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DANVA vedligeholder vores vejledninger 

DANVA (Dansk Vand- og 

Spildevandsforening) har nedsat en 

gruppe, kaldet Fotomanualgruppen, 

som varetager vedligeholdelse af 

følgende vejledninger: 

Fotomanualen 

Brøndmanualen 

Vejledning om Fysisk Indeks 

Vejledning om SB-TV 

Vejledning om Acceptkriterier 



DANVA vedligeholder efter behov! 

DANDAS-databasen 
(første udgave: 2005, 
 revideret løbende, sidst i 2012) 

Fotomanualen 
(2004 – ny udgave 2010) 

Brøndmanualen 
(2005 – ny udgave 2010) 

Vejledning i beregning af Fysisk Indeks 
(2005) 

Særlige betingelser for udbud af TV-
inspektioner (SB-TV) 
(2006) 

Vejledning om acceptkriterier 
(2013) 



DANVA bestemmer tidspunktet 

DANVA vurderer, hvornår 

vejledningerne skal revideres. 

Det sker typisk under indflydelse 

af: 

Operatørindmeldinger 

Andre brugerønsker 

Upræcise definitioner 

Ny CEN-standard 

DANDAS-behov 



Revisionsarbejdet tager tid! 

Hvorfor dog det? 

 Det tager typisk omkring 2 år 
     at revidere en vejledning 

Ny DANDAS 2015/2016 

 Derfor blev revisionsarbejdet 
      i Fotomanualgruppen 
      igangsat 22. oktober 2012 

 Vi startede med Fotomanualen 
     og den nye vejledning om 
     Acceptkriterier 



Revision af Fotomanualen – indtil nu! 

Omfang 

 Der er afholdt 13 møder i 2013 

 

Hvad er indarbejdet? 

 2 rettelsesblade fra DANVA 

 Alle kan nu køre digitalt 

 Ny CEN-standard 

 Henvendelse fra 
     svejsecertificeringsgruppen 

 293 revisionsforslag fra 
     brugerne ! 



Revision af Fotomanualen – indtil nu! 

293 revisionsforslag – fra hvem? 

 

Opsamling af spørgsmål fra 

 Grunduddannelser 

 Efteruddannelser 

 Firma-temadage 

 Fotomanualgruppemøder 

 DANVA 

Den nye vejledning er nu klar til 
ekstern høring! 



Fotomanualen – hvad foreslår vi ændret? 

293 revisionsforslag – med hvad? 

 Supplerende afsnit i indledning 

 Væsentlige ændring i VA 

 Væsentlige ændringer i RB og PF 

 Korrektioner i PH, OS og OP 

 Væsentlig ændring i OK 

 Behov for 31 nye fotos 

 Ændringer i rapporteringsskema 

 DANDAS-tilpasning mangler 

 Ændringer i konvertering 
     til og fra CEN 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Indledning (side 5-9) 

Det foreslår vi ændret: 

 Ny forside og nyt forord 

 Databasebeskrivelse frem som 
     kapitel 7 

 Sammenhæng mellem CEN og 
     Fotomanualen flyttes til de sidste 
     kapitler 

 Drejbart kamera ved FS > 500 mm 
     kun i stive rør 

 Flere stiktilslutninger af samme 
     observationskategori på samme 
     afstand rapporteres særskilt 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Indledning (side 5-9) 

Det foreslår vi ændret: 

 Ny definition af længdeobservation 
     (f.eks. OB) og stykobservation (FS) 

 Definition af dimension flyttes til 
     kapitel 6 

 Figur side 6 forenkles (sammenbrud) 

 Ny figur for urreference indarbejdes 

 Definition af kontinuitet  flyttes til 
     kapitel 6 

 Der henvises til DANVA’s nye 
     vejledning om acceptkriterier 

 

12

6

9 3

1 time = 30º



Ændringsforslag i Fotomanualen – Indledning (side 5-9) 

Det foreslår vi ændret: 

 Ny figur for stikplacering 

 

Hovedledningens 

vandrette centerlinje

Stiktilslutning er placeret 

vinkelret på hovedledning 
(centerlinje krydser 
hovedledningens centrum)

Stiktilslutning er placeret 

med stigende centerlinje 
(indikation af bagfald)

Stiktilslutning er ikke placeret 

vinkelret på hovedledning 
(centerlinje krydser ikke 
hovedledningens centrum)

Hovedledningens centrum



Ændringsforslag i Fotomanualen – Indledning (side 5-9) 

Det foreslår vi IKKE ændret: 

 Ny definition af observationers udstrækning fra timer til to 
     dimensioner afhængigt af timer i tværgående retning og 
     dimension i langsgående retning 

 

Tværgående retning: 
Måles i timer 

Langsgående retning: 
Måles i forhold til dimension 



 

 

Ændringsforslag i Fotomanualen – Indledning (side 5-9) 

Det foreslår vi ændret: 

 

 Spørgsmål: 
     Observationstyper er angivet i 
     alfabetisk orden – er det bedre 
     med opdeling efter funktion, 
     f.eks. G før A ved IS? 



Ændringsforslag i Fotomanualen – 

Vand VA (side 10-11) 

Det foreslår vi ændret: 

 VA registreres som klasse- 
     deling 0-4 i stedet for i % 

 VA0 ved ingen vand 

 VA1 ved op til 5% vand 

 VA2 ved 5-15% vand 

 VA3 ved 15-30% vand 

 VA4 ved over 30% vand, 
     andel skal angives i 
     bemærkningsfelt 



Ændringsforslag i Fotomanualen – 

Vand VA (side 10-11) 



26.02.2

014 

Ændringsforslag i Fotomanualen – 

Vand VA (side 10-11) 

Derfor foreslår vi VA ændret: 

 Mere logisk og enkel registrering 

 Uhensigtsmæssig brug af 2% og 5% 
     VA, bl.a. som lunkemåler, undgås 

 Samme opbygning som andre, 
     lignende observationer, f.eks. AL 
 

Det foreslår vi IKKE ændret: 

 Ny type for ”stop” 

 Ny type for ”snavs på linsen” 

 Nye typer for over/under vand 



26.02.2

014 

Ændringsforslag i Fotomanualen – Revner/Brud RB (side 12-

15) 

Det foreslår vi ændret: 

 Definition ændres, så 
     årsagssammenhæng udelades 

 Mursten delvist løsnet i RB1 udelades 
     (forskel på løsnet og delvist løsnet?) 

 RB1 dækker kun afskalninger 

 RB2 dækker fine og åbne revner 

 

 Spørgsmål: 
     Er det bedre at have afskalninger og 
     revner adskilt i hver sin klasse? 

 

 



26.02.2

014 

Ændringsforslag i Fotomanualen – Revner/Brud RB (side 12-

15) 

Det foreslår vi ændret: 

 Ny tegning viser forskel mellem afskalning (RB1) og brud (RB3) 

 

 

 

 

 Illustration af forskel mellem RB4 og OS4 ved opskæring af stik 
     forbedres 

 

RB1                                                  RB3 eller RB4 
Afskalninger (berører ikke hele godstykkelsen)                       Brud (berører hele godstykkelsen)

Længdesnit i godstykkelse  

RB4 OS4



Ændringsforslag i Fotomanualen – Revner/Brud RB (side 12-

15) 

Det foreslår vi ændret: 

 Type A og B bortfalder 

 2 nye fotos øverst til højre 
     og i midten til venstre på 
     side 14 (afskalninger) 

 Typeangivelser ved alle 
     fotos tilpasses 

 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Revner/Brud RB 

(side 12-15) 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Overfladebeskadigelse 

OB (side 16-19) 

Det foreslår vi ændret: 

 De 3 overskrifter ved klasse 
     OB1-OB3 udelades (hvad er 
     forskel på øget og synligt 
     øget?) 

 Der kan være synlig arme- 
     ring, uden betondæklaget 
     er sprængt af – rapporte- 
     ringsvejledning tilpasses 

 Nyt foto øverst til venstre 
     side 18 skal udskiftes 



Ændringsforslag i Fotomanualen – 

Overfladebeskadigelse OB (side 16-19) 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Produktionsfejl PF (side 

20-23) 

Det foreslår vi ændret: 

 PF 1-2 (udstrækning) ændres fra 
     ”2 timer over/under centerlinje” 
     til ”op til 2 timer” og ”2-4 timer”. 
     PF 3 ændres til ”4-6” timer 

 Tekst i typebeskrivelse og 
     rapporteringsvejledning opdeles 
     efter observationsform 
     (tværsnit/udstrækning) 

 Løs inderfolie vurderes i forhold 
     til udstrækning 

 

 



 

 

Ændringsforslag i Fotomanualen – Produktionsfejl PF (side 

20-23) 

Det foreslår vi ændret (svejsevulster): 

 De to svejsede rørender er forskudt i 
     forhold til hinanden 

 De to svejsede rørender har ikke samme 
     godstykkelse 

 

 

 Svejsning har fået træk på indvendig 
     side 

 

Indfald fra fabrik på begge 

rørender 

Fabriksproduceret 

rørende samlet med 

afskåret rørende 

Korrekt lukket, indvendig  

svejsevulst 

Indvendig svejsevulst, der 

ikke er lukket på grund af 

træk 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Produktionsfejl PF (side 

20-23) 

Det foreslår vi ændret (svejsevulster): 
 

”Svejsevulster ved samling af plastledninger og lange sammensvejste rør 
rapporteres normalt ikke. Hvis det i forbindelse med en svejsevulst konstateres, 
at  

 svejsevulsten ikke er helt lukket (sammenkrympet) 

 den fjernede svejsevulst stadig har fastsiddende eller ikke helt afskårne dele 

 den fjernede svejsevulst er afskåret med forkert tolerance (synlig krans) 

skal dette beskrives som en PF, type D og klassificeres ud fra observationens 
udstrækning (timer).” 

Er de to svejsede rørender synligt forskudt i forhold til hinanden, eller har de to 
svejsede rørender ikke samme godstykkelse (affaset rørende er svejset med 
afskåret rørende), rapporteres dette som FS.” 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Produktionsfejl PF (side 

20-23) 

Det foreslår vi ændret (lapper): 
 

”I strømpeforinger vil der kunne 
forekomme lapper på indersiden af 
foringen. De dækker over huller til 
etablering af vakuum i foringen under 
imprægnering. Der vil ligeledes kunne 
forekomme et farvet bånd, der dækker over 
en eventuel syning i foringen. Disse 
observationer rapporteres normalt ikke, og 
bør kun give anledning til rapportering, hvis 
de vurderes som løstsiddende”. 

 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Produktionsfejl PF (side 

20-23) 

Det foreslår vi IKKE ændret: 

 PF for Produktionsfejl 
     bibeholdes (vi kan ikke finde 
     en bedre betegnelse) 

 Type D, defekt svejsevulst 
      bibeholdes (heller ikke her, 
      fandt vi noget bedre) 

 Hvide mærker bibeholdes 
     som observation. Det må 
     være op til bygherrens egne 
     acceptkriterier at vurdere, 
     om de skal behandles eller ej 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Produktionsfejl PF (side 

20-23) 

Det foreslår vi IKKE ændret: 

 Folder opdeles ikke efter 
     over/under centerlinje 

 Løftehuller som PF, (dog 
     undtaget ved plastpropper) 

 

Det foreslår vi ændret: 

 3 stk. på side 22 (begge i 
     midten, nederst til højre) 

 3 stk. på side 23 
     (alle 3 placeret til højre) 

 

 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Produktionsfejl PF 

(side 20-23) 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Deformation DE (side 24-

27) 

Det foreslår vi ændret: 

 Tegning øverst side 25 suppleres 
     med typebetegnelser (H,V,P,K) 

 Tegning nederst side 25 
     suppleres med klasseangivelser 

 I forede ledninger suppleres 
     med uopskårne stik 

 

Spørgsmål: 

 Foto side 26 øverst til højre – er 
     det H eller V, deformation kl. 2-8? 

 

 

 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Deformation DE 

(side 24-27) 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Forskudt samling FS 

(side 28-31) 

Det foreslår vi ændret: 

 Spidsende og muffeende fjernes 
     i definition 

 Forskudte samlinger mellem 
     forskellige dimensioner, 
     materialer og tværsnit behandles 
     som OK 

 Afsnit om ”drejbart kamera” og 
     ”stive rør >500 mm” adskilles 

 Forklaringerne under tegning 
     side 29 præciseres 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Forskudt samling FS 

(side 28-31) 

Det foreslår vi ændret: 

 Nyt afsnit om forskudte samlinger 
     i sammensvejsede rør 

 Nyt afsnit om krumning af 
     ledninger uden angivelse af FS 

 2 stk. fotos side 31 i midten og 
     nederst til venstre udskiftes 

 

Det foreslår vi IKKE ændret: 

 FS3 i stive rør bibeholdes 

 Typebetegnelse F og Å 
     bibeholdes ved FS 1 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Indhængende 

samlingsmateriale IS (side 32-35) 

Det foreslår vi ændret: 

 Nyt afsnit i rapporterings- 
     vejledning om, at indhængende 
     svejsevulster rapporteres 
     som PF 

 

 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Rødder RØ (side 36-39) 

Det foreslår vi IKKE ændret: 

 2 nye typer for R – placering på 
     rørvæg og S placering i samling 

 

 

 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Indsivning IN (side 40-43) 

Det foreslår vi ændret: 

 Forklaring øverst i rapporterings- 
     vejledning udelades (potentielle 
     årsager) 

 

Det foreslår vi IKKE ændret: 

 Supplerende bemærkning om 
     udsivning 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Aflejring AF (side 44-47) 

Det foreslår vi ændret: 

 Definition tilpasses 
     (uden følgevirkning) 

 Foto side 47 øverst til venstre 
     udskiftes 

 

Det foreslår vi IKKE ændret: 

 AF og BE samles i én observation 

 Udeladelse af urreference 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Belægning BE (side 48-

51) 

Det foreslår vi ændret: 

 Definition tilpasses 
     (uden følgevirkning) 

 Rust i støbejernsrør præciseres 

 R og S ved fotos tilpasses, så de  
     kun anvendes ved udfældning 

 Foto side 50 nederst til venstre 
     udskiftes 

 

Det foreslår vi IKKE ændret: 

 Beton kl. 11-1 som BE? 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Forhindring FO (side 52-

55) 

Det foreslår vi ændret: 

 Definition tilpasses 
     (uden følgevirkning) 

 Foto side 54 øverst til venstre 
     udskiftes 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Grenrør GR (side 56-59) 

Det foreslår vi ændret: 

 Ingenting 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Påhugning PH (side 60-

63) 

Det foreslår vi ændret: 

 Første linje i PH1 slettes 
     (gældende også for PH2 og PH3) 

 PH med stigende centerlinje 
     indføjes ved PH4 

 PH i samling indføjes ved PH4 

 De to sidste punkter i PH4 
      samles i én (type M) 

 Ny type S for PH i samling 

 Ny type V for ikke vinkelret 
     tilslutning på hovedledning 

Hovedledningens 

vandrette centerlinje

Stiktilslutning er placeret 

vinkelret på hovedledning 
(centerlinje krydser 
hovedledningens centrum)

Stiktilslutning er placeret 

med stigende centerlinje 
(indikation af bagfald)

Stiktilslutning er ikke placeret 

vinkelret på hovedledning 
(centerlinje krydser ikke 
hovedledningens centrum)

Hovedledningens centrum



Ændringsforslag i Fotomanualen – Påhugning PH (side 60-

63) 

Det foreslår vi ændret: 

 Foring skal ses som en del af 
     stiktilslutningen 

 Påhugningens hul og stikledning 
     vurderes hver for sig 

 Væsentlig tilbagetrukket 
     stiktilslutning angives i 
     bemærkningsfelt 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Påhugning PH (side 

60-63) 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Påhugning PH (side 

60-63) 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Påhugning PH (side 60-

63) 

Det foreslår vi ændret: 

 2 stk. fotos side 62, i midten og 
     nederst til venstre udskiftes 

 3 stk. fotos side 63 (alle PH3) 
     udskiftes 

 

Det foreslår vi IKKE ændret: 

 Ny type B for bagfald 

 PH4, hvor stiktilslutning er 
     placeret uden på hovedledning 

 

 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Påboring PB (side 64-67) 

Det foreslår vi ændret: 

 Første linje i PB1 slettes 
     (gældende også for PB2 og PB3) 

 PB med stigende centerlinje 
     indføjes ved PB4 

 PB i samling indføjes ved PB4 

 De to sidste punkter i PB4 
      samles i én (type M) 

 Ny type S for PB i samling 

 Ny type V for ikke vinkelret 
     tilslutning på hovedledning 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Påboring PB (side 64-67) 

Det foreslår vi ændret: 

 Gummipakning reducerer del af 
     stiktilslutningens tværsnit (PB2) 

 Foring skal ses som en del af 
     stiktilslutningen 

 Foto side 66,  øverst til venstre 
     bibeholdes 

 3 stk. fotos side 66, begge i 
     midten samt nederst til højre 
     udskiftes 

 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Påboring PB (side 

64-67) 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Opskæring af stik OS 

(side 68-71) 

Det foreslår vi ændret: 

 Første linje i OS1 slettes 
     (gældende også for OS2 og OS3) 

 Indragende stiktilslutning  
      indføjes i klassedelingen 

 OS med stigende centerlinje 
     indføjes ved OS4 

 Ny type V for ikke vinkelret 
     tilslutning på hovedledning 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Opskæring af stik OS 

(side 68-71) 

Det foreslår vi ændret: 

 Foring skal ses som en del af 
     stiktilslutningen 

 Illustration af forskel mellem 
     RB4 og OS4 ved opskæring af 
     stik forbedres 

 Andel af indragning ved OS 4 
     angives i bemærkningsfelt 

 Ved OS4, type U, angives 
     stikopskærings kvalitet i 
     bemærkningsfelt 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Opskæring af stik OS 

(side 68-71) 

Det foreslår vi ændret: 

 Foto side 70 nederst til venstre  
     udskiftes 

 

Det foreslår vi IKKE ændret: 

 OS2 slettes – bruges sjældent 

 Hul mellem kant og stikledning 
     samler skidt – højere klasse? 

 OS4, type U – det er uretfærdigt! 

 Affræsning i lerrør behandles 
     som i plastrør 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Opskæring af stik 

OS (side 68-71) 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Tilslutning med 

overgangsprofil OP (side 72-75) 

Det foreslår vi ændret: 

 Første linje i OP1 slettes 
     (gældende også for OP2 og OP3) 

 OP med stigende centerlinje 
     indføjes ved OP4 

 Ny type V for ikke vinkelret 
     tilslutning på hovedledning 

 Ved OP4, type U, angives 
     overgangsprofils kvalitet i 
     bemærkningsfelt 

 

 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Tilslutning med 

overgangsprofil OP (side 72-75) 

Det foreslår vi IKKE ændret: 

 Folder bibeholdes som type 
     (vedrører klassedeling) 

 Type F og H rapporteres kun ved 
     lige ud sigte 

 Udeladelse af harpikstætnings- 
     system i bemærkningsfelt 

 Indragning i OP 

 Folder bibeholdes med  
     urreference i bemærkningsfelt 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Overgang ved 

konstruktionsændring OK (side 76-79) 

Det foreslår vi ændret: 

 Tværsnit -> Tværsnitsform 

 Ny klasse 0 = Præfabrikerede 
     overgangsstykker 

 Ny klasse 1 = D eller M til og fra 
     foring, D eller R i foring, 
     udvendigt overgangsstykke, 
     R skåret i smig 

 Ny klasse 2= Indragende, synligt 
     mellemrum, udsyn til jord 

 Ændring i tilhørende kolonne! 

 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Overgang ved 

konstruktionsændring OK (side 76-79) 

Det foreslår vi ændret: 

 Måling af indragning i forhold til 
     tværsnitsareal 

 Måling af mellemrum i forhold til  
     dimension 

 Ved konstruktioner angives disse 
i bemærkningsfelt, f.eks. Ventil, 
30% lukket over vandret 
centerlinje 

 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Overgang ved 

konstruktionsændring OK (side 76-79) 

Det foreslår vi ændret: 

 OK 0 – M/T – grundlag for 
vurdering i bemærkningsfelt: 
”Skønnet ud fra erfaring”, 
”Oplyst af kunden” m.v. 

 Krumning af rør kun i 
bemærkningsfelt 

 Trævler og ujævnheder som 
andre obs. 

 Overgang i materialer af samme 
fabrikater som ved kort foring 

 

 

 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Overgang ved 

konstruktionsændring OK (side 76-79) 

Det foreslår vi ændret (Foto): 

 Foto side 78 i midten til højre –  
     taget i en brønd – udskiftes 

 Foto side 78 nederst til venstre  
     udskiftes (OK4) 

 Foto side 79 øverst til venstre  
     udskiftes (OK4) 

 Foto nederst til venstre udskiftes  
     (OK3) 

 



Ændringsforslag i Fotomanualen – Overgang ved 

konstruktionsændring OK (side 76-79) 



Revision af Fotomanualen – hvornår? 

Det videre forløb 

 Fotomanualgruppen har udarbejdet en rapport, 
hvortil alle 293 revisionsforslag er behandlet og 
indarbejdet i nødvendigt omfang. 

 Rapporten er i ekstern høring. 

 Forventet udgivelse er 2015/16 

 Der er ikke aftalt nærmere pt. om 
revision af Brøndmanual, vejledning 
om Fysisk Indeks eller vejledning 
om SB-TV. 



Revision af Fotomanualen – Vi beder dig! 

Og hvad kan jeg så gøre? 

 Hjælp os med at ændre alle uhensigtsmæssigheder 

 Hjælp os med nye fotos i stedet for dem, der er forkerte 

 Dorte Skræm, Morten S. Sørensen eller Peter Hjortdal 

 

 


