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Hygiejne, som samfundet har glemt 
Rent vand – en daglig opgave i Danmark 

Charlotte Schmidt - Ingeniør 
TREFOR Vand 
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TREFORs forsyningsområde 
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TREFOR Vand 
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TREFOR Vand 
Fakta om TREFOR Vand 

Danmarks største private vandværk 

Danmarks tredje største vandværk efter HOFOR og Århus Vand 

Driver 10 vandværker 

85 indvindingsboringer fordelt på 17 kildepladser 

Udpumpet ca. 12,3 mio. m3 dejligt drikkevand i 2014 

Håndterer 47.752 fjernaflæste forbrugsmålere 

Ca. 1.426 km forsyningsledninger 

Ingen kogeanbefalinger siden 2004 

ISO 22000 certificeret siden 2011(fødevarecertificering) 
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Vandværker er fødevarefabrikker 
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Kvalitetssikring 

>17.000 m3 
Kursus i alm. Vandforsyningsdrift 

Kursus i elementær vandværkshygiejne 

Kortlægning af vandforsyningen iht. Bilag 
i bekendtgørelse 

 

>750.000 m3 
Kursus i alm. Vandforsyningsdrift 

Kursus i elementær vandværkshygiejne 

ISO 22000 (HACCP) eller DDS 
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Datidens Vandforsyning 
Sygdom/epidemier 
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Datidens moderne vandværk 
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Hvor fra og hvor til? 
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Moderne vandværk 
Indvindingsboring 
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Moderne Vandværk 
Iltningsanlæg 
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Moderne vandværk 
Rørgang 
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Moderne vandværk 
Filteranlæg 
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Moderne vandværk 
Rentvandstank 
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Moderne vandværk 
Udpumpningsanlæg 
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Moderne vandværk 
Beholderanlæg 
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Glemt i samfundet? 

Avisartikler og sager 
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Hvad vil vi gerne undgå? 
Drikkevandsforureninger og sygdomstilfælde 

2007 Køge: E-coli, campylobacter, norovirus, 120 pers. fik Roskildesyge 

• Årsag: Sammenkobling af teknisk vand og drikkevand på renseanlæg 

2009 Tune: E-coli, 200 pers. fik Roskildesyge mv. 

• Årsag: Gammel overløbsbrønd til spildevand 30 centimeter fra en råvandsboring  

indtrængning af forurenet vand ved kraftige regnskyl 

2011 KE: E-coli, kogeanbefaling til 500.000 forbrugere 

• Årsag: Forurening via oversvømmet udgravning efter kraftigt regnskyl 

2012 Kalundborg: 50 E-coli, kogeanbefaling til 250 forbrugere 

• Årsag: Forurening med kloakvand i forbindelse med reparation af ledningsbrud 

2014 : Egedal Vandværk: E-coli, kogeanbefaling til 1700 forbrugere 

• Årsag: Forurening af højdebeholder 
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Hændelser og nedbør 

Kilde: Sundhedsstyrelsen, Miljøministeriet, Naturstyrelsen 
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God hygiejne i det daglige arbejde 
Håndvask efter toiletbesøg 

Håndvask inden arbejde i ”våde” zoner 
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God hygiejne i det daglige arbejde 

Hånd med jord 
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God hygiejne i det daglige arbejde 

….. efter aftørring med sprit 
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God hygiejne i det daglige arbejde 

….. vasket hånd 
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Rengøring og desinfektion 
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Håndvask 

.. og hvad gør man så ellers? 

 

Alle kan jo vaske hænder …… 
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Sikring af rent drikkevand 
Vand – et tillidsprodukt! 

Vi ønsker ikke forureninger – de er til ulempe for vore kunder og 
de koster mange penge! 

Kvalitetskontrol i dag = periodiske analyser 

Eksempel på kontrol:  

• Tørskind Vandværk: ydelse: 250.000 m3/md 

• Kontrolleres hver 3. Måned (ordinært) 

• Vandprøve ca. 2 l vand 

• 0,00000027 % af vandet kontrolleres !!!! 

 

Hvad gør vi for at sikre at dette er godt nok? 

• Justerer og standardiser vores adfærd 

• Kommunikerer krav og regler ud til de mennesker der arbejder 
for os  
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Hygiejnefolder 
Produktionsanlæg 
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Hygiejnefolder 
Ledningsanlæg 
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Sikring af rent drikkevand 

Forebyggelse 

• Zonering 
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Sikring af rent drikkevand 

 

Ren beklædning 

Tage hensyn til vejrlig hvor relevant 

Værktøj skal være rent 

Komponenter skal være rene 

Sikre at urenheder ikke kommer i forbindelse med drikkevandet 

 

 

Grøn zone 
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Sikring af rent drikkevand 

 

Ren beklædning 

Tage hensyn til vejrlig hvor relevant 

Værktøj skal være desinficeret 

Komponenter skal være desinficeret 

Der etableres hygiejnezone 

Arbejdsstedet afvaskes og desinficeres inden der åbnes til vandbanen 

 

 

 

 

 

Blå zone 
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Sikring af rent drikkevand 

 

Ren nyvasket beklædning 

Fodtøj må ikke anvendes andre steder end i  

 rød zone 

Fodtøj, handsker m.v. skal være desinficeret 

Tage hensyn til vejrlig hvor relevant 

Værktøj skal være desinficeret 

Ingen organisk materiale (træskafter m.v.) 

Komponenter skal være desinficeret 

Der etableres hygiejnezone 

Arbejdsstedet afvaskes og desinficeres inden der åbnes til vandbanen 

 

 

Rød zone 
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Sikring af rent drikkevand 
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Sikring af rent drikkevand 
Transport og opbevaring  

Ren og beskidt 

zone i bilen 
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God hygiejne 
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Sikring af rent drikkevand 
Kemikalier 

I TREFOR Vand må KUN anvendes kemikalier der på forhånd er godkendt af 
TREFOR Vands HACCP-team til den pågældende anvendelse 

Kemikalierne registreres i TREFORs kemikaliedatabase  

Nye kemikalier præsenteres for HACCP-teamet med leverandørbrugsanvisning, 
vareprøve og information om forventet anvendelse, hvorefter HACCP-teamet 
vurderer og herefter godkender/afviser produktet 
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Gode hygiejneregler 
 

Hygiejnekurser siden 2009 

Årligt ca. 330 på kursus 

 

Undervisning 
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Gode hygiejneregler 
Opgave på kursus 
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Gode hygiejneregler 
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Gode hygiejneregler 

Personlig hygiejne 

Beklædningshygiejne 

Hygiejnisk omgang med værktøj, materialer og maskiner 

Opmærksom på opretholdelse af hygiejnebarrierer  

Løbende opfølgning på om ovenstående er opfyldt 
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Mikrobiologiske forureninger 
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Kilde: Sundhedsstyrelsen 
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Krystalkuglen hvad viser den? 

De nye stoffer: 

Syntetiske flourstoffer 

 

Medicinrester 

Resistente bakterier fra spildevand 

 

  

Ingen kogeanbefalinger 

Samarbejde med de vores brancheorganisation DANVA og andre 
vandforsyninger om fælles hygiejnekursus …… lige nu kun HOFOR, 
VandCenter Syd og TREFOR Vand 

TREFOR har foretaget en screening på eget 
initiativ 

Undersøges ikke 

Undersøges ikke 

 

Hvad gør vi: 
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Tak for opmærksomheden 

 

Vi venter på 
taxa’en 

Hvornår 
flytter vi? 


