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0. Indledning
Projektarbejdet om drift, renovering og nyetablering af store kloakledninger er
igangsat på initiativ af København, Århus, Aalborg og Odense kommuner, primært
med det formål at der hos den enkelte kommune lå en betydelig erfaring om store
kloakledninger på nogle områder, som måske kunne være til gavn for en af de andre
kommuner – og omvendt.
Projektet er ikke ment som en opslagsværk, men i højere grad at få nedskrevet
erfaringerne, og måske få større fokus på områder, hvor det er nødvendigt at få
foretaget udviklingsarbejde eller erfaringsindsamling.
Projektet er igangsat som en arbejdsgruppe under DANVA’s Afløbskomité, og der
har udover de fire nævnte kommuner deltaget repræsentanter fra
Renoveringsbranchen (SSTT), Plastindustrien i Danmark og Afløbsfraktionen, Dansk
Beton Industriforening.
Projektet har haft følgende kommissorium:
Store ledninger er karakteriseret ved deres størrelse, deres ofte særlige konstruktion
og de materialer, der er anvendt, samt at de har en stor funktionsmæssig betydning
enten i forbindelse med nedbør eller fordi de er særligt spildevandsførende.
Disse forhold medfører særlige problemer i forbindelse med drift, renovering og
nyetablering.
Der nedsættes en projektgruppe, som med udgangspunkt i nedenstående
problemområder skal :
• Udarbejde en oversigt, der anskueliggør de særlige problemstillinger, der er ved
store ledninger
• Fremkomme med en redegørelse for de af problemområderne, hvor der
eksisterer brugbare løsninger – erfaringer fra udlandet skal også inddrages
• Komme med oplæg til hvordan brugbare løsninger kan tilvejebringes på de
områder, hvor de ikke findes i dag
Definition på store ledninger:
Store ledninger er ledninger hvor et af tværsnittene er på eller over 1000 mm.
Følgende personer har deltaget i arbejdsgruppen:
Olav Bennike
Niels Kofod Andersen
Bent Laursen
Vibeke Wulf Bundesen
Kim Lorentzen
Lars Gaarn Jensen
Steffen Hvorslev
Ulf Zinn
Arne Bonnerup

Aalborg Kommune, Formand for arbejdsgruppen
Københavns Energi, Afløb
Odense Vandselskab
Århus Kommune, Miljøkontoret
Århus Kommune, Miljøkontoret
Per Aarsleff A/S, (SSTT)
SBH Consult A/S, (Afløbsfraktionen, Dansk Beton Industri)
Uponor, (Plastindustrien i Danmark)
Bonnerup Consult
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Endvidere har Villy Nielsen, Københavns Energi og Søren Madsen, Århus Kommune
deltaget i de indledende møder.
Der har herudover været en række personer, der har bidraget med informationer og
erfaringer. Arbejdsgruppen er taknemmelige for disse konstruktive bidrag, og ser
gerne at dette arbejde kan fortsættes som en dynamisk proces, hvor indsamling af
erfaringer på området kan foregå på en mere systematisk måde.

Konklusion
Denne konklusion er udelukkende udarbejdet af gruppens DANVA repræsentanter.

Generelt er det næsten samme problemstillinger der gør sig gældende for store rør
som for mindre, men løsningen af problemerne er ofte anderledes. Reparation og
nyanlæg af store rør er meget omkostningstungt og kan medføre store gener for
brugerne.
I udførelsesfasen er det vigtigt at sikre at anlægget udføres korrekt, af hensyn til den
hydrauliske funktion og selvrensningsevnen. Der er endnu ikke mange erfaringer
med automatiske skyllesystemer, hvorfor gruppen opfordrer til, at de etablerede
skylleanlæg følges med henblik på at indsamle yderligere viden.
TV inspektion af store rør er vanskelig pga. dårlige lysforhold. Derfor bør inspektion i
ledninger over ø 1200 udføres ved manuel inspektion evt. med håndholdt kamera.
Der mangler en standardisering af rapportering ved manuel inspektion. Konstateres
der under inspektion begyndende skader anbefales det at udtage materialeprøver af
rørene for at afdække skadernes omfang.
Totalrenovering af store rør er meget omkostningskrævende. Ved evt. strømpeforing
af en ledning er det væsentligt at kende det eksisterende rørs reststyrke.
Baggrunden for dette er, at tykkelsen af strømpen kan reduceres såfremt det
eksisterende rørs styrke kendes. Der savnes non-destruktive metoder til
bestemmelse af reststyrke i betonrør.
Strømpeforing kræver afpropning af ledningen i op til en uge. Konsekvensen af evt.
oversvømmelser ved nedbør i denne periode skal vurderes og
afværgeforanstaltninger i form af omledning/overpumpning etableres.
Manuel reparation eller løbende observation kan ofte udskyde renovering i en
periode på 10-15 år.
For nye plast- og betonrør ønskes en dokumenteret teoretisk levetid på min. 100 år.
Ved lægning af nye ledninger i beton skal man ved modtagekontrollen være specielt
opmærksom på skævheder og revner/stenreder i rørene. Når røret er installeret er
det i praksis ikke muligt at udskifte. Generelt er en bedre kvalitet og kvalitetskontrol af
betonrørene ønskelig. Der savnes dokumentation for levetiden.
For plastrør eksisterer der teoretisk dokumentation for levetid op til 50 år, men her
mangler til gengæld praktisk erfaring. Nogle af de dobbeltprofilerede rør har relativ
5

DANVA, Rapport nr. 50

lille godstykkelse, hvilket næppe er hensigtsmæssig, såfremt 100 års levetid skal
opnås i praksis.
Ved installation af plastrør bør man have fokus på komprimeringen af
omkringfyldningen så rørene ikke presses op eller deformeres. Ved opdriftssikring af
plastrør bør regnes med grundvand til terræn.
En række nye fælles europæiske standarder skal implementeres
de kommende år. Mange af de nye standarder betyder desværre også en lempelse
af kvalitetskravene. For at imødegå dette samt på væsentlige områder at sikre et
kvalitetsløft bør der udarbejdes branchevejledninger for både plast- og betonrør.
Plastindustrien har igangsat dette arbejde.
Det er gruppens ønske, at nærværende rapport kan videreudbygges med dels
eksempler på spændende cases, relevante referencer eller kommentering af de
anførte betragtninger.
Alle kommentarer er derfor ønskelige, og kan stiles til Komiteen for Afløbsteknik
under DANVA.
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1. Renholdelse og oprensning
Der er i de fleste driftsorganisationer i kommunerne ikke skelnet mellem drift af store
og små ledninger. Men specielt aflejringer kan i store ledninger hobes op over en
årrække uden det giver anledning til store gener. Først når oprensningen skal
foretages viser problemerne sig ofte.
Der er efterfølgende skitseret de erfaringer der har været omkring renholdelse af
specielt store ledninger, hvor det adskiller sig væsentligt fra drift af de mindre
ledninger.

1.1 Ledningsfald
Da mange store ledninger virker som rørbassiner er ledningsfaldet ikke i sig selv
afgørende. Det der kan være afgørende er, om vandhastigheden i løbet af
regnhændelsen bliver så stor, at der opstår selvrensende effekt (det kan være i
f.eks. fyldningsfasen eller tømningsfasen) og at det bundfældede materiale derved
kan blive transporteret længere nedstrøms i systemet til ledninger med mere
konstant god selvrensningsevne.
I København er der eksempler på rørbassiner (såvel rektangulært profil som rundt
profil), der ligger med mindre end 1 o/oo fald, som har en relativt god
selvrensningsevne. Dette skyldes formentlig at ledninger ender med eller løber ud til
en dybere liggende ledning, som de bundfældelige stoffer kan skylles ud i under
fyldningen eller tømningen af ledningen.

1.2 Rørgeometri
Der er ikke lavet systematiske undersøgelser af hvilken rørgeometri, der giver den
bedste selvrensningsevne. Et forslag til gruppering kunne være: Spidsbundede rør,
cirkulære rør og ægformede rør, hvilke alle er velegnede former med hensyn til god
selvrensningsevne. Forskellige undersøgelser og
erfaringer peger mod de spidsbundede rør, som dem
med den bedste selvrensningsevne for små
vandføringer. Da de til gengæld har problemer vedr.
tætte samlinger og når de skal renoveres og
rodskæres er forskellen ikke større end at runde rør må
være den foretrukne rørtype indenfor de normale
handelsmæssige rørdimensioner i Danmark.
Øjestensformede rør kan ikke anbefales. Hvis
øjestenen slammer til, er den meget vanskelig at
oprense med højtryksspuling, fordi spulehovedet ikke
kan styres ned i øjestenen. Århus har udviklet et
specielt spulehoved til øjestensformede ledninger.
Rektangulære ledninger med svag hældning mod
midten af røret kan godt være selvrensende, hvis
vandhastigheden en gang imellem kommer over 1

Billede 1.1: Styring af
spulehoved til øjestensformede ledninger, Århus
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m/sek.. (Eksempel fra København).
Skive kommune har udført et projekt, hvor et ø2000mm PE rørbassin er udformet
med ø300mm rørskål i bunden til tørvejrsspildevandet. Der er ingen driftserfaringer
med dette endnu.

Billede 1.2: Epoxy behandling af banketter, Aalborg

Aalborg har endvidere nærmere
undersøgt 5 rørbassiners funktion
herunder deres selvrensningsevne.
Alle bassiner fyldes ved hjælp af en
neddrosling i afløbet f. eks. en
vandbremse. Konklusionen på
undersøgelsen var, at det ikke er
muligt at undgå aflejringer alene
ved ændring af bygværkernes
fysiske udformning, som f.eks.
stejle banketter. For at lette
rengøringen behandler Aalborg
banketterne med epoxy. Dette har
man gode erfaringer med.

1.3 Materiale/overflade
PH-consult har for rørproducenterne for beton og plastrør i Danmark lavet en
undersøgelse af hvilke ruheder der bør benyttes og hvilke der i praksis benyttes ved
dimensionering og analyser af afløbssystemer.
For ledninger, der er anlagt korrekt, anbefaler rapporten, at man for
spildevandsledninger og for vandhastigheder under 1 m/sek bruger ruheden 3,0 mm
for betonrør og 1,5 mm for plastrør. For vandhastigheder over 1 m/s anvendes 1,5
mm for betonrør og 0,6 for plastrør. For separat regnvand anvendes 0,6 mm for
begge typer.
Det understreges dog at materialet der ligger til grund for disse tal er spinkelt og de
eksisterende forhold skal vægtes højt. ”Undersøgelsen har vist, at strækningsruheder
dækker over meget andet end rørmaterialets ruhed. Normalt er i denne ruhed
inkluderet effekten af lunker, biofilm, sediment, rørsamlinger mv. Dette passer med,
at det er denne samlede ruhed, der benyttes ved beregninger på afløbssystemet.
Den altdominerende parameter er systemets fysiske tilstand. Hvis ikke systemets
tilstand er tilfredsstillende mindskes vandføringsevnen betydeligt svarende til en
mangedobling af ruheden. Det samme gælder for afløbssystemer med væsentlige
sedimentaflejringer”. Rapportens konklusioner ”er derfor kun relevante i forbindelse
med vurdering af afløbssystemer med en tilfredsstillende tilstand og som i al
væsentlighed lever op til, almindelige regler om lægning af afløbssystemer, herunder
kravet til selvrensning”.
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1.4 Vandhastighed
Teoretisk set har vandhastigheden stor betydning for selvrensningsevnen. Der er
ikke dokumenterede praktiske eksempler, der nærmere belyser dette. En håndregel
kan være, at vandhastigheden helst skal over 1 m/sek. før en selvrensende effekt
kan opnås.

1.5 Sand fra vejbrønde – oprensning, udformning
Velfungerende vejbrønde med sandfang og regelmæssig oprensning af vejbrøndene
formodes at have en positiv effekt på reduktion af sand og grusforekomster i
kloaksystemet.
Der mangler en undersøgelse af vejbrøndenes funktion. Det er endvidere et problem
med dårligt udførte stik fra vejbrønde, der ofte udføres af uautoriseret personale, og
at der ikke stilles krav om VA-godkendte materialer.

1.6 Højtryksspuling
De fleste tværsnitsprofiler kan højtryksspules på nær de øjestensformede, som giver
problemer med opspuling af sand og grus på banketten.
Tværsnitsareal op til 2 m i diameter kan højtryksspules fra terræn. Større
tværsnitsareal og ledninger med fladbundet profil kræver personadgang til ledningen
med de deraf følgende arbejdsmiljømæssige problemer. Her kan det også være
hensigtsmæssigt at arbejde med flere spulevogne, så f.eks. en vogn med stor
spulekapacitet spuler og en anden vogn suger sandet op.
Ved faste aflejringer kan man eventuelt bruge en tørstofsuger.

1.7 Sandfang på ledningssystemer
Sandfang anvendes ikke generelt på fælles- eller separatsystemer men såvel
Aalborg, Århus, København som Odense har forsøgt sig med sandfang på udvalgte
steder på forskellige ledningsstrækninger.
Aalborg renser ikke længere sine sandfang
op, hvorfor de må betragtes som værende
taget ud af drift.
Århus har udført forsøg med beluftet
sandfang på afløbssystemet og mener det
kan betale sig, hvis ledningerne er svære at
holde rene. Effekten er, at den kage der ellers
lægger sig oveni sandfanget forsvinder.
Århus mener at sandfang nogle steder er
uundværlige, f.eks. foran dykkerledninger.

Billede 1.3: Beluftet sandfang, Århus

København har forsøgsvis lavet sandfang på en ledning, hvor det på en strækning er
vanskeligt at komme til med en højtryksspuler. Forsøget er ikke evalueret endnu.
9
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Odense laver sand- og stenfang i byggemodningsområder. Når byggemodningen er
slut, nedlægges de.

1.8 Automatiske skyllesystemer
Kuglerensning anvendes i København på en strækning gennem en park, hvor
højtryksvogn ikke kan køre. Kuglerensningen har en tilfredsstillende effekt, men der
er problemer med nedsat hydraulisk kapacitet, når kuglen er i ledningen og det bliver
regnvejr. Det kræver også stor manuel indsats.
København har fået installeret et skyllesystem i
to parallelle bassinledninger a 1500 m3 i hver
ledning. Det beregnede skyllevolumen er
beregnet til i alt 140 – 200 m3. Skyllesystemet er
taget i brug ca. 1.oktober 2001. Der er endnu
ingen erfaringer med effekten.
I nye bassinanlæg bliver det mere og mere
almindeligt at installere automatiske skylle- eller
spuleanordninger.

Billede 1.4: Skyllesystem med spjæld,
København

1.9 Manuel optagning af slam
København har indrettet særlig store bassinledninger, så rengøringsmateriel som
Bobcat og fejemaskine kan sænkes ned i ledningen. Metoden er endnu ikke
afprøvet, da oprensning ikke har været nødvendig.

1.10 Rødder, udfældninger
Det er sjældent, at der er rødder i store ledninger.
Der er et særligt problem, hvis der både er rødder og sand. Rødderne kan ikke
skæres på grund af sandet og sandet kan ikke spules væk på grund af rødder.

1.11 Svovlbrinte
Der er sjældent svovlbrinte i store ledninger. Dette kan skyldes det relativt store
luftvolumen med de deraf følgende bedre udluftningsmuligheder.
Store slamforekomster kan dog, hvis der bliver rodet op i dem, afgive svovlbrinte.
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1.12 Undersøgelse af erfaringer med fedtforekomster
Der er sjældent generende fedtforekomster i store ledninger.

1.13 Referenceprojekter
Projekt
Øjestensformede ledninger

Beskrivelse/observation
Spuling med speciel
spulehovedstyring
Rektangulære bassiner
Begrænset aflejring. Adgang for større
(5*3 m)
renholdelsesmateriel etableret.
Rørbassin (ø2000) med lille Effekt på aflejringer undersøges
rør i bunden
Kuglerensning af store
Effektivt men besværligt
ledninger
Skyllesystem på 2 parallelle Erfaringer undersøges pt.
ledninger
Epoxy-behandling af
Reducerer renholdelse af bygværket.
bygværker

Kommune
Århus

Kontaktperson
Leif Nielsen

København

NKA

Skive

Hans Møller

København

NKA

København

NKA

Aalborg

OB

1.14 Sammenfatning
Datamaterialet for drift af store ledninger er relativt spinkelt. Det anbefales, at der af
kommunerne foretages en mere systematisk indsamling af driftserfaringer, og ikke
mindst rapportering, såfremt der er foretaget en analyse af årsagssammenhæng.
Specielt er det vigtigt at nye metoder, eksempelvis skyllesystemer følges nøje, idet
det vurderes, at det kan reducere driftsomkostninger.
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2. Undersøgelse af store ledningers tilstand
Der er efterfølgende beskrevet nogle af de metoder der kan belyse store
kloakledningers tilstand, specifikt hvor kendte metoder for undersøgelse af mindre
ledninger ikke egner sig fuldt ud når det drejer sig om store ledninger.
Med relativ let adgang til visuel inspektion kan det anbefales at afvente udvikling af
evt. skader, eller foretage midlertidig reparation.

2.1 TV-inspektion
Med standardudstyr kan der udføres TV-inspektion i ledninger op til ø1600. TVinspektionen kan under optimale betingelser gennemføres uden problemer selv med
50% vand i ledningen på inspektionstidspunktet. Det skal dog bemærkes, at
tilstedeværelsen af vand i ledningen ofte betyder, at tilstanden af den nederste del af
ledningen forbliver ukendt, samt at aflejringer i bunden af kloakledningen kan gøre
det ”umuligt” at få et traktormonteret kamera igennem ledningen.
Ved store ledninger eller ved ikke-cirkulære ledninger skal der på grund af den
fysiske afstand til rørvæggen påmonteres ekstra lys, ligesom TV-operatøren skal
være meget påpasselig med justering af lyset. Det er et meget udtalt problem ved
inspektion af store sorte ledninger, at en del af lyset blot absorberes af rørvæggen,
så det bliver praktisk taget umulig at gennemføre en traditionel TV-inspektion.
I tilfælde af TV-inspektion af kloakledninger, hvor ledningens form ikke sikrer, at
traktoren/vognen kører ligeud sikres dette ved anvendelse af afstandsholdere til
rørvæggen. Anvendelse af afstandsholdere kan f.eks. blive aktuel ved TV-inspektion
af rektangulære tværsnit/kanaler. Brugen af afstandsholdere kan dog være
problematisk ved indragende stik.
I de tilfælde, hvor vandstanden er større end 50% af ledningsdiameteren, eller hvor
et traktormonteret TV-kamera ikke kan køres gennem ledningen pga. aflejringer,
findes der eksempler, hvor TV-inspektionen med et acceptabelt resultat er
gennemført med TV-kameraet monteret på en ”flåde”. For at kontrollere flådens
position i ledningen fastholdes den med wire i begge ender, og afstanden til
rørvæggen (centrering) bliver sikret med afstandsholdere. Brugen af flådemonteret
kamera er dog sjælden og må betegnes som specialudstyr.
Et alternativ til flåde- og traktormonterede kameraer er brugen af håndholdt kamera,
hvor traktoren i princippet er skiftet ud med en operatør. Ved brug af håndholdt
kamera vil billedet af praktiske årsager blive rystet/vugget, men erfaringerne med
metoden er dog gode. Brugen af håndholdt kamera giver desuden udmærket
mulighed for fokusering på eventuelle skader og kan anvendes, hvis man ønsker en
traditionel TV-rapport udskrevet. Ellers må en visuel inspektion foretrækkes (se
afs.2.2)
Et eksempel fra Århus viser, at en traditionel TV-inspektion kan give et uklart billede
af en lednings tilstand. En 1600x2200 øjestensformet ledning blev TV-inspiceret
uden nævneværdige observationer. En efterfølgende visuel inspektion viste, at
ledningen lokalt var meget dårlig med betydelige korrosions- og udludningsskader
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Billede 2.1: TV-inspektion før udhugning af
pladsstøbt ledning fra 1940’erne

Billede 2.2: TV-inspektion efter udhugning.

/2/. På næste billede er ledningen vist, efter den korroderede/udludede beton var
renset af.
Frederiksberg Kommune har med succes bl.a. inspiceret en ø1500 mm ledning ved
hjælp af et videoovervågningskamera monteret på en lang stang med kraftigt lys, da
man skulle fastslå om der var et stik et stykke inde i ledningen. Grejet blev fremstillet
af et TV-inspektionsfirma og kan være i en kuffert. Ved forsøget observerede man, at
man faktisk fik et temmelig godt førstehåndsindtryk af ledningens tilstand, samt, at
man pga. det kraftige lys kunne se meget langt ind i ledningen.

2.2 Visuel inspektion
Visuel inspektion kan med fordel anvendes i de tilfælde, hvor vandstanden og
kloakledningens dimension tillader det. Den visuelle inspektion giver mulighed for at
komme i fysisk kontakt med de områder af kloakledningen, hvor der er observeret
skader, hvilket åbner op for en bedre vurdering af f.eks. korrosionsobservationer,
udfældninger, indsivning, revner og brud. Det skal gøres opmærksom på, at der i
forbindelse med arbejde i kloakledninger er en række sikkerhedskrav, som skal
overholdes (Kloakbekendtgørelsen mv.). Ved manuel inspektion skal man desuden
være opmærksom på, at plastledninger kan være særdeles glatte at gå i.
Som eksempel på denne videnforbedring kan nævnes en kloakledning i Århus /2/.
Ifølge TV-inspektionen af kloakledningen var der på delstrækninger kontinuerlig
korroderet armering ved ledningens top, som ved tolkningen af TV-inspektionen
formodes at skyldes afskalning af betonen. Den visuelle inspektion viste imidlertid
tydeligt, at den observerede armeringskorrosion ikke var et resultat af afskallet
beton/dæklag, men derimod et resultat af forkert udførelse (se billede 2.1 og 2.2).
Det skal her nævnes, at denne del af kloakledningen var støbt på stedet.
Inspektionen viste, at dæklaget manglede flere steder, mens betonen omkring den
blotlagte armering tilsyneladende havde en acceptabel kvalitet. Den visuelle
inspektion viste desuden, at mørtlen i samlingerne af de enkelte sektioner visse
steder var af dårlig kvalitet, hvilket bevirkede, at der lokalt var 2-8 cm brede huller.
Alle hullerne havde dog en dybde mindre end kloakledningens godstykkelse.
13
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Ved murede kloakledninger er den visuelle inspektion den eneste mulighed for en
vurdering af mørtlens kvalitet. Hvis mørtlen er af dårlig kvalitet, kan kloakledningens
styrke være reduceret betydeligt, ligesom der kan være problemer med tætheden.

2.3 Udvendig inspektion
Brugen af udvendig inspektion er reelt kun aktuel i de tilfælde, hvor det ikke er muligt
at foretage inspektion fra indvendig side, eller hvor kloakledningen er beliggende i et
aggressivt miljø (f.eks. sur jord). Den udvendige inspektion vil af praktiske grunde
(gravedybde, placering m.v.) altid have karakter af stikprøver, hvorfor resultaterne
skal tages med forhold.
På de store afskærende kloakledninger, som er af vital betydning for kloaksystemets
funktion, kan det være umuligt at afbryde driften i den tid, det tager at udføre TVinspektion eller visuel inspektion. I de tilfælde kan udvendig inspektion være den
eneste kilde til information om kloakledningens tilstand.

Billede 2.3: Kraftig
udludning. Betonen var
meget ”mør” ved det
udludede område.

Den udvendige inspektion kan desuden afsløre, om
ledningen f.eks. er blevet forstærket ved omstøbning
eller er behandlet på ydersiden med et beskyttende
asfalt-/tjærelag. Der er i Århus set et eksempel på en
kloakledning, hvor der kun på delstrækninger har været
påført et beskyttende asfaltlag. De steder, hvor det
beskyttende asfaltlag manglede, blev det konstateret
store holdbarhedsmæssige problemer. Dette kan
skyldes grundvand med lavt pH /3/.

2.4 Georadar
Georadar kan teoretisk anvendes til lokalisering af hulrum og fremmedlegemer langs
med en kloakledning. Anvendelse af rutinemæssig hulrumskortlægning vha. radar fra
indersiden af kloakledningerne. Teknikken er kun på forsøgsstadiet. I forbindelse
med et udviklingsprojekt med deltagelse af Århus Kommune, Aalborg Kommune,
Krüger A/S og Dansk GeoService, /3/, er der blevet udviklet en radarantenne til
montering på en traktor/vogn af samme type som anvendes ved TV-inspektion. Det
kræver specialviden at tolke optagelserne og udstyret er kostbart. Det er usikkert om
udstyret bliver videreudviklet til en økonomisk og teknisk brugbar løsning.
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2.5 Udtagning af materialeprøver
Ved udtagning af materialeprøver er der reelt kun mulighed for udboring af cylindre.
Hvis vandstanden i kloakledningen tillader det, kan udboringen med fordel udføres
fra ledningens inderside.
Ved udtagning af en borekerne i betonledninger kan den øjeblikkelige tilstand af
betonen vurderes, men man mangler rørets ”historie” for at kunne sige noget om
restlevetiden. Det er forsøgt at opstille en model til vurdering af restlevetiden /4/. For
at modellen skal kunne fungere i praksis, skal der indhentes mange data for at få et
tilstrækkelig antal parametre bestemt, dette arbejde er ikke iværksat. Reststyrken kan
måles ved en trykprøvning og kan give en idé om restlevetiden.
Til udtagning af cylindrene anvendes en kerneboremaskine. Kerneborets diameter
afhænger af, hvilke type af undersøgelser materialet skal undergå. Hvis cylindrene
f.eks. skal anvendes til måling af trykstyrke, så skal diameteren mindst være 3 gange
størrelsen på det største tilslag, hvilket ved store kloakledninger betyder, at
kerneborets indre diameter skal være omkring 100 mm. Samtidig skal højde/diameter
forholdet være større end 1 og endefladerne skal være planparallelle, hvilket er
vanskeligt med en borekerne fra en rørvæg. Dette har nogle forsøgt løst, ved at
indstøbe endekiler på boreprøven. Det bliver diskuteret om tilstøbning af kiler
medfører en fejlkilde på trykprøvningen.
Hvis cylindrene skal anvendes til måling af porøsitet eller til tyndslibsundersøgelse,
kan udtagningen af prøvelegemer med fordel foretages med et kernebor med en
indre diameter på omkring 50 mm. Ved udboringen af cylindre boltes
kerneboremaskinen fast til rørvæggen /2/.

Billede 2.4: Udtagning af
boreprøve

Udtagningen af materialeprøver er i sagens natur
destruktiv. Efter udboringen af prøveemnerne skal
hullet afproppes f.eks. med en VA-godkendt
plastprop eller ved reparation med en cementbaseret,
acrylforstærket reparationsmørtel. Sidstnævnte er
med gode resultater blevet anvendt i forbindelse med
prøveudtagning fra en stor fællesledning i Søren
Frichsvej i Århus. Reparationen blev her udført med
en 1-komponent reparationsmørtel af typen Sika
MonoTop 650 /2/.

Murede ledninger egner sig ikke til udtagning af boreprøver, her er det bedre direkte
at udtage sten for at fastslå antal sten i tykkelsen, samt vurdere kvaliteten af mørtlen.

2.6 Tørholdelse
I forbindelse med tilstandsvurdering af kloakledninger er det absolut en fordel, hvis
vandmængden i ledningen kan reduceres, så hovedparten af ledningen bliver synlig.
Med henblik på observation af eventuelle lunker er det dog nødvendigt med et
minimum af vand i kloakledningerne.
En ofte anvendt metode til reduktion af vandstanden i store kloakledninger er
indsættelse af spuleudstyr nedstrøms den strækning, som ønskes undersøgt.
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Vedvarende spuling af kloakken bevirker, at vandet opstrøms spulepunktet trækkes
ud, hvilket vil reducere vandstanden.
En anden metode til reduktion af vandstanden er at afproppe kloakledningen
opstrøms den strækning, som ønskes undersøgt. Hvorledes kloakledningen
afproppes afhænger af kloakledningens form og dimension. Ved cirkulære
kloakledninger kan der ofte anvendes en spærrebold, mens det ved ledninger af
anden form kan blive nødvendigt at afspærre kloakledningen med sandsække. Fra
opdæmningen afskæres/overpumpes vandet enten til en anden ledning eller til et
nedstrømspunkt på den undersøgte kloakledning. Anvendelsen af afskæring/
overpumpning er beskrevet i afsnit om overpumpning, og vil derfor ikke blive
nærmere behandlet her.

2.7 Flow og niveaumålinger
Flowmålinger på store kloakledninger er yderst sjældne, hvilket formentlig skyldes, at
flowmålere i denne størrelse er dyre, samt at flowmålingerne stiller store krav til
kloakledningernes geometri /8/. For at undgå forstyrelser af hastighedsfeltet skal der
både før og efter målepunkter være et lige stykke kloakledning.
I forbindelse med flowmåling i kloakledninger anbefales det oftest, at der anvendes
elektromagnetiske målere, mens de mekaniske målere pga. urenhederne i
spildevandet kun sjældent kan anbefales. Erfaringerne med de mekaniske målere
viser, at vingehjulet relativt hurtigt bliver ”sat ud af spil” af f.eks. toiletpapir. Der findes
på markedet desuden transportable flowmålere, som relativt let kan monteres i en
kloakledning.
Den elektromagnetiske flowmåler fungerer populært sagt ved, at der skabes et
magnetfelt vinkelret på kloakledningen. Partiklerne i spildevandet vil, når de passerer
magnetfeltet, generere en spænding som registreres løbende. De registrerede
spændinger bliver efterfølgende omregnet til en partikelhastighed, som sammen med
den målte delfyldningsgrad benyttes til beregning af flowet i kloakledningen.
Den elektromagnetiske flowmåler anvendes bl.a. i et målebygværk, som er bygget
ind på en ø1000 betonledning ved Frejlev, Aalborg Kommune. Målebygværket blev i
1996 etableret i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aalborg Kommune.
Erfaringerne fra målebygværket er blandede. Efter en længere måleperiode viste det
sig, at flowmåleren, på grund af en softwarefejl, ikke var i stand til at registrere det
”rigtige” flow. Flowmåleren blev herefter re-kalibreret, hvilket har forbedret
flowmålingerne betydelig. Det skal her nævnes, at flowmåleren efter kalibreringen
kun har været i drift i relativ kort tid, hvorfor erfaringsgrundlaget p.t. er beskedent.
København har gode erfaringer med elektromagnetiske flowmålere. ADS-målere er
installeret et sted på en ledning, hvor der i forvejen blev målt med en Fischer &
Porter elektronisk flowmåler (ø1000 mm tværsnit). De hidtidige erfaringer viser god
overensstemmelse mellem de to forskellige fabrikater, største afvigelse er på ca. 10
%. Ligeledes er der god overensstemmelse mellem flowmålinger på en rektangulær
ledning og flowmålingerne på en nedstrøms pumpestation.
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Den transportable flowmåler, bedre kendt som en ringmåler, består af en ring, som
monteres inde i kloakledningen (langs rørperiferien). I ringens top er monteret en
ultralydsgiver til måling af partikelhastigheden efter dopplerprincippet, mens der i
bunden af ringen er monteret en tryktransducer til registrering af vandstanden.
Erfaringerne med ringmåleren har vist, at hastigheden er den usikre faktor ved
bestemmelse af flowet. Generelt kræver flowmåling med ringmåler stor tålmodighed,
og der må forventes, at en del målinger går tabt på grund af tilslamning.
Niveaumåling udføres ofte vha. af ultralyd, hvor sensoren enten monteres i top eller i
bunden af ledningen. Erfaringerne med anvendelse af ultralydsmålinger viser, at
denne metode er forholdsvis præcis. Et alternativ til ultralydsmåleren er registrering
af vandstand vha. en tryktransducer. Som beskrevet ovenfor anvendes
tryktransducer f.eks. i forbindelse med ringmåleren. Det skal i øvrigt bemærkes, at
niveaumålingerne alene kan anvendes til bestemmelse af flowet, hvis målingerne
kombineres med en overløbskant eller et Thompson-overfald, herved opnås en ret
præcis måling /6/.

2.8 Sporstofmålinger
Sporstofmålinger kan til tider med fordel anvendes til detektering eller lokalisering af
utætheder i en kloakledning. Utætheder på en kloakledning vil ikke kun resultere i
indsivningsproblemer, men også udsivning af spildevand. Ved sporstofmålinger
anvendes stoffer, som ikke forekommer i hverken spildevandet, den omgivende jord
eller i grundvandet, ofte i form af radioaktive isotoper eller farvestoffer.
Ved undersøgelse af indsivning, doseres sporstof kontinuerlig i en brønd. Når
sporstoffet er fuldt opblandet, påbegyndes prøvetagningen i de enkelte brønde i
afløbssystemet. Herefter analyseres prøverne og vandføringen i de enkelte brønde
kan bestemmes. I nogle danske undersøgelser anvendes der 2 forskellige sporstoffer
til en samtidig måling af både ind- og udsivning i kloakledningerne /7/.
Under ideelle forhold vurderes usikkerheden på selve sporstofmetoden til 1-2 % af
det aktuelle flow /8/. Forholdene i ældre og især store kloakledninger er dog langt fra
”ideelle”. Forhold som f.eks. tilbagestuvning og store vandmængder forøger
usikkerheden væsentligt. Ved store ledninger som f.eks. afskærende ledninger er der
ofte en betydelig tørvejrsstrømning, hvilket især ved undersøgelse af udsivning eller
indsivning over en delstrækning bevirker, at udsivning/indsivning beregnes som en
forholdsvis lille forskel mellem to store tal. Usikkerheden på disse målinger er derfor
stor.

2.9 Faldmålinger
Til undersøgelse faldforholdene i de eksisterende kloakledninger kan med fordel
anvendes faldmålinger. Ved faldmålingerne anvendes en væskefyldt slange med en
tryktransducer for enden. Slangen med tryktransduceren holdes typisk ned mod
bunden af kloakledningen ved hjælp af et blylod. Den væskefyldte slange trækkes
gennem kloakledningen og væskesøjlen/trykket registreres med et fast mellemrum.
Niveauforskellen mellem målepunkterne kan efterfølgende anvendes til beregning af
ledningsfaldet og ledningstracé.
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Selve faldmålerudstyret måler med en nøjagtighed på ±3 mm /9/, men ved ældre
kloakledninger i funktion må der på grund af forhindringer langs bundløbet forventes
en større usikkerhed på de enkelte niveaumålinger. I forbindelse en kontrol af et
nyanlæg i Gammel Hasseris Enge i Aalborg Kommune blev en strækning opmålt 2
gange med et mellemrum på 1 måned. Efterfølgende optegning af måleresultaterne
viste, at de optegnede ledningsforløb var helt identiske. Man bør dog ikke
sammenholde de målte højdeforskelle direkte med opmålte koter, da
faldmåleudstyret kun registrerer længden pr. løbende meter. Der er derfor en
usikkerhed på start og slutmålingen. Problemet kan løses
ved at påbegynde målingen fra midten af en brønd og
efterfølgende ”se bort” fra første og sidste måling. Selve
længdeprofilet er meget nøjagtigt. Prisniveauet er som
almindelig TV-inspektion.

Billede 2.5: Faldmåling

Enkelte entreprenørfirmaer kan nu tilbyde, at udføre
faldmåling
sammen
med
TV-inspektion.
IBAK
kamerasystemer har mulighed for indbygning af faldmåling i
kameraet. Faldmålingen udføres samtidig med kameraet
trækkes retur efter en TV-inspektion. De praktiske
erfaringer med udstyrets anvendelighed mangler endnu.
IBAK oplyser en måleusikkerhed på ± 0,2 %. Det pointeres,
at kalibrering af udstyret er meget vigtig.

2.10 Referenceprojekter
Projekt
Flowmåleudstyr

Kommune
Aalborg (AAU)

Kontaktperson
OB

Aalborg
Århus

OB

Århus

Arne Pedersen

ASD flowmåler

Erfaringer med datatolkning
følges
Gode erfaringer med flowmåling

København

Fischer & Porter flowmåler

Gode erfaringer med flowmåling

København

Søren Frichs Vej

Undersøgelse af pladsstøbt
ledning
Diverse optagelser fra projekter

Århus

Niels Kofod
Andersen
Niels Kofod
Andersen
Victor Fussing
Mikkelsen

Faldmåleudstyr
TV-inspektion af store
ledninger
Anvendelse af Georadar

NODIG SSTT 2002

Beskrivelse/observation
Erfaringer med måling på store
ledninger
Meget nøjagtige målinger
Fejltolkning af TV-inspektion

København
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2.11 Sammenfatning
TV-inspektion kan i ledninger op til ø1600 gennemføres med traditionelt TVinspektionsudstyr. Da der ofte vil være problemer med tilstrækkelig lys og stor
afstand til observationerne, er den generelle erfaring, at hvor det er muligt bør man
gennemføre en manuel inspektion. Udtagning af boreprøver i forbindelse med en
manuel inspektion kan give vigtige oplysninger om ledningen, der ikke vil kunne
opnås ved en visuel inspektion alene.
Det er nødvendigt at få en større erfaring med undersøgelse af store kloakledninger,
idet det ikke umiddelbart er muligt at bruge samme metoder, som anvendes ved små
kloakledninger. Specielt skal der iværksættes tilpasning af TV-inspektionsmanualer,
samt udarbejdelse af manualer til manuel undersøgelse og rapportering af store
ledninger.
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3. Renovering
Ved renovering af store ledninger – fra 1000mm og større – er der flere muligheder
for valg af metode, men det afhænger af de krav der stilles til det renoverede projekt.
•
•
•

renovering hvor såvel styrke, tæthed og korrosionsbestandighed sikres.
reparation som kun tætner ledningen mod ind - og udsivning.
reparation som giver korrosionsbeskyttelse, men ikke styrke

Der er følgende kendte systemer for valg af renoveringsmetode:
•
•
•
•

strømpeforing
channeline
sliplining – lange rørlængder
sliplining – korte rørlængder

Der er følgende anvendte reparationsmetoder:
•
•
•

injicering
coating
manuelle reparationer

Billede 3.1: Ledning med
renovering med channeline

3.1 Forundersøgelser
Et godt grundlag er vigtigt forud for ethvert projekt. Men med den relative korte
periode, et renoveringsprojekt strækker sig over, er det vigtigt, at der forinden er
foretaget de nødvendige forundersøgelser.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

indgående kendskab til de eksisterende forhold på arbejdspladsen
god planlægning med helt nøjagtige opmålinger
kontrol af spildevandsmængderne
undersøgelse af forventede regnvejrssituationer- dette foretages umiddelbart
inden renoveringens igangsættelse
kendskab til stikledningernes placering og funktion
kontrol af injicering, hvis sådan anvendes
kendskab til eksisterende rørmaterialers reststyrke. Dette er et område, der
mangler stor viden omkring. Et område som overordnet kan give økonomiske
fordele og meget få risiko betonede projekter.
kan de eksisterende rørmaterialer overtage dele af den samlede belastning eller
skal renoveringssystemet være selvbærende?
kan ledningerne afproppes under renoveringen eller skal der etableres
overpumpning eller evt. omløb - store rør betyder ofte så store vandmængder, at
der skal etableres omløb.
kan delvise udbedringer af ledningerne accepteres eller tales der om en
totalrenovering af det eller de pågældende ledningsstræk?

Disse oplysninger vil oftest kunne afklare, hvilken renoveringsmetode, der teknisk
kan vælges. Herefter kan der opstilles den teknisk og økonomiske sammenligning
mellem forskellige løsningsmuligheder.
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3.2 Strømpeforing
Der findes et stort antal strømpesystemer, men på det danske marked er der kun to
som dækker området store ledninger. Det er systemerne Insituform og Multicom.
Begge rørtyper er opbygget af termohærdende plast (polyester eller epoxy) og kan
optræde som både homogene materialer og som komposit materialer.
Rørets styrke fremkommer ved forøgelse af godstykkelsen, når der anvendes
homogene materialer, medens der ved kompositmaterialer forstærkes med
armeringsmaterialer i rørvæggene.
Der er ikke anvendt så mange strømpeforinger til store ledninger i Danmark, men
inklusive udlandet er der et rimeligt erfaringsgrundlag på nuværende tidspunkt. Der
er kendskab til omkring 500 installationer med strømpeforinger i dimensionerne
ø1000 – ø1950 mm indenfor de sidste ti år.
Strømpeforinger kan dimensioneres som selvbærende, det vil sige den nye liner kan
overtage hele belastningen fra det eksisterende rør, såfremt dette er kravet. Af de
linere der er installeret i Skandinavien er de fleste dimensioneret som selvbærende,
men der er tilfælde hvor lineren er dimensioneret for at tætne det eksisterende
rørsystem, for at hindre grundvand i at trænge ind i ledningerne. Andre tilfælde har
været at sikre samlingerne mod indtrængende rødder, og i begge tilfælde anvendes
linerne med reducerede godstykkelser.
Når linerne anvendes som ikke selvbærende for at forhindre f. eks. indtrængende
vand og rødder, er der store økonomiske besparelser, på grund af reducerede
materialemængder.
Installation af strømpeforinger foregår stort set efter samme principper som ved
mindre ledninger. Det betyder, at en lang række af de erfaringer der i mere end 25 år
er indhøstet ved renovering af mindre dimensioner, direkte kan overføres til store
ledninger.
Forhold der specielt skal undersøges ved renovering af store ledninger:
• Rensning.
Forundersøgelserne skal klarlægge om der er tale om løst eller fastsiddende
affaldsmængder, og borttagning af disse mængder skal nøje planlægges.
•

Vand til opvarmning.
Der anvendes store vandmængder til indføring af liner og udhærdning af samme.
Vand kan tages direkte fra brandstandere, hvis dette accepteres. Det kan også
leveres i vandvogne. Vand fra alternative steder som moser, søer og vandløb kan
også anvendes når der etableres riste/sigtesystemer hvor vandet opsuges. Der
skal også her opnås tilladelse fra respektive myndigheder. I princippet kan
saltvand også anvendes, hvis dette er nærliggende.

•

Vand efter udhærdning og afkøling.
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Når linerne er udhærdet og afkølet skal den anvendte vandmængde bortledes. På
grund af anvendte polyestermaterialer kan der være en hel del reststyren i dette
vand og der skal her tages hensyn til dels lugtgenerne, som kan forekomme, men
også til de n recipient som vandet ledes hen til. Større mængder af styrenholdigt
vand kan indvirke på åer og søer samt mindre rensningsanlæg, og skal derfor
detaljeret indgå i forundersøgelserne.
•

Ledningerne afbrydes over en given periode, og
den samlede vandmængde skal ”omdirigeres”.
Størrelse af vandmængder inklusive
regnvejrssituationer skal beregnes, og mulige
omledninger skal forberedes. Den resterende
vandmængde skal overpumpes, og ved sådanne
store ledningsrenoveringer er der reelt tale om et
selvstændigt projekt. Pumpestørrelser,
elkapacitet og øvrigt materiel skal
dimensioneres, og der skal udarbejdes et projekt
hvor også pumpegruber og tilsvarende indgår.
Reservering/leasing af det maksimale behov af
materiel skal indgå i planlægningen, så den
fysiske tilstedeværelse ikke er nødvendig og
derved opnå besparelser på det samlede projekt.

•

Arbejdspladsen.
Der kræves en større arbejdsplads ved
renovering af større ledninger som følge af den
anvendte liners store vægt, transportmateriel ved
indføring, elskabe og pumpemateriel, samt plads
for pumpegruber.

Billede 3.2: Opstilling ved nodigløsninger af store rør fylder.

Dykkede ledninger i store dimensioner
er et aktuelt og egnet område for
strømpeforinger, og der er også udført
en del af disse, blandt andet i Sverige
men især i Tyskland. Som oftest kan de
dykkede ledninger ikke tømmes og
Billede 3.3 Dykkede ledninger kan fores uden
dermed giver forundersøgelserne
tømning.
vanskeligheder, idet der stilles store
krav til inspektionsmateriellet.
Når der anvendes strømpesystemer som krænges ind , og dermed fortrænger vandet
under indføringen, kan installationerne gennemføres uden at miste virkningen af
vandfyldte ledninger. Konstant vandfyldte ledninger er normalt en betingelse på
grund af opdriften af de eksisterende rør.
3.2.1 Folder
Der kan opstå folder under installation af en liner. Folderne skyldes:
•
•
•
•

store tolerancer på eksisterende rør
uforudsete hændelser under installation
forskudte samlinger
fejl ved opmåling
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En fold er en overskydende del af en liner som danner en langsgående materialekant
i ledningens længderetning. I ganske få tilfælde har folden optrådt cirkulært.
Folden er homogen i hele dens tværsnit, idet den overskydende polyester udfylder
det hulrum som umiddelbart forekommer under folderens tilblivelse.
En fold kan fjernes manuelt, og kan efterlade et tværsnit af rørvæggen med samme
egenskaber som den øvrige liner, både hvad angår styrke og hydraulik.
3.2.2 Udhærdning:
Under udhærdning af liner er der varmepåvirkninger af omkringliggende materialer.
Ved udhærdning med vand forekommer de største varmebelastninger. Temperaturer
i området 52 – 58 °C forekommer med 60 °C som max. Disse påvirkninger kan
forekomme under 5 – 10 timer.
Påvirkninger på omkringliggende rørmaterialer er ikke undersøgt, men ved
laboratorie- og produktionsforsøg, hvor et stort antal betonrør er relinet til brug for
forskellige undersøgelser, er der ikke fundet revner i disse mange rør. Ved
forsøgene, hvor betonrørene ligger på jorden, har disse været indpakket i
vintermåtter i nogle tilfælde og i andre har de ligget frie i den temperatur som
arbejdsdagen havde. Det er en almen opfattelse, at varmepåvirkningerne ved
udhærdning ikke påvirker de eksisterende rør.
Ved anvendelse af selvbærende linere er problemet uden betydning, hvorimod det
kan have betydning ved linere, som dimensioneringsmæssigt er afhængig af det
eksisterende rørs styrke.
Det ville være en stor fordel om kendskabet til eksisterende rørs restlevetid og
restegenskaber blev undersøgt, idet linerne kan reduceres meget i godstykkelsen,
såfremt det eksisterende rør kan medvirke til den samlede bæreevne. Det vil
medvirke til bedre økonomi ved kommende renoveringsprojekter.
3.2.3 Slitage
Der er gennemført forsøg på PE coatet linere. Forsøgene er udført af ”Institut für
Wasserbau und Wasserwirtschaft”, Darmstadt – rapport nr. 543/98.
Slitage på linere kan henføres til tilsvarende rørtyper af plast, og erfaringerne kan
anvendes direkte. Der er ikke konstateret slitageproblemer på linere i
spildevandssystemer, hvor kravene til de kommunale udledninger følges.
3.2.4 Levetid
Når der tales levetid er dette uafhængig af dimensioner. Det vil sige de indhøstede
erfaringer gennem mere end 20 års produktion optræder som et reelt grundlag for
både 50 og 100 års levetid. Der pågår 10.000 timers test hos producenterne og
resultaterne fra disse kan indhentes direkte.
Ved udregning af levetid skal der tages hensyn til belastning, slitage og korrosion.
Der er ikke fundet tilfælde hvor linere ikke følger de afstukne retningslinier indenfor
disse områder, med mindre andre faktorer som f.eks. menneskelige fejl influerer på
slutresultatet.
Århus Kommune har gennemført en undersøgelse af opgravede Insituform
strømpeforinger med henblik på vurdering af levetiden. Sammenfattende notat er
dateret 16 maj 2002 og udført i samarbejde med Per Aarsleff A/S og Rørcentret,
Teknologisk Institut.
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3.3 Channeline
Channeline udføres af termohærdende plastprodukter tilsat fyldmaterialer efter
behov. Produktet er et kompositmateriale, idet der anvendes armeringsmaterialer.
Channeline benyttes til renovering af ledninger i større dimensioner og tværsnit og
kan også anvendes til bygværker, kamre og brønde.
Elementerne præfabrikeres på fabrik til det ønskede tværsnit. Alt efter
adgangsforholdene, leveres elementerne som segmenter eller som hele elementer.
Channeline anvendes til store ledninger, hvor etablering af en overpumpning under
renoveringen er meget bekostelig eller næsten umulig.
Fra brønd eller grube hejses de enkelte elementer ned i ledningen, hvor de placeres
af mandskab i ledningen. Hvor Channeline udføres af segmenter, samles de i
forbandt. Når segmenterne/elementerne er samlet, og fugerne tætnet, injiceres
hulrummet mellem den gamle og den nye ledning med specialbeton.
Den eksisterende lednings tilstand afgør om det arbejdsmiljømæssigt er en metode
der kan anvendes.
Channeline har været anvendt i mange år,
men hver gang er der tale om specialopgaver
som er blevet gennemført med både
kvalitetsmæssige og arbejdsmiljømæssige
gode resultater.
Rørene kan være designede og fremstillede
som selvbærende, fleksible rør, eller styrken
kan opnås ved at det eksisterende rør,
foringen og betonen der fylder hulrummet
Billede 3.4: Montage af channeline
imellem dem danner en
sandwichkonstruktion. Der anvendes verden
over forskellige design kriterier.
Hvor man ikke nationalt har standarder anvendes ofte retningslinier fra Water
Research Centre i England, som har udgivet en manual om renovering af ledninger.

3.4 Sliplining – lange rørlængder
Ved sliplining indføres lange sammensvejste PE rør i den eksisterende ledning.
Sliplining anvendes til renovering af alle typer rør. Om det er spildevandsledninger
eller vand-, gas- eller procesledninger, har ingen betydning, blot man accepterer
tværsnitsreduktionen.
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Sliplining er reelt et enkelt entreprenørarbejde,
men man skal være opmærksom på følgende
forhold specielt i installationsfasen:
•
•
•
•
•

Billede 3.5: Sliplining af store rør kræver
passende

tilstrækkelig stor grube ved start og slut
kontrol af det eksisterende rør
fjernelse af inddragende rørdele
god ”trækbane” under indføring af rør
kontrol af trækkraft under installationen –
er ofte for stor og uden kontrol

Ved brug af sliplining skal man huske den
reducerede dimension og eventuelle
problemer omkring det kommende hulrum
mellem nyt og gammelt rør.

3.5 Sliplining – korte rørlængder
Ved sliplining med korte rør – som oftest med en længde på 1,0 meter – kan stort set
alle rørmaterialer anvendes. Der er anvendt PE – PVC – PP – BETON – LER – GAP
og STÅL. Her er det vigtigt ved installationen at der er sammenholdelse af alle
indførte rørlængder. I mange tilfælde er der foretaget indgreb hvor rørene på en eller
anden måde trækkes fra hinanden og dermed kan arbejdet startes op på ny.
Tidligere har der været anvendt mange renoveringer med korte rør, men de senere
år er dette aftaget stærkt, hvilket væsentligst beror på de mange samlinger og de
dermed kommende problemer. Under specielle forhold hvor man ønsker at reline fra
brønd til brønd, hvor opgravning er næsten umulig, anvendes i nogle tilfælde stadig
sliplining med kortrør.
Danske producenter har tidligere haft stor eksport af kortrør, specielt i PE.

3.6 Coating
Cementbaserede produkter er i mange år anvendt til indvendig belægning af betonog støbejernsledninger. Ledningerne rengøres og der sprøjtes maskinelt en
specialblanding på rørenes indvendige sider. Denne coating bidrager ikke til
styrkelse af røret men alene til korrosionssikring.
Systemerne bruges næsten ikke i Danmark, men anvendes hovedsageligt i de lande,
hvor det er overfladevandet der anvendes til drikkevand. Systemet har en svaghed
ved samlingerne, idet en meget lille bevægelse i det eksisterende rør giver en revne i
coatingen ved rørsamlingerne. Her i landet anvendes systemet primært ved brønde
og kamre.
Der findes systemer – plastbaserede – som foreskrives til afhjælpning ved
korroderede rør. Ingen systemer har reelt opnået nogen udbredelse i Danmark og
kendskabet til systemerne i Europa er lille. Derimod findes der i Danmark et system –
termohærdende plast – som er anvendelig til brønde og kamre. Specielt industrien
hvor kemiske sammensætninger af spildevandet med høje temperaturer er
gældende.
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3.7 Stikledninger
Ved strømpeforing og channeline er det muligt at foretage næsten alle tilslutninger af
eksisterende stikledninger med automatisk udstyr indefra. I modsat fald åbnes disse
manuelt under gældende sikkerhedsregler. Ved sliplining vil opgravninger ved
stikkene være nødvendigt i de fleste
tilfælde.
For at sikre den nødvendige tæthed ved
stikledningen vil det være nødvendigt at
foretage nøjagtige opmålinger af
stikkenes placering – både aksialt og
radialt.
Det er vigtigt at alle stiktilslutninger
foretages med VA-godkendte samlinger,
hvor dette er muligt.

Billede 3.6: Åbning af stikledning indefra

3.8 Manuelle arbejder
I mange ældre ledninger er betonkvaliteten i orden, men ofte er samlingerne utætte.
Når ledningen er fuldtløbende presses vand ud af ledningen, og når der igen er plads
i ledningen “pumpes” grus og jord med ind, med det til følge at omkringfyldningen
fjernes, og styrken på rørene reduceres. Endvidere kan grundvand trænge ind i
ledningen. Levetiden på rørene kan forlænges ved at lukke disse samlinger.
Som nævnt, er der en del renoveringsmetoder, men det er klart, at der er mange
måder at foretage større eller mindre reparationsarbejder på, som næsten alle kan
karakteriseres som traditionelle entreprenørarbejder.
Ved manuelle arbejder omkring det eksisterende rør er der følgende muligheder:
• Styrkerenovering, tæthedsrenovering og stabilisering udvendig
Dette foretages ved at frigrave ledningen og efterfølgende foretage nødvendige
udbedring.
•

Indvendige betonreparationer, korrosionsbeskyttelser og tætninger ved samlinger.

Billede 3.7: Revne i ledning

Billede 3.8: Udfræsning af revne

Billede 3.9: Revne efter
reparation
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Samlingerne kan lukkes med et specielt
fiberbetonmateriale og for hver a. 15 m udføres
samlingen med et fleksibelt materiale.
Indsivning stoppes ved at bore huller i rørene og
pumpe ekspanderende materiale ud i jorden – se
dog kommentar om injicering.
Enkelte langsgående revner kan udbedres ved at
revnen hugges op, i en bredde på a. 5 cm og
dybde a. 3 cm, og der påføres et lag Epoxy.
•

Udbedringer ved bundløb
Bundløb der er nedbrudt kan
genopbygges med fiberbeton.

•

Stikledninger
Stikledningerne på store rør kan
nemt inspiceres ved at skubbe et
kamera ind i ledningen, blinde
stik kan afproppes, og stiktilslutningerne kan renoveres
med fiberbeton.

Billede 3.13: Stikledning før reparation

Billede 3.10: Revne 8 år efter

Billede 3.11: Nedbrudt
bundløb

Billede 3.12: Bundløb
efter renovering

Billede 3.14: Stikledninger efter
håndreparation

Når reparationer udføres indvendigt, må der påregnes overpumpning fra brønd til
brønd. Arbejdet skal derfor helst udføres i en tørvejrsperiode.
Håndrenovering er en reparation af ledningen og kan forlænge levetiden, erfaringer i
Danmark viser min. 8 år.
Ledningen forslås inspiceret hvert 5. år afhængig af reparationen og kommunens
driftsrutine.
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3.10 Referenceprojekter
Bygherre/kontakt
Hadsten Kommune
Peter Dyhre

Produkt/
dimension
Strømpeforing
1000 mm

Rådgiver

Beskrivelse
Lilleåvænget

Kolding Kommune
Gorm Malte Nielsen

Strømpeforing
1000 mm
spidsbundet

Fredensgade

Odense Vandselskab
Bo Jørgensen

Strømpeforing
1000 mm

Læssøgade

Odense Vandselskab
Bent Laursen
Århus Kommune
Søren Madsen
8940 4569

Channeline

Udført i 1994

Haderslev Kommune
Jan Timmermann

Håndrenovering
1900mm
Udført af FKS

Århus Kommune
Viktor F. Mikkelsen
8940 4566

Håndrenovering
1400x2200
Udført af J&B

Odense Vandselskab
Bent Laursen
6313 2401

Håndrenovering
1500mm
Udført af FKS

Københavns Energi
Niels Kofod Andersen

Strømpeforing af
spidsbundet
1430x1570
udført af Per
Aarsleff

Håndrenovering
1200mm
Udført af FKS

Driftserfaringer

Melgaard &
Partnere

Havkærvej.
Ledningen havde
revner i top og bund
som formentlig
stammer fra lægning
af ledningen.

NIRAS

Søren Frichs Vej.
Øjestensformet
ledning. Rapport
foreligger til
bedømmelse af
ledningens
restlevetid.
Langsgående revner
og åbne samlinger
repareret. Stik der
ikke var i brug er
lukket.

Ingen, men ledning
holdes under
observation for at
undersøge om der er
en udvikling i
skaderne.

Udført 1996 og holdes
løbende under
observation. Ledning
er stadig tæt, og
revner har ikke
udviklet sig siden
reparationen.

Ryesgade.
Overpumpning og
nødomløb etableret
under anlægsfasen.
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3.11 Sammenfatning
Renovering af store ledninger i stort
set alle dimensioner er muligt.
For at opnå de reelle økonomiske
fordele ved renoveriongsmetoderne
er det nødvendigt at klarlægge det
eksisterende rørs levetid - med andre
ord – hvor længe holder det
eksisterende rør, og i hvor høj grad
kan det anvendes til den bærende del
af konstruktionen.
Med hensyn til reparationsarbejder
m.m. som foretages manuelt er det
samme spørgsmål der gør sig
gældende, nemlig hvor ”godt er det
gamle rør”? Fritliggende
armeringsjern bliver korrosionssikret
og igen ”indstøbt”, men hvad ved vi
om sådanne operationer, når vi ikke
har mere indgående undersøgelser
om dette store problem.
Billede 3.15: Strømpeforing, Ryesgade, København
Det er derfor vigtigt at kommunerne
indsamler erfaringerne for de
forskellige renoveringsmetoder, for herigennem at få klarlagt i hvor høj grad en
renovering eller omlægning er nødvendig, og ligeledes får indsamlet erfaringer om
levetid, miljøbelastning mv.
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4. Nyetablering af store ledninger med tilhørende
bygværker
I det følgende beskrives kort forskellige emner, som man ofte konfronteres med ved
projektering, udførelse og drift af store afløbsledninger med tilhørende bygværker.
Bilag 4.1, der er udarbejdet af Dansk Beton Industri, Afløbsfraktionen, samt bilag 4.2,
der er udarbejdet af Plastindustrien i Danmark (bilag 4.2), giver en mere uddybende
beskrivelse af nogle af de omhandlede emner.

Billede 4.1 –4.4: Eksempler på rør og bygværker.

4.1 Produktbeskrivelse
4.1.1 Betonrørssystemer:
Ig- og Eurorørs systemer er komplette rørsystemer. Betonrør fås både, som normal
rør og specialrør. Diametre: Ø150 mm til Ø 1600 mm. Specialrør er med øget
godstykkelse eller armering. Brøndringe fås i diametre op til Ø 3500 mm.
Rørsamlinger er gummiringssamlinger i henhold til høj samlingsklasse, DS 421.
Rørlængder på 2 og 2,25 m. Passtykker kan leveres.
Herudover produceres en lang række specialprodukter efter tegning. Betonrør i
dimensioner over Ø 1600 mm fremstilles som vådstøbte cirkulære rør. Disse kan pt.
fås i dimensionerne Ø 2000, Ø 2250 mm og Ø 2500 mm. Andre dimensioner kan
fremstilles. Det kræver dog først bygning af formudstyr. Det kan tage 4– 5 mdr.
For detaljeret produktbeskrivelse henvises der til ig-kataloget og
Eurorørssystembrochuren, som kan ses og bestilles på www.ig-roeret.dk og
www.euroroer.dk eller kan fås ved henvendelse til rørproducenterne.
Presrør
Presrør er armerede centrifugalstøbte
betonrør, der primært importeres fra
Tyskland. Underpresningen foregår ved
jordfortrængning med manuel udgravning
af jorden i et graveskjold monteret på det
første rør. Der injiceres bentonit som
glidemiddel igennem huller i betonrørene.
4.1.2 Plastrørssystemer:
Billede 4.5: Pressegrube
Plastrør af typen Uporol og WEHOLITE
SPIRO kan leveres som komplette rør og
brøndsystemer.
Rørene findes i dimensionerne Ø 400 til Ø 3000 mm. og udføres i polyethylen med
ringstivheder på mellem 2-8 kN/m².
Mulige længder er 6, 3, 2, og 1 meter.
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Der kan produceres specialformstykker og brønde efter ordre. Leveringstiden ligger
på cirka 4 uger fra ordre er afgivet.
Samlingerne er for dimensioner op til 1400 mm fleksible gummiringssamlinger og fra
1400 mm og op til 3000 mm udføres samlingerne som svejste samlinger.
For detaljeret produktbeskrivelse henvises der til produkt katalogerne som kan ses
og bestilles på www.uponor.dk og www.kwhpipe.dk eller ved henvendelse til
producenterne.
4.1.3 GAP rør (Glasfiber armeret polyester)
Rørene findes i dimensionerne op til Ø 2500 mm. Mulige længder er 6, 3, 2 og 1
meter.
Samlingerne udføres som fleksible samlinger, udført som dobbelt muffer med fast
indstøbte gummipakning som benyttes for både gravitations- og tryk rør
For detaljeret produktbeskrivelse henvises der til produktkatalogerne som kan ses og
bestilles på www.hobas.com eller ved henvendelse til producenterne.

4.2 Beregning og eftervisning af styrke i rør og bygværker
Rørleverandører eller rådgivende ingeniørfirmaer udfører de beregninger, som
dokumenterer, at rørene eller præfabrikerede bygværker har den nødvendige
bæreevne i de aktuelle projekter.
For betonrørs vedkommende har producenterne udarbejdet tabeller for max.
lægningsdybder ved forskellige lastpåvirkninger.
For plastrørs vedkommende anvendes lægningsdiagrammer eller beregninger.

4.3 Kvalitetskontrol
4.3.1 Kvalitetskontrol i produktionen
Rør og brønde produceres i henhold til nedenstående normer og
kvalitetsstyringssystemer
Produkt:

Materiale

Produktions
Standard

Samlinger
Afprøves jf.

Betonrør:
ig-rør
Eurorør

Beton

DS400.3.1 +
fabriksdeklarationer.

DS421

Uporol

PolyEthylen

ISO 9969

EN1277

WEHOLITE
SPIRO
Hobas

PolyEthylene

ISO 9969

EN1277

Glas-fiber Se bilag vedr.
armeret
Hobas
polyester

DIN19565

Godkendels
Kontrol/ordning/institut
e/
mærkning
DBC-logo
DBC, (Dansk Beton
BVK-trekant
Certificering).
BVQI logo
BVK, (Betonvarekontrollen)
BVQI (Bureau Veritas)
SP Sveriges Prøvning og
DS2350
Forskningsinstitut
Dansk
standard
SP Sveriges Prøvning og
Fabriks
Forskningsinstitut
standard
KWH
CE-mærkning TÜV (Technische überwachtung
verein)
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4.3.2 Kvalitets styringssystemer
Certificeret
Produkt:

Betonrør*
Ig- rør:
IBF A/S
Gammelrand Beton A/S
Eurorør:
Thisted Cementvarefabrik A/S
RC-Betonvarer A/S
Grindsted Betonvarefabrik A/S

Kvalitets
Styrings
system

Certi Miljøfistyrings
cerin system
gs
Instit
ut

Certificerings
Institut

Produktcertificeret
ISO 9002

DBC
DBC

Eget system
ISO14001

BVK
Produktcertificeret
BVK

DBC

Eget system
Eget system
Eget system

Uporol. Uponor
WEHOLITE SPIRO
KWH-pipe

ISO 9002
SBC 153

BVQI ISO 14001
BVQI
Eget system

HOBAS

TÜV jf. ISO9001
1994

”Retur/genanvendelses
ordning”

Beton
nedknuses på
fabrik eller på
genbrugsstationer og
anvendes i ny
produktion eller
som bærelag i
befæstelser.
WUPPI**
Kan returneres
til producent og
kan
genanvendes

* Kun anført producenter som er medlem af Afløbsfraktionen. Der findes to producenter uden
for foreningen.
** WUPPI A/S er ”Selskabet for genanvendelse af hård PVC”, og ejes af 5 danske
producenter af byggeprodukter. WUPPI har rundt i Danmark etableret indsamlingssteder for
hård PVC.

4.4 Tæthedskontrol efter lægning
4.4.1 Tæthedskontrol af ledninger
Der er ikke særlige problemer med tæthed i store afløbsledninger. Tætheden kan
kontrolleres efter DS 455. Enten med vand eller luft. Rørledninger over Ø 1200
tæthedsprøves dog ofte af økonomiske og sikkerhedsmæssige årsager på flg.
alternative måder:
Ledning inspiceres indvendigt af tilsyn, samtidig med at der eventuel er
grundvandstryk på rørene.
Ledning inspiceres udvendigt af tilsyn samtidig med, at rørene er påtrykt 1 meter
vandsøjle. Det kræver en åben rørgrav.
4.4.2 Tæthedskontrol af bygværker,
Ved fremstilling af bygværker i marken (insitustøbt) skal der være særlig
opmærksomhed på risikoen for utætheder ved støbeskel. Ekspanderende fugebånd
anvendes ofte i støbeskel på insitustøbte bygværker. Levetidsdokumentation
mangler dog. Tæthedskontrollen består af en visuel inspektion af bygværket.
Store præfabrikerede betonbygværker tæthedsprøves sjældent, da de store
godstykkelser er svært gennemtrængelige for vand. Visuel inspektion foretages.
Plastbrønde kan tæthedsprøves fra fabrik med luft ved 0,05-0,08 bar
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Store bygværker, som brønde, tæthedsprøves som regel sammen med
rørledningerne

4.5 Opnåelse af lang levetid
Med lang levetid, menes at ledningen/bygværkets funktion er intakt efter 100 år´s
brug. Dvs. at hydraulikken er uændret og at den nødvendige styrke er tilstede.
Nøgleordene for lang levetid er:
1. Korrekt projektering
2. Korrekt lægning
3. Vurdering og overvågning af spildevandet
4. Rørmaterialer med lang dokumenteret levetid
Ad. 1. Hvis ledninger projekteres med for lille fald i forhold til vandføringen kan der
opstå nedsat funktion pga. aflejringer. Selv små aflejringer kan mangedoble
systemruheden /1/.
Ved projektering skal der normalt undgås for lange opholdstider i kloaksystemet,
hvilket kan medføre dannelse af svovlbrinte. Dette ses primært efter lange
trykledninger.
Ad. 2. Lunker/sætninger opstået under lægningen eller senere kan mindske
vandføringen og betyde at røret ikke er selvrensende det pågældende sted. Funktion
er hermed nedsat.
Ad. 3 Alle rørtyper er påvirkelige af forskellige stoffer, så derfor er det ved specielt
industrispildevand nødvendigt at kende de stoffer, der skønnes at være i
spildevandet.
Rørleverandørerne har informationer om hvilke stoffer som rørene er påvirkelige over
for.
Ad. 4 Vedr. dokumentation for levetid henvises til bilag 4.1 og bilag 4.2.

4.6 Styrke contra stivhed
Den primære forskel mellem beton- og plastrør kan udtrykkes ved ”strukturel styrke”
contra ”ringstivhed”. Disse termer er ikke sammenlignelige: forskellen er vigtigt.
Termen ”ringstivhed” anvendes ikke ved betonrør.
Betonrør er et stift rør og har en betydelig
strukturel styrke. Det er bedst illustreret ved den
måde cirkulære rør brudlastprøves på i
laboratoriet, benævnt Tre-punktstesten.

Denne test påtrykker laster som er rene linielaste.
Betonrørs bæreevne stiger næsten til det
dobbelte ved installationen pga. det aktive
jordtryk (understøtningen af røret), dog afhængig

Billede 4.6: Trepunktstest af
betonrør

af
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den valgte understøtningsform.
Et betonrørs strukturelle styrke kan justeres på flere måder, oftest ved at ændre
godstykkelsen eller eventuel armeringsmængde.
Installation af betonrør bør betragtes som en rør-jord-konstruktion. Da bæreevnen
primært skyldes røret, vil moderate ændringer i jorden ikke ændre nævneværdigt på
rør-jord-konstruktionens styrke.
Plastrøret er et fleksibelt rør som bygger på stivhed frem
for styrke. Det illustreres ved parallel-plade-testen.
Det er den standardiserede målemetode til bestemmelse
af rørets stivhed, som udføres ved at måle den kraft der
Billede 4.7: Parallelskal påtrykkes til en given deformation.
pladetest af plastrør
Ved jordbelastning af det installerede rør deformeres
røret og opnår en støtte på begge sider af røret fra det passive jordtryk. Den last
røret kan klare er næsten udelukkende bestemt af det passive jordtryk på rørets
sider. Installation af plastrør bør betragtes som en jord-rør-konstruktion. Et sådan
system opnår sin styrke via jordens sidestøtte af røret. En ændring i denne sidestøtte
giver ændring i deformationerne.
Har plastrørene ikke tilstrækkelig sidestøtte øges deformationen, overskrides
betonrørenes bæreevne komme der revner i betonen. Hvis
deformationen/belastningen bliver for stor for plastrør kan der forekomme buckling
på plastrøret.
Følgende to figurer illustrerer også plast- og betonrørs virkemåde.

Billede 4.8: Rørenes virkemåde ved
normal belastning

Billede 4.9: Rørenes virkemåde ved
overbelastning

Billede 4.8 viser, hvorledes jorden på plastrørets sider bærer lasten. Det betyder, at
lasten ”kører” uden om røret. Ved betonrøret optages en del af lasten i røret, og
såfremt jorden på rørets sider ikke er komprimeret optimalt, vil al last optages i røret.
Billede 4.9 viser en overbelastningssituation, som så har foranlediget et karakteristisk
4-punkts brud i betonrøret. Plastrøret har ved overbelastning opnået stor
deformation.
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4.7 Genanvendelse af jord til opbygning af rørinstallation
Der er som regel store miljømæssige og økonomiske fordele, hvis genbrug af
opgravet jord kan praktiseres. Det anbefales derfor ved projekteringen af
afløbssystemet grundigt at undersøge muligheden for genbrug. Det kan være
nødvendigt at foretage boreprøver, hvis kendskabet til den jord, der skal opgraves, er
mangelfuld.
Der er dog visse begrænsninger for genbrug i praksis, hvad angår genanvendelse af
omkringfyldningsmaterialer. Her kan blandt andet nævnes valg af
komprimeringsudstyr.
Produkt:

Beton

Genanvendelse
af opgravet
jord til
omkringfyldning
Ja

Polyethylen
GAP

Ja

Max kornstørrelse
DS 430/DS 437
(DS 475)
64 mm
(8 mm dog 64 mm
med forbehold)*
16 mm.
(8 mm.)*
8 mm

Tungt
komprimeringsudstyr

Installations
vejledning

Begrænsning
i fabriksvejledning

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Skarp flint
Sten større end
64mm

Nej

* Gælder for befæstede arealer. I tillæg til DS 475 oplyses det, at for betonrør kan
der anvendes op til 64 mm kornstørrelse til omkringfyldning, såfremt effektiv
komprimering med tungt komprimeringsmateriel kan foretages.

4.8 Hydraulisk udformning af ledningsnet
Vandføringen og selvrensningen er afhængig af mange parametre
1. korrekt projektering (fald, bøjninger, brøndudformning)
2. korrekt lægning, (faldkontrol er speciel vigtig).
3. vedligeholdelse
Ad. 1 Der bør sikres en ofte forekommende vandhastighed på 1 m/s, således at
eventuelle aflejringer skylles bort.
Ad. 2 + 3 Selv meget små aflejringer kan medføre at systemruheden mangedobles.
Der findes nye anbefalede systemruheder. Se rapport fra PH-consult, /1/.

4.9 Lægning
Ved lægning af store rør skal der ydes speciel opmærksomhed på:
•
•
•
•
•

Opdrift
Jordbundsforhold
Fald
Komprimering
Kontrol af samling af rør, f.eks. løbende måling af bagspalter i store rør.
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Mange undersøgelser af såvel ældre og nyere afløbssystemer har klarlagt, at mange
fejl kan opstå ved lægningen af rørene. Der bør derfor være stor opmærksomhed på
kvalitetsstyring i installationsfasen.

4.10 Stikledninger
Alle stikledninger ved nyetablering bør udføres med VA-godkendte samlinger. Det er
ligeledes vigtigt, at der ikke er indragende dele af stikledningen i hovedledningen.

4.11 Referenceprojekter
4.11.1 Referenceprojekter, betonrør
Bygherre/kontakt

Produkt/
dimension
EURObeton
ø1400 mm

Rådgiver

Københavns
Kommune
Niels Kofod
3342 5604

ig-beton
ø1600 mm

Krüger &
Rambøll

Randers Kommune
Rolf Bo Nielsen
8915 1515

ø1800 mm
beton
presrør

Aalborg Kommune
Olav Bennike
9931 3131

EURObeton
ø1600 mm

Randers Kommune
Torkild Petersen
8915 1515

ig beton
ø1600 mm

Silkeborg Kommune
Erik Trillingsgaard
8920 8962

Beskrivelse

NIRAS
Sportsvej/Langsø Silkeborg
Peter Gamst overløb fra forsinkelsesbassin.
Specielle afstivningskrav (roll-box
system) pga. stor gravedybde.

Har været udsat
for syreudslip,
uden
efterfølgende
tegn på tæring.

Fokus på genbrug af opgravet jord.
Differentieret komprimeringskrav til
hhv. beton og plastrør ved udbud.
Store besparelser ved genbrug af
jord.
Omlægning af kloak og udførelse af
regnvandsbassiner i Randers
midtby. Store præfabrikerede
bygværker vægt ca. 30 t.

Odense Vandselskab ig beton
ø1200 mm
Bent Laursen
6313 2401

Carl Bro
Erik Rolver

Aalborg Kommune
Olav Bennike
9931 3131

Haugstadt & Underpresningen blev udført i ren
Timmerkridt, med en meget høj vingestyrke.
mann
Når det blev løsnet med
trykluftshammer, forandrede det
struktur og blev til ”kridtblæver”

ø1600 mm
beton
presrør

Ingen udført i
2002

Damhusåen 1993
Dobbeltarmerede rør. Speciel
kontrol af tæthed.

Rørbassin.
Pælefunderet, udført af specialrør .

Niras A/S
Peter
Hamburg

Driftserfaringer

Store bygværker opbygget af
elementer og samlet på stedet.
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Billede 4.10: Betonledninger i fællesgrav,
Kolding

Billede 4.12: Damhusåen,
København

Billede 4.11: Bygværk, Odense

Billede 4.13: Bygværk, Randers

Billede 4.14 Manuel fjernelse af kridt i
pressegrube, Aalborg
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4.11.2 Referenceprojekter, plastrør
Bygherre/kontakt
Esbjerg Kommune
Mogens Thomsen
7616 1616

Produkt/
dimension
Uporol
ø1600/
ø1200/
ø1000

Rådgiver

Beskrivelse

Driftserfaringer

Niras
Niels
Bjerregaard
7513 5022

Rørbassin Hjerting
udført i 5m dybde med tæt
spuns som afstivning i
Hjerting Strandvej.

Ingen udført i 2001

Ingen udført i 2001,
men der forventes
behov for forebyggende
spuling grundet
enkelttilslutninger, og
anvendelse af
cyklonbremse.
Ingen

Egebjerg Kommune
Jørgen Hansen
6324 6340

Uporol
ø1200

COWI
Steen
Ladefoged
6221 4311

Rørbassin Nyvej
Udført som
opstuvningsbassin for
fælles kloakeret område
med 2 huse koblet til den
øvre ende.

Aalborg Kommune
Johnny Kristensen
9931 2238

Uporol
ø1600/ø120
0

Aalborg
Kommune

Boulevarden Aalborg
Brønde udført i plast.
Inspektionsbrønd i knæk
udført ved påsvejsning af
opføringsrør i knækket.

Skive Kommune
Andre Jensen
9915 1315

Weholite
Spiro
ø1000

Rambøll A/S
Kurt
Andersen

Århus Kommune
Anne Laustsen
8940 4565

Weholite
Spiro
ø2000

Hedeselskabet
Morten
Nielsen

Regnvandsledning I
Gammelgården
Inspektionsbrønd i knæk
udført ved påsvejsning af
opføringsrør i knækket.
Opdriftsikret ved brug af
fiberdug, og 1m
jorddækning.
Rørbassin i Hasselager
Opdriftsikret ved fiberdug,
problemer med opdrift.
Årsag endnu ikke fastlagt

Kolding Kommune
Gunnar Hansen
7930 1400

HOBAS
GAB-rør
ø1200/
ø1500/
ø1600

Hundsbæk &
Henriksen
Poul
Jacobsen
7943 5358

Aalborg Kommune
Olav Bennike
9931 2193

HOBAS
GAB-rør
ø1600

NIRAS

Ingen

Ingen

Rørledning i Havneområde Ingen
Stærkt trafikeret område,
opdriftsikret ved rionet.
Leca anvendt ved
tilfyldning som sikring mod
sætninger. Gode erfaringer
med lægning af H-rør idet
de er stive.
Afskærende ledning i
Strandvejen
Lagt med gravekasse og
spuns. Svær trafiklast.
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Billede 4.15-4.17: Projekt i
Århus med Weholite Spiro
rør

Billede 4.18: T-bygværk, projekt i Esbjerg

Billede 4.19: Plastledning med bundrende

Billede 4.20: Bygværk, projekt i Esbjerg
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4.12 Sammenfatning
Betonrør har igennem mange år været det dominerende produkt ved etablering af
store ledninger. Kommunerne har dog påpeget kvalitetsafvigelser på nogle specifikke
områder, og de vil derfor opfordre til øget kvalitetskontrol på betonrørsfabrikkerne.
Det gælder øget opmåling af endefladeskævhed på rørfabrikken, idet kommunerne
kræver at alle lagte ledninger overholder de maksimalt deklarerede bagspalter.
Kommuner anbefaler desuden at alle entreprenører fortager målkontrol af den
enkelte samling ved lægningen af rørene. Hermed kontrolleres at entreprenøren har
skubbet rørene tilstrækkelig sammen, og der laves samtidig en ekstra kontrol af
rørenes endefladeskævhed. Rør som ikke overholder bagspaltekravene skal
udskiftes, hvilket gøres let, hvis bagspalter opmåles fortløbende.
Kommunerne har påpeget, at der er behov for en øget kontrol for støbefejl/stenreder.
På betonrørsfabrikkerne føres visuel kontrol af overfladerne. Afløbsfraktionen, Dansk
Beton Industriforening er i gang med at lave en ny branchenorm/vejledning for
produktion af rør. Den bygger på den europæiske norm EN1916, som indføres inden
for kort tid. I branchenorm/vejledning for produktion af rør indføres en målkontrol for
blærer i samlinger og rørstammer. Denne kontrol vil fange betydende
overfladeafvigelser.
Afløbsfraktionen arbejder desuden med at udarbejde fotomateriale til ny fotomanual
for TV-inspektion. Desuden udarbejdes der forslag til nye acceptkriterier, idet TVinspektion blandt andet ofte bliver anvendt som en slags tæthedskontrol og fordi der
til tider opstår spørgsmål om, om en overfladeafvigelse observeret ved TVinspektionen er af betydning for rørets levetid og funktion.
Kommunerne mener også, at der er behov for øget kontrol af armeringsdæklag og
armeringsplacering. I kommende europæisk standard for betonrør er der skærpede
krav til kontrol af armeringsplaceringen.
Nye store rørsystemer i plast har løst nogle af de problemstillinger, som betonrørene
ikke har kunnet honorere. Men der mangler til gengæld en dokumentation af praktisk
levetid, ligesom lægningen er baseret på god kvalitet af omkringfyldningen. Nogle af
de dobbeltprofilerede rør har relativ lille godstykkelse, hvilket næppe er
hensigtsmæssig, såfremt 100 års levetid skal opnås.
Kommunerne efterspørger en øget dokumentation for levetiden, uanset rørmateriale,
som minimum bør være 100 år.
En række nye fælles europæiske standarder skal implementeres de kommende år.
Men mange af de nye standarder betyder desværre også en lempelse af
kvalitetskravene. For at imødegå dette har både plast- og betonrørsbranchen
igangsat udarbejdelse af nye branchevejledninger for produktion, lægning,
projektering og drift– og på væsentlige områder også sikre et kvalitetsløft.
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5. Dimensioneringskriterier og foranstaltninger ved
nedbrud, overbelastning eller indgreb i systemet
5.1 Dimensioneringskriterier
Praksis for beregninger af det danske kloaksystem har i mange år for fællessystemer
været en regnintensitet i = 130 l/sek/ha og med en overbelastning af kloaksystemet
hvert andet år. Beregning af bassinrumfang var efter Spildevandskomitèens skrifter.
Disse tal har ikke været normsat og i forbindelse med Mouse beregning af
kloaknettet blev de aktuelle regnserier anvendt i det aktuelle område.
Foranlediget af en ny EU norm DS/EN752-2 Funktionskrav, hvori der er er anbefalet
en række dimensioneringskriterier, blev der i 1999 nedsat en arbejdsgruppe med
repræsentanter fra DANVA og Spildevandskommitèen.
Arbejdsgruppens resultat blev en redegørelse "Ansvar for dimensionering af
afløbssystemer", /18/. Redegørelsen gennemgår juraen omkring dimensionering af
ledninger. Redegørelsen kan rekvireres hos DANVA enten på hjemmesiden
WWW.DANVA.DK eller på tlf. 70210055.
Efter færdiggørelse af denne redegørelse har DANVA og Spildevandskomitèen
nedsat en ny arbejdsgruppe, der skal søge at gennemføre et udredningsarbejde, der
skal føre til justerede og moderniserede retningslinier for funktionspraksis for fælles
kloakerede afløbssystemer og separate regnvandsledninger.
Indtil resultatet af dette arbejde foreligger, må det konstateres, at der, når der
anvendes MOUSE programmer ikke p.t. findes en dimensioneringspraksis. Det er
derfor op til den enkelte kommune/rådgiver, at definere sin egen praksis. Det
anbefales dog, at der dimensioneres med en hydraulisk kapacitet, som er mindst lige
så god, som hvis den var beregnet med de ”gamle” metoder.

5.2 Planlægningsmæssige overvejelser om reservekapacitet i
systemerne
I forbindelse med et indgreb i kloakanlæg med større ledninger bør det først
undersøges, om der er overkapacitet i ledninger der er beliggende tæt ved den
aktuelle ledning der repareres eller renoveres. Hvis der ikke kan etableres
overpumpning eller overløb med fuld kapacitet under anlægsfasen skal risiko
vurderes.
Følgende kan undersøges:
•
•
•
•

Etablering af aflastningsledninger.
Undersøgelser om disse kloakker kan transportere den forøgede
spildevandsmængde.
Overpumpning af en del af spildevandet.
Ændre bygværker således at spildevandet afledes til et andet opland, eller
aflaster oftere til recipient. Tilladelse skal indhentes ved amtet.
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•

Opsamling af spildevand i bassiner eller volumenledning, derfra oppumpes til et
andet opland.

5.3 Overpumpning
Pumpeløsning skal vælges efter den renoveringsmetode arbejdet udføres efter.
Ved håndrenovering eller Channelline metoden skal overpumpningen dimensioneres
til at transportere det daglige spildevand. I forbindelse med regnvejr afledes vandet
igennem ledningen, og folkene stopper arbejdet.
Ved strømpeforing og omlægning af store ledninger, kan det afhængig af årstiden
ofte være nødvendig at udføre en større overpumpning af regn- og spildevand.
Følgende kan overvejes,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sider i pumpegruben skal udføres i tæt spuns.
Bund skal udgraves 0,75 -1,00 m. under bundløb ledning.
Fibertex og singels udlægges i bund
Pumper installeres med forskellig starttidspunkter og alarm.
Pumperne bør være dimensioneret til at aflede regn- og spildevand med kapacitet
efter forholdene og risiko for oversvømmelse.
Stærkstrømskabel til pumperne.
Trykledning kan f.eks. udføres i PEH ledning med svejste samlinger.
Trykledning graves ned i kørebanen hvor den passere krydsende veje.
Regn- og spildevand afledes til to oppumpningsbrønde.

Eksempel Ryesgade, København
I forbindelse med strømpeforing af en spidsbundet
ledning, 1430 x 1570 mm, i Ryesgade i København,
var det nødvendigt at etablere pumpestation for
overpumpning af spildevandsmængder.
Pumpestationens kapacitet var ca. 380 l/s.
Herudover blev der længere opstrøms etableret
overløbsledning til naboopland i dimension 800 mm for
at sikre at der under regn kunne afledes en betydelig
del af regnvandsmængden.
Den kritiske anlægsperiode (forings- og
hærdningsperiode) var 4 dage, og selv om vejrudsigten
blev fulgt nøje, kom der alligevel stor regnskyl under
hærdningen uden det medførte
oversvømmelsesskader.

Billede 5.1: Midlertidig
pumpestation, Ryesgade,
København
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5.4 Forebyggende undersøgelser
Nedbrud i store ledninger bør eller skal ikke ske.
Udgifter til at foretage reparation af ledninger, eller foretage opgravninger der ikke er
planlagt, er meget store. Derfor bør undersøgelser af tilstanden på store ledninger
indgå i driftsrutinen.
Udgifterne til denne undersøgelse og registrering kan hurtigt indtjenes, idet
•
•
•
•

renoveringsmetode kan vælges og tilbud indhentes,
arbejdet kan planlægges samt tidspunkt for arbejdes udførelse,
løsninger med afværgeforanstaltninger kan drøftes,
de trafikale forhold kan planlægges.

5.5 Sammenfatning
Ved ledningsbrud eller et planlagt reparations- eller renoveringsarbejde skal man
foretage de nødvendige afværgeforanstaltninger og vælge de løsninger i systemet
der sikrer, at der ikke sker opstuvning i det opstrøms ledningsnet med vandfyldte
kældre til følge.
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Uddybende viden om nyetablering af store betonledninger med
tilhørende bygværker
Nogle af punkterne i kap. 4 er i det efterfølgende uddybet.
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Definition, ”store ledninger”:
Store betonledninger er store betonrør af typen ig eller Euro.
Diameter større end 1000 mm.
”Bygværker” kan være regn- og spildevandsbassiner, udløbsbygværker, overløbsbygværker, slambassiner, store pumbebrønde, drejebrønde mv. og er enten fremstillet af betonelementer eller betonrør/brøndringe/tanke eller støbt på stedet.
(Insitustøbt).

1

Beregning og opnåelse af styrke rør og bygværker

1.1 Beregning og opnåelse af styrke i betonrør:
Betonrørsproducenter har skemaer for standardrør over tilladelige lægningsdybder og trafiklast. Se www.igroeret.dk og www.euroroer.dk. Betonrørsproducenter har Edb-programmer til beregning af rørenes bæreevne
(armeret + uarmeret).
Der findes standard armerede rør. Ved andre opgaver, hvor der kræves øget armering beregnes denne af rørfabrikken.
Rørene fremstilles af speciel rørbeton med lavt vand/cementtal. Det giver høj styrke og stor tæthed i cementpastaen. Cylinderstyrken er større end 45 MPa. Styrken kontrolleres ved diverse kontroller i produktionen, her
skal nævnes styrkeprøvning i rørpresser. Alle kontroller indgår i rørfabrikkens kvalitetskontrolsystem. Se mere
i temablad 3 og 14 fra Afløbsfraktionen, Dansk Beton Industriforening. www.afloebsfraktionen.dk
Betonrørenes udformning/tværsnitsdesign er lavet så der opstår en optimal spændingsfordeling i røret. Derfor
er der større godstykkelse i top og bund (foden).

Figur 1 Betonrørsproducenterne har EDB-programmer til dimensionering af rør.
Figur 2 Snit i Ø1400 mm betonrør. Prøvningslast 64 ton.
Figur 3 Rørpresse til bestemmelse af brudlast.
1.2 Beregning og opnåelse af styrke i bygværker:
Der skelnes her mellem fabriksfremstillede (præfab) og insitustøbte bygværker. Det er en tidsmæssig fordel at
fremstille bygværket på betonfabrikken. Krankapacitet og adgangsforhold kan afgøre om bygværket skal laves
i flere dele. Forhold som grundvand mv. kan også betyde, at det er en økonomisk fordel at støbe på betonfabrikken.
På betonfabrikken er det lettere at opnå den valgte kvalitet, da fabrikken er uafhængig af vejrlig, grundvand,
dårlige adgangsforhold mv. En kombination af fabriksfremstillede og insitustøbte bygværker kan være en optimal løsning, for at sikre den projekterede placering af afløbsanlægget.
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2

Opnåelse af tæthed i betonrør

2.1 Tæthedskontrol på rørfabrikken
Tæthedskontrol af rørene på fabrikken er en vigtig del i kvalitetskontrollen af betonrørene på fabrikken. Kontrollen består af målkontroller, visuel kontrol og egentlig tæthedsprøvning. Betonrørsbranchen har udarbejdet
information om tæthed i betonrør. Der henvises til:
Temablad 5: „Betonrørssamlingen en sikker løsning“
Temablad 14: „Tæthedsprøvning af betonrør”
Temablad 15: „Beton´s natur, autogen healing”. Kan ses og bestilles på www.afloebsfraktionen.dk.
2.2
Omfang af tæthedskontrol efter lægning vælges ved projekteringen
Ved projekteringen af et afløbsanlæg skal omfanget af tæthedskontrollen specificeres. Det gøres ved at vælge
en af de såkaldte tæthedsklasser. Tæthedklasser fastsætttes under hensyntagen til såvel den forureningsrisiko,
som den indsivningsmulighed, som det pågældende ledningssystem indebærer.
Følgende eksempler kan tjene som vejledning for, hvilken tæthedsklasse ledningssystemet eller dele heraf kan
henføres til: (direkte fra DS 455)
Lempet tæthedsklasse: (anvendes sjældent)
Vejledning: Ledninger der alene fører regnvand.
Prøvningsomfang: Egentlig tæthedsprøvning udføres normalt ikke, hvorfor tæthedskontrollen beror på produktkontrollen samt kontrollen med arbejdets udførelse.
Normal tæthedsklasse:
Vejledning: Ledninger og brønde, der fører spildevand eller blandet regn- og spildevand, med sjældent forekommende opstuving over ledningstop, af en størrelse svarende til prøvningstrykket
Prøvningsomfang: Der udtages stikprøver af afløbssystemets partier. Se hvordan i DS 455
Tilladelig trykfald under prøvningen: Rør 5 kPa. Brønde 5 kPa..
Skærpet tæthedsklasse:
Vejledning: Ledninger og brønde, der fører spildevand eller blandet regn- og spildevand, og hvori der ofte forekommer opstuvning over ledningstop.
Ledninger og brønde nær vandindvindingsanlæg.
Ledninger og brønde nær vandledninger, i hvilke der forekommer undertryk, eksempelvis hævertledninger.
Prøvningsomfang: Alle afløbssystemets enheder tæthedskontrolleres
Tilladelig trykfald under prøvningen: Rør: 1.5 kPa. Brønde: 5 kPa.
Speciel tæthedsklasse: (Anvendes sjældent)
Vejledning: Trykafløbsledninger
Prøvningsomfang: Alle afløbssystemets enheder tæthedskontrolleres
Tilladelig trykfald under prøvningen: Se DS 455
Valg af tæthedsklasse har som regel sammenhæng med kontrolniveauet ved projektet. ( Lempet, normal eller
skærpet kontrolniveau). Se side 32- 39 i DS 437 vedr. valg af kontrolniveauer for afløbsprojekter.

2.3

Tæthedsprøvning efter lægning
Der er sjældent problemer med tætheden i korrekt monterede store betonrør. Rørene har store godstykkelser: Ø
1000 mm rør har f.eks. godstykkelsen 125 mm til 275 mm.
Ø 1600 mm rør har godstykkelsen 189 mm til 440 mm. Oplyste mål gælder for Eurorør.
Ved store rør som ligger under grundvand vil en visuel inspektion enten med kamera eller ved at gå igennem
ledningen være en billigere og bedre tæthedskontrol end tæthedsprøvning i henhold til DS 455. Se dog afsnit
2.5
Tæthedskontrollen efter rørene er lagt udføres efter DS 455. ”Tæthed af afløbssystemer i jord” 1984.
(Bemærk at der findes et normtillæg af 21/1-1994).
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Normen indeholder en række bestemmelser, der tilsigter opnåelse af en forsvarlig tæthed af afløbssystemer i
jord.
2.4
Praktiske erfaringer/tips omkring tæthedsprøvningen.
De fleste store ledninger inspiceres visuelt. I nogle projekter vælges dog luftprøvning eller vandprøvning i
henhold til DS 455.
Følgende praktiske erfaringer kan gives: Der bør vælges en så stor tæthedsbold som mulig for at få en stor tætningsoverflade mellem bold og rørvæg. Ved problemer kan det
vælges at svumme betonrøret indvendig med cementvælling.
Sulfovand kan påsprøjtes samlingen mellem beton og gummibold, fittings mv. Eventuelle utætheder ses nemt. Ved prøvning
af korte strækninger vil utætheder ved tæthedsboldene betyde
forholdsvist meget og derfor være afgørende for prøveresultatet.
DS 455 er dog kun gældende for rørledninger længere end 30 m.
Kommentar til vandprøvning:
Hvis der laves alternativ prøvning med vand i åben rørgrav og
visuel inspektion af rørstammer og der samtidig er meget varmt
og solrigt er der risiko for at rørene beskadiges. Grund-vand har
en temperatur på ca. 8 grader. Solen opvarmer rørenes yderside.
Det kan give så store temperaturforskelle, at de foranledigede
spændinger overstiger betonens brudspænding. Ovenstående kan
forhindres ved at dække rørene med tynd fiberdug.
Figur 4 Tæthedsprøvning med vand.
2.5 Tæthedskontrol ved TV-inspektionen:
Nogle bygherrer lader TV-inspektionen være tæthedsprøvningen frem for tæthedskontrol i henhold til DS 455.
I store rør foretages dog ofte en manual visuel inspektion.
Man skal være opmærksom på følgende: Hvis rørene ligger under grundvand er TV-inspektionen en tæthedskontrol, som kan være langt strengere end tæthedsprøven i henhold til DS 455. Det afhænger dog af hvilke acceptkriterier, der ligger til grund for vurderingen af TV-observationerne. I projektmaterialet skal der skrives
hvilke acceptkriterier, der anvendes ved TV-inspektionen, når denne anvendes som en slags tæthedskontrol.
Der pågår et arbejde, som skal præcisere hvordan man skal forholde sig til TV-inspektionen, når denne benyttes til tæthedskontrol. Dette arbejde forventes afsluttet i 2002.
De moderne kameraer med drejelinser og zoom er meget effektive. Meget små indsivninger eller fugtpletter er
altid synlige i afløbsrør. Dråbeagtige indsivninger accepteres til tider ikke i nylagte ledninger, og enkelte bygherrer accepterer heller ikke fugtpletter.
Det kan skabe et dilemma, idet en afløbsledning med en lille indsivning kan bestå en lufttæthedskontrol efter
DS 455, men vurderes så eventuel negativ ved vurderingen af TV-inspektionen. Og hvad er så godkendelseskriteriet for ledningen ? DS 455 kravene vil være gældende, hvis der ikke i projektmaterialet er angivet præcise
acceptkriterier til TV-inspektionen.
Fugtpletter fra spuling, kondens i rørene, vand i samlingerne kan
fejlfortolkes som utætheder.
Tæthedsprøven i henhold til DS 455 er ikke for lempelig. Den
sikrer en tilstrækkelig kvalitet af afløbsrørene, en kvalitet som
lever op til nutidens krav. Samtidig står der i DS 455 at grove
fejl som indsivninger ikke accepteres.

Figur 5 TV-inspektionskamera.
Enkelte fugtpletter og meget små indsivninger på en rørledning bør accepteres. Det er rimeligt set ud fra betonens evne til med tiden at lukke mindre defekter. Dette fænomen kaldes ofte autogen healing. Autogen healing
er detaljeret beskrevet i temablad 14. ”Beton´s natur, autogen healing”.
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Der er 5 fysiske/kemiske processer som øger betonens tæthed med tiden.
- Dannelse af calciumcarbonat
- Viderehydratisering af cement
- Viderehydratisering af restcement i betonrør
- Dannelse af aflejringer
- Kitning af partikler i det gennemsivende vand
Disse mekanismer træder i kraft, hvis der er en lille
utæthed, og lukker typisk denne utæthed.
Små indsivninger vil næsten altid være lukket efter få
måneder.
Autogen healing er velkendt fra lukning af lastbetingede
revner i jernbetonkonstruktioner.
Enkeltstående indsivninger har ingen betydning for ledningens funktion og lange levetid.
Figur 6 Mindre indsivning er lukket 100 % pga. dannelse af kalciumcarbonat. Ofte benævnt som kalkudblomstninger.

3

Opnåelse af tæthed i betonbygværker

Hvis der er grundvandstryk på dele af eller hele bygværket kan prøvningen bestå i en visuel inspektion af de
indvendige overflader. Kravet er ingen indsivning. Eventuel indsivning skal repareres med egnet tætningsmetode/materiale.
Elementbygværker fyldes typisk op med 1 m vand for at kontrollere, at bundstøbningen er udført korrekt. Tætheden kontrolleres ved at måle om vandspejlet synker.
Hvis bygværket kan proppes af kan man lave en tæthedsprøve med luft efter DS 455 som ved brønde.

4

Opnåelse af lang levetid i rør og bygværker

Med lang levetid, menes at ledningen/bygværkets funktion er intakt efter 100 år´s brug. (Hydraulikken er
uændret og rørenes og bygværkets styrke er intakt).
Her er nøgleordene:
1. Korrekt projektering
2. Korrekt overvågning af spildevandet
3. Korrekt lægning
4. Rør/brønde med lang levetid.
4.1 Ad 1: Projektering:
Forkert projektering af ledningsnettet kan medføre for høje koncentrationer af svovlbrinte i luften over vandspejlet og i spildevandet. Det foranlediger farlige arbejdsmiljøforhold, lugtgener, procesproblemer i rensningsanlæg og kan eventuelt foranledige tæringer af beton, og øvrige bestanddele i betonledningen/bygværket.
Ved bygværker er det specielt vigtigt om muligt at sikre gode udluftningsforhold. Der forefindes næsten altid
svovlbrinte ved pumpestationer. Det kan være nødvendigt at tilsætte svovlbrintebegrænsende stoffer til spildevandet og f.eks. øge udluftningen i ledningerne. Denne udluftning kan i nogle tilfælde vælges at øges med trykluft.
Der er lavet inspektioner af en del store ledninger. Der kan henvises til Københavns kommune og Århus kommune. Disse ledninger har vist lang levetid for betonen, men der er dog begrænset viden om svovlbrinteniveauet. Der eksisterer ingen tilbagemeldinger om betydende svovlbrintetæringer i store ledninger.
Da der er store investeringer forbundet med afskærende ledninger og bassiner bør der fremskaffes noget mere
detaljeret viden om svovlbrinteudviklingen i store spildevandsledninger.
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Opholdstiden for spildevandet er ofte lang i de store ledninger, hvilket er en af forudsætningerne for udvikling
af svovlbrinte. Modsat:
- føres der næsten altid blandet spilde- og regnvand
- er der ofte meget luft i de store ledninger.
- er temperaturen af det opblandede vand ikke særlig høj.
Alle tre forhold begrænser eller udelukker svovlbrinteudvikling. Man forsøger også ofte at fjerne eventuel
svovlbrinte før den når ned i de store ledninger. F.eks. ved tilsætning af svovbrinteneutraliserende stoffer.
Hvis spildevandet er urenset spildevand fra nogle typer industrivirksomheder, f.eks. mejerivirksomhed, er det
det muligt at beregne svovlbrinteudviklingen og så vurdere hvilke levetidsbegrænsende effekt det vil have på
betonrør og de tilhørende gummipakninger.
4.2 Ad 2: Overvågning af spildevand:
Med hensyn til overvågning af spildevandet skal Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 1994 ”Tilslutning af industrispildevand til kommunale rensningsanlæg” anvendes. Se side 52. Hvis disse grænseværdier overholdes vil der
ikke forekomme tæringer af beton.
Store ledninger fører dog sjældent specielt aggressivt spildevand, da det er blandet spildevand og eventuel
regnvand fra et stort opland.
Hvad angår andre aggressive stoffer i spildevandet fra industrivirksomheder kan der også henvises til temablad
3, Afløbsfraktionen, Dansk Beton Industriforening ”Betonrør har god bestandighed og lang levetid”.
Her findes grænseværdier for forskellige stoffer, pH-værdi med mere.
Kan bestilles på www.afloebsfraktionen.dk. Afløbsfraktionen kan også kontaktes.
4.3 Ad 3: Korrekt lægning
Ukorrekt lægning kan foranledige en formindsket hydraulisk funktion pga. at der med tiden opstår lunker med
mulighed for dannelse af aflejringer. Ukorrekt lægning kan også medføre rørbrud.
Krav til lægningen findes i DS 437 ”Lægning af stive ledninger af beton”.
Oplysninger om lægning fås også i temablad 6, 7 og 8 fra Afløbsfraktionen, Dansk Beton Industriforening.
De mange undersøgelser af ældre betonafløbssystemer har vist at ukorrekt lægning har i mange tilfælde medført en alt for kort levetid af afløbssystemerne. Anlægsfejl er den klart hyppigste årsag til svigt i afløbssystemerne.
Der bør opsamles erfaringer med hvor lille fald rørene kan lægges med i praksis. Hvis rørene er lagt med et for
lille fald og der opstår aflejringer (røret er ikke selvrensende) er rørledningens funktion nedsat.
Ny europæisk norm for rørlægning er indført, DS/EN1610. Denne norm vil formodentlig afløse dele af DS 437
Lægning af stive ledninger af beton og DS 430 lægning af fleksible ledninger af plast og DS 455 Tæthedskontrol af afløbsledninger. Disse normer udgår sandsynligvis. Dele af normerne vil kunne findes i en udbygget udgave af DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord.
DS/EN 1610 er desværre ikke særlig specifik, så derfor er der muligvis behov for at udarbejde branchevejledninger for lægning og sandsynligvis også for tæthedsprøvning.

Figur 7 Temablad 7 og 8 fra Afløbsfraktionen
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4.4 Ad 4. Rør med lang levetid
Uarmerede og armerede betonrør (ig- eller Eurorør) har minimum 100 års levetid. Her er det forudsat, at de
påvirkes af normalt forekommende spildevand og grundvandsforhold.
En forventet 100 års levetid for gummipakningen sandsynliggøres vha. teste, som simulerer en accelereret ældning af materialet som specielt fremskyndes af høje temperaturer. Testene udføres i henhold til EN681. En sådan tilsvarende accelereret test kan ikke laves på beton.
Minimum 100 års levetid for betonmaterialet i betonrør bygger på følgende:
1. Mange års erfaringer med betonafløbsrør.
- Mere end 120 års erfaring med beton som materiale til afløbsrør.
- Erfaringer med beton som materiale til afløbsrør i næsten alle lande på jordkloden.
- Mange undersøgelser af de forskellige parametre som bestemmer betonens levetid.
- Mange undersøgelser af ældre betonrør.
- Mange udviklingsprojekter omkring optimering af betonens levetid.
2. Detaljerede og høje krav til betonen
- Høj cylinderstyrke, større end 45 MPa.
- Krav om lav V/C-tal. < 0,4.
- Krav om lav vandabsorption. < 5 %
- Krav til tilslag og cement.
- Krav til dæklag, armering.
- Krav til armeringsplacering
- Krav om effektiv kvalitetskontrol i produktionen: udstøbningskvalitet: visuel kontrol, tæthedskontrol, vibratorkontrol, receptkontrol mv). Omfattende kvalitetskontrol i alle led i produktionen og på råvaresiden sikrer
stor ensartethed i betonkvaliteten.
Kravene sikrer betonrør med stor tæthed i cementpastaen. En beton som stort set ikke karbonatiserer, hvilket er
vigtigt ved armerede rørs levetid.
Vedr. krav til betonrørsproduktionen skal der i øvrigt henvises til kommende branchestandard for produktion af
betonrør i DK. Udkommer i løbet af 2002. Indtil da henvises der til DS 400 serien.
Ad 1+2)
Der eksisterer meget viden om betonrørs levetid. De ældste stadig fungerende betonrør er fra 1880.
I det følgende oplistes en række reference/projekter omkring betonrørs levetid
1.Erhvervsforsker/PhD-projekt ”Bedømmelse af betonafløbsledningers restlevetid”, Flemming Lapertis, Niras
A/S, 1999
2. Doktorrandprojekt fra Norge ”Tilstand og tilstandsendring for betongavløbsledninger”. Sveinung Sægrov.
1992.
3. Undersøgelse af ældre store rør i Århus kommune, udført af Niras A/S og udført for Århus kommune, 1999.
4. Concrete in aggressive ground. BRE 2001.
5. ”Beton i Aggressivt miljø” Betonteknik, 1975, CtO, Aalborg Portland.
6. Oplysninger fra Tysk, Engelsk og Amerikanske rørforeninger.
www.fbsrohre.de/frfachart.htm,
www.concrete-pipe.org/tech.html#Anchor-Durability
www.concretepipes.co.uk/guide/sectiond/8-6.pdf
7. Anbefalinger fra US-Army, hvor manualer fra 1998 angiver en levetid på 70 – 100 år for betonrør, det dobbelte i forhold til alternative rør som stål, aluminium og plast. Se www.concrete-pipe.org.
8. Norsk citat fra seniorforsker dr. Ing. Sveinung Sægrov, Sinteff Bygg og miljøteknik, Norge.
Skader på eldre betongrør i Norge skyldes et samvirke av flere årsager. For lav styrkedimensionering før 1960
kombineret med svak produksjonsteknolog med stor kvalitetsspredning medførte at sikkerheten mot overbelast-
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ning i utgangspunktet har været liten. Kombinasjonen av lav eller feil kunnskap om anleggsutførelse og tidsavhengig kjemisk nedbryting har derfor i flere tilfeller ført til rørbrud eller andre alvorlige driftsproblemer.
I mit doktorgradsarbejde vedrørende ”Tilstand og tilstandsendring for betongavløpsledninger” registrerte vi
rør med stor varisjon i materilnedbrytning. Dette har dannet utgangspunkt for projektet, hvor betongrørsbranchjen ønsket å finne et kravniveau som gir nye betongrør ”evig liv”
Ved å vurdere materialkvaliteten i 100 rør fra en rekke ledninger med sterkt varierende korrosjonangreb er der
satt grenseverdier relatert til betonkvalitet. Kravet har vært at ingen rør med materialnedbrytning under normale forhold skal tilfredstille denne kvaliteten. Et kvalitets som angir grenseverdier for brudlast, trykkfasthet,
vannabsorpsjon og kapilærabsorpsjon uttrykker denne betongkvaliteten. Forudsat at kvalitetstallet tilfredsstiller en gitt grenseverdi har vi meget od dekning for å hevde at levetiden for betongrør er mer enn 100 år.- forutsatt moderate aggressive miljøbetingelser.
Da en stor del af de betonrør, der produceres i dag transporter regnvand eller blandet regn- og spildevand findes der umiddelbart ingen nedbrydende mekanismer i betonrørssystemerne. Da selve betonmaterialet tekniske
egenskaber (tæthed, styrke) tillige bevares med tiden er der heller ikke her noget levetidsbegrænsende faktorer.
En meget stor del af de betonskader, der har været på bygningskonstruktioner igennem tiden skyldes utilstrækkelig korrosionsbeskyttelse af armeringen og frosttøpåvirkninger. Da næsten alle betonrør produceres uden
armering og anvendes i frostfrit miljø, er betonrørene i princippet uden for de to mest betydende betonnedbrydende mekanismer, hvilket også øger sandsynligheden for en meget lang levetid.
Armerede betonrør fremstilles med stort dæklag, og af en beton der stort set ikke karbonatiserer. Så armerede
rør vil også have en lang levetid. Der er i Danmark kun registret med få skader på armerede betonrør. Disse
skader skyldes enten meget aggressivt spildevand eller meget lille dæklag til armeringen, næsten nul. Her kan
der f.eks. henvises til undersøgelsen i Århus.
Det miljø som store betonrør udsættes for er ofte langt mere harmløs end det miljø .eks en betonbro udsættes
for. (salt + frost/tø mekanismer).
Ved specielt aggressive spildevandsforhold kan en anden mulighed være coatede rør, eller plastlinede betonrør.
At lave et coatet rør, f.eks. epoxy-coatning som kan holde f.eks. 100 år rør vil stille meget store krav til udførelsen og coatningsmaterialet.
Ved krav om meget lang levetid er en kraftig plastlining med en plasttype af speciel god kvalitet at foretrække.
Plasten vil have forholdsvis lang levetid, da den er ubelastet
Ved specielt aggressive jordbunds/grundvandsforhold kan en udvendig coatning forlænge rørets levetid.
Øgning af levetiden fra 100 til 200 år.
Ved specielt dyre rørlægninger, f.eks. store ledninger midt inde i København, kan der være et ønske fra ledningsejeren at have en høj sandsynlighed for en levetid på f.eks. hele 200 år.
Eventuelle levetids øgende tiltag for armerede og uarmerede rør kunne være:
- større dæklag til armering,
- coated eller rustfri armering,
- større godstykkelser
- specialgummipakninger,
- dobbeltgummisamlinger
- specialbeton/specialstøbninger.
- Coatning/lining
Der eksisterer dog ingen undersøgelser/erfaringer, der viser eller indikerer hvor meget de enkelte tiltag øger
rørledningens levetid. Det er muligt, at et ”normalt” rør i mange situationer vil have lige så lang levetid.
Alle tiltag vil medføre en betragtelig prisstigning.
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5

Genanvendelse af jord til omkringfyldning

Genbrug af opgravet jord er ikke så udbredt pga. af en lang række forhold:
Vejregelkrav, krav fra vejafdelinger, traditioner, lille erfaring med genbrug, vejrlig, vanskeligheder med at kontrollere komprimering, økonomiske spilleregler.
Den nye lov om forurenet jord giver ledningsejerne forøgede udgifter til deponering af overskudsjord.
Derfor kan det være økonomisk fordelagtigt at gøre ekstra meget ud af at forberede genbrug af eventuel jord.
Det sker typisk ved at foretage boreprøver nogle uger før gravearbejde. Vurdering af boreprøverne vil kunne
klarlægge det mulige omfang af genbruget.
Et af problemerne ved genbrug er, at det er vanskeligt at kontrollere komprimeringen af den genbrugte jord
med den almindelige kontrolmetode: komprimeringskontrol med isotop-sonde. Denne målemetode forudsætter
netop at man måler på et „homogent“ materiale, som f.eks. sand eller stabilgrus i henhold til DS 401.
Man bør foretage en række komprimeringsprøver, der klarlægger om den genbrugte jord kan komprimeres
yderligere i den aktuelle situation. Entreprenøren som udfører afløbsprojektet skal have god føling med hvornår
en jord er tilstrækkelig komprimeret.
Ved gravning i eksisterende vej bør der også laves komprimeringskontrol af det bærelag, som grænser op til
udgravningen. Hvis her kun måles 91 Standard Proctor, så er der umiddelbart ingen grund til at komprimere
jorden i rørgraven/tilfyldningen højere op end 91 Standard Proctor, idet målet må være at den nye og gamle del
af vejen følges så godt ad som mulig, således at revner i
asfalten undgås.

Figur 8 Isotopsondeudstyr til kontrol af komprimering.
Figur 9 Komprimeringskrav til rørgrave med betonrør. Kravene er bestemt af vejkravene, som skal sikre tilstrækkelig bæreevne af vejen.
For at genbrug kan realiseres skal det være muligt at indrette
egnede depotområder for den opgravede jord. En del af jorden vil dog typisk kunne anvendes direkte over de netop lagte rør. Det betyder at depotet kun skal indeholde en vis procentdel af jorden. I et depot vil der også være mulighed for at
grovsortere den opgravede jord. F.eks. frasortering af sten
over 100 mm, ved at lade jorden passere en 100 mm rist.
Figur 10 Rist til sortering af de opgravede materialer.
Betonrørenes længde på 2,25 m betyder at gravemaskinen
som regel kan lægge dele af det opgravede jord ned omkring det netop lagte rør. Det giver mindre jordflytning.
Genbrug af opgravet jord til omkringfyldning kan ofte praktiseres ved betonrør, specielt ved store rør, da de solide betonkonstruktioner kan tåle forholdsvis kraftigt vibrationsudstyr og tåler store punktlaste. Der kan henvises til temablad nr. 7, 8, 10 og 12 fra Afløbsfraktionen, Dansk Beton Industriforening. I nogle tilfælde kan det
være en økonomisk fordel at anvende godsforstærkede rør og så lempe på kravene til omkringfylden eller anvende kraftigere komprimeringsudstyr.
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Genbrug kan have stor indflydelse på et afløbsprojekts økonomi. Et stort genbrug giver også markant færre
miljøbelastninger ved lægningen af rør. (Mindre dieselforbrug, mindre træk på grusressourcerne)
Aalborg kommune har udført en del afløbsprojekter, hvor der har været meget fokus på genbrug af den opgravede jord.
Figur 11 Ved rørlægning er det ofte muligt at lægge dele af
den opgravede jord direkte omkring det netop lagte rør. Rørenes længde på 2,25 m gør, at gravemaskinen kan nå henover det netop lagte rør. Det mindsker behovet for depotplads.

Figur 12 Betonrør tåler forholdsvis tungt vibrationsudstyr til
komprimering af omkringfylden.

Der kan i øvrigt henvises til Vejledning i håndtering af jord i
og fra offentlige vejarealer. Vejregelforberedende rapport nr.
1. 2001. Kan ses på www.vejdirektoratet.dk

Maks. vandspejlshøjde

Opdriftsforhold

For standardbetonrør er der ikke problemer med opdrift.
For brønde fremgår de tilladelige vandspejlshøjder af nedenstående figur.
For vandspejlshøjder større end dette bør brøndene sikres
yderligere mod opdrift, eks. ved omkringstøbning af bunden
med beton.

Procent af totalhøjde
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Figur 13 Tilladelig vandspejlshøjde afhængig af brøndens
vægt pr. meter, for forskellige brønddiametre. Kan benyttes for
alle typer materialer. (Der er regnet med godstykkelse på 100
mm for alle diametre – værdierne er derfor kun vejledende).
Figur 14 Der er ikke problemer med opdrift på betonbrønde så
længe vandspejlshøjden er maks. 60 % hhv. 50 % af brøndens
total højde for hhv. Ø1000 mm og Ø1250 mm brønde.
Ved større brønddiametre til pumpestationer og lignende kan
det være nødvendigt at lave en beregning af betonbundpladen.
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7

Plastrørs indbygning i betonkonstruktioner

Indstøbning:
Der skal benyttes plastrør med ru overflade, for at sikre tilstrækkelig vedhæftning, pga. forskellige stivheder og
temperaturudvidelseskoefficienter eller andet tiltag skal udføres for at sikre tæthed.Den store forskel i temperaturudvidelseskoefficient for beton og plast kan medføre at der opstår utæthed mellem plast og beton pga. at
plastindstøbningen løsner sig. Derfor bør der anvendes indstøbningsdele med pålimet sandkorn, herved sikres
en bedre vedhæftning. Kan kun fås ved PVC-plastkomponenter.
Hvad angår indstøbning af HDPE komponenter henvises til bilag 4, plastrør, her vises tegning/anvisning for
indstøbning.
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Hydraulisk udformning af ledningsnet

Hvad angår valg af ruheder for beregning af selvrensning og vandføring kan der henvises til rapport udarbejdet
af PH-consult. Denne rapport findes i fuld udgave på afløbsfraktion-ens hjemmeside.
I rapporten anbefales f.eks. ruheden 0,6 for regnvandsledninger af enten plast- eller beton.
Dette er forudsat at rørene er lagt forskriftsmæssigt. Små aflejringer, lunker mv. vi medføre en langt større ruhed.
På afløbsfraktionen, Dansk Beton Industriforenings hjemmeside findes et program som beregner vandføringen.
Systemruheden skal indtastes. Se www.afloebsfraktionen.dk.
Der kan i øvrigt henvises til temablade og artikler udarbejdet Afløbsfraktionen, Temablad nr. 8 og 9. Dansk
Beton Industriforening.
Hydraulisk udformning af nettet:
Brøndene kan foranledige store energitab, hvis de ikke er udformet hydraulisk korrekt.
Nogle steder er det umiddelbart nødvendigt at anvende 90 graders bøjninger på ledningen. Selvom disse er udformet ”hydraulisk korrekt” i forhold til dagens viden, kan en sådan bøjning foranledige opstuvning i ledningen
som løber til brønden. Aalborg kommune har løst denne problematik ved at anvende to 45 graders bøjninger.
Andre ledningsprofiler/design:
Der mangler viden om i hvilke situationer det kan betale sig rent hydraulisk at anvende andre profiler end cirkulære rør. Andre profiler end cirkulære kan være, spidsbundsrør, firkantrør, øjestensrør. Spidsbundede rør har
umiddelbart en bedre selvrensning, men hvorvidt denne bedre selvrensning er tilstrækkelig eller nødvendig i
store ledninger med forholdsvis lav vandhastighed er ukendt.
Der fremstilles kun cirkulære rør i Danmark. Spidsbundede rør fremstilles f.eks. i Tyskland og Holland. De anvendes i specialsituationer og udgør få procent af betonrørsmarkedet i disse lande.
Der mangler også viden om andre specialprofiler end de nævnte kunne være gunstige i nogle situationer. Det
kunne være cirkulære rør, med en tørvejrs rende.
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Indsatspunkter, kvalitet, betonrør

I det følgende beskrives nogle områder, hvor de deltagende kommuner har påpeget nogle kvalitetsafvigelser eller manglende viden. Det drejer sig om
1. For stor bagspalter pga. endefladeskævhed
2. Stenreder
3. Armeringsplacering.
4. Desuden efterspørger kommuner en udbygget dokumentation for levetid, som minimum bør være 100 år for
betonrør.
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Ad 1: Kravene til endefladeskævhed i DS 400-3.1, krav, betonrør er tilstrækkelige til at sikre nogle korrekte
samlinger med passende bagspalter. Den danske målemetode som beskrevet i DS 400-3.0 er så god, at den nu
er implementeret i den kommende europæiske norm for betonrør.
De opstående enkelttilfælde med for stor endefladeskævhed/bagspalter skyldes utilstrækkelig målkontrol. Det
er lidt forskel på kontrolomfanget beskrevet i kvalitetsstyringssystemet på den enkelte fabrik afhængigt af den
enkelte fabriks evne til at styre endefladeskævheden inden for de fastsatte grænser. Kontrolomfanget er større
end krævet i produktionsnormerne både de nuværende og den kommende europæiske norm for betonrør. Men
hvis det er stikprøvekontrol er der altid en lille statistisk sandsynlighed for at enkelte emner ligger lidt uden for
tolerancen.
Det er muligt ved en rørleverance at foreskrive i udbudsmaterialet rørenes endefladeskævhed skal være målt for
alle rør, som det netop sker ved afløbsprojekter med kontrolniveau: skærpet kontrol.
Kommuner anbefaler desuden at entreprenører fortager målkontrol af den enkelte samling ved lægningen af rørene. Hermed kontrolleres at entreprenør har skubbet rørene tilstrækkelig sammen og der laves samtidig en ekstra kontrol af rørenes bagspalter. Rør som ikke overholder bagspaltekravene skal udskiftes, hvilket gøres let,
hvis bagspalter opmåles fortløbende.
Kommuner mener tillige, at der mangler en reparationsmetode for store rør med for store bagspalter, med tilstrækkelig dokumentation for lang levetid.
Ad 2. Der har været enkeltstående tilfælde, hvor der ved den visuelle inspektion ved modtagekontrollen eller
ved inspektion af den færdige ledning været observeret stenreder, som tilsynet mente ikke er af kosmetisk art.
I DS 400..2 ”Generelle krav og prøvningsmetoder samt vurdering af kvalitet” står, at betonen skal være velkomprimeret og produktets skal være fri for funktionsbetydende støbefejl og at betonvarens overflade skal være så jævne og blærefri som mulig.
Der udføres både visuel kontrol af betonoverflader på fabrikkerne, men også en egentlig tæthedsprøvning. Der
mangler dog mere præcise retningslinier for hvilke overfladeafvigelser der er betydende og hvilke der er ubetydelige. I det nationale tillæg til den kommende europæiske norm indføres en målkontrol af overfladeblærer i
rørstammer og samlingsoverflader. Denne kontrol vil sammen med den normale visuelle kontrol og den egentlige tæthedsprøvning øge kontrolomfanget med overfladerne.
Tillige arbejder Afløbsfraktionen, Dansk Beton Industriforening med supplerende materiale til fotomanualen
for TV-inspektion, således der bliver lettere at tage stilling til de forskellige observationer. Materialet indeholder også forslag til acceptkriterier for de forskellige observationer.
Ad 3. Kun få procent af de store betonrør er armerede. Der har været en større sag med forkert armeringsplacering i nogle specialstøbte betonrør Ø 2000, Ø 2500 mm rør. Hovedårsagen var en produktionsfejl og utilstrækkelig kontrol af dæklag til armering. Armeringen er nu katodisk beskyttet i de lagte rør. Rørene er fremstillet på
en rørfabrik, som ikke er medlem af Afløbsfraktionen.
Ad 4. I punkt 4 findes informationer om betonrørslevetid. Ved spørgsmål er det muligt at kontakte Afløbsfraktionen, som har teknikere med stor viden om betonrørs levetid.
Supplerende kommentarer:
Afløbsfraktionen, Dansk Beton Industriforening arbejder med forskellige projekter, som vil øge sikkerheden
for at de store ledninger der etableres opnår meget lang levetid og uændret funktion.
1. Branchenorm/vejledning for produktion af rør. Den bygger på den europæiske betonrørsnorm prEN1916,
som indføres inden for kort tid.
2. Supplerende materiale til fotomanual for TV-inspektion, idet TV-inspektion blandt andet ofte bliver anvendt
som en slags tæthedskontrol. Det kræver supplerende billedmateriale og forklaringer.
3. Branchevejledninger for projektering, lægning og drift af betonafløbssystemer.
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10 Supplerende oplysninger
Supplerende oplysninger kan fås i følgende temablade som kan ses og bestilles på Afløbsfraktionens hjemmeside. Temabladene indeholder både montageanvisninger, og forklarer egenskaberne ved betonrør. Nogle af temabladene er debat skabene.
Temablad 1. Nutidens betonrør.
Temablad 2. Nye betonrør frem for renovering.
Temablad 3. Betonrør har god bestandighed og lang levetid
Temablad 4. Betonrøret det mindst miljøbelastende afløbsrør
Temablad 5. Betonrørssamlingen en sikker løsning
Temablad 6. De fleksible betonbrøndsystemer
Temablad 7. Korrekt lægning af betonrør. Lægningsanvisning
Temablad 8. Betonrør sikrer god komprimering og hydraulik. Fordele ved lægning af betonrør.
Temablad 9. Betonrør har den største vandførings kapacitet.
Temablad 10. Store betonrør - en bæredygtig løsning
Temablad 11. Selvrensning i afløbssystemer
Temablad 12. Miljøvenlig lægning af betonrør
Temablad 13. Betonrør giver god samfundsøkonomi
Temablad 14 Betons natur. Autogen healing
Temablad 15. Tæthedsprøvning af betonrør
Medlemmer af Afløbsfraktionen, Dansk Beton Industriforening.
IBF A/S
Gammelrand Beton A/S
Grindsted Betonvarefabrik A/S
Hammershøj Betonvarefabrik ApS
IBF Nord A/S
RC Betonvarer A/S
Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S
NOVA Mørtel og Betonvarefabrik
Abbednæs Cementvarefabrik A/S
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Uddybende viden om nyetablering af store plastledninger
Indholdsfortegnelse:

Beregning og opnåelse af tæthed og styrke i plastrør og brønde .............................................................. 2
Polyethylen ................................................................................................................................................. 2
GAP (glasfiber-armeret polyester).............................................................................................................. 3
GAP som HOBAS....................................................................................................................................... 3
Polyethylen som Uporol.............................................................................................................................. 4
Polyethylen som WEHOLITE SPIRO ......................................................................................................... 5
Beregning og opnåelse af lang holdbarhed for plastrør og -brønde .......................................................... 6
Betydning af rørenes ringstivhed................................................................................................................ 8
Opbygning af rørvæg.................................................................................................................................. 9
Overpumpning ............................................................................................................................................ 9
Genanvendelse af jord til omkringfyldning ............................................................................................... 10
Komprimering/installation af store ledninger i plast.................................................................................. 11
Tæthedsprøvning ..................................................................................................................................... 13
Opdriftsforhold .......................................................................................................................................... 13
Plastrørs indbygning i betonkonstruktioner .............................................................................................. 14
Udformning af adgangsforhold ................................................................................................................. 17
Opvarmning fra sollys............................................................................................................................... 17

Bilag 4.2

Beregning og opnåelse af tæthed og styrke i plastrør og brønde
Ved beregning tages udgangspunkt i DS430 ”Lægning af fleksible ledninger af plast i jord”
samt DS 475 ”Norm for etablering af ledningsanlæg i jord”. Rørenes ringstivhed beregnes
efter forskellige standarder angivet under de forskellige producenter/rørtyper.
Store plastledninger med en diameter >1000 mm udføres i dag typisk i materialerne
polyethylen eller GAP.
Polyethylen
Polyethylen er et meget slidstærkt materiale med stor slagstyrke. Brugstemperaturen
ligger mellem –20°-45°C. Korttids-E-modulet ligger typisk på 800-900 Mpa.
Polyethylenmaterialet er yderst miljøvenligt og indgår i genanvendelses-ordningen for
plast.
I Danmark produceres dimensioner >1000mm i polyethylen af producenterne:
Uponor A/S
KWH Pipe A/S

Uporol rør
WEHOLITE SPIRO

Begge firmaer er certificeret efter ISO 9002, som sikrer ekstern kontrol af såvel produktion
som afprøvninger.
Uponor er tillige miljøcertificeret efter ISO 14001.
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GAP (glasfiber-armeret polyester)
GAP er er et materiale med god korrosionsbestandighed og trækstyrke. Brugstemperaturen er op til 40°C for VA- og op til 90°C for DS-kvalitet. Korttids-E-modulet ligger
typisk på 10000 Mpa.
I Danmark produceres der ikke dimensioner >1000mm i GAP.
Der findes udenlandske producenter, hvoraf den mest markante er HOBAS.
GAP som HOBAS
Beregningen udføres af rådgivende ingeniører.
Produktionssteder forekommer i Belgien, England, Tyskland, Schweiz, Spanien, Østrig,
Tjekkiet og Tyrkiet.
Certificering: HOBAS-fabrikkerne er alle certificeret i henhold til både produktionsstandard
og TÜV/ISO9001. Ekstern overvågning udføres 2 gange årligt per certificeret standard og
fabrik.
Samlingsmetode:
Dobbeltmuffe med glatte rør.
Fleksible samlinger udført som dobbeltmuffer med fastindstøbte gummipakninger, som
benyttes for både gravitations- og trykrør helt op til 25 bar med 100 bar tryktestning og
fuldt vakuum.
Rør og samlinger afprøves efter DIN 19565, som henviser til afprøvningsstandarder og metoder.
HOBAS’ rør produceres efter: SS3622, SS3623, NS 3628, NS 3629, DIN 19565, DIN
168691 og 2, DIN 537691, 2, 3 og 4, KOMO/KIWA 31732/82 , Ø NORM B5161, IFBtz, BS
5480.
Rørene produceres i følgende standardklasser for ringstivhed:
SN 2500 N/m²
SN 5000 N/m²
SN 10000 N/m²

Tilladt deformation:
Tilladt deformation:
Tilladt deformation:

4,0%
3,5%
3,0%

Tilladt deformation angivet ifølge HOBAS.
Mulige længder er 6, 3, 2 og 1 meter i dimensioner op til 2500 mm.
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Polyethylen som Uporol
Der forefindes skema for beregning/dimensionering af Uporolrør i producentens katalog
samt på Internettet (www.uponor.dk).
Skemaet udfyldes med relevante data og fremsendes herefter til producenten for
beregning jf. DS430. Beregning kan også udføres af rådgivende ingeniører.
Samlingsmetode:
Fleksible samlinger med gummipakning ≤ É1600 mm, hvorimod 2000 og 2500 mm udføres
med svejste samlinger.
De fleksible samlinger på Uporol-rørene tæthedsprøves løbende i henhold til EN1277.
Uporol-rør produceres jf. ISO 9969 i følgende standardklasser for ringstivhed:
Klasse A:
Klasse B:
Klasse C:

2 kN/m²
4 kN/m²
8 kN/m²

Rørene er godkendt jf. DS2350.
Andre ringstivheder kan produceres efter ønske.
Mulige længder er 1, 2, 3 og 6 meter i dimensioner op til 2500 mm.
Uporol-brønde og -tanke tæthedsprøves med trykluft op til 0,05- 0,08 bar eller med vand
efter endt produktion.
Produktionen kontrolleres i henhold til ISO 9002 samt ISO 14001.
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Polyethylen som WEHOLITE SPIRO
Producenten foretager beregning jf. DS430, eller beregning udføres af rådgivende
ingeniører.
Samlingsmetode:
Fleksible samlinger med gummipakning for dimensionerne ≤ 1125/1000.
Gevindsamling i kombination med ekstrudersvejsning for dimensioner ≤ 2464/2200.
Ekstrudersvejsning ind– og/eller udvendigt i dimensioner ≤ 3000 mm.
De fleksible samlinger på WEHOLITE SPIRO-rørene tæthedsprøves løbende i henhold til
EN1277.
WEHOLITE SPIRO-rør produceres jf. ISO 9969 i følgende standardklasser for ringstivhed:
Klasse L2: 2 kN/m2
Klasse M4: 4 kN/m²
Klasse T8: 8 kN/m²
Andre ringstivheder kan produceres efter ønske.
Mulige længder er op til 16 meter i dimensioner < 3000 mm.
Brønde kan tæthedsprøves med vand eller luft.
Produktion kontrolleres med jf. SBC153
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Beregning og opnåelse af lang holdbarhed for plastrør og -brønde
Polyethylen er et materiale med stor korrosionsbestandighed. Brugstemperaturen ligger
mellem –20° og 45°C. Korttidsbelastninger kan accepteres på op til 80°C.
Der forefindes detaljerede tabeller for materialets resistens over for de mest almindelige
stoffer, som kan rekvireres hos producenterne.
Til bestemmelse af materialets levetid foretages test, som simulerer accelereret ældning af
materialet. Testen udføres som typetest jf. ISO/TR 9080 med et forløb i forskellige
intervaller fra 10 timer op til 20.000 timer, som efterfølgende lægges til grund for
ekstrapolering af en levetidskurve frem til 100 år.
Testen udføres med et indvendig tryk på røret, der sikrer en fastlagt ringspænding
væsentligt større end den spænding, der anvendes ved den efterfølgende dimensionering
af rørene.
Testen udføres ved en temperatur på henholdsvis +20 og +80°C.
Når ovenstående testmetode ses i lyset af det forhold, at der for store ledninger er tale om
trykløse systemer med en brugstemperatur på ca. 10°C i gennemsnit, vil den forventede
levetid på 100 år til fulde være tilstede.
Ligeledes er der ved kontrolberegninger af rør installeret gennem de sidste 50 år
konstateret fuld sammenhæng mellem denne teori og måleresultaterne.
For nærmere beskrivelse henvises til [“Design and Installation of Buried Plastics Pipes” af
Lars Eric Janson og Jan Molin 1991 samt “Plastics pipes for water supply and sewage
disposal” af Lars Eric Janson 1999].
I forbindelse med interne og eksterne kontroller foretages der løbende tests for opfyldelse
af levetiden jf. DS-ISO 1167 ved forskellige temperaturer ud fra materiale- og produkttype.
Ved disse tests er der fundet fuld overensstemmelse mellem teori og praksis.
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Diagram til bestemmelse af levetid for polyethylenrør:

Skema er hentet hos Statoil Norge.
Ovenfor angivne spændinger er ringspændinger og viser den tid, røret har været belastet,
samt den spænding, hvormed røret har været belastet for at opnå et sprødt brud, hvilket
generelt kræver de største spændinger.
Vedrørende slidtage
Der er til dato ikke observeret egentlig slidtage på plastrør.
Der mangler endnu information specifikt for store rør, dog foreligger erfaringer og målinger
på mindre PVC-rør.
Idet hastigheden i rørsystemet vil have stor betydning for eventuel slidtage af rørene, og
da der endnu ikke er observeret slidtage på mindre rør, er det usandsynligt, at der skulle
opstå slidtage på store rør.
Det er ved disse målinger af slidtage på mindre PVC-rør konstateret, at slidtagen ligger på
et niveau omkring 0,085 mm i løbet af 100-200 års sandtransport jf. Damstadt/Kirschmermetoden i henhold til DS 2350-90.
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Betydning af rørenes ringstivhed
Plastrørs deformationer og styrke afhænger til dels af rørenes ringstivhed, men ikke
mindst af selve installationen af rørene.
Da plastrør er fleksible rør, er selve systemets styrke og tæthed afhængig af, at rørene er i
stand til at følge de sætninger, der sker i forbindelse med konsolidering af jordlagene
omkring rørinstallationen.
Når et fleksibelt rør installeres, sker der en negativ deformation af røret under
komprimeringen af sidefyldet.
Den deformation/ovalitet, der dannes i forbindelse med sidekomprimering, er for
plastrør/fleksible rør en naturlig måde at arbejde på under installationen.
Ved komprimering over røret forsvinder denne deformation, og samtidig sker der en
forøget komprimering af sidefyldet, som er med til at styrke rørinstallationen yderligere.
For store rør er denne arbejdsform mere udtalt end for mindre rør.
Den beskrevne arbejdsform kan medføre, at der efter endt installation forekommer mindre
deformationer på de installerede rør. Størrelsen af disse deformationer afhænger i meget
stor udstrækning af installatørens erfaringer og omhyggelighed med installationsarbejdet.
Hvis installatøren sikrer, at den beskrevne/foreskrevne proctorværdi opnås, viser
erfaringen, at slutdeformationen ligger under de tilladte værdier i DS430.
Det bør erindres, at netop de fleksible egenskaber ved plastrør er nogle af rørets styrker.
Det er netop disse egenskaber, der gør, at røret er i stand til at følge eventuelle senere
deformationer af jorden i forbindelse med den endelige konsolidering af jordlagene og
samtidigt forblive tætte.
DS 430 angiver følgende tilladelige deformationer:
Polyethylen:
GAP:

< 9,0 %
Se detaljer vedrørende HOBAS

8

Bilag 4.2

Opbygning af rørvæg
Store rør produceres i dag med forskellig vægopbygning. Der skelnes her imellem
følgende typer:
•
•
•

Massive rør
Profil-rør
Dobbeltvæggede rør

Formålet med de forskellige opbygninger er at sikre en høj ringstivhed og samtidigt
optimere materialeforbruget.
Krav til tæthed, styrke og levetid er som udgangspunkt ens for alle typer.
Overpumpning
I forbindelse med bygværker af polyethylen vil det være muligt at afspærre afløbsledninger
ved isvejsning af PE-plader.
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Genanvendelse af jord til omkringfyldning
DS 430 angiver, at der kan anvendes jord, der er komprimerbar og ikke forårsager skader
på rørene.
Udjævningslaget og omkringfyldningsmaterialet skal udføres i et materiale med en
maksimal stenstørrelse på 16 mm. Stenstørrelser på 8-16 mm må maksimalt udgøre 10%.
Praksis viser, at andet materiale er fuldt ud egnet som omkringfyldningsmateriale.
Der er i praksis blevet anvendt opgravet materiale som udjævningslag såvel som
omkringfyldningsmateriale i flere år.
Uponor/KWH Pipe tillader således, at der anvendes materiale med en maksimal
stenstørrelse på op til 64 mm i omkringfyldningsmaterialet. Udjævningsmaterialet må dog
ikke indeholde stenstørrelser på mere end 16 mm.
Der kan i denne forbindelse accepteres punktdeformationer svarende til den maksimale
tilladelige deformation for polyethylenrør.
Dette gøres for Uponors vedkommende på baggrund af indsamlede erfaringer fra Norge
og Danmark samt interne laboratorieforsøg.
Der lægges tillige vægt på, at opbygningen af udjævningslag og omkringfyldning sker i lag
af maksimalt 200 mm tykkelse (fast mål), og at der sikres den fornødne proctorværdi i
materialet for at sikre den samlede konstruktion.
I forbindelse med genanvendelse af den opgravede jord kan prøve/reference-installation
med fordel benyttes for at sikre den rette komprimering af det anvendte materiale.
Ligeledes kan arbejdsprocedure og komprimeringsudstyr fastlægges i forbindelse med
reference-installationen.
Uponor og KWH Pipe ser derfor ingen problemer i genanvendelse af opgravet materiale,
såfremt efterfølgende installationsvejledning følges.
HOBAS angiver for GAP-rør maksimal stenstørrelse til 20 mm, dog må enkelte partikler
have størrelsen 60 mm.
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Komprimering/installation af store ledninger i plast
Til installation af store ledninger i plast kan følgende metoder anvendes:
Metode A:
A.

Udjævningslag komprimeres (pladevibrator/jordloppe), herefter afrettes dette

B.

Røret placeres på udjævningslag, og der udgraves for muffer

C.

Efterfølgende rør placeres, og der udgraves for muffe

D.

Opfyldning og håndkomprimering omkring udgravning for muffe

E.

Omkringfyldning startes under røret med lagvis håndkomprimering i lag af max. 0,1 m
tykkelse (fast mål)

F.

Når omkringfyldningen er opbygget således, at den når ud på siden af røret, kan
omkringfyldningen komprimeres med pladevibrator/jordloppe, idet lag-tykkelsen ikke
må overstige 0,2 m (fast mål)

G.

Omkringfyldningen foresættes til min. 0,25-0,30 m over rørets top, førend mekanisk
komprimering foretages direkte over rørets top

H.

Bemærk, at komprimeringsværktøjet ikke må komme i direkte berøring med rør og
formstykker
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Metode B:
A.

Udjævningslag opbygges, og der etableres eventuelt dræn i dette, såfremt jordens
permeabilitet ikke er tilstrækkelig. Udjævningslaget komprimeres (pladevibrator/
jordloppe), herefter afrettes dette

B.

Røret placeres på udjævningslag, og der udgraves for muffer

C.

Efterfølgende rør placeres, og der udgraves for muffe

D.

Opfyldning og håndkomprimering omkring udgravning for muffe

E.

Komprimeringen startes under røret ved nedskylning af sandet, Såfremt der sker
grundvandssænkning i forbindelse med projektet, kan dette vand anvendes, ellers
må der tilføres vand . Det skal sikres, at jordens permeabilitet er stor nok til at kunne
nedsive det tilførte vand

F.

Når omkringfyldningen er opbygget således, at den når ud på siden af røret, kan
omkringfyldningen komprimeres med pladevibrator/jordloppe, idet lag-tykkelsen ikke
må overstige 0,2 m

G.

Omkringfyldningen foresættes til min. 0,25-0,30 m over rørets top, førend mekanisk
komprimering foretages direkte over rørets top

H.

Bemærk, at komprimeringsværktøjet ikke må komme i direkte berøring med rør og
formstykker
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Tæthedsprøvning
Tæthedsprøvning udføres generelt som beskrevet jf. DS 455. Rørsystemet skal som
udgangspunkt være helt tæt.
Det skal her bemærkes, at det er muligt at udføre tæthedskontrol af brønde hos
producenterne med op til 0,5-0,8 meter H2O.
Kontrol via TV-inspektion er tillige en løsning, idet der for plastrør ikke må observeres
utætheder. Man skal dog i denne forbindelse være opmærksom på, at der kan opstå
kondens, som ikke må forveksles med indtrængende vand.
Opdriftsforhold
Vedrørende opdriftsberegninger kan disse udføres af rådgivende ingeniører, ligesom de
fleste producenter tilbyder at udføre beregningerne.
For rør kan det tillige nævnes, at Uponor har eksempler på, Uporol-rør er blevet forankret
med geo–tekstil for at sikre mod opdrift [Projekt i Skive med 1000-1200 mm Uporol, klasse
A rør, kontaktperson: Andre Jensen].
Beregninger og beskrivelser af installationen blev udført i samarbejde med Rambøll A/S ingeniør Frederik Ågård.
Opdriftssikring af brønde kan udføres ved omkringstøbning med beton.
Uponor udfører Uporol-brøndene med udkraget bundplade, der sikrer mod opdrift til et vist
niveau. Beregninger kan foretages af producenten
WEHOLITE SPIRO-rør
Til opdriftsikring kan anvendes Geonet, fx Geolon Grid 35/30-20, der placeres over
øverste halvdel af røret og ud til hver side. (Projekt i Århus, Ø2000 WEHOLITE SPIRO-rør
T8, kontaktperson: Sven Lind Kristensen, Århus Kommune).
Beregninger og beskrivelse blev udført i samarbejde med Hedeselskabet
Miljø Energi A/S, kontaktperson Morten Ø. Nielsen.
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Plastrørs indbygning i betonkonstruktioner
De enkelte producenters vejledning for indbygning i betonkonstruktioner er gengivet
efterfølgende:
Uponor
Nedenstående installationsmåde er afprøvet med et vandtryk på op til 5 mVs.

Krav til beton:
Vandtæt beton
Min tryk styrke :
Miljøklasse:

35 Mpa
Aggressiv

Ved høje temperaturer skal indstøbningsdelen tempereres således, at den forinden
indstøbning har opnået sin funktionstemperatur.
Traditionelle murgennemføringer som fx Link-Seal kan også anvendes.
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KWH-Pipe A/S

Krav til beton:
Vandtæt beton
Min tryk styrke: 35 Mpa
Miljøklasse:
Aggressiv
Ved høje temperaturer skal indstøbningsdelen tempereres således, at den forinden
indstøbning har sin funktionstemperatur.
Samlingen er afprøvet med 5 mVs.
Traditionelle murgennemføringer som fx Link-Seal kan også anvendes.
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HOBAS

Ved indstøbninger, som kræver tæthed, og som skal optage mindre aksiale belastninger,
anbefales tætningsbånd i bitumen. Når tætningsbåndet monteres på røret, skal dette være
tørt og frit for snavs, fedt og olie. I koldt vejr anbefales det, at røret og bitumen opvarmes til
rumtemperatur før påføring
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Udformning af adgangsforhold
I forbindelse med etablering af adgangsforhold, skal det sikres, at Arbejdstilsynets regler
for adgangsforhold overholdes.
Afstanden mellem nedstigningsbrønde
ledningssystemet er projekteret med.

afhænger

af

det

fald/selvrensning,

som

Plastbranchen er via TEPPFA og NPG i øjeblikket ved at undersøge og indsamle
erfaringer på dette område
Der bør dog som minimum etableres nedstigningsbrønde i umiddelbar forbindelse med
dimensions- og retningsændringer. Afstanden mellem brønde bør tillige fastlægges ud fra
den planlagte drift af systemet.
Opvarmning fra sollys
Polyethlyenrør er som følge af materialets egenskaber påvirkelig over for opvarmning fra
solen og bør derfor skærmes mod opvarmning fra sollys.
Materialets længdeudvidelseskoefficient er omkring 0,2 mm/m per grad C, hvilket
medfører, at der kan opstå krumninger på rørene i forbindelse med lagring, såfremt disse
udsættes for ensidig solopvarmning.
Der kan ligeledes opstå krumning på rørene i rørgraven, såfremt rørene her påvirkes af
ensidig solvarme. For at eliminere dette skal man i forbindelse med installationen dreje
rørene således, at der ikke forekommer krumning/lunker i det horisontale plan.
Solopvarmningen skader dog ikke rørmaterialet.
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