
Vikans vejledning til 
farvestyring



Ved at adskille rengøringsudstyr, rekvisitter til håndtering 
af fødevarer og andre rekvisitter og redskaber i veltilrette- 
lagte, farvekodede områder kan du opnå endnu større 
fødevaresikkerhed, da risikoen for krydskontaminering 
fra ét område til et andet reduceres.

Farvestyring er let at implementere, når det udføres 
korrekt fra starten. Denne vejledning giver dig en kort 
introduktion til fordelene ved farvestyring samt nogle 
praktiske tips til at føre det ud i livet. Hvis du vil vide 
mere eller har specifikke spørgsmål, bedes du 
kontakte din Vikan-repræsentant.

Hvorfor bruge farvestyring?
Farvestyring sikrer større fødevaresikkerhed ved at 
gøre det lettere at lave en effektiv adskillelse af processer, 
zoner og udstyr i fødevareproduktionen og dermed  
minimere krydskontaminering. Farvekoder kan integreres  
i dine arbejdsprocesser som en naturlig del af god
 fremstillingspraksis (GMP) eller som et proaktivt tiltag 
for at reducere risici i overensstemmelse med 
HACCP-kravene.

Fødevaresikkerhed 
er afgørende under 
fødevareproduktion. 
Gode hygiejne- og 
rengøringspraksisser 
øger fødevaresikkerheden.



Vidste du det…?
Både EF-forordning nr. 852/2004 og 

den amerikanske FDA Food Safety 

Modernisation Act pålægger alle 

fødevareproducenter at have en skriftlig 

fødevaresikkerhedsplan indeholdende 

en systematisk risikoanalyse, en risiko- 

vurdering samt en beskrivelse af  

implementering af kontrolforanstaltninger. 

Hvad er GMP?
God fremstillingspraksis (GMP – Good 

Manufacturing Practice) beskriver 

de forhold og praksisser, som er 

nødvendige for sikkerheden og 

sundheden i fremstillingen, forarbejd-

ningen, pakningen og opbevaringen 

af fødevarer. I al relevant fødevare-

lovgivning og alle fødevarestandarder 

lægges der stor vægt på at overholde 

kravene til GMP.

Hvad er HACCP?
HACCP-systemet (Hazard Analysis 

and Critical Control Point) er designet 

til at sikre korrekt analyse og kontrol 

af biologiske, kemiske og fysiske 

risikofaktorer gennem hele fødevare-

produktionen: fra råvareproduktion til 

fremstilling, distribution og indtagelse.

Væsentlig for  
GFSI-godkendelse
De GFSI-anerkendte (Global Food Safety Initiative) fødevare-
standarder BRC, FSSC 22000, IFS og SQF kræver alle særlige 
foranstaltninger, der skal forhindre krydskontakt og kryds-
kontaminering. Farvestyring er særligt velegnet til dette. 
I BRC-standarden er det obligatorisk, at rengøringsrekvisitter 
er klart afmærket alt efter anvendelsesformål, fx ved hjælp af 
farvekoder.

Farvemærkning af rekvisitter og udstyr 

er også i overensstemmelse med 5S 

LEAN-systemet, som anvender fem trin – 

sortér, systematiser, systematisk rengøring, 

standardiser og selvdisciplin – til at sikre den 

korrekte rækkefølge, systematisering og 

ansvarsfordeling i en produktionsproces eller 

et produktionsanlæg.

BRC Global Standard for Food Safety 
8. udgave  
kræver farvestyring eller mærkning til 
identifikation af rengøringsrekvisitter.

FSSC 22000 Version 4.1  
består af ISO-standarder, som anfører 
behovet for kontrol af krydskontakt og 
krydskontaminering.

IFS Food Standard 6.1  
nævner, at den påtænkte brug af  
rengøringsrekvisittert skal være tydeligt 
anført. Rengøringsrekvisitter skal anvendes  
på sådan vis, at krydskontaminering undgås.

SQF-forskrifterne om fødevareproduktion, 
8. version 
kræver, at funktioner, produkter og zoner 
opdeles alt efter risikofaktorer.
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Du minimerer risikoen for, at dine produkter 
kontamineres med mikroorganismer, allergener 
og fremmedlegemer ved at adskille trin, sektioner 
og områder i fødevareproduktionen. 

Du reducerer risikoen og udgifterne ved tilbage-
trækning og tilbagekaldelse, da riskoen for kryds-
kontaminering i de færdige produkter mindskes. 

Du fremskynder processerne ved at sikre, at 
udstyret er let at finde og er opbevaret de rigtige 
steder. Denne tilgang er også i overensstemmelse 
med HACCP-principperne for monitorering og 
kontrol. 

Du undgår misforståelser. Et farvestyringssystem er 
let at forstå og lære – uanset sprogfærdigheder. 

Du kan forbedre sikkerheden ved at fremme 
en kultur, der opfordrer medarbejdere til at tage 
ansvar for deres udstyr og arbejdszoner. 

Du forlænger levetiden på dit udstyr ved at sikre, 
at det opbevares korrekt på kroge, vægophæng 
og shadow boards. 

Du reducerer udgifterne til udskiftning af udstyr, 
da det holder længere. 

Du reducerer mængden af rekvisitter og udstyr 
i fødevareproduktionen. 

Du skaber et pænt og velorganiseret arbejds-
område med klart fokus på fødevaresikkerhed. 
Dette giver kunder, myndigheder, auditører og 
andre besøgende et attraktivt indtryk af 
virksomheden.

Fordelene ved 
farvestyring



Forbered dig rigtigt
Før du begynder at bruge farvekoder i fødevareproduktionen, er det vigtigt at svare på 

følgende spørgsmål:

?

?

?

Hvilke potentielle risikofaktorer er der i fødevareproduktionen?
Du skal identificere alle potentielle risikofaktorer (allergener, fremmedlegemer, 
mikroorganismer) i produktionen på baggrund af den type fødevare, du producerer, 
samt dine produktionsprocesser, dit kundesegment, lovgivning og certificeringer. 
Hvis du har en HACCP-plan, har du allerede identificeret disse faktorer og vurderet 
de hermed forbundne risici.

Er der risiko for, at mine produkter kan blive kontamineret af allergener? 
Hvis du svarer ja, så er den ideelle farvestyringsløsning at give rekvisitter og udstyr,  
som kommer i kontakt med allergener, en specifik farvekode.

Er din fødevareproduktion opdelt 
i zoner?
Hvis dine produktionsfaciliteter allerede er 
opdelt i zoner, kan du basere farvestyringen 
på de eksisterende zoner, hvis dette er praktisk 
muligt. Giv hver zone sin egen farve, så det er 
let at identificere udstyr og rekvisitter, der hører 
til den enkelte zone, og hold disse adskilt.

Zoneinddeling kan også anvendes for 
produktionslinjer for at nedsætte risikoen 
for krydskontaminering mellem de enkelte  
produktionslinjer. Denne slags zonekontrol  
indebærer, at der tildeles en farve til rekvisitter, 
der udelukkende er beregnet til brug i et 
bestemt område og/eller en bestemt 
produktionslinje.



Tips og tricks til effektiv 
implementering af 
farvestyring

Brug farvekombinationer, der er egnede til farveblinde. 
Farveblindhed ses hos cirka otte procent (1 ud af 12) 
af alle mænd og cirka 0,5 procent af alle kvinder. 
Brug forskellige nuancer og kontraster for at gøre det 
lettere for farveblinde medarbejdere at skelne mellem 
farverne. Hvis du er i tvivl, så tag et billede af farverne, 
og konverter det til sort og hvidt. Hvis du kan se forskel, 
er nuanceforskellen tilstrækkeligt tydelig.

Brug kontrastfarver. 
Kontrastfarver gør, at du let kan få øje på plaststykker eller 
vildfarne børstehår fra rengøringsrekvisitter i fødevaren. 
Du bør selvfølgelig altid inspicere og udskifte rengørings-
udstyr og rekvisitter til fødevarehåndtering, så snart de 
viser tegn på slid.



Sørg for, at farverne giver mening. 
De farver, du vælger, skal give mening for dine 
medarbejdere. Hvis det er muligt, skal du vælge 
farver, der er logisk forbundne med en bestemt 
zone eller et bestemt fødevareprodukt. 

Gør det enkelt. 
Begræns antallet af farver så meget som muligt. 
Forsøg ikke at tildele farver til hvert eneste trin i en 
kompliceret proces. Hvis farvestyringssystemet er for 
kompliceret, vil medarbejderne ikke forstå eller følge det.

Brug skiltning til at gøre det klart.  
Understøt farvestyringssystemet med god skiltning 
(brug billeder eller flersproget tekst, hvor det er 
nødvendigt) for at sikre, at systemet følges korrekt.

Undgå komplicerede farvekombinationer.  
Vi anbefaler, at farver ikke kombineres på de 
enkelte rekvisitter eller i de enkelte rekvisitgrupper, 
men at den samme farve i stedet bruges på 
håndtag samt koste- og skraberhoveder.
 

En Vikan farvestyringsgennemgang giver dig 
en farvestyringsplan, som du kan bruge til at få 
overblik over hele anlægget eller området.
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Præsenter din plan til hele virksomheden.
Hold først et møde med alle ledere på alle 
skift for at sikre, at de forstår systemet, 
og implementer derefter løsningen for alle 
medarbejdere.

Vælg farver, der passer til alle dine 
behov inden for rengøring og fødevare-
håndtering. 
Vi anbefaler, du bruger standardfarverne 
(grøn, blå, rød, hvid og gul) i de større farve-
zoner, hvor der er behov for mange forskellige 
former for rengøringsudstyr og rekvisitter 
til fødevarehåndtering. Du kan bruge andre 
farver – som pink, orange, lilla og limegrøn 
– i mindre områder med fokus på højrisiko- 
og allergenkontrol, hvor der bruges færre 
rekvisitter til rengøring og fødevarehåndtering.

Gennemfør farvestyringsprogrammet fuldt ud.  
Implementer dit farvestyringssystem inden for alle områder 
på én gang. Angiv for klarheds skyld en bestemt dato for 
udfasning af det gamle system samt en klar startdato for 
det nye farvestyringssystem.



Gennemfør planen.
Sørg for, at indkøbsafdelingen, kvalitetschefen og 
medarbejderne anvender samme dokumentation, 
så alle kan følge det samme system.

Lav en vedligeholdelsesplan for farvestyringen. 
Kontrollér og gennemgå din farvestyringsplan 
regelmæssigt, og tjek og vedligehold dit udstyr 
for at maksimere kontrollen af krydskontaminering.

Match farven på rekvisitter og opbevaringssted. 
Sørg for, at rekvisitterne opbevares det samme sted, 
som de bruges, og anvend farvekodet opbevaring, 
såsom shadow boards og vægophæng.



Eksempler på god praksis for farvestyring

Farvestyring efter 
anvendelse
Vælg én farve til udstyr og rekvisitter, som kommer i kontakt med fødevarer 
og overflader med fødevarekontakt, og en anden farve til udstyr og rekvisitter, 
som ikke gør. Vælg desuden en bestemt farve til rensning af afløb.

Der er ingen bestemte regler eller bestemmelser om, hvilke farver der skal 
bruges specifikke steder i en fødevareproduktion. For at øge fødevaresikker-
heden anbefaler vi at vælge en farve, som står i tydelig kontrast til den fødevare, 
du producerer.

Afløb
Sort er almindeligvis anvendt til afløb, 
maskinteknik og udendørsarealer, 
da snavs ikke kan ses herpå.

Fødevarekontakt
Blå er almindeligvis anvendt til rengørings-
udstyr, der bruges på overflader med føde-
varekontakt, samt til rekvisitter til fødevare-
håndtering, da få fødevarer er blå.

For eksempel kan grøn bruges til at identificere 
rengøringsudstyr, der anvendes på gulvet. 

Ingen fødevarekontakt



Eksempler på god praksis for farvestyring

Farvestyring efter 
anvendelse

I stedet for at bruge nye farver til forskellige 
produktionslinjer inden for en farvekodet zone 
kan farvekodede elastikker sættes på udstyr for 
at kunne adskille rekvisitter, som bruges på en 
specifik linje eller til en specifik proces.

Andre farver – som pink, orange, lilla 
og limegrøn – kan bruges til at skelne 
mellem rekvisitter, der anvendes med 
bestemte allergener.

Allergener

Allergener eller 
kemikalier

Brug rekvisitter i mere diskrete 
farver (brun og grå) i meget synlige 
områder, såsom gangarealer.

Lager



Dette er særligt vigtigt i fødevareproduktion, hvor disse trin skal 
holdes adskilt for at undgå krydskontaminering.
I produktioner med kødforarbejdning og i køkkener bruges der for 
eksempel ofte farvekoder til at skelne mellem råt kød og tilberedt 
kød eller mellem delvist tilberedte eller rå fødevarer og færdige 
produkter.

Eksempler på god praksis for farvestyring

Farvestyring 
efter proces

RÅ TILBEREDT



Udpeg farver til de forskellige zoner for at kunne adskille de rekvisitter 
og det udstyr, der hører til zonerne. Dette kan afhjælpe mange 
problemer – fra forebyggelse af kontaminering til korrekt organisering 
og opbevaring af rekvisitter – og det hjælper medarbejderne til at 
tage ansvar for rekvisitterne i deres arbejdszone.

Eksempler på god praksis for farvestyring

Farvestyring 
efter zone



Problem: Der er ikke nok mennesker involveret i 
planlægningen.

Løsning: Involver dine lederteams, indkøbere og 
produktionsarbejdere helt fra starten. Når alle 
involveres, sikres engagement –og bedre udførsel – 
fra begyndelsen.

Problem: Beslutningerne tages for hurtigt.

Løsning: Farvestyringen bør planlægges nøje under 
hensyntagen til dit anlægs, dine processers og 
dine medarbejderes særlige krav samt auditørkrav. 
Justér løbende din plan for at sikre, at den passer 
til din virksomheds unikke behov.

Problem: Intet overordnet undervisningsprogram.

Løsning: Det er vigtigt, du sikrer, at dit team –  
på alle virksomhedens niveauer – bliver undervist 
tilstrækkeligt til at gennemføre farvestyringsplanen 
korrekt. Tilrettelæg undervisningsprogrammet 
tidligt, så dine medarbejdere fra starten ved, 
hvordan man arbejder med farvestyring.

Problem: Farvestyringssystemet er for komplekst.

Løsning: Farvestyringssystemer fungerer bedst, 
når de er så simple som muligt. Begræns din 
farvestyringsplan til så få farver som muligt. Hvis 
systemet er simpelt, hjælper det alle med at forstå 
og overholde planen. 

Problem: Der er ikke tilstrækkelig kontrast mellem 
farverne og fødevarerne.

Løsning: Vælg farver, der står i tydelig kontrast 
til fødevarerne for at sikre, at fremmedlegemer 
(børstehår eller plaststykker) let opdages, så føde-
varesikkerheden øges..

Problem: Indkøbere vælger de billigste løsninger.

Løsning: Nogle gange fungerer den billigste 
løsning, men en lav startinvestering resulterer ofte i 
udgifter på sigt, da udstyr skal skiftes oftere, og der 
kan være øget risiko for kontaminering af fødevarer. 
Sørg for, at dine indkøbere forstår de langsigtede 
behov samt betydningen for fødevaresikkerhed og 
kvalitet, så de kan vælge de bedste løsninger fra 
starten.

Problem: Alle er for fokuserede på det overordnede 
billede.

Løsning: Det er vigtigt at have det overordnede 
billede in mente, men løsningen skal være praktisk. 
Husk at stille detaljerede spørgsmål, når du designer 
planen og vælger udstyr. Vil udstyret fungere i 
praksis? Er det holdbart nok? Er designet hygiejnisk? 
Er det egnet til kontakt med fødevarer og medfølger 
den fornødne dokumentation? Hvor let kan det 
opbevares?

Mulige faldgruber 
ved farvestyring



Inden for fødevareproduktions- og forarbejdnings-
industrien skal man følge stramt regulerede systemer 
og procedurer for at kunne overholde kravene og sikre 
fødevaresikkerheden. Et farvestyringssystem til dine 
arbejdsområder, rekvisitter og udstyr er en simpel måde 
at undgå krydskontaminering på samt sikre, at du er 
bedre rustet til at overholde GFSI-godkendte standarder 
for fødevaresikkerhed. Når det implementeres korrekt 
skal farvestyringen være let at forstå, og det skal 
opfordre medarbejdere til at tage mere ansvar for 
fødevaresikkerhed og renlighed i deres arbejdsområder.

Det er let at komme i gang
Du skal bare kontakte din lokale Vikan-repræsentant. 
Vi er altid glade for at kunne hjælpe dig med råd og 
vejledning. For at gøre det lettere for dig at implementere 
farvestyring har Vikan udviklet en serie af farvekodet 
rengøringsudstyr, rekvisitter til fødevarehåndtering 
og opbevaringsløsninger. Alt udstyr leveres med 
dokumentation, herunder tekniske specifikationer og 
en EU-overensstemmelseserklæring for fødevarekontakt, 
hvor det er relevant.

Farvestyring til øget 
fødevaresikkerhed

Vi tilbyder vores kunder en gratis og fortrolig service til 
udvikling af farvestyring i virksomheden. Vi kalder det en 
farvestyringsgennemgang. Det indebærer en omfattende 
gennemgang af din virksomhed, hvor hygiejnemæssige 
udfordringer identificeres og håndteres. Dette inkluderer 
en farvestyringsplan, optimering af rengøringspraksisser 
og en gennemgang af rengøringsudstyr og rekvisitter til 

håndtering af fødevarer. En farvestyringsgennemgang 
udført af en kompetent Vikan-hygiejnespecialist kan 
sikre, at din virksomheds rekvisitter til rengøring og  
fødevarehåndtering, samtprocedurer hele tiden opfylder 
gældende krav, så virksomheden kan bestå alle hygiejne- 
kontroller.

Vikans hygiejniske zoneinddeling 



Kontakt os
Ønsker du yderligere oplysninger om vores 
produkter eller farvestyringsydelser, så kontakt din 
salgsrepræsentant eller Vikans kundeservice.

www.vikan.com
danmark@vikan.com
+45 9614 2610


