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Aktiviteter i 
DTU Center for Hygiejnisk Design

 EHEDG-test af udstyr i lukket proces, som er en del af 
certificeringsprocessen

 Udvikling af testmetode for certificering af åben procesudstyr

 Certificering af procesudstyr

 Undersøgelser med biofilm og dens fjernelse fra overflader

 Rengøring og desinficering af overflader i åbne og lukkede processer

 Standard test af desinfektionsmidlers mikrobiologisk virkning 
enten ved standardbetingelser eller med specifikke
procesparametre

 2-dage grundkursus i hygiejnisk design (HD) med fokus på udstyr, 
fødevarer eller bygninger afholdes hvert forår og efterår på DTU

 1-d eller 2-d HD-grundkursus kan også afholdes i virksomheden

 4-d avanceret HD-kursus (med eksamen) afholdes hvert efterår

DTU Fødevareinstituttet

HD-Centeret tilbyder din virksomhed
en professionel medspiller med fokus på

 Forskning og/eller opgaver vedrørende hygiejnisk design 
og rengøring

 At bidrage til at forbedre industriens konkurrence

 Tester og certificere udstyr for rengøringsvenlighed og 
design efter European Hygienic Engineering & Design 
Group (EHEDG) Guidelines

 Centeret er et DANAK akkrediteret og 
EHEDG autoriseret testinstitut
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Forskning potentiale i 
hygiejnisk design og rengøringsprocesser
 Vaskbar udstyr, som er certificeret i henhold til EHEDG 

principper, er en konkurrencefaktor producenterne mellem.

 Hygiejnisk Design-forskning potentialet ligger i at proces-
industrien kræver certificerede, vaskbar udstyr, hvilket 
igen fører til besparelser i miljø og ressourcer (f.eks. vand, 
kemikalier, arbejdsbyrde og tid), når udstyret er vedligeholdt 
og serviceret i overensstemmelse med instruktionerne.

 Betydningen af forskning/opgaver i rengøring demonstrere, 
hvilke af de godkendte kemikalier, som er 
effektive i de processer, som selskabet har.

 Derefter kan virksomheden bruge prædiktiv 
mikrobiologi at indstille holdbarhed af 
produkterne.

DTU Fødevareinstituttet

Center for hygiejnisk design –
EHEDG centrets historie på DTU

 09/2011 – EHEDG godkender at DTU kan blive 
ny EHEDG Test Center

 2012-13 – IPU og DTU Fødevareinstituttet samarbejdede 
om design og opbygning af centeret

 11/2013 – DTU Center for Hygiejnisk Design åbner 
officielt

 04/2014 - DTU Center for Hygiejnisk Design fik DANAK 
akkreditering efter ISO 17025; der er gyldigt til April 
2018

 05/2014 – efter EHEDG-vedtægter skal de første 
kommercielle forsøg bevidnes af en EHEDG test 
ekspert. Dette blev gjort i uge 20 (2014), hvor en 
expert fra München besøgte DTU og overvågede udførelsen.
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Eksempel: Test-serie med maskinsko

Kilde - http://www.ngi.dk/product-configurator/

DTU Fødevareinstituttet

UV lys, der anvendes til 
at eksponere bakterierne

- Den certificerede hygiejnisk maskinsko 
er ren

- Spindlen på standard maskinsko er 
tilsmudset med bakterier

- Standard vs. hygiejnisk: Det tager 
mindst 20% flere ressourcer, at nå 
det samme niveau af rengøring på en 
standard maskinsko vs. på en 
hygiejnisk maskinsko

- Ressourcer kan være tid, vand, 
rengøringsmidler, penge, mv

- Kilde - http://www.ngi.dk/product-
configurator/

- Forsøg viste efter 4 sek. skylning, at der var 57% mere snavs på en 
ikke-EHEDG certificeret maskinsko end på en EHEDG certificeret; 
den tilsvarende værdi efter 2 sek. skylning var 70% mere snavs


