
Rapportering, CEN, DS, Fysisk index og   DANDAS 



Der er et lille yndigt og dygtigt land. 

Denne dag viser hvor meget styr vi har på registrering af ledningsdata, hvor standardiserede vi er. 
Og skulle vi ikke ta at blive ved med det kære ledningsejere, kære DANVA og kære applikationshuse. 

Rapportering  

 
Alt registrering af vores kloakanlæg er startet op af nogle dygtige mennesker der stadig er aktive inden for 
branchen. Det blev på et tidspunkt nødvendigt at udfærdige nogle regelsæt for tilbagemelding af en visuel 
observation ved en TV-inspektion. 
  
Derved opstod det gammelkendte DAS som ledningsejere fik stor gavn af. 
MEEN det affødte også at man ville have flere data sammenkørt.  
 
OG her skal vi lige holde styr på at der er selve udveksling af data og det at TV-inspicere.  
 
Selve TV-inspektionen er i et dynamisk miljø, hvor geografien og fysikken er statisk.  
Så her skilles vejene for alvor – Hvem ”føder” disse data 
 
Fotomanualen bliver revideret flere gange, DTVK´s TV-operatører opdateres og DAS står  
over for at skulle standardiseres med den Europæiske CEN norm.  
 
Danmark har bygget et fint system op omkring DAS og vil gerne kunne fortsætte med denne model. 
Dette bliver muligt ved udviklingen af udvekslingsformat til TV-inspektion til DANDAS 

DANVA TV-temadag d. 25.02.2014 –  Claus Vangsager - Aarsleff A/S 



CEN 

Dansk standard DS/EN 13508-2 + A1 
2. Udgave - 2011-07-04 

Undersøgelse og tilstandsvurdering af 
afløbssystemer uden for bygninger – 
Del 2: Kodesystem til visuel inspektion 

Status  Gældende  

Varenr.  M256300  

Dansk titel  
Undersøgelse og tilstandsvurdering af afløbssystemer uden for bygninger - Del 2: Kodesystem til 

visuel inspektion  

Engelsk titel  
Investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection 

coding system  

Sprog  en  

Antal sider  156  

Pris ekskl. 

moms  
DKK 946,00 
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Abstract  

Denne europæiske standard omhandler tilstandsvurdering af afløbssystemer, nedgangs- og inspektionsbrønde, 

statuskoder og vurdering af ydre faktorer og anden information. Standarden omhandler afløbssystemer, som 

hovedsageligt fungerer ved gravitation fra det sted, hvor afløbsvandet forlader et bygnings- eller 

tagafvandingssystem eller løber ned i en vejbrønd, til det sted, hvor det bliver ledt ud i et rensningsanlæg eller 

recipient.  

Abstract  

This European Standard is applicable to the establishment of the condition of sewers, drains, manholes and inspection 

chambers by inspection, status codification and consideration of external factors and other information. It is applicable to 

drain and sewer systems, which operate essentially under gravity, from the point where the sewage leaves a building or roof 

drainage system, or enters a road gully, to the point where it is discharged into a treatment works or receiving water.  

Udgivet  2011-07-07  

Godkendt  2011-07-04  

S-udvalg  DS/S-315  

Komite  CEN/TC 165/WG 22 

Emnegrupper 

(ICS)  
93.030 

Standard  EN 13508-2:2003+A1:2011 IDT  

DS-publikationstyper 
Dansk standard 
• * standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale 
standard, eller 
• * standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status 
som dansk standard 
 
DS/EN, betyder, at det er en europæisk standard, der har status som dansk standard. 
 

CEN 
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Kapitel 8 i høringsudgave af fotomanualen 
  
Da Dansk Standard på vegne af Danmark er medlem af CEN, er EN 13508- 
2:2003+A1:2011 en standard, som anbefales anvendt i Danmark. Denne 
standard bryder med det traditionelle måde, vi i Danmark har benyttet siden 
1986 til at vurdere og rapportere observationer i afløbsledninger på. For at sikre, 
at Fotomanualen fortsat kan anvendes som et accepteret alternativ til 
CEN-standarden, er dette og det følgende kapitel udarbejdet. – Altså kap. 8 
  
Det bemærkes, at som udgangspunkt vil CEN-parameteren ”Quantification” 
oftest danne grundlag for observationsklassen, mens ”Characterisation” tilsvarende 
oftest danner grundlag for fastsættelse af observationstypen. 
 
Dette forholder fotomanualen sig også til ved : 
Enhver observation er opbygget af en kode på to bogstaver (observationskategori) 
og et tal (observationsklasse). Hvor det er hensigtsmæssigt at klassificere 
observationerne yderligere, er der mulighed for at angive et bogstav som 
kode for en bestemt typebetegnelse. 
 
Altså kan TV-inspektion udbydes iht. 
 
Dansk standard DS/EN 13508-2 + A1 
2. udgave - 2011-07-04 
  
Af licenshaver 

CEN 
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Fysisk index 
 
 
Vejledning 66 Fotomanualen - fysisk indeks 2005 1. udgave, 1. oplag 
 
 
 
Til behandling af TV-inspektionens registreringer i gamle ledninger henvises til 
Vejledning nr. 66, Fotomanualen, Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion. 
Denne vejledning indeholder en beregningsmetode til prioritering af gamle 
ledninger.  
  
Danvas´afløbskomite og Fotomanaulgruppen har besluttet at anbefale at FI ikke anvendes ved  
 
Korte ledningsstrækninger 
Nye og fornyede ledninger 
 
Ved registrering af nyanlæg henvises til Vejledning nr. 92, Acceptkriterier, vurdering af nye og 
fornyede ledninger ved TVinspektion. 
Denne vejledning giver gode råd til opbygning af acceptkriterier for 
overtagelse af nye ledninger i beton eller plast samt fornyede ledninger med 
foring eller lange sammensvejsede ledninger. 
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Fotomanualen 5. udg. 2005 ver. 2.0 Vejledning nr. 66 

Fysisk index 
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Fotomanual Udgiver Udgivelse Tidspunkt Format 

1. udgave Teknologisk Institut   1986 DAS 2 

2. udgave Teknologisk Institut   September 1987 DAS 3 

3. udgave Teknologisk Institut   September 1989 DAS 4 

4. udgave Teknologisk Institut   December 1997 DAS 5 

5. udgave DANVA Vejledning nr. 57 November 2004 DANDAS 1.1 

DANDAS-revision Maj 2005 DANDAS 1.2 

DANDAS-revision Juni 2005 DANDAS 2.0 

Rettelsesblad nr. 1 Oktober 2005 DANDAS 2.1 

DANDAS-revision November 2006 DANDAS 2.2.1 

DANDAS-revision Januar 2008 DANDAS 2.3.1 

DANDAS-revision Maj 2008 DANDAS 2.3.1 

DANDAS-revision Juli 2008 DANDAS 2.3.1 

6. udgave DANVA Vejledning nr. 57 Januar 2010 DANDAS 2.3.1 

DANDAS-revision November 2010 DANDAS 2.4.6 

    DANDAS-revision September 2011 DANDAS 2.5.2 

    Rettelsesblad Januar 2012 DANDAS 2.5.2 

7. udgave DANVA Vejledning nr. 57 januar 2015 DANDAS 3.0 

Det skal bemærkes, at der er en nøje sammenhæng mellem de enkelte 
udgaver af Fotomanualen og tilhørende udvekslingsformater. Det er således 
ikke muligt at anvende denne Fotomanual sammen med ældre udgaver af 
DANDAS udvekslingsformatet, ligesom det ikke er muligt at rapportere fra ældre 
udgaver af Fotomanualen i nyere versioner af udvekslingsformatet. I nedenstående 
skema er det angivet, hvilke udgaver af Fotomanualen der kan benytte hvilke 
udvekslingsformater. 

DANDAS udveksling 
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Struktur i XML-format  
  
Nedenfor er strukturen i de elementer, der indgår i udvekslingsformatet, angivet. 
De elementnavne, der er angivet med fed, indgår i Fotomanualen.  
Ud for disse er de tilsvarende feltnavne i rapporteringsskemaet angivet i parentes. 
De øvrige elementer er en del af DANDAS, men de er ikke påkrævet ved aflevering 
af en TV-inspektion. Ved validering af XML-data er der ikke krav om, at 
elementerne skal stå i en bestemt rækkefølge. Elementerne skal dog overholde 
de angivne grupperinger, datatyper og øvrig XML-syntaks. 
 
<das:TVInspektionGroup> 
<das:Referencesys> 
<das:KoordinatsysKode/> 
<das:KotesysKode/> 
</das:Referencesys> 
<das:TVInspektion Rapportnr=""> (Rapport nr.) 
<das:Kundenavn/> (Kundenavn) 
<das:Sagsnavn/> (Sagsnavn) 
<das:Entreprenoer/> (Firma) 
<das:Operatoer/> (Operatør) 
<das:Aarsag/> (Inspektionsårsag) 
<das:InspMetodeKode/> (Insp.metode) 
<das:SystemKode/> (System) 
<das:Renset/> (Spulet før) 
<das:Medstroems/> (Medstrøms) 
<das:DatoUdfoert/> (Dato) 
<das:BrugKode/> (Brug) 
<das:VejrligKode/> (Vejrlig) 

DANDAS udveksling 
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DANDAS udveksling 
  
 
7. DANDAS databasebeskrivelse 
 
  
Det bemærkes, at det er DANVA, der ejer DANDAS datamodellen og det tilhørende 
udvekslingsformat. Det er kun tilladt at anvende udvekslingsformatet 
eller nærværende databasebeskrivelse, når der er indgået en licensaftale med 
DANVA om brug af DANDAS. 
  
 
 
Som en sidebemærkning kan nævnes at alle DTVK TV-inspektionsfirmaer har licens 
og at alle TV-operatører i disse firmaer er uddannet i brugen af gældende fotomanual. 
 

Tak for opmærksomheden 
Claus Vangsager 
Aarsleff A/S 
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