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Hvorfor denne folder?
I Fors A/S driver vi effektiv forsyning, der er til for vores kunder. Derfor er vand- og 
forsyningssikkerhed vigtig for os, så vi kan give vores kunder det bedste produkt og den 
bedste oplevelse, når de får vand fra os.

Hygiejnen og sikkerheden, når du arbejder med vand, skal være lige så skrap, som 
når du arbejder med fødevarer. Det skyldes, at du kan blive syg af at drikke forurenet 
vand. Derfor skal alle, der arbejder med vandbanen, følge en række hygiejne- og 
sikkerhedsregler for at undgå vandforurening.

Alle – medarbejdere, leverandører og entreprenører – skal være instrueret i reglerne af 
en medarbejder i Fors Vand. Derfor skal du også læse denne folder, hvor vi beskriver, 
hvordan vi holder vandet rent. Du skal læse den, før du går i gang med at arbejde. Alle 
skal rette sig efter reglerne, så vandet bliver ved med at være rent.

Vær opmærksom på:
• Forhold, der kan udgøre en risiko  
 for drikkevandssikkerheden.
• Om reglerne bliver overholdt af dig 
 selv og andre.

Hvis du bliver opmærksom på, at 
der er forhold, der kan påvirke drik- 
kevandssikkerheden, har du pligt 
til straks at meddele det til din 
kontaktperson i Fors Vand. Kan du ikke 
få kontakt med kontaktpersonen, skal 
du kontakte vagten på  70 20 20 66.

Rent drikkevand 
er noget, vi er 
fælles om

Kontakt 
vagten på Vand 
70 20 20 66





Retningslinjer 
for god hygiejne

Vask dine hænder
For at undgå forurening er det vigtigt, at du vasker og desinficerer dine hænder, inden 
du går i gang med arbejdet. Husk også at vaske og desinficere hænder, hvis de bliver 
beskidte og efter toiletbesøg. Du kan også bruge rene handsker.

Vask dit værktøj
Det værktøj og udstyr, du bruger, når du arbejder på vandværket eller med vandledninger, 
skal være rent. Rør m.m. skal være forsvarligt afproppet. Rør skal opbevares hævet over 
jordoverfladen.

Materiel, udstyr og værktøj, der kommer i berøring med vandbanen, skal opbevares 
forsvarligt og godt beskyttet, så det ikke bliver beskidt. Det vil sige i rene beholdere, på 
rene underlag og uden direkte kontakt med jordoverfladen.

Husk at rengøre udstyr, værktøj og indvendige overflader, som ved et uheld bliver 
beskidt. Det skal desinficeres med et aftalt desinfektionsmiddel (f.eks. brintoverilte 
eller sprit).

Personlige værnemidler
Du skal bruge de personlige værnemidler, der skal til for at løse opgaven. 

Biler
Bilerne skal holdes rene og ryddelige. Biler, der kommer ind på Fors Vands ejendom, skal 
holdes rene både udvendigt og indvendigt. Førerkabine og lastrum skal være ryddelige, 
og bilerne må ikke spilde olie eller brændstof.



Arbejds- og fodtøj
Du skal skifte arbejdstøj jævnligt, og det skal være rent. Rent og beskidt arbejds- og 
fodtøj skal opbevares adskilt.

Du skal altid bruge hvide træsko eller overtræk til fodtøj inde på vandværket og lade 
snavset fodtøj stå i skifterummet.

Hvem skal overholde reglerne?
Disse regler gælder alle medarbejdere i Fors Vand samt håndværkere, rådgivere, 
entreprenører, leverandører samt alle andre, som har adgang til Fors Vands anlæg, 
vandledninger og udstyr. Rygning må ikke foregå indendørs i/på/ved Fors Vands 
ejendom.

Kemikalier
Der må ikke anvendes nogen form 
for kemikalier, der ikke på forhånd er 
godkendt af Fors Vand. Kontakt Fors 
Vand ved spørgsmål om kemikalier.

Brud på retningslinjerne
Hvis retningslinjerne i denne folder ikke 
overholdes, skal arbejdet øjeblikkelig 
stoppes. Vagten skal kontaktes, inden 
arbejdet kan genoptages.

HUSK at rengøre 
udstyr, værktøj og 
indvendige overflader, 
som ved et uheld 
bliver beskidt.



For dig der 
arbejder på 
boringer, 
vandværker, 
vandtårn og
trykforøgere

Zone-inddeling
Vandforsyningens anlæg er inddelt i to zoner. De er defineret ud fra risikoen for for-
urening af drikkevandet.

Zone-inddelingen fremgår af alle lokaliteter. I de forskellige zoner gælder der særlige 
regler. Ved at overholde reglerne minimerer vi risikoen for, at drikkevandet bliver 
forurenet.

Område, hvor du er i direkte kontakt med vandbanen f.eks. 
iltningstrapper, åbne filtre og rentvandsbeholdere.

DU SKAL ALTID:
• Være iført rent, desinficeret fodtøj og engangsovertræksdragt
• Vaske og spritte hænderne samt benytte gummihandsker
• Opbevare komponenter i hygiejnisk emballage, indtil de skal bruges
• Anvende rent og desinficeret værktøj fortrinsvis af kunststof 
 eller metal

HVEM HAR ADGANG TIL DEN RØDE ZONE:
• Vandforsyningens medarbejdere
• Øvrige personer med tilladelse fra vandforsyningenRØ
D 

ZO
NE



GENERELLE REGLER

Hygiejne på anlæggene
Du skal anvende rent tøj og fodtøj overalt i anlæggene. Alternativt kan du benytte 
overtrækstøj og overtræksfodtøj. Beskidte sko gøres rene udenfor. Benyt aftalt 
desinfektionsmiddel (f.eks. brintoverilte eller sprit).

Rifter og sår skal dækkes med plaster. Toiletter skal altid benyttes. Hænder skal altid 
vaskes og desinficeres efter toiletbesøg. Døre og vinduer til bygninger og andre anlæg 
skal være lukkede, så dyr ikke kan komme ind. Der må ikke indtages mad og drikke, eller 
anvendes tyggegummi eller snus.

Oprydning og rengøring på anlæggene
Der må ikke være oplag af nogen art på vandforsyningens anlæg, uden der er indgået 
aftale med Fors Vand. Du skal gøre rent og rydde op umiddelbart efter, du er færdig 
med dit arbejde. Maskiner, herunder biler, skal være renholdte og ryddelige. Materialer 
og værktøj skal transporteres hygiejnisk forsvarligt. Henkastning af alle former for affald 
er forbudt.

Gul zone kan blive til rød zone 
Når du reparerer noget i 
gul zone, kan du komme i 
kontakt med vandbanen, og så 
gælder reglerne for rød zone, 
eksempelvis:

Områder, hvor du ikke er direkte i kontakt med drikkevand, men 
stadig kan skabe direkte kontakt til rent vand i forbindelse med 
tilsyn og vedligehold. Gul zone er også områder, hvor du håndterer 
materialer, der senere kommer i kontakt med drikkevand.

DU SKAL ALTID:
• Bruge overtræk til dine sko
• Være iført rent tøj eller overtræksdragt
• Sørge for at alle komponenter er i ren emballage

HVEM HAR ADGANG TIL DEN GULE ZONE:
• Vandforsyningens medarbejdere
• Øvrige personer med tilladelse fra vandforsyningenG

UL
 Z

O
NE

• Når rør skilles ad i rørgange
• Når en pumpe bliver serviceret i maskinrum
• Når der åbnes ind til filtre eller iltning 
 i lukkede procesrum
• Når der sænkes måleudstyr i vand, 
 f.eks. i rentvandsbeholder



For dig der udfører 
ledningsarbejde

Hav styr på udgravningen
En udgravning skal mindst være 20 cm under ledningen og ledningen skal holdes så tør 
som muligt. Der skal være plads til en pumpesump. Så vidt muligt sørger vi for, at der 
er lidt tryk på ledningen. Vand skal pumpes væk og må under ingen omstændigheder 
stige så højt op, at vandet kan trænge ind i ledningen. Udgravningen skal holdes ren for 
affald og andre uvedkommende genstande.

Altid afpropning
Hvis rørarbejde i udgravninger ikke gøres færdigt i samme arbejdsgang, som du/I går i 
gang med det, er det afgørende for drikkevandssikkerheden, at rørender afproppes, så 
de er vandtætte. Det er ikke godt nok at sætte en plastikprop i rørenden. 

Skylleprocedure
Nye vandledninger skal gennemskylles, eventuelt med en svamp, inden den sættes i drift. 
Gennemskylning foretages ved, at der monteres skylleanordning på forsyningsledningen, 
som tilsluttes opføringsrøret for at lede skyllevandet væk fra renden.
Der skal udtages bakteriologiske analyser inden ledningen sættes i drift.


