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Acceptkriterier baseret på de observationer, 
der fremkommer ved at udføre en TV-
inspektion i nyanlagte ledninger af beton. 

Betonledninger 



Observationer i en TV-inspektion 

Vandstand 

 VA 

Fysiske observationer 

 RB, OB, PF, DE, FS, IS 

Driftsobservationer 

 RØ, IN, AF, BE, FO 

Specielle konstruktioner 

 GR, PH, PB, OS, OP, OK 

26.02.2014 



26.02.2014 

Observationer af Vandstand (VA) 

Forhold omkring Vand: 
 Information om, hvilke dele af lednings-

omkredsen, der ikke kan inspiceres. 
 Men også information om ledningens 

faldforhold. 
 Variation i vandføring indikerer lunker. 
 En ledning i brug har ofte en kontinuert 

vandføring. 
 En ledning, der ikke er i brug, bør 

overvejes tilsat kontinuert vand. 
 Vandstand kan være et resultat af neden 

for placerede forhindringer. 
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Typiske krav til Vandstand (VA) 

Forslag til acceptkriterier: 
 Vi vil ikke se det mindste vand 
 Vi accepterer kun en smule vand 
 Vi accepterer max. 10% VA 

 
Vand er transportmediet – det kan 
variere dagligt i såvel tid som sted. 

 
Det, vi vil kontrollere, er, at vandet kan 
transporteres i ledningen uden udefra 
kommende påvirkninger – det handler 
om ledningens fald og placering! 
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Vurdering af Vandstand (VA) 

Hvis vand indikerer en lunke: 
 Afvigelser i fald og placering behandles i DS437, ”Norm for 

lægning af stive ledninger af beton i jord m.v.” 
 
 Sideværts afvigelse max. 0,2 m fra det projekterede. 
 Dybdeafvigelse max. 0,03 m fra det projekterede 
 Fald under 5 ‰ skal være ± 1‰ i forhold til det projekterede. 
 Fald over 5 ‰ må højest variere ± 20% af det projekterede. 

 
Hvis entreprenøren kan dokumentere, at disse krav er overholdt, 
så kan VA-observationen accepteres. Hertil kan anvendes 
faldmåling eller indmåling med rørlaser (entreprenørens KS). 
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Vurdering af Vandstand (VA) 

Acceptable observationer  
 Observationer af kontinuert vandforekomst (VA), der 

skyldes, at ledningen er i drift.  
 

Betinget acceptable observationer 
 Observationer af mindre vandstandsvariationer, som 

overholder krav i DS 437 til ledningssystemets fald og 
placering, accepteres under forudsætning af, der foreligger 
dokumentation herfor, f.eks. ved faldmåling eller ved 
entreprenørens dokumentation af løbende indmåling. 

  

Uacceptable observationer  
 Alle øvrige observationer af vandforekomst.  



Observationer i en TV-inspektion 

Vandstand 

 VA 

Fysiske observationer 

 RB, OB, PF, DE, FS, IS 

Driftsobservationer 

 RØ, IN, AF, BE, FO 

Specielle konstruktioner 

 GR, PH, PB, OS, OP, OK 
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Vurdering af fysiske observationer (beton) 

Revner/Brud (RB) 
 Fine brudlinjer 
 Afskalninger 
 Løftehuller 

 

Overfladebeskadigelse (OB) 
 Luftblærer 
 Sandkorn 
  

Produktionsfejl (PF)  
 Stenreder 
 Luftblærer 
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Vurdering af fysiske observationer (beton) 

Deformation (DE) 
 Ikke i stive rør! 
 

Forskudt samling (FS) 
 Vinkeldrejning/Åben samling 
 Bagspalte (DS437/DS421) 
 Accept: 2/3 af max. (FS 1) 

 

 Indhængende 
samlingsmateriale (IS)  
 Løse rullepakninger 
 



Observationer i en TV-inspektion 

Vandstand 

 VA 

Fysiske observationer 

 RB, OB, PF, DE, FS, IS 

Driftsobservationer 

 RØ, IN, AF, BE, FO 

Specielle konstruktioner 

 GR, PH, PB, OS, OP, OK 
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Vurdering af driftsobservationer (beton) 

Rødder (RØ) 
 Ikke i nyanlæg! 

 

Indsivning (IN) 
 Fugtpletter 
 Kondensvand/Spulevand 

 

Aflejringer (AF) 
 Byggematerialer 
 Fækalier/Papir 
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Vurdering af driftsobservationer (beton) 

Belægning (BE) 
 Fedt/Kloakhud 
 Kalkblomster 
 

Forhindring (FO) 
 Fremmedlegemer 
 Byggematerialer 
  



Observationer i en TV-inspektion 

Vandstand 

 VA 

Fysiske observationer 

 RB, OB, PF, DE, FS, IS 

Driftsobservationer 

 RØ, IN, AF, BE, FO 

Specielle konstruktioner 

 GR, PH, PB, OS, OP, OK 
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Vurdering af specielle konstruktioner (beton) 

Grenrør (GR) 
 Korrekt monteret = GR 0 
 Funktionsmæssigt 

uhensigtsmæssigt = GR 1 
 

Påhugning (PH) 
 Accepteres ikke! 
  

Påboring (PB)  
 Anboringssæt 
 Tæthed/Indragning 
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Vurdering af specielle konstruktioner (beton) 

Opskæring af stik (OS) 
 Ikke i betonrør! 
 

Tilslutning med 
overgangsprofil (OP) 
 Ikke i betonrør! 
  

Overgang ved 
konstruktionsændring (OK)  
 Korrekt monteret = OK 0 
 Bygherregodkendt, præfab. 
 Bygherregodkendt 

reparationsmetode 
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Acceptkriterier på skemaform 



Acceptkriterier i betonledninger 

Der er opstillet et værktøj til 
vurdering af observationer 
i en TV-inspektion af betonledninger 

 

Anbefaling: 

 Indarbejd egne acceptkriterier 
i et sæt tekniske betingelser 

 Stil krav til betonrørs kvalitet 
(f.eks. skærpet kontrol) 

 Stil krav til modtagekontrol 
(afskalninger, stenreder, 
  revner, dæklag, løftehuller) 
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Acceptkriterier baseret på de observationer, 
der fremkommer ved at udføre en TV-
inspektion i nyanlagte ledninger af plast. 

Plastledninger 



Observationer i en TV-inspektion 

Vandstand 

 VA 

Fysiske observationer 

 RB, OB, PF, DE, FS, IS 

Driftsobservationer 

 RØ, IN, AF, BE, FO 

Specielle konstruktioner 

 GR, PH, PB, OS, OP, OK 
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Vurdering af fysiske observationer (plast) 

Revner/Brud (RB) 
 Accepteres ikke! 

 

Overfladebeskadigelse (OB) 
 Accepteres ikke! 
  

Produktionsfejl (PF)  
 Hvide mærker 
  

Deformation (DE)  
 Manglende komprimering 
 Sten/Slag 
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Vurdering af fysiske observationer (plast) 

Forskudt samling (FS) 
 Vinkeldrejning/Åben samling 
 Bagspalte (DS/EN 13476/1277) 
 Accept: 1/10 dimension (FS 1) 
 Betinget: 1/6 dimension (FS 2) 
 Skydemuffer m.v. 

 

 Indhængende 
samlingsmateriale (IS)  
 Accepteres ikke! 
 



Observationer i en TV-inspektion 

Vandstand 

 VA 

Fysiske observationer 

 RB, OB, PF, DE, FS, IS 

Driftsobservationer 

 RØ, IN, AF, BE, FO 

Specielle konstruktioner 

 GR, PH, PB, OS, OP, OK 
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Vurdering af driftsobservationer (plast) 

Rødder (RØ) 
 Ikke i nyanlæg! 

 

Indsivning (IN) 
 Kondensvand/Spulevand 

 

Aflejringer (AF) 
 Fækalier/Papir 

 

Belægning (BE) 
 Fedt/Kloakhud 
 

Forhindring (FO) 
 Fremmedlegemer 

 
  



Observationer i en TV-inspektion 

Vandstand 

 VA 

Fysiske observationer 

 RB, OB, PF, DE, FS, IS 

Driftsobservationer 

 RØ, IN, AF, BE, FO 

Specielle konstruktioner 

 GR, PH, PB, OS, OP, OK 
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Vurdering af specielle konstruktioner (plast) 

Grenrør (GR) 
 Korrekt monteret = GR 0 
 Funktionsmæssigt 

uhensigtsmæssigt = GR 1 
 

Påhugning (PH) 
 Accepteres ikke! 
  

Påboring (PB)  
 Anboringssæt 
 Tæthed/Indragning 
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Vurdering af specielle konstruktioner (plast) 

Opskæring af stik (OS) 
 Ikke i plastrør! 
 

Tilslutning med 
overgangsprofil (OP) 
 Ikke i plastrør! 
  

Overgang ved 
konstruktionsændring (OK)  
 Korrekt monteret = OK 0 
 Bygherregodkendt, præfab. 
 Bygherregodkendt 

reparationsmetode 
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Acceptkriterier på skemaform (plast) 



Acceptkriterier i plastledninger 

Der er opstillet et værktøj til 
vurdering af observationer 
i en TV-inspektion af plastledninger 
 

Anbefaling: 

 Indarbejd egne acceptkriterier 
i et sæt tekniske betingelser 

 Stil krav til plastrørs kvalitet 

 Stil krav til komprimering m.v. 
(DANVA Vejledning nr. 54)  

 Stil krav til modtagekontrol 
(hvide mærker, muffer, ribber, 
  sollys/kulde) 
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Tak, fordi I holdt ud! 
- Og så er der kaffepause! 
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