SØRG FOR RISTEN PÅ BADEVÆRELSET SIDDER FAST
Du bør også sørge for, at risten på dit badeværelse er spændt fast. Hvis den ikke er det, så kan rotterne 
skubbe risten op, og så risikerer du at gå i bad med en rotte.

LÆS MERE OM ROTTESPÆRRE PÅ WWW.FKSSLAMSON.DK 
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FYNSK FIRMA SUGER SLAM I GHANA
I samarbejde med Danida går FKSSlamson i Odense 
nu i gang med sit andet projekt i Ghana. Målet er 
at omdanne hovedstadens afføring til kompost og 
mindske risikoen for kolera.

Det ikke bare lugter, men stinker på en ellers flot, 
hvid sandstrand uden for Ghanas hovedstad, Accra. 
Og det er desværre ikke af fisk, men af gigantiske 
bjerge af afføring fra byens indbyggere. Hver 
eneste dag læsser 100 slamsugere nemlig hver 
10.000 liter afføring af på stranden. Lidt længere 
nede af stranden bader ghaneserne gladeligt. De 
kender ikke risikoen.

Men det gør Vagn Orry Knudsen, entreprenør og di-
rektør for FKSSlamson i Odense. Og han vil i samar-
bejde med Danida nu i gang med sit andet projekt i 
landet uden kloakker for at hjælpe ghaneserne med 
at fjerne de enorme mængder slam.

LAVENDEL-HØJEN
I kæmpestore tanke bliver vand og slam skilt ad, 
vandet bliver renset, og slammet komposteret, så 
det til slut bliver til det fineste muldjord. I Danmark 
tager denne proces ifølge direktøren et halvt år, 
men på grund af den afrikanske varme tager det 
blot tre til fire måneder i Ghana.

Vagn Orry Knudsen besøgte første gang ’Laven-

der Hill’, som området ved stranden bliver kaldt, i 
november 2011 sammen med en svensk globetrot-

ter, der ville vise ham den ildelugtende, men i den 
grad også smittefarlige katastrofe. Den livsfarlige 
tarmbakterie kolera og andre sygdomme er fulgt 
i kølvandet, ligesom miljøet omkring stranden er 
voldsomt beskadiget.

Det gjorde et uudsletteligt indtryk på Vagn Orry 
Knudsen, som siden har gjort, hvad han kunne for 
Ghana. Der er ikke en eneste kloak i landet – og 
det vil der aldrig komme, i hvert fald ikke i Accra. 
Hovedstaden er tre gange større end København, 
indbyggerne bor ekstremt tæt, og infrastrukturen 
er håbløs. Det vil være umuligt at anlægge kloakker 
under byen, fastslår Vagn Orry Knudsen, som nok 
sidder på Teknikvej i Odense S, til daglig, men som 
alligevel følger situationen i Afrika tæt.

DEN FINESTE SANDSTRAND
For nylig fik han den sidste rate penge til det første 
projekt i Ghana fra byen Accra, staten Ghana og 
landets største selskab. Sidstnævnte er hoved- 

entreprenør, men har alligevel haft problemer med 
at huske at betale raterne til tiden.

Derfor har projektet taget en krig at få afsluttet, 
men nu ser det ud til at lykkes, fortæller Vagn Orry 
Knudsen, som med dette første projekt har redu-
ceret antallet af slamsugere, der læsser af på ’Lav-

ender Hill’, fra 200 til 100.

Nu glæder han sig til sit andet projekt i Ghana, der 
skal genetablere hovedstadens fineste sandstrand, 
og som denne gang skal laves i et samarbejde med 
Danida.

Det bliver rart at arbejde med nogen, der har 
samme tilgang til arbejdet, som vi har. FKSSlamson 
bidrager med materialer, maskiner og knowhow og 
står for at oplære lokale folk, forklarer Vagn Orry 
Knudsen, som allerede har sit tredje projekt i Ghana 
i støbeskeen og nu overvejer at gå i gang med 
lignende projekter i Kenya og Tanzania.

FKSSLAMSON 

I GHANA

Hovedstaden i Ghana hedder Accra, her bor over 2 mio. mennesker.  
Gennem årtier er urenset spildevand blevet ledt direkte ud i havet. 

DET ER SLUT NU - DANIDA Business Finance og FKSSlamson har ved hjælp 
af dansk teknologi bygget innovativt anlæg til behandling af spildevand.  

 

DANIDA BUSINESS FINANCE & FKSSLAMSON

arbejder sammen for et renere miljø - overalt på kloden!

D A N I D A  P R O J E K T  A F L E V E R E T  T I L  T I D E N
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FKSSlamson A/S • Teknikvej 36 • 5260 Odense S. 

Telefon: +4570221620 • Fax: +4570221623

www.FKSSlamson.dk


