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ISO22000/DDS 
Ved vandledningsarbejder 

Kriterier for idriftsættelse: 

Fysisk, kemisk og bakteriologisk rene rør  

 

Opfyldelse af kriterier: 

Hygiejnisk omgang med materialer, 
materiel, værktøj og kemikalier 

Hygiejnisk korrekt udførelse af arbejdet 

Udskylning af vandledning med eller uden 
svamp 

Eventuel desinficering af vandledning 
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ISO22000/DDS 
Ved vandledningsarbejder 

Procedurer, retningslinier og aftaler med 
leverandører 

Inden arbejdet 

Uddannelse af folk i hygiejne 

Identifikation af specielle risici 

Under arbejdet 

Altid rene hænder, materialer, beklædning, 
værktøj og materiel 

Være opmærksom på oliespild o.lign. 

Opbevaring af materialer mv,  så forurening 
undgås 
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Eksempler på idriftsættelse 

Ingen kontrol med vandkvalitet før idriftsættelse 

Vandledningen skylles med f.eks. 3 gange 
rørvolumen evt. først med en svamp. Herefter 
sættes ledningen i drift, og stikledninger 
kobles på: 

 
Benyttes primært til mindre ledninger 

Fysiske urenheder vil kunne skylles ud uden 
brug af svamp 

Vandledningsarbejdet er hurtigt overstået 

Reetablering af belægning kan hurtigt afsluttes 

Vandkvaliteten vil først kunne ses bagefter evt. i 
den ordinære ledningskontrol 

En evt. forurening vil kunne sprede sig 
ubemærket 

Kræver at man har styr på processerne forud for 
idriftsættelse 
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Eksempler på idriftsættelse 
Kontrol med vandkvalitet inden idriftsættelse 

Vandledning udskylles med f.eks. 3 
gange rørvolumen evt. først med en 
svamp. Herefter skylles til der foreligger 
en ren bakteriologisk prøve. 

Typisk transportledninger, eller hvor 
mange mennesker påvirkes 

Svamp vil ofte være påkrævet ved store 
ledninger, da der ikke kan skabes 
”spuleeffekt” 

Forlænger anlægsperioden 

Vandkvaliteten er sikret før idriftsættelse 
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Eksempler på idriftsættelse 
TREFOR Vand 

2013:  

udskyllet ca. 30 km ledning  

Ca. 0,8 % af samlet udpumpet vandmængde. 

Alle ledninger udskylles gennem 
skyllekasse, indtil der foreligger ren prøve 

Udskylning så vidt muligt gennem 
fjerneste stik  

Ved større ledninger  og 
transportledninger bruges svamp 

Som udgangspunkt ingen brug af 
desinficering af vandledninger 
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Udskylninger gennem skyllekasser 

Flere udgaver af skyllekasser er afprøvet, vi er i gang med 3. model 

 

 

 

 

 

  

1: Ekstra kontraventiler 
Lynkoblinger 
For mange bøjninger 

3: Snavsfilter før måler 
Plastkoblinger 

2: Easyflow koblinger 
Lige gennemløb 
Ny måler 
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Skyllekasser bliver renset i 

CIP anlæg hvor der renses 

med Hydrogenperoxid i 24 

timer.  

Erfaringen er at skylletiden 

kan sættes ned. 

Rensning efter brug af skyllekasser 
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Praktiske erfaringer 

Prøve at undgå lange ”stikledninger” til skyllekasser 

Ledningen SKAL skylles ren for fremmedlegemer med højt flow 

eller svamp inden skyllekasse monteres. 

Der skylles med ca. 1 til 1,5 m3/t ved Ø63- Ø200 

Installation i skyllekasser                                                                         

demonteres og renses                                                                                    

for fremmedlegemer ved hver                                                        

rensning. 
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Fremmedlegemer i skyllekasser 

Spåner fra  ledningsarbejde 

Snavs 
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Valg af idriftsættelsesprocedure 

Risikovurdering af ledningsprojektet 

 

Hvordan sikres, at vandkvaliteten hos kunderne er i orden 

 

Er der tillid til processerne? 
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