
Hvordan ser jeres 
rentvandstank ud 

- indvendig?- indvendig?
JH DYK TILBYDER:     

Rensning og dykkerinspektion af tanken.



Vi har siden 2001 foretaget over 1300 inspektioner af såvel store som Vi har siden 2001 foretaget over 1300 inspektioner af såvel store som Vi har siden 2001 foretaget over 1300 inspektioner af såvel store som Vi har siden 2001 foretaget over 1300 inspektioner af såvel store som 
små tanke, en forebyggelse mod forurening.små tanke, en forebyggelse mod forurening.små tanke, en forebyggelse mod forurening.små tanke, en forebyggelse mod forurening.

Af rentvandstanke, højdebeholdere og vandtårne.Af rentvandstanke, højdebeholdere og vandtårne.Af rentvandstanke, højdebeholdere og vandtårne.Af rentvandstanke, højdebeholdere og vandtårne.

• Samtlige medarbejdere har deltaget i hygiejne kursus, hos Danva og Danske 
vandværker.

• Inspektionen bliver udført fra dykker vogn – der kun bruges til opgaver i rent 
vand.vand.

• Alt materiel herunder alt dykker udstyr, bruges kun og opbevares i denne 
dykkervogn.

• Der benyttes kun, materialer godkendt til drikkevand, herunder materiale til 
desinficering af dykkergrej og dykker.

• Vi behandler og betragter vandet i tanken, som fødevare.



Inden inspektionen.Inden inspektionen.Inden inspektionen.Inden inspektionen.

Vogn og alt materiel er hjemmefra rengjort / desinficeret.

Der udlægges presning ved mandehullet – hygiejne zone.Der udlægges presning ved mandehullet – hygiejne zone.

Hvis mandehullet er udendørs, sættes der telt hen over eller området afdækkes.

Inden inspektionen, bliver dykker og grej igen desinficeret.



Rensning / sugning af bunden.Rensning / sugning af bunden.Rensning / sugning af bunden.Rensning / sugning af bunden.

IIII    llllaaaannnnggggtttt    ddddeeee    fffflllleeeesssstttteeee    ttttaaaannnnkkkkeeee,,,,    ffffiiiinnnnddddeeeessss    ddddeeeerrrr    eeeetttt    ssssllllaaaammmmllllaaaagggg    hhhhoooovvvveeeeddddssssaaaaggggeeeelllliiiiggggtttt    bbbbeeeessssttttååååeeeennnnddddeeee    aaaaffff    ooookkkkkkkkeeeerrrr    oooogggg    
mangan.mangan.mangan.mangan.

For at kunne udføre en optimal inspektion af tanken, bør dette fjernes.For at kunne udføre en optimal inspektion af tanken, bør dette fjernes.For at kunne udføre en optimal inspektion af tanken, bør dette fjernes.For at kunne udføre en optimal inspektion af tanken, bør dette fjernes.
IIII    ffffoooorrrrbbbbiiiinnnnddddeeeellllsssseeee    mmmmeeeedddd    ssssuuuuggggnnnniiiinnnngggg    aaaaffff    ssssllllaaaammmmllllaaaaggggeeeetttt,,,,    vvvviiiillll    ddddyyyykkkkkkkkeeeerrrreeeennnn    ssssaaaammmmttttiiiiddddiiiigggg    oooobbbbsssseeeerrrrvvvveeeerrrreeeerrrr    eeeevvvveeeennnnttttuuuueeeelllllllleeee    

revner i bunden, insekter  el. lign.  i tanken.revner i bunden, insekter  el. lign.  i tanken.revner i bunden, insekter  el. lign.  i tanken.revner i bunden, insekter  el. lign.  i tanken.

HHHHvvvviiiissss    ddddeeeerrrr    oooobbbbsssseeeerrrrvvvveeeerrrreeeessss    iiiinnnnsssseeeekkkktttteeeerrrr    eeeelllllllleeeerrrr    aaaannnnddddeeeetttt,,,,    eeeerrrr    ddddeeeerrrr    mmmmuuuulllliiiigggghhhheeeedddd    ffffoooorrrr,,,,        rrrreeeellllaaaattttiiiivvvvtttt    nnnneeeemmmmtttt    aaaatttt    ffffiiiinnnnddddeeee    
hvor de er kommet ind.hvor de er kommet ind.hvor de er kommet ind.hvor de er kommet ind.

SSSSiiiiddddsssstttteeee    mmmmeeeennnn    iiiikkkkkkkkeeee    mmmmiiiinnnnddddsssstttt    kkkkaaaannnn    ddddeeeerrrr    ffffoooorrrreeeeffffiiiinnnnddddeeeessss,,,,    uuuurrrreeeennnnhhhheeeeddddeeeerrrr    iiii    ssssllllaaaammmmllllaaaaggggeeeetttt        ddddeeeerrrr    ppppåååå    ssssiiiiggggtttt    kkkkaaaannnn    
bevirke forurening af tanken.bevirke forurening af tanken.bevirke forurening af tanken.bevirke forurening af tanken.



Inspektion af tanken.Inspektion af tanken.Inspektion af tanken.Inspektion af tanken.

Hele tanken inspiceres og informationerne noteres af den der sider ved Hele tanken inspiceres og informationerne noteres af den der sider ved Hele tanken inspiceres og informationerne noteres af den der sider ved Hele tanken inspiceres og informationerne noteres af den der sider ved 
skærmen i dykkervognen.skærmen i dykkervognen.skærmen i dykkervognen.skærmen i dykkervognen.

Tanken opmåles.Tanken opmåles.Tanken opmåles.Tanken opmåles.
Inspektionen kan af værkets ansatte og / eller bestyrelsen følges på Inspektionen kan af værkets ansatte og / eller bestyrelsen følges på Inspektionen kan af værkets ansatte og / eller bestyrelsen følges på Inspektionen kan af værkets ansatte og / eller bestyrelsen følges på 

skærmen i dykkervognen.skærmen i dykkervognen.skærmen i dykkervognen.skærmen i dykkervognen.

Eventuelle revner, ses 1/3 større, gennem dykkerens maske.Eventuelle revner, ses 1/3 større, gennem dykkerens maske.Eventuelle revner, ses 1/3 større, gennem dykkerens maske.Eventuelle revner, ses 1/3 større, gennem dykkerens maske.



Rapport Rapport Rapport Rapport mappe.mappe.mappe.mappe.

Efterfølgende udarbejdes og tilsendes en rapport mappe, indeholdende:Efterfølgende udarbejdes og tilsendes en rapport mappe, indeholdende:Efterfølgende udarbejdes og tilsendes en rapport mappe, indeholdende:Efterfølgende udarbejdes og tilsendes en rapport mappe, indeholdende:
Rapport over tankens tilstand.Rapport over tankens tilstand.Rapport over tankens tilstand.Rapport over tankens tilstand.

Konklusion med eventuelle forslag til forbedring / renovering.Konklusion med eventuelle forslag til forbedring / renovering.Konklusion med eventuelle forslag til forbedring / renovering.Konklusion med eventuelle forslag til forbedring / renovering.
I mappe vedlægges USB stift med:I mappe vedlægges USB stift med:I mappe vedlægges USB stift med:I mappe vedlægges USB stift med:

Rapporten, skitse over tanken, still billeder samt videooptagelse af dykker Rapporten, skitse over tanken, still billeder samt videooptagelse af dykker Rapporten, skitse over tanken, still billeder samt videooptagelse af dykker Rapporten, skitse over tanken, still billeder samt videooptagelse af dykker 
inspektionen.inspektionen.inspektionen.inspektionen.



SSSSaaaammmmttttiiiiddddiiiigggg    vvvviiiillll    vvvviiii    ggggeeeerrrrnnnneeee,,,,    ssssllllåååå    eeeetttt    ssssllllaaaagggg    ffffoooorrrr    kkkkaaaallllkkkkkkkknnnnuuuusssseeeerrrreeeennnn,,,,    ssssoooommmm    kkkkaaaannnn    aaaaffffhhhhjjjjæææællllppppeeee    pppprrrroooobbbblllleeeemmmmeeeerrrr    mmmmeeeedddd    
kalk i vandet.kalk i vandet.kalk i vandet.kalk i vandet.

Meget mere herom, ved vores bord i restauranten.Meget mere herom, ved vores bord i restauranten.Meget mere herom, ved vores bord i restauranten.Meget mere herom, ved vores bord i restauranten.Meget mere herom, ved vores bord i restauranten.Meget mere herom, ved vores bord i restauranten.Meget mere herom, ved vores bord i restauranten.Meget mere herom, ved vores bord i restauranten.

Her vil du også kunne få, skriftligt materiale vedr. rensning og inspektion.Her vil du også kunne få, skriftligt materiale vedr. rensning og inspektion.Her vil du også kunne få, skriftligt materiale vedr. rensning og inspektion.Her vil du også kunne få, skriftligt materiale vedr. rensning og inspektion.
Samt en mere personlig snak om jeres vandværk.Samt en mere personlig snak om jeres vandværk.Samt en mere personlig snak om jeres vandværk.Samt en mere personlig snak om jeres vandværk.


