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26.02.2014 

”Accept” af observationer i TV-inspektion 

De 3 foreslåede niveauer: 

 Accepterede observationer 

 - Overholder acceptkriteriet 

 Betinget accepterede 
 observationer 
 - Supplerende undersøgelse 
   udføres, der efterfølgende 
   kan accepteres 

 Ikke-accepterede  
 observationer 
 - Skal udbedres øjeblikkeligt 



Supplerende undersøgelser til betinget 
accept af kritiske observationer 

1. Deformationsmåling 

2. Produktdokumentation 

3. Faldmåling 

4. Fornyet TV-inspektion 

5. Fotodokumentation 

6. Længdemåling 

7. Mærkning 

8. Punktreparationer 

9. Tæthedsprøvning 

26.02.2014 



Deformationsmåling 

Udføres i nye plastledninger 
efter DS 430 

 

 Specialudviklet TV-kamera 
     med lysprojicering 

 Anvendelse af tolk 

 

 Hurtig og billig metode 

 Ikke alle entreprenører har 
     det nødvendige udstyr 

26.02.2014 



Produktdokumentation 

26.02.2014 

Nye metoder ved stiktilslutninger 
og overgangsløsninger 
 

 Kræv dokumentation for funktion 
      af disse fittings, f.eks. kontrolfoto 

 Observationerne kontrolleres i 
     forhold hertil 

 

 Hurtig og billig metode 

 Ikke alle producenter har 
     udarbejdet denne dokumentation 



Faldmåling 

26.02.2014 

Udføres i nye ledninger efter 
DS 430/DS437 
 

 Slangemåler (trykceller) 

 Hældningsindikator 
     (Inklinometer) 

 

 Vanskeligt at bruge resultater 
      uden forbehold 

 

 Tidskrævende, men billig metode 

 Ikke alle entreprenører har 
     det nødvendige udstyr 



Fornyet TV-inspektion 

26.02.2014 

Efter fornyet spuling 

 

 Gerne efter uønskede 
     driftsbetingede observationer 

 Bør være klarlagt 
      i de tekniske betingelser 

 

 Hurtig og enkel metode 

 Kræver klare aftalegrundlag 



Fotodokumentation 

26.02.2014 

Forebyggelse og eftervisning 

 

 Modtagekontrol 

 Specielle konstruktioner 

 

 Krav til format og lokalisering 

 

 Hurtig og billig metode 

 Alle har et digitalt kamera 



Længdemåling 

26.02.2014 

Observationers udbredelse 
 

 Længde- og breddemål, 
     f.eks. ved bagspalter 

 

 Målebånd, tommestok 

 Panoramo, DigiSewer 
 

 Hurtige metoder – og relativt 
      billige metoder 

 Ikke alle entreprenører har 
     det nødvendige udstyr 



Mærkning 

26.02.2014 

Før indbygning i anlæg 

 
 Produktionsafvigelser 

 Transportskader 

 

 Indarbejdes i tekniske 
     betingelser 

 

 Hurtig og billig metode 

 Kan udføres af alle 



Punktreparationer 

26.02.2014 

Opgravningsfrie 
reparationsmetoder 
 

 Levetid, garanti, tæthed 
 

 Godkende produkt og 
      installationsmetode 

 Efterdokumentation 
 

 Hurtig og relativ billig metode 

 Ikke alle entreprenører har 
     det nødvendige udstyr 



Tæthedsprøvning 

26.02.2014 

Udføres efter DS/EN 1610 – 
principielt set efter DS 455 
 

 To metoder: Vand og Luft 

 Valg af tæthedsklasse 

 Anvendes både ved 
     enkeltkomponent 
     og på hele strækninger 

 

 Hurtig og billig metode 

 De fleste entreprenører har 
     det nødvendige udstyr 



Det var det - og hvad så nu? 

Der er tale om en første 
udgave af vejledningen, 
derfor 
 Tilbagemelding ønskes 

 Praktiske erfaringer skal 
     indarbejdes 

 Evt. nye acceptmetoder 
     medtages 

 Krav til TV-udstyr medtages 

 Evt. paradigme for afsnit til 
     Tekniske betingelser 

26.02.2014 


