26-09-2014

Mærkning og krav til rør
DANVA temadag 25 september 2014

Sten Kloppenborg
Sektionsleder, VA prøvning og inspektion

Baggrund
• Der sker ændringer i mærkningen vedr. INSTACERT og dermed DS mærkningen.
• Vandforsyningerne stiller i stigende grad særlige
krav.
• Uigennemsigtige krav til mærkning af
komponenter der indgår i forsyningen frem til
tapstedet.
• Gruppe bestående af: Wavin, Uponor, DANVA,
Aarhus vand og Teknologisk Institut peger
mulighed for forenkling af mærkningsregler.
• God ide ? Feed back ønskes
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Mærkning og ansvar i Danmark

Lovgivning - Byggeloven
Ejer af godkendelsesordningen

Sikring af kravniveau til drikkevand

Sikring af forvaltningsretlige
principper

§

Bekendtgørelse 31
21/01/2013

”Lov om offentlighed i forvaltningen”

Godkendelsessekretariat

Sikring af sekretariatets uvildighed
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www.godkendttildrikkevand.dk
Sekretariatet åbnede
den 1 april 2013
Problematisk opstart
Pt er der givet 11
godkendelser.

Test af plastmaterialer – alt er som det plejer

Skema fra tolkningsvejledning
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Lovgivning – udenfor skel
Uden for skel er det de lokale forsyninger der er ansvarlige for at de
anvendte rør er i orden.
Det er vandforsyningsloven kapitel 10 der bl.a. angiver kravet til det
vand som forsyningen leverer.
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=145854
Derudover gælder DS 442, Fælles vandforsyningsanlæg, og i 3.5
Materialer er angivet, at der ikke må forekomme stoffer der er opløst i
vandet fra materialer i systemet.

Der er ingen krav om mærkning

Frivillig mærkning af rør i dag

4

26-09-2014

Ændringer i INSTA - CERT

Ændringer i INSTA - CERT

Den 1. januar 2015
træder DS/DNV ud af
INSTA -CERT
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Arvin phenoler

Tillægskrav fra vandforsyninger
Nedbrydningsprodukter fra antioxidanter
samt NVOC

Acceptkriterium

Detektionsg
rænse

µg/l

µg/l

(1) 2,4-di-tert-butylphenol

<5

< 0,5

(2) 2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinon

<5

<0,5

(3)3-(3,5-d i-tert-butyl-4-hydro xyphenyl)
methylpropanoat

<1

(4) 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd

<1

<0,1

(5) 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyacetophenon

<2

<0,2

(6)7,9-di-tert-butyl-1-o xaspiro[4,5]-deca-6,9
dien-2,8-dion

<1

(7) 5-methyl-2 hexanon

<1

<0,1

<0,1
<0,1

(8) 4-ethylphenol

<0,5

<0,1

(9) 4-tert-butylphenol

< 0,5

<0,05

(10) 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxystyren

< 0,5

<0,05

(11) 4-methyl-2,5-di-tert-butyl-phenol (BHT)

< 0,5

<0,05

Sum maksimalt
NVOC

10
0,3 mg/l

0,1 mg/l
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Tillægskrav fra vandforsyninger
•

Ved afgivelse af tilbud skal det ved migrationstest være dokumenteret, at de PE-rør, der tilbydes, overholder kravene opstillet
i tabel 2. (Arvin) Kan dette ikke opfyldes, vil tilbuddet blive afvist som ikke-konditionsmæssigt.

•

Der skal som et supplement til ovenstående specifikationer analyseres for nedbrydningsprodukter fra de antioxidanter, der
kan være tilsat PE rørene samt NVOC

•

Dokumentationen skal omfatte minimum én migrationstest efter EN 12873-1 (Standard for migrationstests) eller tilsvarende
med skærpelser som anført nedenfor. Dokumentationen skal udføres for hver rørgruppe, der er indeholdt i leverancen. Testen
skal være repræsentativ for de leverede plastrør, dvs. at der skal laves en ny test, hvis produktionsprocessen eller
råvarevalget/-sammensætningen ændres.

•

Dokumentationen skal foreligge for de PE-rør, der inden for den aktuelle gruppe har det højeste tryktrin

•

Inden for hver rørgruppe skal følgende dimensioner dokumenteres ved migrationstests:

1.
2.
3.

Dimension ø63 mm, PN16
Dimension ø110 mm, PN10
Dimension ø 315 mm, PN10

Hvad gør man i udlandet ?
• 4MS gruppen bestående af Tyskland, Holland, UK og
Frankrig arbejder på fælles udgangspunkt for
godkendelse af plastrør til drikkevandsforsyning.
• UK har WRAS mærkning der dækker alle komponenter
fra vandværk til taphane
• Holland har ATA godkendelse der dækker fra
vandboring til tapsted
• Frankrig har et lovkrav om ACS mærkning på alle
komponenter fra boring til tapsted
• Tyskland har en KTW mærkning der dækker alle
komponenter i forsyningsnetværket og
husinstallationen.

7

26-09-2014

Konklusion
• Når det gælder plastrør anvendes der stort set
samme testprocedure for GDV og DS
• Vandforsyningernes krav refererer til DS (omend
meget kryptisk formuleret)
• GDV administreres i samarbejde imellem
Naturstyrelsen og Energistyrelsen ………
• Det burde være muligt at lave en fælles
kontinuerlig ordning der tilgodeser alle interesser
under GDV mærket…. Eller et andet mærke
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