


• BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler 

• Vandnormen og Afløbsnormen  
– Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til 

normerne 

• SBi’s anvisninger   
– henvisning i BR om at SBi’s anvisninger mere detaljeret 

beskriver hvordan installationer kan udføres. SBi 
anvisningerne 234, 235, 236 og 185 (samt 227) giver 
praktiske anvisninger på hvordan tingene kan gøres i praksis - 
løsningerne er accepteret af ministeriet  

• VA-godkendelser / CE mærkning er godkendelser af vand 
og afløbsmateriel 

• MK-godkendelser er godkendelser af specifikke 
konstruktioner incl. indgående alle materialer og 
monteringsanvisninger 

• Anvisninger fra andre – fx TI eller Tekniq 

• Byg Erfa blade, artikler, monteringsvejledninger etc. 



BR’s krav 

• Vandinstallationer skal udformes, så der er 
betryggende sikkerhed mod udstrømning eller 
udsivning af vand, der kan medføre skader på 
bygninger. Utætheder skal kunne konstateres.  
 

• Installationsdele, der er anbragt sådan, at de 
ikke er udskiftelige, skal være af en sådan 
kvalitet, at de kan holde lige så længe som den 
bygningsdel, hvor de er anbragt. 



• Stk. 2. Vand- og afløbsinstallationer skal udføres af 
materialer og komponenter, der er tilstrækkelig 
holdbare over for de påvirkninger, som de udsættes 
for. 

– Påvirkningerne kan være termiske eller mekaniske 
påvirkninger, korrosion m.v., og de kan være både 
indvendige og udvendige. 

 

• Stk. 3. Vand- og afløbsinstallationer skal være så 
tætte, at utilsigtet ind- eller udsivning undgås.  

 



Sammenfatning 
• Rørføringer skal være så korte som muligt 

 
• Rørsamlinger skal være tilgængelige 

 
• Utætheder skal meldes synligt  

– vand fra tomrør eller skakte skal ud hvor det kan ses 

 
• Gennemføringer skal være vandtætte  

– brug koblingsdåser, bøsninger mv. 

 

• For rør som ikke kan flyttes  
– løsninger udført på stedet 

 

• Tæthed mod rør, vandtæt lag og overflade 



 

• Installationsgenstande skal for så vidt angår 
karakteristika, der har indflydelse på drikkevandets 
kvalitet, jf. Miljø- og Energiministeriets 
bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om 
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, enten 
være: 
 
– godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen ved ETA-Danmark 

A/S, medmindre det pågældende produkt er undtaget ifølge 
de til enhver tid gældende bestemmelser om 
godkendelsesordningen. (VA-godkendelse) 

 
– eller være forsynet med CE-mærke der viser, at produkterne 

stemmer overens med en harmoniseret standard eller er 
omfattet af en europæisk teknisk godkendelse med de for 
Danmark relevante krav. Når overgangsperioden for den 
europæiske tekniske specifikation er udløbet, skal produktet 
være forsynet med CE-mærke 

 
• En oversigt over de produkter, som er undtaget fra 

kravet om godkendelse, fremgår af ETA-Danmark 
A/S´s hjemmeside (www.etadanmark.dk). 
 



VA-godkendelser 

 
Følgende produkter kræves fremover VA-godkendt: 

 
• PEX-, pvc-, PP- og PB-rør 
• Kompositrør 
• Tapventiler og blandearmaturer 
• Gevindskærevæsker 
• Afspærringsventiler 
• Tilbagestrømningssikringer 



VA-godkendelserne 





Verdens mest almindelige samlingsprincip 



Pressesamlinger rustfrit stål 



Pressesamlinger stål messing 



Pressesamlinger kobberrør 



Plastrør 
• Fordele 

– Lav vægt 

– Let at lægge (hovedledninger) 

– Lav pris 

– Flexible 

– Tilstrækkelig styrke og 
temperaturbestandighed 

– Høj korrosionsbestandighed 

 

• Ulemper 

– Relativt ny teknologi til brugsvand 

– Migration af additiver og monomerer (Vækst af 
mikroorganismer, toksiske effekter) 

– Organiske stoffer kan trænge igennem rør i 
jord (olie, opløsningsmidler) 



PEX - trækkoblinger 



 
Kemisk/fysisk nedbrydning  

af materialer 

Hvad er korrosion 

 

 



Vandnormen og udbedring 



Hvad siger normen (stål) 



Hvad siger normen (kobber) 



Forklaring - galv. stålrør 
• Såfremt installationen 

er udført før 1972 er 
det lovligt at reparere 
på den.  

• Dette fordi de 
gældende forskrifter 
ikke var medtaget i 
Bygningsreglementerne 
før efter 1972 

• Såfremt installationen 
er udført efter 1972 
vil det være ulovligt at 
reparere på den. 

• Dette fordi 
forskrifterne  blev 
medtaget i 
Bygningereglementet i 
1972 



Forklaring - kobberrør 
• Såfremt installationen 

er udført før 1989 
med ikke udskiftelige 
loddesamlinger er det 
lovligt at reparere på 
den.  

• Dette fordi det i 
normen frem til dette 
tidspunkt var tilladt 
med ikke udskiftelige 
loddesamlinger 

• Såfremt installationen 
er udført efter 1989 
med ikke udskiftelige 
loddesamlinger vil det 
være ulovligt at 
reparere på den. 

• Dette fordi det i 
normen efter dette 
tidspunkt var ulovligt 
med ikke udskiftelige 
loddesamlinger 



Reparation efter 1989 









Afløbsinstallationer 

1961 1967 

Forskrifter for uførelse 
 af afløbsinstallationer 

1974 

DS 432, norm for udførelse 
 af afløbsinstallationer 

BR-72 BR-66 



Reparation af afløbsinstallationer 

 

• Reparation af ledninger og mindre ændringer ved 
udskiftning af sanitetsgenstande, armaturer, 
apparater, beholdere m.v. kan også udføres med 
materiel og metoder, der også var tilladt efter 
gældende regler på afløbsinstallationens 
udførelsestidspunkt. 



Gulvaflløb iflg. ”Afløbsnormen”, DS432 

• Et gulvafløb er en installationsdel der består af en 
gulvafløbsskål med tilhørende karm og rist, og et 
tilhørende lugtlukke som normalt er en vandlås. 
Gulvafløbet kan være udført som en enhed.  

• Gulvafløbsskålen fører afløb fra gulv til lugtlukke.  

• En gulvafløbsskål er en sammenhængende 
installationsdel der begynder ved risten og karmen. 

• Gulvafløbsskåle og riste-/karmkonstruktioner skal være 
udført og monteret så vandudtrængning i 
gulvkonstruktionen ikke kan forekomme.  

• Afløbet skal være nemt at rense, og  må derfor ikke 
anbringes skjult, fx under et badekar eller skab.  

• Gulvafløbsskåle skal være VA-godkendte eller CE-
mærkede. 



• Alle gulvafløb og afløbsmaterialer bør være VA-
godkendte, dvs. have en godkendelse fra ETA-
Danmark.  

 

• Forhøjelser af eksisterende gulvafløb må ikke udføres, 
fordi der ikke findes specielle forhøjningsstykker som er 
VA-godkendte (med en enkelt undtagelse).   

 

• Godkendelsen gælder for en konkret konstruktionstype, 
fx skal et afløb der ønskes anvendt til indstøbning i 
beton, have en godkendelse, som dækker denne 
konstruktionstype. 

 

• Tilsvarende må der ikke ske andre ændringer eller 
reparationer af eksisterende gulvafløb. 
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Vådrum 
Gulve 

Fig. 12. L N H 
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Træinformation 

Træ 53, Træ i vådrum 
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Vådrum 
Gulve 

Princip for  

Unidrain 
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Installationsskakte 
Den gode installationsskakt skal 

 være afpasset i størrelse efter de installationer den skal indeholde. 

 indrettes og disponeres på baggrund af installationernes behov for 
tilgængelighed. Målere, følere og rør til brugsvand placeres mest 
tilgængeligt, da de anvendes oftest. Kanaler til ventilation etc. placeres 
inderst i skakten. 

 have nem adgang via personhøje låger - eventuelt suppleret med en 
mindre inspektionslem. 

 have adgang fra et ikke vådt rum - helst fra et ”fællesrum”  

 være rengørings- og vedligeholdsvenlig. 

 sikre at ventiler og målere er nemme at betjene og aflæse. 

 sikre tilgængelighed og udskiftelighed i hele etagehøjden - uden risiko 
for at beskadige nærliggende installationer og bygningsdele. 

 sikre hurtig melding om utætheder, fx ved at skaktbunden er tilgængelig 
for inspektion – ikke skjult af fordelerrør etc. 

 sikre at varmetab fra installationer kommer bygningen til gode. 

 disponeres, så der er ekstra plads til fremtidige installationer, fx til rør i 
forbindelse med udnyttelse af aktiv solvarme og regnvand.  







 Vandinstallationer skal udformes, så der er 
betryggende sikkerhed mod udstrømning 
eller udsivning af vand, der kan medføre 
skader på bygninger.  

 Utætheder skal kunne konstateres.  

 Placering af samlinger skal ske tilgængeligt 

 Hvordan kan der meldes? 

 



 Fordelerrørinstallation princip: 

 









Manglende melding 
 ved utæthed 



?? 







• Benyttes aht. komfort og for at undgå 
radiatorer 

• Normalt uden problemer ved tunge 
konstruktioner  

– Rør eller kabler i mindst 30-50 mm dybde - ved 
brug af måtter eller folier kan dybden reduceres 

– Ved fliselægning slukkes varmen fra 3 døgn før 
til 21 døgn efter fliselægning 

• Ved træbaserede plader bør gulvvarme kun 
benyttes ved brug af afretningslag udlagt 
på glidelag 

• Automatik til temperaturbegrænsning 




