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Acceptkriterier ved forede ledninger eller 
lange sammensvejsede ledninger 
 
Dette afsnit har til formål at opstille forslag til acceptkriterier 
baseret på de observationer, der fremkommer ved at udføre en TV-
inspektion i fornyede ledninger udført ved foring af ledningen.  

Med fornyede ledninger menes her ledninger, der er anlagt på et tidligere tidspunkt, men 
efterfølgende er fornyet ved hjælp af en opgravningsfri fornyelsesmetode af typen 
strømpeforing, stram foring eller ved metoden lange sammensvejsede ledninger. 
 
Se det interessante her er at der står ”fornyede” ledninger og det er uanset metoden. 
 
Det er derfor meget væsentligt at der er en dialog om den gamle ledning og resultatet af den 
fornyede ledning, imellem ledningsejeren og den udførende entreprenør.  
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Så der er to områder der skal rettes opmærksomhed på ved metoderne. 
 
 
 
1 – Selve foringen – Strømpeforing/Stram foring 
iht. DS/EN 11296-4  , Denne norm overholdes ved optagelse i kontrolordningen 
for ledningsrenovering. Her skal der på de enkelte produkter foreligge en deklaration, der 
giver bestilleren sikkerhed for materiale, produkt og systemegenskaber. 
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DS/EN 11296-4  

Dansk titel  
Plastrørsystemer til renovering af gravitationsafløbssystemer i jord - Del 

4: Strømpeforing 

Ovenstående har intet med Danvas vejledning nr. 92 – ”Acceptkriterier ………”  at 
gøre 
Det er helt op til den enkelte ledningsejer at afgøre hvilket produkt og metode 
Der vælges. 

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



1 – Selve foringen/udvidelsen – Lange sammensvejsede ledninger 
(Sliplining,rørsprængning,pipebursting) 
iht. DS/EN 11296-1  , Denne norm overholdes ved optagelse i kontrolordningen 
for ledningsrenovering. Her skal der på de enkelte produkter foreligge en deklaration, der 
giver bestilleren sikkerhed for materiale, produkt og systemegenskaber. 
Der er ligeledes en kontrolordning for styret boring og gennempresning. 
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DS/EN 11296-1   

Dansk titel  
Plastrørsystemer til renovering af gravitationsafløbssystemer i jord - 

Del 1: Generelt 

Ovenstående har intet med Danvas vejledning nr. 92 – ”Acceptkriterier ………”  at 
gøre 
Det er helt op til den enkelte ledningsejer at afgøre hvilket produkt og metode 
Der vælges. 
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2 – Slutproduktet - 
Der skal være sikkerhed for en ensartet afrapportering og for at det kan opnås, er det 
en forudsætning at TV-inspektion udføres efter DANVAS vejledning nr. 57 – også 
omtalt som Fotomanualen. Alle DTVK TV-operatører er uddannet iht. Denne 
manual. 

Dette er blot en henvisning, men som tidligere omtalt i dag så kan en tv 
inspektion udbydes udført iht. DS/EN 13508-2:2003+A1:2011 af licenshavere. Så er 
der stor chance for at det bliver en DTVK uddannet TV-operatør der udfører 
inspektionen. 
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En TV-inspektion er inddelt i 3 kategorier 
 
- Drifttilstand  VA , PF , IS , RØ , IN , AF , BE , FO  
- Rørets tilstand RB , OB , DE ,  FS 
- Konstruktioner  GR , PH , PB , OS , OP , OK 
 
Alle observationer i de tre kategorier er enten acceptabel, betinget acceptabel eller 
uacceptabel. 
 
Der er selvfølgelig observationer der ikke accepteres så som  – IS – RØ – FS   Det giver sig 
selv. 
Så er der observationer der accepteres – GR0 – OS1 – OP1 – OK0 

En TV-operatør skal alene angiver hvad han observerer iht Fotomanualen 
og anvisningerne i Fotomanualen forholder sig ikke til om det så er korrekt eller ikke 
korrekt udført eller iht. En DS norm. 

Her vender vi så tilbage til dialogen imellem ledningsejer og entreprenør 
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Ved fornyelse af en eksisterende ledning med en foring, skal bygherren være opmærksom på, 
at kvaliteten af foringen vil afhænge af den gamle lednings tilstand.  
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Hvorfor kan eksempelvis OS1 accepteres samt OS2 og OS4 betinget 
accepteres 

Opskæring af stik, der klassificeres udelukkende ud fra, at stiktilslutningen er 
placeret under hovedledningens vandrette centerlinje, bør accepteres, da selve 
stikopskæringen er uden indflydelse på denne klassificering. 
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PB2 i lange sammensvejsede ledninger kan også betinget accepteres. 
Eksempelvis kan et anboringssæt der rager mere end 5% ind være korrekt udført 

Inden anlægsarbejdet påbegyndes, er det derfor vigtigt, at det er afklaret, hvilke stik-
tilslutningsmetoder der anvendes i entreprisen. Dette metodevalg har betyd-ning for, hvilke 
observationer der kan fremkomme omkring disse elementer. Det anbefales at anvende 
bygherregodkendte stiktilslutningsmetoder og anboringssæt, der om muligt er underlagt en 
uvildig kontrolinstans eller en certificeringsordning. 

Krav til fald og placering iht. DS 430 kan også være vanskeligt at overholde, hvor 
det kan anbefales bygherre at anvende de kriterier der er opstillet i ”kontrolordning 
for styret boring” 
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ALTSÅ  
  
 
Ved registrering af nyanlæg og fornyede ledninger, henvises til  
Vejledning nr. 92, Acceptkriterier, vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV inspektion. 
 
Krav til TV-inspektion er at den er udført iht. retningslinjer angivet i DANVAS vejledning  
nr. 57 Fotaomanualen ”TV-inspektion af afløbsledninger” januar 2010 

DANVA  
VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014  

Tak for opmærksomheden 
Claus Vangsager 
Aarsleff A/S 
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