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Velkommen
Introduktion til retningslinjer ved
arbejde hos Aalborg Forsyning, Vand

HVORFOR ER DENNE INFORMATION VIGTIG?
VAND er certificeret efter ISO 14001 (miljø), OHSAS 18001 (arbejdsmiljø) og ISO
22000 (drikkevand). Disse certificeringer omfatter også arbejde, som udføres af
vores eksterne entreprenører og deres underleverandører.
Det er derfor vigtigt, at du følger retningslinjerne i dette materiale, og at du udfører
arbejdet i henhold til gældende lovgivning. Herved sikrer vi et godt arbejdsmiljø,
rent drikkevand og minimal miljøbelastning.

Politik for miljø, arbejdsmiljø og drikkevand
Vi er forpligtet til at oplyse vores eksterne entreprenører omkring vores politik
for miljø, arbejdsmiljø og drikkevand. Politikken kan findes på vores hjemmeside
www.aalborgforsyning.dk. Ved at følge retningslinjerne i dette materiale,
efterleves vores politikker.

INDEN ARBEJDETS START
APV og risikovurdering
Du skal sikre, at din virksomhed har lavet en APV (ArbejdsPladsVurdering) for det
arbejde, der skal udføres hos VAND. I tilfælde af, at arbejdet ikke er dækket af jeres
APV, skal din virksomhed udføre en skriftlig risikovurdering af arbejdet.
Denne vurdering skal tage højde for de relevante risici ved det arbejde, der skal
udføres, samt sikre, at der bliver etableret effektive løsninger, så risici nedbringes til et
acceptabelt niveau.
Arbejdsleder/projektleder skal kunne fremvise en APV eller risikovurdering på
forlangende. For anlægsprojekter vil der også være en Plan for sikkerhed og
sundhed. Hvis der er udarbejdet en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal
denne også følges.
Arbejdsleder/projektleder skal på forlangende kunne fremvise APV og/eller
risikovurdering for det udførte arbejde.

Uddannelse og kompetencer
Du og din virksomhed skal sikre, at du har den fornødne uddannelse/kompetence til
at udføre arbejdet. Til nogle typer arbejde kræves særlige lovpligtige uddannelser/
kurser (svejsning, arbejde på vej, L-AUS arbejde, truckkørsel, kranarbejde, certifikater
til deponeringsanlæg, ATEX, etc.).
Arbejdsleder/projektleder skal på forlangende kunne fremvise uddannelsesbevis på
lovpligtige uddannelser/kursus for sine medarbejdere.

Samlingspladser på faste lokationer
Ved arbejde på vores faste arbejdspladser skal du orientere dig om
din samlingsplads i tilfælde af evakuering. Spørg din kontaktperson
hvis du er i tvivl om placeringen af samlingspladsen.

Øvrige retningslinjer
Afhængig af, hvor du skal udføre dit arbejde og typen af dit arbejde, kan der være
øvrige retningslinjer, der skal efterleves. Ved anlægs- og byggeprojekter skal
retningslinjer beskrevet i udbudsmaterialet endvidere efterleves.
Har du spørgsmål eller er du i tvivl om retningslinjerne, skal du henvende dig
til din kontaktperson.

Kvittering
Du skal kvittere for, at du har modtaget og læst de øvrige retningslinjer, som er gældende for det arbejde, du skal udføre.
Er du arbejdsleder og/eller hovedentreprenør skal du sikre, at dine medarbejdere og/
eller underleverandører, der arbejder på arbejdsstedet eller i projektet, kvitterer for
efterlevelse af retningslinjerne enten i et projektrum, fysisk på adressen eller i
henhold til aftale med din kontaktperson, inden arbejdets start.
Har du medarbejdere eller underentreprenører, der ikke kan forstå/læse dansk, er du
ansvarlig for, at medarbejderne på anden vis bliver instrueret og informeret i disse
retningslinjer.

UHELD OG ALARMERING
Personskade
Ved ikke livstruende skade kontakt den tilskadekomnes egen læge
(se sygesikringskort) eller lægevagten efter kl. 16 på telefon:
70 150 300, før akutmodtagelse/skadestue kan benyttes.
Ved livstruende skader skal der ringes til alarm 112.

Brand
Hvis muligt, anvend de tilstedeværende slukningsmidler og iværksæt
slukningsarbejde. Hvis slukning ikke er muligt, evakuer og gå til
samlingspladsen. Ring til alarm 112. Ved arbejde på renseanlæg
følg retningslinjer i pjecen ”Råd og Regler”.

Miljø
Hvis muligt og relevant, etabler barriere mod afløb/recipient og afspær
området. Ved større miljø-uheld ring til alarm 112. Ved arbejde på
renseanlæg følg retningslinjer i pjecen ”Råd og Regler”.

Drikkevand
Ved mistanke om mulig risiko for forurening af drikkevand informeres
kontaktperson eller driftsvagten øjeblikkeligt på telefon 4173 9150.

112 App
Der findes en ”112 App” som med fordel kan installeres på din mobil. Ved opkald til
alarmcentralen skal kontaktpersonen straks underrettes. Udenfor officiel åbningstid
underrettes rådighedsvagten:
Rådighedsvagt – Pumpestationer:

2013 9140

Rådighedsvagt – Renseanlæg Øst:

4037 0711

Rådighedsvagt – Renseanlæg Vest:

2014 7607

Rådighedsvagt – Drikkevand:
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Nærved-ulykker og ulykker
Alle nærved-ulykker og ulykker vedr. miljø, arbejdsmiljø og drikkevand
skal rapporteres til din kontaktperson, så vi kan få dem registreret og
hermed sikre vidensdeling samt styrke vores forebyggende indsatser.

SIKKERHED
Personlige værnemidler

Det er dit eget ansvar at medbringe og anvende de krævede værnemidler til
arbejdet jf. gældende lovkrav og egne vurderinger. Det er dit ansvar at sikre, at
sikkerhedsudstyr (sele, faldsikring, hjelm etc.) ikke er udløbet.

Løfteudstyr, tekniske hjælpemidler, el-værktøjer mv.

Hvis dit arbejde kræver brug af løfteudstyr, tekniske hjælpemidler, el-værktøj etc.
skal du selv medbringe dette, med mindre der findes en særskilt aftale herom.
Udstyret skal være godkendt og efterset jf. gældende regler og leverandørens
brugsanvisning. Det er dit ansvar at tjekke løfteudstyr visuelt umiddelbart før brug.

Asbestholdige rør

Arbejdet vil være en del af din virksomheds arbejdspladsvurdering, risikovurdering og
plan for sikkerhed og sundhed (særligt farligt arbejde). Kasserede eternitrørstumper
skal behandles forsigtigt således, at disse bevares intakte. Affaldet skal afleveres på
godkendt deponi.

Anvendelse af kemikalier

Kemiske produkter skal selv medbringes og tages med igen efter endt arbejde.
Farligt affald, herunder kemikalieaffald og tømte kemikaliebeholdere, skal medtages
efter endt arbejde. Beholdere med kemiske produkter skal placeres/opbevares på en
måde, så det effektivt er sikret mod spild. I tilfælde af spild stop da udslippet, hvis det
er muligt, og dæm op med absorberingsmidler. Spild skal underrettes til
kontaktpersonen.

Alarmer

I visse rum/områder kan der være alarmdetektorer, der angiver, at der er en
luftsam-mensætning i det pågældende lokale, som kan være farlig, eksempelvis et
højt indhold af oxygen eller svovlbrinte. Ved alarm må man under ingen
omstændigheder bevæge sig ind i rummet/området.

MILJØ
Støj

Støjende arbejde skal begrænses mest muligt, og der skal vises størst muligt hensyn
til omgivelserne.

Affald
Arbejdsstedet skal afleveres rengjort og ryddet for affald. Med mindre andet er aftalt,
skal du selv sørge for at bortskaffe dit affald. Hvis din kontaktperson har anvist dig,
hvor du kan bortskaffe dit affald, skal affaldet sorteres jf. vores retningslinjer angivet
på containerne.

Spild
Spild skal opsamles og bortskaffes (ikke på VAND’s lokationer med mindre andet er
aftalt) og området skal rengøres. Spild kan f.eks. være olier og andet kemi, slam, jord,
byggeaffald etc. Orienter din kontaktperson i tilfælde af spild.

DAGLIG ADFÆRD
Alkohol og stoffer
Der må ikke indtages alkohol og stoffer under arbejdet hos VAND, og det er ligeledes
ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller stoffer, når der udføres arbejde for VAND.

Tobaksrygning
Rygning er forbudt indendørs. Følg vejledningen på den enkelte lokation.

Hensynet til 3. mand
For entreprenører, der er beskæftiget med drift og vedligehold af ledningsnettet mv.,
er det et krav, at der i høj grad også tages hensyn til 3.-mands sikkerhed. Det vil sige
hensyn til lodsejere, trafikanter, kollektiv trafik mv.

Videoovervågning
På nogle lokationer er der videoovervågning.
Der er opsat skilte på de lokationer, hvor der er videoovervågning.

