
Ophold og arbejde på renseanlæggene kan indebære en sikkerheds- og sundhedsmæssig 
risiko. Det er derfor vigtigt, at såvel medarbejdere som eksterne håndværkere, 
besøgene m.fl. overholder nogle få, men vigtige retningslinjer ved arbejde og færdsel på 
renseanlæggene. 

Ved alt arbejde på renseanlæggene skal arbejdsmiljølovens regler overholdes, herunder 
reglerne beskrevet i Kloakbekendtgørelsen. 

Før arbejdet igangsættes, skal du kontakte driftslederen eller driftslederassistenten, 
der vil sørge for at give dig instruktion om arbejdet og de tilhørende hygiejne- og 
sikkerhedsforanstaltninger – herunder om du må arbejde alene. For arbejde i områder hvor 
der er risiko for eksplosion, skal du også følge sikkerhedsreglen ”Generelle regler”.

Ind- og udskrivning
Du skal tjekke dig ind/ud på whiteboardtavlen, der er placeret i forgangen til kontoret, ved 
ankomst og afgang fra renseanlægget.

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 opmærksomme herpå. Inkubationstiden 
er 3-17 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 der 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 og væske
Det er ikke tillade at indtage føde eller væske i produktionen. Drikkevand må kun tages i 
mandskabsbygning eller skurvogne indrettet til dette.

Arbejdstøj og personlige værnemidler:
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 området. 
Snak med driftslederen for nærmere oplysninger herom. Renseanlæggenes bade- og 
omklædningsfaciliteter kan som udgangspunkt ikke benyttes af eksterne håndværkere m.fl., 
men skal selv medbringes i form af skurvogn el.

 X Indledning

 X Inden arbejdet
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Eksplosionsfare
I visse områder på renseanlæggene er der eksplosionsfare (EX område). Disse områder er 
klassificeret i forskellige zoner. Du vil derfor støde på følgende skilte ved indgangen til alle 
EX-områder. Skiltene omfatter ”Eksplosionsfare”, ”Rygning og åben ild forbudt” samt ”påbud 
om gasdetektor”. Der må ikke arbejdes i EX-områder uden forudgående instruktion.

Opstregning af gulve og gule kæder
De eksplosionsfarlige områder er desuden markeret med gule kæder eller anden gul 
markering for at indikere overgangen til EX-områder.

Brug af værktøj 
Der er indkøbt specielt værktøj til brug i EX-områderne. Værktøjet er placeret i værkstedet.

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.

Orienteringsplaner
På Orienteringsplanen er det angivet, hvilke områder der er EX-områder herunder 
placering af brandslukningsmateriel m.m. Orienteringsplanen er placeret ved indgangen til 
renseanlæggets kontor.

Generelle retningslinjer
• Arbejde i områder, hvor der kan være risiko for eksplosion – EX-områder – kræver særlig 

instruktion. Se sikkerhedsreglen ”Arbejde i EX-område: Generelle regler”.
• Du skal benytte antistatisk sikkerhedsfodtøj i de zoneklassificerede områder.
• Du skal bære en bærbar gasdetektor i de zoneklassificerede områder.
• Rygning og brug af åben ild er forbudt i de zoneklassificerede områder. Der er generelt 

rygeforbud på renseanlæggene  bortset fra de af driftslederen anviste steder.
• Renseanlæggenes sikkerhedsskiltning (fx ”høreværn påbudt”) skal følges af både 

renseanlæggenes egne medarbejdere og eksterne håndværkere.
• Ved strømsvigt: Ved strømsvigt på renseanlægget, skal du gå til samlingsplads.

I tilfælde af ulykker/katastrofesituationer
• Følg renseanlæggets beredskabsplan, der er placeret på driftslederkontoret. Såvel 

medarbejdere som eksterne håndværkere skal være bekendt med beredskabsplanen. 
• Hvis alarmeringslys igangsættes (hvidt blinkende lys + klokke) samles alle medarbejdere 

og eksterne håndværkere m.fl. på samlingsplads.

 X Inden arbejdet – fortsat fra forrige side

 X Under arbejdet
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Personlig hygiejne
Vask hænder hyppigt – specielt inden du spiser og ryger, og inden du forlader renseanlægget 
og pumpestationerne. Hvis du får maveproblemer kan generne reduceres ved at spise 
syrnede mælkeprodukter som fx Cultura eller A-38.

Åbningstid
Renseanlæggene er åbne i personalets normale arbejdstid:
Mandag - torsdag: 7.00 - 15.30
Fredag: 7.00 - 12.00

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

 X Efter arbejdet

Retningslinjer for medarbejdere og eksterne  
håndværkere m.fl., der udfører arbejde på renseanlæg

Side 3/3

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


	Retningslinjer for medarbejdere og eksterne håndværkere
	Sikkerhedsvejledninger_2018_nye _design_1 21
	Sikkerhedsvejledninger_2018_nye _design_1 22

	Sider fra Sikkerhedsvejledninger_2018_nye _design_1-2

