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DRIKKEVAND – SKIBE RENT DRIKKEVAND

Rent drikkevand er en særlig udfordring om bord 
på et skib. Det må enten produceres af havvand 
eller bunkres, når man ligger i havn. Det er yderst 
vigtigt, at det vand, man enten selv producerer eller 
tager om bord, er rent, og at tanke og rørsystemer 
også er det. 

Derfor er der regler for kvaliteten af drikkevandet 
om bord:

Denne vejledning fortæller, hvordan I kan gøre det i 
praksis, dvs. hvordan kaptajn, maskinmester og den 
øvrige besætning sikrer, at drikkevandets kvalitet er 
i orden og lever op til de gældende krav. 

Denne vejledning er udarbejdet ud fra de erfaringer, 
der har været til stede på produktionstidspunktet. 
Seahealth vil løbende indsamle erfaringer med 
vejledningen, og revidere og tilpasse den, hvis  der 
viser sig behov for det.

1.  Rent drikkevand  
– en livsnødvendighed

”Det skal sikres, at drikkevandet om bord 
(som anvendes til humant forbrug) er af en 
tilfredsstillende kvalitet egnet til formålet. 
Dette skal kunne dokumenteres ved hjælp 

af regelmæssige analyser målt op imod 
internationale standarder.”                                          

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B  
af 7. juni-2013 Kapitel II-3, regel 20.2

(Den danske myndigheds implementering  
af MLC – Maritime Labour Convention)

Hvad er drikkevand?
Alle former for vand, der enten ubehand
let eller efter behandling er beregnet til 
drikkebrug, madlavning, fødevaretilbe
redning eller andre husholdningsformål, 
uanset vandets oprindelse, og uanset 
om det leveres gennem distributionsnet, 
fra tankvogn/tankskib eller i flasker eller 
anden emballage.

EU Direktiv 98/83/EF af 3. november 
1998 om kvaliteten af drikkevand

Bemærk at denne definition også indbe
fatter vand til andre husholdningsformål, 
fx personlig hygiejne som tandbørstning, 
bad m.m.
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DRIKKEVAND – SKIBERENT DRIKKEVAND

Rent drikkevand kræver opmærksomhed
Rent drikkevand om bord kræver særlig opmærk-
somhed på fire områder:
•  Hvilken kvalitet har det vand, der produceres 

eller kommer om bord?
•  Hvilke risici er der for, at vandet bliver forurenet 

– og hvordan skal vandet behandles?

•  Hvordan holder I løbende øje med, at vandet er 
rent?

•  Hvad gør I, hvis det ikke er rent? 
 
Hvad I skal gøre, afhænger bl.a. af, hvordan I har 
fået vandet om bord. Figuren herunder giver et 
overblik. 

Oversigt over hvad der skal kontrolleres for i forskellige situationer.

Regelmæssig kontrol:
Indikatorparametre

Mikrobiologiske parametre

Regelmæssig kontrol:
Mikrobiologiske parametre

Kontrol ved bunkring:
Indikatorparametre

Uorganiske sporstoffer
Organisk mikroforureninger
Mikrobiologiske parametre

Regelmæssig kontrol:
Mikrobiologiske parametre

2.a.  
Vi kender  

vandkvaliteten

2.b.  
Vi kender ikke 
vandkvaliteten

1. 
Produktion

2. 
Bunkring

Styr på vand-
kvaliteten

Kontrol ved levering:
Uorganiske sporstoffer

Organisk mikroforureninger
Mikrobiologiske parametre

3. 
Nyt skib/nyt 
vandsystem
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DRIKKEVAND – SKIBE KONTROL OG PRØVER

For at forebygge at nogen kommer til at drikke 
eller bruge forurenet vand, skal drikkevandet 
analyseres jævnligt. 

Skemaet nedenfor viser, hvilke analyser af drik-
kevandet, I skal foretage i forskellige situationer. 
Det er også nødvendigt at analysere drikkevandet, 
hvis der har været udført arbejde på ferskvands-
tankene. 

I bilag 1 er der en opgørelse over hvilke konkrete 
stoffer/mikroorganismer, som vandet bør analy-
seres for samt grænseværdier for disse stoffer/ 
mikroorganismer. I kan sammenligne jeres test-
resultater med disse grænseværdier. 

2.  Kontrol og prøver

Parameter
Hvad skal der måles for?

1.
Produktion fra  
havvand

2.a
Bunkring
Vandkvalitet er 
kendt og i orden  
– dvs. I kan få 
dokumentation for 
kvaliteten

2.b
Bunkring
Vandkvalitet er 
ukendt

3
Nye skibe eller  
hvis der er udført  
arbejde på fersk-
vands systemet

Indikator-parametre
fx salte, pH, jern

Årlig kontrol Kontrol

Uorganiske sporstoffer
fx bly, kobber, zink

Kontrol Kontrol af metaller 
specielt på nybyg-
ninger

Organiske mikro- 
forureninger
fx pesticider, organiske 
forbindelser

Kontrol Kontrol af organiske 
forbindelser fra 
coating

Mikrobiologiske  
parametre
Måling af kimtal, coliforme 
bakterier, E. coli

Årlig kontrol Årlig kontrol Kontrol 
– og årlig kontrol

Kontrol ved levering 
og efter reparations-
arbejder

Tilsætnings-stoffer fx ved 
videregående behandling
Klor/sølvsalt eller andre 
tilsætningsstoffer

Årlig kontrol Årlig kontrol Årlig kontrol
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DRIKKEVAND – SKIBEKONTROL OG PRØVER

Periodiske prøver
Vandkvaliteten skal undersøges mindst én gang 
om året. 
1.  Er vandet produceret om bord, skal det 

analyseres for, om det har normale fysisk- 
kemiske egenskaber for drikkevand (såkaldte 
indikatorparametre). Derudover skal det testes 
for mikroorganismer som fx bakterier som E. 
coli. 

2.a  Har I bunkret vand af en god kvalitet, kan  
I nøjes med at analysere mindst en gang om 
året for udvikling af mikroorganismer.

2.b  Bunkrer I vand af ukendt kvalitet skal van-
det analyseres grundigt – dvs. for indikator-
parametre, uorganiske sporstoffer, organiske 
mikroforureninger samt mikroorganismer. 
Dette skal foretages ved hver bunkring. 
Topper I en tank op med bunkret vand, skal 
I behandle vandet som bunkret.

3.  Er tankene blevet coatede, kan coatingen 
i nogle tilfælde forurene drikkevandet med 
organiske mikroforureninger. 
 
Det er dog sjældent et problem, fordi der 
i dag findes produkter godkendt til brug i 
drikkevandstanke. Det betyder, at de ikke 
afgiver skadelige stoffer i for høje koncentra-
tioner til vandet – under forudsætning af, at 
værftet overholder hærdetider og krav om 
afdampning inden levering. 
 
Rederiet skal som udgangspunkt stille krav 
om, at produkter til coating er godkendt til 
formålet. Det kan være produkter godkendt 
af fx en af følgende instanser:  
• US National Sanitation Federation   
• Norwegian Institute of Public Health 

• Great Britain`s Water regulations  
Advisory Scheme 

• American Water Works Association 
• Australian Water Quality Centre 
• Empresa Portuguesa das Aguas 
Er der ikke brugt et godkendt produkt eller 
er I i tvivl om værftets kvalitetsstandard, så 
bør I analysere vandet se bilag 1, 1.C.

På mange skibe tilsætter man kemikalier til vandet 
for at hindre vækst af mikroorganismer. Gør I det, er 
det også vigtigt at kontrollere for disse samt deres 
derivater (det de bliver omdannet til). Derfor skal 
der mindst en gang om året laves en analyse, og kon-
centrationen må hverken være for høj eller for lav. 

Hvis nogen får mistanke
Der er ingen garanti for, at der ikke kan ske en 
forurening imellem de periodiske prøver. Derfor 
er det vigtig at være opmærksom og reagere, hvis 
nogen får mistanke om, at vandet kan være blevet 
forurenet. Det kan være grund til at få lavet en 
analyse imellem de periodevise prøver.
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DRIKKEVAND – SKIBE PRØVETAGNING 

Når det gælder de periodiske prøver, som inde-
bærer komplekse kemiske og mikrobiologiske 
analyser, bør prøven tages og analyseres af et 
akkrediteret laboratorium. De har det rette udstyr 
og kvalifikationer. Det er også muligt at købe 
testkit, så besætningen både kan udtage prøver 
og analysere om bord. 

Det er en god idé at sætte sig grundigt ind i 
fordele og ulemper ved selv at udtage prøver og 
analysere. Undersøg, hvad det kræver af udstyr og 
kvalifikationer at opnå sikre resultater. Fx kræver 
mikrobiologiske analyseprøver varmeskab, spe-
cielle, sterile glas og til kemiske prøver skal man 
bruge særlige PE-flasker. Desuden kræves det, at 
besætningen er instrueret i korrekt udførelse af 
testen og i at bruge engangshandsker for at hin-
dre forurening af prøver. Derudover skal prøverne 
opbevares ved 2-10 °C før og under transporten 
og skal analyseres inden 24 timer.

Er det et akkrediteret analyseinstitut, der tager 
prøverne, vil de ofte blive taget i havn og resulta-
tet leveres sædvanligvis først efter afgang. Resul-
tatet skal eventuelt efterprøves i næste havn.

Imellem de periodiske prøver kan det være en 
god idé at foretage nogle enkle analyser for at 
finde ud af, om vandet er forurenet. Måling af 
indikatorparametre som pH og ledningsevne kræ-
ver ikke så avanceret udstyr. Begge parametre er 
et generelt udtryk for vandkvaliteten. 

Hvor skal prøven tages?
Mindst én vandprøve skal tages fra en hane i 
kabyssen. Er der mulighed for at få lavet flere ana-
lyser, er det en god idé også at få udtaget prøver 
ved afgang fra drikkevandstankene, hvis det er 
fysisk muligt. Så kan I efterfølgende konstatere, 
om en eventuel forurening af vandet er sket i pro-
duktion, opbevaring eller i distributionssystemet. 

Sikkerhedsudvalget kan også have forslag til rele-
vante steder at tage prøver fra.

Udtagning af prøver
Udtager I selv prøven, er det vigtigt at være meget 
omhyggelige og følge prøveudstyrets brugsanvisning 
nøje. Brug sterile flasker, gør hanen, hvor vandet 
tappes fra, steril (ved afspritning) og brug handsker, 
så vandet ikke bliver forurenet af snavsede fingre. 
Ellers er det ikke vandkvaliteten, I måler, men 
forurening på jeres fingre, på vandhanen eller 
flasken.

3.  Prøvetagning 
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DRIKKEVAND – SKIBENÅR RESULTATET FORELIGGER

Analysen af vandet skal overholde en række 
grænseværdier. Laboratoriet vil skrive i rappor-
ten, om det er tilfældet eller om grænseværdierne 
er overskredet. I vil formentlig opleve overskri-
delser en gang i mellem. Vær opmærksom på, at 
grænseværdierne varierer fra land til land. De 
grænseværdier, I skal sammenligne med, er at 
finde i bilag 1.

Hvis prøven viser, at vandet er forurenet 
Den største risiko i forhold til drikkevand er  
mikrobiel forurening fra afføring fra mennesker 
eller fra dyr. Andre overskridelser behøver ikke  
at være et akut problem. 

Grænseværdien for E. coli er overskredet
•  Sørg straks for ordentligt drikkevand 
  Anskaf rent drikkevand – det gælder også vand, 

der bliver brugt i kabyssen og til personlig 
hygiejne. Mulighederne er at koge vandet eller 
bruge flaskevand. 

• Tøm og desinficer systemet
  Se Bilag 2 om rengøring ved klorering, Regel 

20.1.11 i Meddelelser B – Sundhedsstyrelsens 
vejledning. Vær opmærksom på, at det kun er 
en rengøringsprocedure, ikke en vedligeholdel-
sesprocedure for klorering.

  Hvis dette ikke hjælper umiddelbart, kan I kon-
takte Seahealth. Rengøringsproceduren skal 
også følges for nye skibe og efter dokophold, 
samt hvis der i øvrigt er udført arbejde i tanken 
eller har været inspektion

 • Find kilden
  Gennemgå vandforsyningen for at lokalisere 

forureningskilden. I kapitlet Forureningskilder 
og forebyggelse på side 11 kan du se hvilke 
kilder, der kan være.

• Tag ekstra vandprøver:
 -   Af vandet i land
 -   Ved bunkerslangen
 -   I tankene før filtre
 -   I tankene efter filtre
 -   Ved hydrofor, blødgøringsanlæg,  
 hvis dette anvendes
 -   Ved UV-anlæg, hvis dette anvendes
 -   Ved de yderste taphaner
• Fjern forureningskilden 
  Fx vedligehold af vandsystemet eller bunkring 

af vandet et andet sted afhængig af forure-
ningskilde. 

•  Kontakt Seahealth, hvis disse tiltag ikke 
hjælper 

4.  Når resultatet foreligger
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DRIKKEVAND – SKIBE NÅR RESULTATET FORELIGGER

Anden mikrobiel forurening og forurening af or-
ganiske og uorganiske stoffer samt overskridelse 
af grænseværdier for indikatorparametre

I disse tilfælde behøver en overskridelse af græn-
seværdien ikke at være et akut problem. Nogle 
grænseværdier tager højde for påvirkning af det 
samme over lang tid. Derfor kan en mindre over-
skridelse være acceptabel i en kortere periode.

Et for højt kimtal ved 22° C kan bl.a. skyldes, at 
vandtankene ikke tømmes og rengøres tilstrække-
ligt. Det kan også skyldes, at der er udført arbejde 
på anlægget for nylig. Derfor er det en god ide at 
have en procedure om bord for arbejde på drik-
kevandsanlæg. Endelig kan det skyldes forurening 
fra overfladevand. 

Desværre er det ikke muligt at give nogle enkle 
tommelfingerregler her.

Gør derfor følgende ved overskridelse af grænse-
værdier for andet end E. coli: 

• Kontakt Seahealth for rådgivning
•  Overvej om I kan bunkre vand fra et andet sted 

med bedre kvalitet næste gang
•  Undersøg om I kan fortynde jer ud af problemet.

Resultaterne fra egne prøver og labo
ratoriet skal dels opbevares om bord og 
dels sendes til rederiet. Resultaterne bør 
opbevares i 3 år. 



11

DRIKKEVAND – SKIBEFORURENINGSKILDER OG FOREBYGGELSE

Forureningskilderne er forskellige afhængigt af 
produktionssystemet om bord. 

Drikkevand produceret om bord
Produktion af drikkevand om bord kan ske ved 
forskellige processer fx omvendt osmose eller 
destillation af søvand. 

Når skibet selv producerer drikkevand, er der 
følgende forureningskilder:
- Vandet I tager om bord
- Tilsætningsstoffer 
-  Utætheder og forureninger i produktions-  

og opbevaringssystemet
-  Tankene, hvis de er nye eller har været  

vedligeholdt

Søvand kan indeholde sundhedsskadelige mi-
kroorganismer som alger og cyanobakterier samt 
organiske mikroforureninger fra fx. industrispilde-
vand. 

Vær derfor opmærksom på, hvor I tager søvand 
ind. Brug kun søvand fra åbent vand – dvs. mere 
end 20 sømil fra land. Ved flodudmundinger kan 
det være nødvendig at være længere væk. Ofte 
vil producenten af vandsystemet kunne anbefale, 
hvor man bør tage søvand ind.

Ved omvendt osmose eller hvis vandet destilleres 
ved lav temperatur – dvs. mindre end 80° C (176° F)  
- i en ferskvandsgenerator, kan I ikke være sikre på, 
at vandet er fri for sygdomsfremkaldende mikroor-
ganismer. Derfor er der behov for en efterbehand-
ling – se afsnittet ”Videregående vandbehandling”  
side  14.

5.  Forureningskilder og forebyggelse  
– ved forskellige produktionssystemer

Stjernerne viser, hvor der kan ske forurening 
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DRIKKEVAND – SKIBE FORURENINGSKILDER OG FOREBYGGELSE

Bunkret vand
Prøv så vidt muligt at bunkre drikkevand direkte 
fra land og ikke via et forsyningsskib eller en 
bunkersbåd. Det sidste forøger risikoen for for-
urening. 

Når skibet bunkrer drikkevand, er der følgende 
forureningskilder: 
- Vandet fra land
- Land-distributionssystemet
- Overførsel og leveringssystem
- Tilsætningsstoffer
-  Utætheder og forureninger i produktions-  

og opbevaringssystem
-  Tankene, hvis de er nye eller er blevet  

vedligeholdt.

Bunkring i faste havne med kendt (god) vand-
kvalitet

Fremskaf dokumentation fra landmyndighed eller 
leverandør. Det kan evt. overlades til agenten. 
Dokumentationen skal som minimum overholde 
grænseværdierne i bilag 1.

Bunkrer I fra et vandværk, der er underlagt stan-
dardiseret kontrol, behøver I ikke at fremskaffe 
dokumentation hver gang. Det betyder, at I vil 
blive advaret, hvis vandet er forurenet fra vand-
værket.

Undersøg om der kan ske en forurening fra land til 
skibet ved overførsel fx via slanger og om bord via 
opbevaringstanke eller rør til udtagningsstedet.

Stjernerne viser, hvor I skal udføre en risikovurdering 
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DRIKKEVAND – SKIBEFORURENINGSKILDER OG FOREBYGGELSE

Bunkring på steder med ukendt vandkvalitet

Forsøg at fremskaffe dokumentation. Sammenlign 
dokumentationen med grænseværdierne i bilag 
1. Er I i tvivl eller kan I ikke få den nødvendige 
dokumentation, skal I få lavet en måling af drik-
kevandets kvalitet, dvs. I skal have dokumentation 
for vandets: 
•  Indikatorparametre fx. uklarhed (turbiditet), 

pH, samt rester af desinfektionsmidler
•  Uorganiske og organiske mikroforureninger
•  Mikrobiologiske parametre. 

Prøven skal gerne tages før bunkring (se neden-
stående anbefaling vedr. bunkring), ellers efter 
bunkring. I kan tidligst få besked 18-24 timer 
senere fra laboratoriet. 

Kender I ikke vandkvaliteten, skal I kun tage 
vandet om bord, hvis det er absolut nødvendigt. 
I risikerer at forurene hele vandsystemet og blive 
syge. Vent om muligt med at bruge vandet, til I 
har fået dokumentation for kvaliteten, så I kan se, 
om vandet overholder grænseværdierne. Er det 
ikke muligt, må I forsøge at vurdere risikoen ved 
at bruge vandet – bl.a. ud fra jeres tiltro til det 
sted, I har bunkret vandet fra.

ANBEFALING
Tiltag før bunkring fra ferskvandshydrant 
(vandhane) på kaj:
•  Rengør hydrant på kaj, vær sikker på, at 

koblingen er ren og der ikke er noget i 
afgangsrøret, skyl evt. hydrant i 10 min. 
inden påsætning af ferskvandsslange.

•  Rens kobling af ferskvandsslange og slan
gen før påsætning til skibets modtageanlæg.

•  Tag vandprøver af vandet på kaj, efter det 
har løbet i 10 min.

•  Monter ferskvandsslangen til modtager
anlægget.

•  Vær sikker på at ferskvandsslangen løber 
direkte til modtageanlægget, og ikke berø
rer havvand eller andet undervejs (det kan 

  ikke undgås at jord eller skibsside bliver 
berørt).

•  Brug kun skibets egne ferskvandsslanger, 
accepter ikke andre typer slanger. Brug 
evt. en blå slange eller anden farve slange, 
som adskiller sig fra andre slanger om 
bord.

•  Når bunkring er færdig, må de(n) pågæl
dende tank(e) ikke tages i brug, før resul
tatet af vandprøven foreligger.

•  Husk at sætte låg på modtageanlæggets 
tilkoblingsstuds.

•  Tøm slangerne for vand og opbevar dem 
tørt og forsvarligt, uden kontakt til forure
nende materialer.
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DRIKKEVAND – SKIBE FORURENINGSKILDER OG FOREBYGGELSE

Videregående vandbehandling  

Fjernelse af mikroorganismer 
Det er nødvendigt at desinficere vandet, hvis I 
ikke er sikre på, at vandet er fri for sygdomsfrem-
kaldende mikroorganismer i produktionssystemet. 

Der findes forskellige metoder: UV-belysning, 
membran filtrering, eller kemisk desinfektion med 
fx klor eller sølvsalte. 

UV belysning 
UV-lys er effektivt til at desinficere vandet, og 
det har den fordel, at det ikke efterlader kemika-
lier som klor eller sølv i vandet. Man skal være 
omhyggelig med at sikre, at alt vandet er i direkte 
kontakt med UV-lyset. Metoden har ikke effekt 
på vandet, når vandet er ude af UV-lyset. Hvis 
man recirkulerer vandet gennem UV-enheden, 
kan man sikre, at alt vand jævnligt kommer forbi 
UV-lyset og bliver desinficeret. Denne metode er 
sårbar, hvis vandet er meget uklart. Det er derfor 
anbefalet, at et UV-anlæg altid har indbygget 
filtrering, inden vandet føres til selve UV-belys-
ningen. 

Kemisk desinfektion 
Hvis vandet tilsættes kemikalier til desinfektion fx 
sølvsalte eller klor, skal koncentrationen i vandet 
overholde de gældende grænseværdier jf. bilag 1. 

Koncentration af klor bør være 0,1–0,3 mg/l. Til-
sætter man klor til afsaltet havvand bør en dosis 
på 0,5–1 mg/l være tilstrækkelig. Men det er ikke 
sikkert, da det kommer an på vandets og tankens 

klorforbrug. Derfor skal vandets koncentration 
af klor følges, så man opnår erfaring med, hvor 
meget der skal til for at opnå 0,3 mg/l efter nogle 
timer i tanken. Under varmere himmelstrøg sker 
der et hurtigere henfald af klor, og det kan være 
nødvendigt at undersøge klorindholdet løbende 
og ofte – dvs. 3-4 gange om dagen. 

Når det gælder tilsætning af sølv, er der to for-
skellige måder: Dosering af sølv direkte i vandet 
i flydende form, eller ved hjælp af en sølvanode, 
hvor dele af vandet ledes forbi et elektrodehus, 
hvor sølvioner frigives. 

Fjernelse af opløsningsmidler og klor 

Kulfiltre 
Et aktivt kulfilter kan fjerne opløsningsmidler fra 
drikkevandet. Det kan være aktuelt, hvis man 
bunkrer drikkevand på steder, hvor vandet kan 
være forurenet med pesticider. 
Derudover kan aktivt kul også fjerne det klor, 
man har tilsat for at desinficere. Derved kan man 
fjerne klorsmagen, inden man bruger det til drik-
kevand.

Behandling med andre kemikalier 
Det kan handle om tilsætningsstoffer til regulering 
af pH, hårdhed og antikorrosion. 

Brug kun leverandører, I stoler på og som leverer 
sikkerhedsdatablade. Så har I oplysninger om, 
hvordan kemikalierne bruges, sundhedsfarer og 
grænseværdier. 
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DRIKKEVAND – SKIBEFORURENINGSKILDER OG FOREBYGGELSE

Nye skibe og efter dokophold
Vandsystemet skal desinficeres, hvis der er tale 
om et nyt skib eller et skib, som har fået repareret 
eller vedligeholdt vandtanke og –system.

Se Bilag 2 om rengøring ved klorering, Regel 
20.1.11 i Meddelelser B – Sundhedsstyrelsens 
vejledning.

Væsentlige arbejdsmiljøforhold
Kemikalier og tilsætningsstoffer til rengøring og 
desinfektion kan være skadelige for helbredet – 
nogle er fx ætsende.

Følg derfor de almindelige krav til håndtering 
af kemikalier og brug sikkerhedsdatablade og 
arbejdspladsbrugsanvisninger for de enkelte  
kemikalier. Brug kun kemikalier fra leverandører  
I har tillid til.

Vær især opmærksomme, hvis I arbejder med 
klor. Klor kan udvikle giftige dampe, og derfor må 
man ikke være alene, når man arbejder med klor 
eller klorprodukter.

Tilsætningsstoffer skal så vidt muligt und
gås i drikkevand. De kan undgås, hvis man 
sikrer, at vandet, der kommer om bord, 
er af god kvalitet, og at system og tanke 
overvåges og vedligeholdes jævnligt.
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DRIKKEVAND – SKIBE OPMÆRKSOMHED I HVERDAGEN

Alle om bord bør være opmærksomme på, om 
vandet smager forkert, lugter eller bliver uklart. 
Især har kokken et ansvar som den, der bruger 
vand jævnligt til madlavning.

Vær derfor opmærksom på følgende  
•  Vandet skal generelt ikke have nogen farve. 

Nogle gange kan man se en let rødlig farve i 
vandet. Det skyldes ofte jern, der er kommet 
løs fra fx rust i et af vandrørene.  Hvis det ikke 
forsvinder, efter vandet har løbet i ca. 10 minut-
ter, så bør det undersøges, hvor forureningen 
kommer fra.

•  Vandet skal være klart og gennemsigtigt. Hvis 
vandet er uklart, skyldes det som oftest også 
indhold af jern eller mangan. Det kan også 
være biofilm, hvis der ikke har været flow gen-
nem denne del af rørsystemet i et stykke tid. 
Det betyder, at vandet indeholder mikroorgan-
ismer, som i værste tilfælde kan gøre jer syge.

•  Vandet skal ikke lugte. Da vandet opbevares i 
tanke, kan vandet tage smag fra tankene. Det 
kan være tegn på kemisk forurening fra coat-
ings.

•  Hvis I oplever en lugt af ”rådne æg” (svovl-
brinte), når I bruger den varme hane, kan det 
skyldes manglende vedligehold af varmtvand-
sanlægget. 

Ovenstående vil de fleste besætningsmedlemmer 
lægge mærke til og stille spørgsmål til. Er nogen 
om bord bekymrede for vandkvaliteten, skal 
de kontakte skibets sikkerhedsudvalg, som skal 
vurdere, om vandet skal kontrolleres eller der skal 
tages andre forholdsregler. 

De fleste sundhedsmæssige problemer med me-
taller opstår fordi rør og armaturer afgiver metal. 
Mindsk problemet ved altid at lade vandet løbe 
lidt inden det aftappes til indtagelse, fx vand til 
kaffefremstilling mv. Det er specielt relevant, hvis 
en taphane ikke har været anvendt i længere tid, 
men også ved første aftapning om morgenen.

Hvornår skal vandet undersøges – ud over de regelmæssige undersøgelser?

6.  Opmærksomhed i hverdagen

Alamer sikker-
hedsudvalg

Send prøve af sted

Forsøg at iden-
tificere fejlen

Vandet er uklart

Vandet lugter eller 
smager mærkeligt

Lad det løbe  
i 10 minutter
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DRIKKEVAND – SKIBEOPMÆRKSOMHED I HVERDAGEN

Hvis du synes, vandet ikke er OK:
Lad vandet løbe i 10 minutter og skyl 
rørsystemet igennem. Det er også en god 
ide, hvis man får et kammer, hvor der ikke 
har boet nogen i nogen tid. 
Løser det ikke problemet, skal du kontak
te sikkerhedsudvalget. De skal forsøge at 
identificere, hvordan problemet opstår. 
Kan de ikke umiddelbart identificere 
problemet, må de udføre eller bestille 
en vandanalyse for at identificere, hvad 
der skaber misfarvning eller lugt – og 
evt. kontakte rederiet og Seahealth for 
yderligere hjælp. 
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DRIKKEVAND – SKIBE SÆRLIGT OM LEGIONELLA I VARMTVANDSSYSTEMET

Forebyggelse af legionærsyge
Det er vigtigt at være opmærksom på det varme 
vand, hvor bakterien Legionella pneumophila kan 
udvikle sig. Den kan forårsage legionærsyge, som 
er en alvorlig lungebetændelse. Man bliver infi-
ceret, hvis man indånder små dråber (aerosoler) 
vand, der indeholder Legionellabakterier. Det kan 
fx ske i brusebadet. Bakterien formerer sig bedst 
i temperaturområdet 25-50° C (77-122° F). Derfor 
skal koldt vand så vidt muligt altid holdes under 
25° C og varmt vand over 55° C. 

Man kan aldrig være helt sikker på, at vandet 
holder den rette temperatur om bord på et skib. 
Derfor bør I få sat et system op, der måler og  
registrerer temperaturforholdene i varmvands- 
systemet. Desuden bør varmtvandssystemet  
skylles igennem jævnligt (en gang om året) med 
vand, der er over 50° C. 

Derudover skal skibet have en plan, der sikrer, at 
sjældent brugte rør, haner og brusehoveder bliver 
gennemskyllet hver måned til vandet har en tem-
peratur på minimum 55° C  i minimum 1 minut. 
Hold derudover varmevekslerens udgangstempe-
ratur på 60° C .

Endelig er det vigtigt at sikre sig mod tilbageløb 
fra rør, haner og brusehoveder, der bruges sjæl-
dent - fx i hospitalet, Suez-rummet og passagerka-
biner. Her trives Legionella og andre mikroorga-
nismer godt.

Er det svært at holde den rette temperatur over 
en længere periode, kan I få taget en prøve for få 
undersøgt, om der er udviklet Legionellabakterier.

Det er altid en god idé at lade bruseren løbe et 
par minutter med det varme vand, inden man går 
ind under den.

Hvis prøver viser Legionella i varmtvandsystemet
•  Advarsel til besætningen
  Gør opmærksom på faren og bed alle om at 

lade bruseren løbe mindst et par minutter med 
det varme vand, inden de går ind under den.

•  Tøm, gennemskyl og desinficer systemet
  Se Bilag 2 om rengøring ved klorering, Regel 

20.1.11 i Meddelelser B – Sundhedsstyrelsens 
vejledning. Vær opmærksom på at det kun er 
en rengøringsprocedure, ikke en vedligehol-
delsesprocedure for klorering. Hvis dette ikke 
hjælper umiddelbart, kan I kontakte Seahealth. 

•  Juster varmtvandsanlægget
  Udgangstemperaturen skal være på minimum 

60° C

7.  Særligt om Legionella  
i varmtvandssystemet
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DRIKKEVAND – SKIBEGUIDE TIL FOREBYGGELSE

På skibet bør der være en plan for, hvordan I kan 
sikre rent drikkevand til besætningen. Altså:
•  Hvordan gennemfører I en risikovurdering af 

hele drikkevandsforsyningen med kortlægning 
af risici, kritiske kontrolpunkter og vurdering? 

•  Hvordan sikrer I løbende operationel overvågning?
•  Hvilke handlinger skal I foretage, hvis vand-

kvalitet eller vandsystem ikke er i orden? 

På næste side er en guide til sådan en plan. Punk-
terne kan sættes ind i jeres allerede eksisterende 
systemer og rutiner. Der behøver ikke være tale 
om en særskilt plan.

8.  Guide til forebyggelse
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GUIDE TIL FOREBYGGELSE
Systemet 
1.  Tag en kopi af drikkevandssystemet fra 

skibsmanualen.
2.  Lav en cirkel på tegningen, hvor der kan 

opstå forurening. Det kan være dele som 
fx filtre eller udluftningen fra tanken. Altså 
steder, hvor systemet kan åbnes eller er 
åbent.

3.  Bestem hvordan I vil forebygge, at vandet 
ikke bliver forurenet ved de forskelige 
forureningskilder. Det kan fx være at sikre, 
at filtret er rent inden det bliver indsat, at 
der er et fintmasket net i udluftningen fra 
tanken, at ferskvandsgenerator bliver ren
gjort og andet programmeret vedligehold.

4.  Bestem om nogle af disse steder skal 
kontrolleres løbende, eller om det kun 
er ved vedligeholdelsesarbejder. Indbyg 
punkterne i jeres allerede etablerede 
vedligeholdelsessystemer, checklister og 
runderingslister.

5.  Drikkevandstanke skal hvor det er muligt 
åbnes, tømmes, ventileres og inspiceres 
mindst en gang om året.

Videregående vandbehandling
1.  Registrer de tilsætningsstoffer I bruger i 

vandet og bestem den korrekte mængde 
tilsætning. Dette sker ud fra leverandørens 
anvisninger, der kan findes på sikkerheds
databladet. Skriv det ind på runderings
listen.  

2.  Bestem og skriv ned, hvor I tager søvand 
ind til ferskvandsproduktion – er der nogle 
klare kriterier I vil opsætte om bord? Få 
det inkluderet i den stående ordre eller i 
rederiets SMS.

3.  Ved bunkring – overvej hvilke havne I 
anløber, hvor I mener vandkvaliteten er i 
orden og hvordan I efterfølgende kan få 
kvaliteten kontrolleret. 

Drift
1.  Kontroller vandets smag, lugt og klarhed, 

når I drikker vand.
2.  Beskriv hvad man skal gøre hvis man synes 

smagen, lugten eller klarheden ikke er i 
orden. Dette kan evt. udbygges i rederiets 
SMS. 

3.  Kontroller at det varme vand holdes på  
60 °C ved afgang fra varmeveksler.  
Inkluder på runderingslisten. 

4.  Få skrevet ind i skibets vedligeholdel
sessystem eller i rederiets SMS hvilke 
prøver, der skal tages af drikkevandet i 
henhold til vejledningen.

5.  Hvis I har kamre om bord, som I sjældent 
bruger, skal I være opmærksom på, at 
der kan dannes Legionella. Lav derfor en 
rutine, der gør, at bruser og vandhaner 
bliver gennemskyllet inden brug.

6.  Når I modtager svar på drikkevandsanalyser, 
skal de gemmes om bord. Scan dem ind 
eller gem dem i en mappe. Se værdierne 
og sammenhold dem med værdierne i 
bilag 1.

Hvis vandet er forurenet
Lav en plan for hvordan I vil agere, hvis 
vandet bliver forurenet. Skal vandet koges? 
Vil I bruge flaskevand? Har I fx klor om bord 
til at rense systemet med? Få det inkluderet i 
rederiets SMS.
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DRIKKEVAND – SKIBE BILAG 1

Produk-
tion om 

bord

Bunkering 
Vandkvalitet er;

Bemærkninger
Grænse-
værdi Betydningkendt ukendt 

pH X X X Mellem 
6,5 og 9,5

pH er udtryk for vandets 
surhedsgrad. Er pH mindre 
end 7 kan det tære tanke 
og rør, og dermed føre til 
metaller i vandet. Er det 
mere end 8,5 begynder 
vandets kalk at udfælde i 
ledningsnettet

Ledningsevne  X X X Ved vandproduktion om 
bord er det en indikator 
for, om anlægget fungerer 
korrekt

2500 µS  
pr. kubik-
centime-
ter

Ledningsevnen er udtryk 
for hvor mange salte der er 
i vandet

Ammonium  
(NH4)

X X X Ved vandproduktion om 
bord er det en indikator 
for, om anlægget fungerer 
korrekt

0,5 mg/l Forhøjet indhold er en 
indikation på forurening

Fluorid X X Kun relevant i særlige 
tilfælde

1,5 ml/l For højt indhold kan med-
føre forgiftning. Begyn-
dende forgiftningssymptom 
er bl.a. hvide pletter på 
tandemaljen

Ilt (O2) X X X >5,0 mg/l Ilt er vigtigt for vandets 
smag. For lidt ilt giver 
gode vækstbetingelser for 
bakterier der lever under 
iltfattige forhold. De giver 
vandet en rådden smag 
og lugt

Jern (Fe) X X X Forhøjet jernindhold kan 
stamme fra bundtanke og 
installationer.

200 µg/l For meget jern giver 
vandet en metalsmag og 
misfarver vandet

Klorid (Cl) X X Ved vandproduktion om 
bord er det en indikator 
for, om anlægget fungerer 
korrekt

250 mg/l Højt indhold giver smags-
problemer og har en kor-
rosiv effekt

Mangan (Mn) X X Ved vandproduktion om 
bord er det en indikator 
for, om anlægget fungerer 
korrekt

50 µg/l Giver samme gener som 
jern

1.A. Målinger og grænseværdier ved produktion og bunkering generelt
Hvis vandet bliver analyseret skal det overholde en række værdier. Skemaet viser de værdier, som bliver 
anbefalet i  EU Direktiv 1998/83 EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand. Kryds indikerer 
hvad man i det mindste bør analysere vandet for.

Bilag 1: Grænseværdier  
Hvornår er drikkevand rent nok?                                                                                                       

Indikator-parametre
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BILAG 1 DRIKKEVAND – SKIBE

Indikator-
parametre

Produk-
tion om 

bord

Bunkering 
Vandkvalitet er;

Bemærkninger
Grænse-
værdi Betydningkendt ukendt

Natrium (Na) X X Ved vandproduktion om 
bord er det en indikator 
for, om anlægget fungerer 
korrekt

200 mg/l For meget natrium får van-
det til at smage salt. Risiko 
for forhøjet blodtryk

Nitrat (NO3) X X Ved vandproduktion om 
bord er det en indikator 
for, om anlægget fungerer 
korrekt

50 mg/l Tegn på forurening.. Bakte-
rier kan omdanne nitrat til 
nitrit, som er giftigt

Nitrit (NO2) X X 0,5 mg/l Tegn på forurening og 
mikrobiologisk aktivitet. 
Nitrit hæmmer blodets 
iltoptag og kan være kræft-
fremkaldende

Sulfat (SO4) X X Ved vandproduktion om 
bord er det en indikator 
for, om anlægget fungerer 
korrekt

250 mg/l Får vandet til at smage bit-
tert og er korrosivt

Uorganiske sporstoffer
Produk-
tion om 

bord

Bunkering 
Vandkvalitet er;

Bemærkninger
Grænse-
værdi Betydningkendt ukendt 1)

Aluminium  
(Al)

X Kun relevant i særlige 
tilfælde

200 µg/l

Antimon (Sb) X Kun relevant i særlige 
tilfælde

5 µg/l

Arsen (As) X Forekomsten varierer 
meget geografisk. Dele af 
Asien og dele af Syd- og 
Mellemamerika har særlige 
problemer

10 µg/l Arsen er særdeles giftigt og 
kan give langtidsskader på 
en række organer

Bly (Pb) (X) (X) X Bly kan afgives fra rørsam-
linger og armaturer, hvor-
for det kan være relevant 
at kontrollere i alle skibe, 
f.eks. hvert 5. år

10 µg/l Giftigt

Bor (B) X Kun relevant i særlige 
tilfælde

1 mg/l

Bromat 
(BrO3)

X Kun relevant i særlige 
tilfælde

10 µg/l

Cadmium  
(Cd)

X Kun relevant i særlige 
tilfælde

5 µg/l

Cyanid (Cn) X Kun relevant i særlige 
tilfælde

50 µg/l Giftigt

Kobber (Cu) (X) (X) X Kobber kan afgives fra rør 
og armaturer, hvorfor det 
kan være relevant at kon-
trollere i alle skibe, f.eks. 
hvert 5. år

2 mg/l Relativt ugiftigt, men kan i 
større mængder give sund-
hedsmæssige problemer

Krom (Cr) X Kun relevant i særlige 
tilfælde

50 µg/l

1)  Det vil sædvanligvis kun være relevant at iværksætte analyser for uorganiske sporstoffer, hvis det planlægges at bunkre fra det pågældende sted mere end en enkelt gang Dette skyldes at der ikke 
er tale om akut påvirkning men om langtidsvirkning.
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Uorganiske 
sporstoffer

Produk-
tion om 

bord

Bunkering 
Vandkvalitet er;

Bemærkninger
Grænse-
værdi Betydningkendt ukendt 1)

Kviksølv (Hg) X 1 µg/l Giftigt

Nikkel (Ni) (X) (X) X Nikkel kan afgives fra sam-
linger og armaturer, hvor-
for det kan være relevant 
at kontrollere i alle skibe, 
f.eks. hvert 5. år 2)

20 µg/l Relativt ugiftigt, men kan 
medføre allergi og udgøre 
et væsentligt problem for 
personer, som allerede har 
nikkel-allergi

Selen (Se) X Kun relevant i særlige 
tilfælde

10 µg/l

Total indikativ 
dosis

X Kun relevant i særlige 
tilfælde

0,10 mSv/
år

Tritium X Kun relevant i særlige 
tilfælde

100 Bq/l Radioaktivt

Organiske mikroforureninger 
Produk-
tion om 

bord

Bunkering 
Vandkvalitet er;

Bemærkninger
Grænse-
værdi Betydningkendt ukendt 2)

Benzen X Kan anvendes som indika-
tor for olie/brændstoffor-
urening af drikkevandet

1 µg/l Kræftfremkaldende

Benzo(a)
pyren

X Kun i særlige tilfælde 0,01 µg/l

Pesticider X Sprøjtemiddelrester. Der 
findes mange forskellige. 
Relevante analyser må 
tilrettelægges efter forhol-
dende.

0.1 µg/l Indtag af sprøjtemiddel-
rester over længere tid kan 
være sundhedsskadeligt

Sum af alle 
pesticider

X 0.5 µg/l

Tetra- og  
trichlorethen 

X Benævnes også tetrachlo-
rethylen (PCE) og trichlo-
rethylen (TCE)

10 µg/l Chlorerede opløsnings-
midler 

Sum af tri-
halometaner

(X) Kun relevant i særlige 
tilfælde

100 µg/l  

Vinylchlorid (X) (X) X Kan være specielt relevant 
hvis vandet om bord klores 
eller det bunkrede vand er 
kloret

0.5 µg/l Kan dannes når vandet 
behandles med klor

2)  Det vil sædvanligvis kun være relevant at iværksætte analyser for organiske mikriforureninger, hvis det planlægges at bunkre fra det pågældende sted mere end en enkelt gang. Dette skyldes at 
der ikke er tale om akut virkning men om langtids virkning.

1)   Det vil sædvanligvis kun være relevant at iværksætte analyser for uorganiske sporstoffer, hvis det planlægges at bunkre fra det pågældende sted mere end en enkelt gang Dette skyldes at der ikke 
er tale om akut påvirkning men om langtidsvirkning.
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Mikrobiologiske parametre 
Produk-
tion om 

bord

Bunkering 
Vandkvalitet er;

Bemærkninger
Grænse-
værdi Betydningkendt ukendt 3)

Coliforme 
bakterier

X X X Lave forekomster af coli-
forme bakterier, op til 20 
per 100 ml, vil sædvanlig-
vis ikke kræve særlige for-
holdsregler om bord, men 
årsagen bør klarlægges 
og elimineres. Ved højere 
værdier bør vandet ikke 
indtages uden først at være 
kogt. Det bør ligeledes 
ikke anvendes til fremstil-
ling af madvarer, som ikke 
efterfølgende koges. Søg 
nærmere rådgivning

0/100 ml Coliforme bakterier findes 
naturligt i jord, overflade-
vand og forrådnede
planter, men ikke i drik-
kevand. Tilstedeværelsen 
af coliforme bakterier i 
drikkevandet tyder derfor 
på en forurening - typisk 
fra overfladevand. Denne 
gruppe er som regel ikke 
sygdomsfremkaldende i sig 
selv, men trives de samme 
steder som sygdomsfrem-
kaldende bakterier

Clostridium 
perfringens, 
herunder 
sporer

(X) (X) (X) Anvendes kun i forbin-
delse med en allerede 
konstateret forurening. Søg 
nærmere rådgivning om 
tolkning af resultater.

0/50 ml Clostridium perfringens 
er en konstant bestanddel 
af den normale tarmflora 
hos dyr og mennesker samt 
den naturlige jordbundsflo-
ra. Bakterien er sporedan-
nende og kan derfor sættes 
i forbindelse med tidligere 
forureninger

Enterococcer (X) (X) (X) Det er sædvanligvis kun 
relevant at undersøge for 
enterococcer hvis der er 
konstateret en forurening.

0/100 ml Stammer fra tarmflo-
raen, men kan overleve 
og formere sig uden for 
tarmkanalen. Disse er 
således en indikator for en 
fækal forurening af ældre 
dato. Vandet skal koges og 
årsagen findes

Escherichia 
coli (E. coli)

X X X Vandet kan ikke anvendes 
til indtagelse eller ved 
tilberedning eller andre 
aktiviteter i kabyssen, hvor 
der er direkte kontakt til 
fødevarer eller service.  
Opvaskemaskiner med 
slut-temperatur over  
80 °C kan anvendes.  
Søg nærmere rådgivning

0/100 ml E. coli tilhører gruppen 
af termotolerante coli-
forme bakterier og findes 
udelukkende i dyrs og 
menneskers tarmkanal. 
Termotolerante coliforme 
bakterier er oftest ikke i 
sig selv sygdomsfremkal-
dende, men en forurening 
med disse bakterier tyder 
på en frisk forurening af 
drikkevandet, der stammer 
fra husspildevand, dyre-
gødning eller lignende

Kimtal  
(ved 37 °C)

X X X Mange steder i udlandet 
anvendes ikke denne ana-
lyse i den form, den bruges 
i Danmark. Ved værdier 
over 200/ml bør vandet 
sædvanligvis ikke indtages, 
men der bør ske en samlet 
vurdering af overskridelser 
af de mikrobiologiske ana-
lyser og mulige årsager. Søg 
nærmere rådgivning. 3)

20/ml Et mål for de mikro-
organismer, der kan vokse 
ved 37 °C (menneskets 
legemstemperatur)
heriblandt bakterier, der 
kan være sygdomsfrem-
kaldende. Skyldes ofte 
opformering i ledningsnet-
tet eller bundtanke

3)  Ved samtidige overskridelser af E. coli og coliforme bakterier er det disse parametre, der sædvanligvis vil være styrende for, hvilke anvendelsesbegrænsninger, der bør iværksættes for at reducere 
risikoen for sygdomsudbrud om bord
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Kun aktuelt, hvis vandet er desinficeret med klor og 
sølv-forbindelser Grænseværdi Betydning

Klor 5000 µg/l WHO grænseværdi

Sølv (Ag) 10 µg/l Dansk grænseværdi

Kun aktuelt, hvis tankene er blevet coatede Grænseværdi Betydning

Alkyl-benzener 1 µg/l Dansk grænseværdi

Benzen 1 µg/l WHO grænseværdi

Bisphenol A (relevant ved epoxycoatning) 0,5 µg/l EU grænseværdi

Bromodichloromethane 60 µg/l Dansk grænseværdi

Dibromochloromethane 100 µg/l Dansk grænseværdi

1,2-dibromethan 0,01 µg/l Dansk grænseværdi

Kloroform 10 µg/l WHO grænseværdi

Sølv 10 µg/l EU grænseværdi

Tribromomethane 100 µg/l WHO grænseværdi

Vinylchlorid 0,5 µg/l EU grænseværdi

Xylener 500 µg/l Dansk grænseværdi

1.B. Måling og grænseværdier ved anvendelse af tilsætningsstoffer Fx ved videregående vandbehandling 

Klor og sølv

1.C. Målinger og grænseværdier ved coatning af tanke

Opløsningsmidler etc.

Produk-
tion om 

bord

Bunkering 
Vandkvalitet er;

Bemærkninger
Grænse-
værdi Betydningkendt ukendt 3)

Kimtal  
(ved 22 °C)

X X X Mange steder i udlandet 
anvendes ikke denne ana-
lyse i den form, den bruges 
i Danmark. Ved værdier 
over 2000/ml bør vandet 
sædvanligvis ikke indtages, 
men der bør ske en samlet 
vurdering af overskridelser 
af de mikrobiologiske ana-
lyser og mulige årsager. Søg 
nærmere rådgivning. 3)

100/ml Et mål for de mikroorga-
nismer, der kan vokse ved 
22 °C. Disse er jord- og 
vandbakterier, der lever af 
vandets organiske indhold. 
Årsagen til et forhøjet 
indhold af kim ved 22 °C 
kan være vækst i filtre og 
bundtanke, hydroforer mv. 
Tegn på tilførsel af bakte-
rier fra omgivelserne eller 
opformering i vandet

3)  Ved samtidige overskridelser af E. coli og coliforme bakterier er det disse parametre, der sædvanligvis vil være styrende for, hvilke anvendelsesbegrænsninger, der bør iværksættes for at reducere 
risikoen for sygdomsudbrud om bord
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Grænseværdi Betydning

Legionella pneumophila

Kun aktuelt i varmtvandssystemet

1000 bakterier/l Anbefalet af Statens Serum-
institut 
Kan forårsage alvorlig lunge-
betændelse

1.D. Øvrige målinger og grænseværdier

Andre mikroorganismer
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Dette er en afskrift af:
Sundhedsstyrelsens vejledning af 31/5 1968 i desinfektion ved rengøring af drikkevandstanke og 
drikkevandsledninger i skibe.1)

1.  Drikkevandstanke og drikkevandsledninger tømmes for vand og tankene skures indvendigt.  
Herefter gennemskylles tanke og ledningsnet med drikkevand.

2.  Det udregnes, hvor meget vand der medgår til at fylde drikkevandstanke og ledninger, hvorefter  
man ved hjælp af nedenstående tabeller bestemmer den mængde klorpræparat som skal sættes til 
drikkevandssystemet for at opnå den for desinfektionen nødvendige klorkoncentration (50g/m3)

a. Anvendelse af natriumhypokloritopløsning

Rumfang af tanke  
og ledningsnet Natriumhypokloritopløsning indeholdende

5% klor 10% klor 15% klor

1,000 liter 1 liter 0,5 liter 0,35 liter

10,000 liter 10 liter 5 liter 3,5 liter

20,000 liter 20 liter 10 liter 7 liter

40,000 liter 40 liter 20 liter 14 liter

b. Anvendelse af fast klorpræparat

Rumfang af tanke  
og ledningsnet Fast klorpræparat indeholdende

25% klor 70% klor

1,000 liter 0,2 kg 0,08 kg

10,000 liter 2,0 kg 0,8 kg

20,000 liter 4,0 kg 1,6 kg

40,000 liter 8,0 kg 3,2 kg

 Inden anvendelsen må det faste klorpræparat bringes i opløsning.
  2,5 % klor (klorkalk). Den af tabellen fundne mængde af præparatet anbringes i en ren tør spand, og 

der tilsættes en ringe mængde vand og blandes, således at der opstår en tyk pasta. Denne fortyndes 
under stadig omrøring ved tilsætning af vand, indtil der er opnået 4-8 liter opløsning (varmt vand er 
bedre end koldt tal dette formål). Opløsningen henstår derefter ½ time således at uopløste partikler 
synker til bunds. Den klare opløsning (kloropløsningen) afhældes og kan eventuelt filtreres gennem 
osteklæde eller lignende.

  70 % calciumhypoklorit. Den af tabellen fundne mængde af præparatet anbringes i en spand, som 
næsten fyldes med vand, og der omrøres indtil pulveret er opløst.  Der tages ikke hensyn til en 
eventuel ringe uklarhed.

Bilag 2: Rengøringsprocedurer
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3.  Natriumhypokloritopløsningen eller den af det faste præparat fremstillede kloropløsning hældes i 
drikkevandstankene, der straks efter fyldes op med drikkevand.

4.  Tapsteder på den del af ledningsnettet, der er nærmest drikkevandstankene, åbnes indtil de er 
gennemskyllet af kloret vand. Herefter åbnes for de øvrige tapsteder i retning fra tankene indtil alle 
tapsteder er blevet gennemskyllet med kloret vand. Der foretages efterfyldning af drikkevandstan-
kene, idet vandet tilsættes den nødvendige mængde kloropløsning.

  
5.  Det klorede vand skal henstå i drikkevandstanke og ledningsnet i 4 timer, før det udtømmes. 

6.  Efter udtømning af det klorede vand gennemskylles tanke og ledningsnet med drikkevand, indtil 
vandet ikke længere har ubehagelig klorsmag.

7.  Herefter kan tanke og ledningsnet fyldes med drikkevand.

1) Denne vejledning er god praksis, selvom den ikke er juridisk gældende mere.
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Besøg www.seahealth.dk
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Seahealth Denmark
Amaliegade 33B, 2

DK-1256 Copenhagen K
www.seahealth.dk

Rent drikkevand er en særlig udfordring om bord på et skib. 
Vejledningen fortæller, hvad I kan gøre i praksis for at sikre, at  
drikkevandets kvalitet er i orden og lever op til de gældende krav. 

Vejledningen er udarbejdet ud fra de erfaringer, der var til stede  
på produktionstidspunktet.
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