
Drikkevand er en fødevare 
- det kræver god 
hygiejne.

Vask hænder grundigt og 
ofte.

Brug altid handsker, hvis 
du har sår på hænderne.

Arbejdstøj
Arbejdstøjet skal være 
rent og må aldrig 
anvendes til arbejde med 
spildevand.

For dig, der skal arbejde for VA 
- på vandværker, med opgravnin-
ger og i private hjem.

Vi henviser altid til gældende 
regler ved Arbejdstilsynet: 
www.at.dk.

Husk: Følg altid personalets 
anvisninger.

Undgå at disse ting 
kommer i kontakt med 
drikkevandet:

Når du arbejder for VA, 
er du med til at passe på 
vores livsgrundlag. 

Det er et stort ansvar.

Denne folder 
beskriver de 
vigtigste ting, du 
skal huske som 
ekstern entreprenør/
leverandør for VA.

Vand og Affald 2019
www.vandogaffald.dk

”Vi skal sikre vores 
grundvand mod 
forurening, så vi kan 
levere rent drikkevand 
- også til vores børn og 
børnebørn”

VA Strategi 2030

Vigtig viden om 
arbejde med vand

Hygiejne når du arbejder 
med vand

Velkommen til VA

Spildevand, overflade-
vand, regnvand, jord 
og grus.

Blade og alger.

Smådyr eller deres 
ekskrementer.

Rense- og smøremidler, 
olie, fedt og opløs-
ningsmidler.

Kemikalier.

Svejsespåner og 
boremudder.

Hygiejne når du arbejder 
med vand



NB: Ingen sten eller andre 
løse genstande en meter 
rundt om 
udgravningen.

Bunden af udgravningen 
må ikke være mudret/
våd. Ved behov skal der 
udlægges nøddesten i 
bunden.

Sørg for plads under 
rørene, så montøren kan 
komme til, gerne 0,4 
meter.

Kun autoriserede VVS-in-
stallatører må arbejde 
med vandinstallationer, 
vandmålere og jordled-
ninger.

Du skal indhente tilladelse 
ved Svendborg Vand A/S 
inden, arbejdet påbegyn-
des.

Ved montering af vand-
måler skal du sikre dig, at 
den er placeret, så den er 
frit tilgængelig og nem at 
aflæse og servicere.

Vandinstallationer skal 
sikres mod 
tilbagestrømning 
(se DN/EN 1717).

Find flere oplysninger i 
VA’s ”Håndbog for VVS-
installatører”.

Se også DS 439 for 
gældende regler.

Vores anlæg er opdelt i 
hygiejnezoner.

Grøn zone
F.eks. udendørsarealer på 
vandværker. 

Vis hensyn og vær op-
mærksom.

Gul zone
Her producerer vi drik-
kevand, men du er ikke i 
direkte kontakt med det.

Rød zone
Her er du i direkte kon-
takt med drikkevand. Vær 
derfor yderst opmærksom 
på hygiejne.

Du skal sikre udgravnin-
gen mod sammenstyrt-
ning/jordskred. 

Brug afstivning/gravekas-
se eller sørg for passende 
hældning.

Følg anvisningerne om 
gravearbejde på 
www.at.dk.

Stærkstrømsledninger 
skal være afbrudt. Kan 
det ikke lade sig gøre, 
kan man anvende 
beskyttelseskappe.

Undgå vand i udgravnin-
gen. Eventuelt vand, skal 
pumpes væk.

Arbejd aldrig alene. Der 
skal altid være en eller 
flere vagtmænd.

For entreprenører ved 
opgravninger

For entreprenører ved 
opgravninger

For dig der arbejder på 
vores vandværker

For VVS’ere, der arbejder 
med vandinstallationer

Vær særlig opmærksom 
på hygiejne.
Benyt rent fodtøj/over-
trækssko.
Vask/desinficer hænder.
Værktøj og materiel 
skal være rent.

Brug overtrækssko/fod-
tøj som kun anvendes i 
gul og rød zone.
Brug engangsdragt eller 
helt rent arbejdstøj 
samt hovedbeklædning.
Værktøj og materiel 
skal være desinficeret.

Ca. 1 meter

Max. 1, 7 
meter

Max. 5 meters 
gravedybde

Anlægshældning 2-1
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