
_}~_dvindingsboringer
Krav til boringer jkilde
pladser
Indvindingsboringer skal om muligt være omgivet af et
indhegnet rredningsbælte med en radius på mindst 25 m
(det vejledende myndighedskrav er kun en radius på
10 m). Indenfor dette område må der hverken gødes, bru
ges ukrudtsdræbende midler eller i øvrigt anbringes eller
bruges stoffer, der kan udsætte indvindingsboringen for
forurening.

Luftåbninger til boringsinstallationerne må ikke være for
store og skal være forsynet med net af hensyn til fugle,
insekter m.v.

Gennemføringer for rør og kabler udføres vandtætte.
Rengøring af installationerne skal være let og bekvem .

. /rcn/er oll/kril/[; il/rh'il/dil/gshoril/g
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Krav til borearbejde og
boringseftersyn
Inden borearbejdet begynder skal boregrej, der har været
anvendt i forurenet jord, være fuldstændig rengj0l1.
På borestedet må der ikke forekomme oliespild fra
hydraulik - borerig, donkrafte m.m.
Rør m.m., der anvendes til borearbejdet, lægges på strøer
eller lign .
De materialer, kvarts og bentonit m.m., der benyttes til
gruskastning og afpropning. skal leveres og opbevares i
lukkede plastsække.
Ved arbejdets ophør lukkes borerør/forerør med ballon
eller tætsluttende flange .
Når borearbejdet og tiltersætning er afsluttet, eller der er
sket en boringsrenovering. skal boringen renses op ved en
mammutpumpning. Boringen bør herefter desinfieeres.
inden renpumpningen begynder.
Der renpumpes for sand og boremudder.
Boringskontrolanalyse og bakteriologisk vandanalyse
udtages inden boringen sættes i drift.
Ved installation af pumpen må bolte m.m. kun smøres

med et drikkevandsgodkendt smoremiddel.

Krav til sløjfning af
boringer
Boringer sløjfes i henhold til bekendtgørelse nr. 672 af
26. juli 2002.

I forbindelse med sløjfning af boringer gælder de samme
hygiejneprocedurer som for borearbejde:

• Er boringcn af nyere dato med forseglende materiale
ud for lerlagene. skal boringen fyldes op med f.eks.
ccmentopslemmct bentonit.

• Er boringcn af ældre dato. og der ikke er etableret
spærringer ud for de enkelte lerlag, skal forcrøret om
muligt trækkes tilbage ellcr rørsprænges samtidig med
at rorct efterfyldes med forseglende matcriale.
Evt. brønd og rør fjernes til ca. 1.5 meter under terræn.



vandværker

Krav til vandværker og
beholderanlæg
Som et led i det civilforsvarsmæssige beredskab skal
råvand i overensstemmelse med DS 442: 1998 (Norm for
almene vandforsyningsanlæg) kunne ledes direkte i rent
vandsbeholderen, hvis der er fare for radio-aktivt nedfald.

Luftåbninger i iltningsrum skal være så små, at de beskyt
ter mod indtrængning af fugle, insekter, støv m.v.
Iltningsbassiner skal have overløb, sikret mod tilbageløb
og indtrængning af dyr og insekter.
Skyllevand skal passere et bundfældningsbassin inden
udløb i recipient.
Rentvandsbeholdere skal være forsynet med luftudlig
ning, overløb og tømmemulighed. Hvis der ikke er mulig
hed for reserveforsyning, skal de være opdelt i mindst 2
sektioner således, at beholderen kan rengøres uden afbry
delse. De skal være indrettet således, at der ikke forekom
mer stillestående vand. Det skal endvidere være muligt at
foretage en visuel inspektion af vandoverfladen i beholde
ren.
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Materialer skal beskyttes mod korrosion på passende
måde.

Materialer må ikke indeholde organiske stoffer (f.eks.
epoxy, PVA-holdige cementprodukter), som kan opløses i
vandet i sådanne mængder, at vandet i fysisk-kemisk,
mikrobiologisk eller anden henseende (f.eks. luft, smag,
farve) bliver uegnet til drikkevand. Til dette er dog undta
get pakninger.

\"

Over/oh i il/ningshassin

Ventilationsanlæg skal være korrekt dimensioneret for at
sikre anlæggets funktion, og hvor indblæsning sker i
eller ved vandmassen skal der etableres effektive luftfil

tre for at hindre forurening fra støv, sod, pollen m.v.
(typisk filtreringsklasse FU8).
Affugtningsanlæg og filteroverdækninger reducerer ved
ligeholdsproblemerne.
Tilgang af dagslys bør undgås for at begrænse alge
vækst.

Rengøring skal være let og bekvem og skal kunne foregå
uden risiko for forurening.
Gode adgangsforhold for tunge maskindele m.v. skal til
stræbes.

Dæksler, udluftningsrør og overløbsrør skal udføres tætte
og placeres, så de ikke kan oversvømmes.
Gennemføringer for rør og kabler udføres vandtætte.
Værksted, folkerum og toiletter indrettes i fornødent
omfang og således at spildevandsledninger føres uden
forbindelse med drikkevand.

Vandværkets areal skal være indhegne t og bygningerne
skal kunne låses.

llilli.dn
Som en naturlig ting skal kreaturer, hunde, katte og fjer
kræ holdes væk fra anlæggenes område, lige som det
skal holdes fri for rotter og mus.



Krav til rensning/renove
ring af iltnings-bassiner,
mellemrør, filtre og behol
dere

Vejledning for færdsel i iltnings
bassiner, filtre og beholdere

Alle der færdes i enten et iltningsbassin, et filter eller en
rentvandsbeholder skal altid:

• Være iført rent arbejdstøj, evt. engangsdragt (udleveres
på av's lager).

• Have rengjort støvler/sko samt desinficeret disse i
Rodalon, alternativt kan anvendes skoovertræk.

• Altid have vasket hænder.

Disse få regler skal også overholdes, hvis filtrene evt.
skulle være afdækket.
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Stnv!('/" ng sko rC/1ses ()g desinficeres

Desuden skal værktøj, pumpe og slanger m.m. renses,
inden det tages i brug.
Brandslanger rengøres og gennemskylles med Rodalon
efter brug for derefter at blive hængt til tørre og rullet
sammen.

Personlige værnemidler

Se DVF's vejledning nr. 3 fra 1991.- Sikkerhedsregler
ved arbejde på vandforsyningsanlæg.

Arbejdsprocedure for rensning
af iltningsbassiner

Vandet tømmes af, enten via bundudløb eller med pumpe.
Bassiner og beluftere spules med alm. vandtryk.
Hvis belufterne efter skylning stadig er hårde, skiftes de.
På de demonterede beluftere skiftes skumgummi
indsatsene eller gummistrømperne.
Renoverede beluftere og skumgummi-indsatser/gummi
strømper opbevares i lukkede plastsække.

Rensning ar iltningshassin



Arbejdsprocedure for rensning af
ren tvandsbeholder

Alm. rensning afbeholderbund
Bunden spules med alm. vandtryk, vand og slam lukkes
ud igennem bundudløb.

Renoveringsarbeidel' i beholdere
Ved mindre renoveringsarbejder desinficeres arbejdsom
rådet samt bunden af beholderen.

Ved større arbejder desinficeres hele beholderen.
Til desinficering anvendes natriumhypoklorit i en vandig
opløsning, normalt tTa 10 til 15%.
Efter desinficering og henstand i ca. I døgn lukkes der
ca. 10 cm vand i beholderen, som derefter tømmes til
kloak eHer slambassin ved samtidig neutralisering med
natriumthiosulfat.

Det er "{(,scl1t/igt, nt gllll1l11istnv/el'l1e hnr

CI1skridsikker så/ og ell jæ1'l1 overflade, ,1'0/11 stAV/CII ti/

IlOire P{t hi//edCf. såleks. jord ikkc kali sa'tte sig iså/cII
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Arbejdsprocedure for rensning
af åbne filtre .

Vandet tømmes af filteret via rentvandsafgangen.

Filtervægge og skyllerende af beton spules med alm.
vandtryk.

Arbejdsprocedure ved udskiftning
af filtermaterialer

Filtel111aterialet suges op ved hjælp af slamsuger. Hertil
benyttes av's egen sugeslange, der rengøres på samme
måde som brandslangerne.

Inden slamsugeren stiller på vandværket. skal den være
renset og desinficeret.
Hele slamsugerens vandtank dvs. på begge sider af stem

plet ink!. stempel, pumpe og filtre rengøres og klores.
Herefter skylles systemet grundigt igennem.
Mandskabet skal stille iført rent arbejdstøj og desinticere
de støvler.

Slamsuger-mandskabet må ikke færdes i filterbygningen.
LuftfordelelTør og filterbjælker skal, hvis de demonteres
og tages op. opbevares så de ikke kan fomrenes. f.eks. på
strøer eller bukke.

Filterbjælkerne efterses for skader og evt. skader udbed
res.

Luftfordelerrørene renses og skylles igennem, inden de
monteres igen.

Nyt filtermateriale leveres i lukkede plastsække eller
blæses ind i filteret fra tankbil.

Inden transport fra leverandøren skal det sikres, at filter
materiale og tankbil lever op til de specificerede krav og
er rene og sterile.

Når filtermaterialet lægges i filteret afprøves blæserørene
for hvert enkelt filterlag.
Når tilteret er færdigopbygget, returskylles det for at fjer
ne støv m.m. fra tiltcrmaterialet.



__ D_.aglig drift
Personalets beklædning
Under tilsyn og daglig pasning af vandværker mv. skal
personalet bære særligt fodtøj og arbejdstøj, som let kan
rengøres, og som skal holdes rent. Tøjet skal opbevares i
egnede omklædningsskabe og må ikke anvendes til andet
arbejde.

Af hygiejnetekniske grunde skal rengøringskvaliteten på
vandværket være høj. Herved bevidstgøres personalet om
deres egen kvalitetsmålsætning.
Hænder skal vaskes inden arbejde, hvor der er kontakt
med vandet ( f.eks. ved skift af målere, udtagning af
vandanalyser mv.) Efter toiletbesøg er vask af hænder
med brug af sæbe et ufravigeligt krav.
På værket bør der altid forefindes 2 bakker og Rodalon til
desinficering af fodtøj således, at filter- og beholderområ
det kan betrædes.

Værktøi
Alle benyttede værktøjer og materiel, der kommer i
berøring med vandet, skal omhyggeligt renses i Rodalon
før anvendelsen og må ikke benyttes til andet arbejde.
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Værk/ni og /IIl1/cril!! r(,I/.\'(,,\'i Rod(doll

Prøveudtagning af vandanalyser

Når der skal udtages en vandanalyse, er det vigtigt, at
prøveudtageren er meget omhyggelig og grundig, at
prøvestedet er det "rigtige" og mest egnede samt at hygi
ejnen er meget høj.

Ligeledes er det vigtigt, at transporten af vandprøver
foregår på en sådan måde, at den mikrobiologiske tilstand
bevares. Alt dette er et krav, hvis resultaterne fra et labo
ratorium skal kunne tolkes korrekt og rationelt.
Her er det vigtigt at følge den standard (DS 2250: 1983,
Vandundersøgelse m.v.) , der detaljeret beskriver forhol
dene omkring prøveudtagning, transport og opbevaring af
prøver til mikrobiologiske undersøgelser.
Det skal understreges, at specielt prøvetagning og
prøveudtagningsstedet er vigtigt for at sikre et korrekt
resultat.

Det er derfor nødvendigt, at personalet, som udtager
vandanalyser, har de nødvendige kurser og uddannelse,
der måtte være påkrævet.

Udlaglling a(1'Gndal/a~l'se
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Generelle forhold omkring
prøveudtagningen

• Vask hænder inden prøveudtagningen eller brug
engangshandsker.

• Lad vandet løbe i min. 5 minutter før prøve

udtagningen begynder

• Rør ikke ved flaske eller prop indvendig og læg
ikke proppen fra dig.

• Undgå at hoste eller ånde ud i retning af åben
flaske/aftaget prop.

,---

- .~

• Tilstræb at der er så stillestående luft som muligt

omkring prøveudtagningsstedet.

• Ved "uheld": Kasser flasken. skriv på den. at den er

kasseret og brug reserveflasken.

• Udstyr skal holdes adskilt. Flasker og slanger for
sig og generator og benzin mv. for sig.



l~d~ingsnet
Generelt

Afhygiejnetekniske grunde skal rengoringskvaliteten på
ledningsarbejdet være høj.
Personalet skal have en god personlig hygiejne og være
meget omhyggelige. Efter toiletbesøg er vask af hænder
med brug af sæbe et ufravigeligt krav. Graveentreprenørens
toiletvogn skal derfor være udstyret med håndvask.
Odense Vandselskabs biler skal være udstyret med
hygiejniske vådservietter.

Håndtering, transport
og lagring af rør m.v.

Håndtering og transport

For at undgå skadelige påvirkninger og indtrængning af
smuds m.v. på rør og fornlstykker ved håndtering og trans
port bør følgende iagttages:

- at de ikke tippes fra vogn,
- at der ved af- og pålæsning samt flytning afrørbundter
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og rørruller med kran anvendes remme af tekstil eller lign.,
- at de ikke slæbes hen over jord eller andet underlag,

som kan beskadige/tilsmudse dem,
- at der altid anvendes egnet transportmateriel,
- at der ikke opstår punktbelastninger,
- at de ikke kommer i berøring med skarpe kanter,
- at rørene ikke kan bevæge sig på underlaget,
- at plastpropper i rørender ikke falder ud.

Lagring

Ved lagring af rør og formstykker skal det sikres, at de ikke
detormeres, tilsmudses (forurenes) og at der iøvrigt ikke
opstår skadelige påvirkninger på dem.
Ved lagring i mere end 6 måneder efter produktion skal
PVC- og PE-rør beskyttes mod direkte sollys.

• Rør og formstykker skal opbevares længst muligt i
den emballage, som 1~lbrikkenhar leveret.

• Ventiler, fittings og lign. skal altid opbevares i
renholdt lagerbygning eller med gennemsigtig
krympelolie omkring ved opbevaring i lagergarage
eller på lagerplads. Afdækning må ikke fjernes før
emnerne skal bruges i renden.

• Korte rørstykker understøttes i 1/4-dels punkterne
med strøer.

• Uafdækkede materialer skal altid vaskes af med

Rodalonopløsning og rent vand inden brug.

• Rørbundter og løse rør opbevares på en plan og jævn
bund.

• Løse rør stables således, at de ikke hviler på mufferne.

• Duktil, PVC- og PE-rør skal altid leveres med

plastpropper fra fabrik for at beskytte mod
indtrængende smuds m.v. Plastpropperne må ikke
fjernes, før emnet er nedfiret i renden klar til at til
slutte.

Lagerplads f fnlkehjclgnj



Reparationsarbejde

Inden arbejdet

Lukning af ventiler skal ske langsomt, så man undgår tur
bolens i ledningsnettet, der giver snavset vand hos for
brugerne. Rør og fittings, som skal anvendes til reparatio
nen, underkastes en visuel inspektion for evt. indvendige
fremmedlegemer, snavs m.v.

Under arbejdet

Forholdene ved lækager er ofte meget vanskelige og
svære at håndtere rent hygiejnemæssigt, men forurenings
risikoen under montagearbejdet kan fornlindskes væsent
ligt, når man sikrer at gravningen foretages tilstrækkeligt
dybt, og når vandstanden i graven holdes passende lav
ved pumpning.
Ved deciderede ledningslukninger for grcnindskæringer,
ventiludskiftning og udskiftning af enkelte rørlængder er
der risiko for indtrængning af snavs og fremmedlegemer.
Det er derfor vigtigt i disse situationer at aflukke åbne
rørender og sikre ordentlig udgravning, således at
jord/grus og lign. ikke trænger ind i ledningsnettet.
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Skylleprocedure

Rørender, fittings og lign, der ikke er rene, skal rengøres
med en Rodalon-opløsning inden samling.
Efter endt reparation eller indskæringer og lign., skal der
skylles til vandet er rent, inden ledningen sættes i drift.

Rep{/rati()nsarh~idc! på 7(}{) 11/11/ B(}J/I1alednin~
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Efter arbejde

Abning af ventiler skal ske langsomt, så man undgår tur
bolens i ledningsnettet, der giver snavset vand hos for
brugerne. Ligeledes skal ledningerne udluftes.

Ledningsudskiftning

Inden arbejdet

Rør, ventiler, fittings og lign. kontrolleres/udbedres for
manglende rørpropper, afdækning og lign., som skal sikre
mod indtrængende snavs.
Inden montage underkastes de en visuel inspektion for
evt. indvendige fremmedlegemer, snavs m.v.

Under arbejdet

Der må ikke forekomme åbne rørender i renderne. Ved

udtagning af rørpropper i forbindelse med sammensvejs
ning skal det tilsikres, at der er frigravet ordentligt og rent
omkring rørenderne. Inden skydning af stikledninger skal
der henstilles til entreprenøren om lukning af rørender.

Uds/..~(illillga(gammel stah~iemsledllillg til PE-ledning



Skylleprocedure

Den nye vandledning gennemskylles inden den sættes i
drift og efterfølgende skylles der på hvert enkelt stik
inden tilslutning i ejendom.
Der skal henstilles til VVS-installatøren om renskylning

af stikledning, inden han tilslutter denne i ejendommen.
Gennemskylning foretages ved at der monteres skyllean
ordning på forsyningsledning, som tilsluttes opføringsrør
for at lede skyllevandet væk fra renden.

Ledningen skal gennemskylles I gang med svamp, dyp
pet i Rodalon-opløsning og derefter mindst 3 gange vand
skylning af rumindholdet og i hvert fald til vandet er
klart.

I tilfælde af særlige situationer henvises til gældende
instrukser for rensning og desinfektion af ledninger, DVF
vejledning nr. 4 fra 1993.

Efter arbejde

Oprydning og afvaskning af overskydende komponenter,
som returneres til lageret.

D
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LlIlming ((f"mrcnde på 50n /JIJ/l dllktil!cdning
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Inden arbejdet

Under arbejdet

Nyanlæg

Rør, ventiler, fittings og lign. kontrolleres/udbedres for
manglende rørpropper, afdækning og lign., som skal sikre
mod indtrængende snavs.
Inden montage underkastes de en visuel inspektion for
evt. indvendige fremmedlegemer, snavs m.v.

Der må ikke forekomme åbne rørender i renderne. Ved

udtagning af rørpropper i forbindelse med samlinger skal
det sikres, at der er frigravet ordentligt og rent omkring
rørenderne.

Inden skydning af stikledninger skal der henstilles til
entreprenøren om lukning af rørender.



Skylleprocedure

Den nye vandledning gennemskylles inden den sættes i
drift og efterfølgende skylles der på hvert enkelt stik
inden tilslutning i ejendom.

Der skal henstilles til VVS-installatøren om renskylning
af stikledning, inden han tilslutter denne i ejendommen.
Gennemskylning foretages ved at der monteres skyllean
ordning på forsyningsledning, som tilsluttes opføringsrør
for at lede skyllevandet væk fra renden.
Ledningen skal gennemskylles l gang med svamp, dyp
pet i Rodalon-opløsning og derefter mindst 3 gange vand
skylning af mmindholdet og i hvert fald til vandet er
klart. Herefter udtages bakteriologisk prøve.
Ingen vandledning må sættes i drift, før prøven udviser
resultater under de fastsatte grænseværdier.
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Målerudskiftning

Inden arbejdet

Personlig hygiejne, bl.a. rent arbejdstøj og vask af hæn
der.

Arbejdet

Hvis kunden er usikker på din identitet, skal du uopfor
dret legitimere dig.

Gammel måler nedtages, afProppes og håndteres forsig
tigt. Der må ikke benyttes rørtang eller lign. på selve
målerhuset.

Røret før måler skylles for urenheder.
Ny måler monteres.

I øvrigt skal intern instruks for målemdskiftning følges.

Efter arbejde

Oprydning og rengøring.

Aliilcr!ldski{tllillg

Efter arbejde

Oprydning og afvaskning af overskydende komponenter,
som returneres til lageret.

!?orarrallgel/1elllllled I·elllil. lIliIler og pro\'('udlag Pcl
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