
Ophold og arbejde i forbindelse med kloaksystemet kan indebære en sikkerheds- og 
sundhedsmæssig risiko. Det er derfor vigtigt, at eksterne håndværkere, besøgende m.fl. 
overholder nogle få, men vigtige retningslinjer ved arbejde og færdsel i forbindelse med 
kloaksystemet.

Ved alt arbejde i forbindelse med kloaksystemet skal arbejdsmiljølovens regler og 
sikkerhedsskiltningen overholdes, herunder reglerne beskrevet i Kloakbekendtgørelsen.

Før arbejdet igangsættes, skal du kontakte driftslederen eller driftsassistenten, der vil sørge 
for at give dig instruktion om arbejdet og tilhørende hygiejne- og sikkerhedsforanstaltninger 
– herunder om du må arbejde alene.

Vaccination
Du skal være vaccineret mod polio (børnelammelse), stivkrampe (tetanus) og smitsom 
leverbetændelse (hepatitis A), hvis der er risiko for at komme i direkte berøring med 
spildevand eller spildevandsslam.

Weils syge
Sygdommen optræder sjældent – men personer, der er i berøring med spildevand, har risiko 
for at få Weils syge – Leptospirose – og bør være opmærksom herpå. Inkubationstiden 
er 3 - 7 dage (= varighed fra smitte til sygdommens begyndelse). Sygdommen begynder 
pludseligt med kulderystelser, høj feber, medtaget almentilstand, hovedpine, kvalme og 
muskelsmerter. Efter nogle dages forløb kan de yderligere udvikle sig gulsot og svigtende 
urinproduktion. Tidlig iværksat behandling (før 3. sygdomsdag) er af afgørende betydning 
for hurtig og sikker helbredelse. Behandling på mistanke kan være nødvendig. Derfor – hvis 
du har nogle af ovenstående symptomer – bør du kontakte din læge for at få afklaret, om 
der er tale om Weils syge eller ej.

Indtagelse af føde - drikkevarer og rygning
Det er ikke tilladt at indtage føde eller væsker i forbindelse med arbejde med spildevand. 
Drikkevand må kun tages i mandskabsbygninger eller skurvogne indrettet til dette. 
Der er forbud mod indtagelse af alkohol på kloaksystemets områder. 
Der er rygeforbud indendørs ved kloaksystemet.

Arbejdstøj og personlige værnemidler
Der skal benyttes sikkerhedsfodtøj ved arbejder i forbindelse med kloaksystemet. 

Sikkerhedsskiltningen på de enkelte arbejdssteder skal altid overholdes.

Hvis du er i kontakt med spildevand eller spildevandsslam, skal du benytte handsker, briller 
m.m. og specielt arbejdstøj/overtrækstøj, som du skal tage af, før du forlader arbejdsstedet.

Alenearbejde
Skal du arbejde alene ved en arbejdsproces, der kan medføre en særlig fare for dig, skal din 
arbejdsgiver sørge for at tilrettelægge arbejdet således, at faren bliver imødegået. Kan dette 
ikke lade sig gøre, må du ikke arbejde alene på arbejdsopgaven.
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Retningslinjer for eksterne håndværkere m.fl., der 
udfører arbejde i forbindelse med kloaksystemet

Fortsættes næste side >>

Gasdetektor
påbudt

Rygning og åben
ild forbudt

Gældende for: PST

Side 1/2

Si
kk

er
h

ed
si

n
st

ru
kt

io
n

 f
o

r

Aalborg Forsyning
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 
Telefon 77 43 92 00 Sikkerhedsregler | Juni 2018 ANK

S
ik

ke
rh

ed
sr

eg
le

r



I tilfælde af miljøuheld eller andre situationer, som påvirker driften
Kontakt driftsleder, driftsassistent eller vagten.

Personlig hygiejne
Vask hænder hyppigt – specielt inden du spiser, og inden du forlader arbejdsstedet. Hvis du 
får maveproblemer kan generne reduceres ved at spise syrnede mælkeprodukter som f.eks. 
Cultura eller A-38.

Arbejdstid
Arbejdstiden er:
Mandag - torsdag: 7.00 - 15.30
Fredag 7.00 - 12.00

Pumpestationen Vestre Havnepromenade: 4173 9260
Vagttelefon:    2013 9140

Yderlige informationer
For yderligere informationer henvises til gældende lovgivning, driftslederen samt 
personalets sikkerhedsregler, der forefindes elektronisk på VandIntra.
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 X Under arbejdet
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