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Retningslinjerne som er beskrevet i denne anvisning skal overholdes af alle 
medarbejdere hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed og af byggemodner, 
rådgiver, rørarbejder, VVS-installatører eller entreprenør, som arbejder med 
vandledninger i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde.

Generelle krav til arbejde med vandledninger
 
 Alt arbejde med vandledninger skal overholde gældende normer og anvisninger:

• Alt rørarbejde udføres af autoriseret VVS-installatør med hygiejnebevis.

• Ved alt svejsearbejde skal arbejder kunne fremvise godkendt svejsecertifikat.

• DS 430, norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord.

• DS 455, norm for tæthed af afløbssystemer i jord.

• DS 475, norm for etablering af ledningsanlæg i jord inkl. DS 475/tillæg 1, anneks A.

• DS462, norm for registrering af ledninger.

• DS/EN 12201, PE-plastrørssystemer til vandforsyningsanlæg, del 1-5.

• DS 2383, svejsning af plade, rør og beholdere i plast. Certificering af plastsvejsere.

• DS 70-6, stuksvejsning, kontrol af svejseudstyr.

Retningslinjer ved arbejde med vandledninger
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Hvem ejer og vedligeholder vandledningen
Skanderborg Forsyningvirksomhed etablerer og vedligeholder vandforsyningsledninger i offentlige 
områder frem til skel ved privat grund. Hver matrikel skal som udgangspunkt have sin særskilte 
stikledning. Stophanen placeres som udgangspunkt i bagkant af fortov. Skanderborg Forsynings-
virksomhed sørger for alt ledningsarbejde frem til skel.

Grundejer etablerer og vedligeholder jordledninger (vandledning på privat grund). 

Stik- og jordledning skal svejses, (se retningslinjer for samlinger på side 7).  
Det er muligt at rekvirere Skanderborg Forsyningsvirksomhed til at udføre svejsningen. 

Retningslinjer for hygiejne  
ved arbejde med vandledninger
Af hensyn til drikkevandssikkerhed skal alle forsyningsledninger, stikledninger og jordledninger gen-
nemskylles omhyggeligt inden idriftsættelse og tilslutning i ejendommene. På Skanderborg Forsy-
ningsvirksomheds hjemmeside finder du ”Retningslinjer for hygiejne ved arbejde med vandlednin-
ger”, hvor skylleprocedure samt øvrige retningslinjer er beskrevet. 

Skel

Stikledning, 
Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed

Hovedledning, 
Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed

Vandledning, privat

Måler, 
Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed

Hvem ejer hvad
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Nye vandforsyningsledninger
Ved byggemodninger/udstykninger, som kræver etablering af vandforsyningsledningsnet som 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed skal overtage, skal byggemodner eller dennes rådgiver i god tid 
inden anlægsarbejdet kontakte Skanderborg Forsyningsvirksomhed. Rettighedsforhold i forbindelse 
med anlæg og ret til forsyning med vand i Skanderborg forsyningsområde er beskrevet i ”Regulativ 
for Vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s”.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed vil som udgangspunkt selv forestå dimensionering, indkøb af 
rør og fittings samt rørarbejde. Hvis Skanderborg Forsyningsvirksomhed ikke skal udføre rørarbej-
det, skal Forsyningen godkende entreprenøren.   

Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til anlægget, benyttelse og vedlige-
holdelse sikres ved deklaration der skal tinglyses på de respektive ejendomme. 

Før projektet sættes i gang laves en skriftlig aftale mellem byggemodner og Skanderborg  
Forsyningsvirksomhed.
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Forberedende arbejde i forbindelse med nyanlæg 
Byggemodner varetager følgende: 
• Myndighedsgodkendelse.
• Tingbogattest, der viser, at der ikke er tinglyste rettigheder, som forhindrer udførelse af vandforsyningsanlægget.
• Deklarationer.
• Fremlægger endelig plan med matrikelafgrænsninger, vejtrace samt terrænkoter for fremtidige bebyggelser.  
• Afsætning af skelpæle.
• Geotekniske undersøgelser.
 – Der skal være klarhed over jordbundsforhold i ledningszonen, såsom jordarter, vandindhold, styrke,  

vandspejlskote og evt. jord og grundvandforurening. 
• Arkæologiske undersøgelser.
 – Skanderborg Museum skal orienteres om planlagt gravearbejde og der anmodes om udtalelse vedr. de  

planlagte anlægsarbejder. Flere oplysninger vedr. arkæologiske undersøgelser i forbindelse med div.  
anlægsarbejder kan findes på ”http://www.skanderborgmuseum.dk” under Arkæologi for bygherre.  

Skanderborg Forsyningsvirksomhed varetager følgende:
• Tilslutningspunkter til Forsyningens anlæg oplyses. 
• Ledningsplan for vandforsyningsledningen.  

Disse oplysninger kan bruges som vejledende i forbindelse med ledningskoordinering og opstilling af tilbud.
• Godkende eller selv entrere rør-entreprenør. 

Entreprenøren skal varetage følgende:
• Afsætte traceen.
• Opmåle og kontrollere terrænkoter.
• Oplyse om eksisterende anlæg og øvrige ledningsejere i området, indhentes via  

ledningsejer-registret ”www.ler.dk”.
• Registrere/afmærke eksisterende ledninger og kabler samt andre konstruktioner inden for arbejdsfeltet. 
• Anmelde gravearbejder.
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Materialer og dimensioner
Rør og fittings
Alle rør, ventiler, brønde og fittings leveres af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s.

Rørlægningen udføres med sammensvejste PE-rør med beskyttelseskappe produceret efter  
og mærket med DS/EN 12201. Hvis der er risiko for forurening fra omgivelserne, skal ledningen 
sikres mod indtrængning ved at benytte specialrør med alukappe.

Overskydende materialer returneres til Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s.

Hvis andre end Skanderborg Forsyningsvirksomhed indkøber materiale, som er i kontakt med vand-
banen eller som kan have en afsmitning på denne, skal det dokumenteres at produktet opfylder 
krav om godkendelse til drikkevand. Dokumentation for dette leveres til Skanderborg Forsynings-
virksomhed inden produktet benyttes.
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Ledningsarbejder
Håndtering, transport, lagring af rør og formstykker samt samling og 
lægning af disse, skal udføres i overensstemmelse med normerne og 
fabrikantens anvisninger.

Håndtering, transport og lagring af rør m.v.
For at undgå skadelige påvirkninger og indtrængning af smuds m.v. på rør, ventiler, fittings m.m. 
ved håndtering, transport og lagring skal følgende overholdes:
• På- og aflæsning skal ske på en sådan måde, at rør og formstykker ikke udsættes for skade-

lige påvirkninger.
• Ved på- og aflæsning samt flytning af rørbundter og rørruller med kran skal der anvendes 

remme af tekstil eller lignende.
• Rør skal stables pænt på et stabilt underlag, og det skal lægges på lægter, således enderne 

ikke ligger direkte på terræn.
• Rørender skal være aflukket med plastpropper. Plastpropperne må ikke fjernes, før emnet  

er klar til samling. Opbevares rørene uden for, skal plastpropperne i rørender tapes fast.
• Rør, ventiler, fittings og lignende må ikke slæbes hen over underlag, som kan beskadige  

produkterne og/eller tilsmudse enderne.
• Ventiler, fittings og lignende må kun opbevares i bil eller på lager. Leveres produkterne ikke i em-

ballage, eller er emballagen ikke tæt, skal det rengøres med desinfektionsmiddel ved samling.

 
Udgravninger og rørlægning
Udgravning og lægning af ledninger foretages i henhold til gældende normer og projektbeskri-
velsen. Generelt skal vandforsynings- og stikledninger lægges i minimum 1,1 meters dybde. Der 
skal frigravet tilstrækkeligt til rørlægning – især omkring rørenderne. Ledningsgrav skal være mi-
nimum 1 meter ved rørenden, således der er tilstrækkelig plads til at udføre samlinger under for-
svarlige hygiejniske forhold. Man skal sikre at udgravningen er tilstrækkelig dyb, så vandstanden 
i graven kan holdes passende lav ved pumpning. Udgravninger skal udføres med pumpesump.

Rørene skal behandles med forsigtighed, så de ikke beskadiges ved aflæsning og lægning i 
graven. Rørfabrikanternes forskrifter for lægning af de forskellige rørtyper skal følges. Personale, 
der udfører ledningsarbejdet, skal have uddannelse i at lægge vandledninger og have kendskab 
til forskrifter for at lægge den aktuelle rørtype.

I forbindelse med aktuelle projekter udarbejdes en detaljeret beskrivelse af ledningstrace,  
lægningsdybde og gravearbejde.
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Samling
Alle frie rørender skal forblive afproppede og være sikret indtil samlingerne skal foretages.

Følgende retningslinje skal følges ved samlinger:
• Der må ikke være mekaniske samlinger på svejsebare PE-materialer.
• I forbindelse med stuksvejsning skal rørene lægges på ruller eller lignende.
• Ind- og udvendige svejsevulster fjernes normalt ikke.
• Svejsning skal udføres af certificerede svejsere iht. DS 2383. Kopi af gyldigt certifikat skal 

fremsendes til tilsynet fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed inden start af ledningsarbejdet.
• Svejsesamlinger skal opfylde kravene i ”Kriterier for bedømmelse af svejste plastrør,  

DTI plastteknologi”

Tilslutning til eksisterende system og fjernelse af eksisterende ventiler og brandstandere  
må kun ske efter aftale med Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. 

Det er muligt at bestille Skanderborg Forsyningsvirksomheden til at udføre svejsninger.  

Omkringfyldning og tilfyldning
Omkringfyldning og tilfyldning foretages i henhold til gældende normer og projektbeskrivelsen.
Generelt udlægges der 10 cm sand i ledningsgravens bund (udjævningslag). 

Omkringfyldningen fortages umiddelbart efter, at lægning og svejsning af ledningen er kontrolleret 
og godkendt. Omkringfyldningen skal sikre, at ledningen opnår tilstrækkelig støtte på alle sider, 
og at alle belastninger kan overføres uden skadelige punktpåvirkninger. Ved omkringfyldningen 
lægges sand omkring rør. Det skal sikre, at sandet kommer ind under rørene, uden at disse 
løftes. Sandet komprimeres grundigt ved fod- eller håndstampning på siden af rørerne. Omkring-
fyldningen skal fortsætte til mindst 0,15 meter over ledningstop. Herefter foretages tilfyldning, 
hvor det opgravede jord, som er vurderet egnet til indbygning, benyttes.  
Tilfyldning og komprimering udføres i henhold til DS475 og efterfølgende arealanvendelse.



Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s  Retningslinjer ved arbejde med vandledninger 8 af 10

Ju
ni

 2
01

6

Styret underboring
Ved styret underboring skal entreprenøren, fremlægge følgende til godkendelse ved Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed inden arbejdet udføres:
• Skitse over boringens gennemførelse, som viser, hvor registreringer af rørets placering i x, y og 

z-koordinater foretages.
• Oplysning om boreslammets bestanddele og egenskaber, herunder blandingsforhold og vægtfylde.
• Beskrivelse af, hvor stort et max. træk røret må udsættes for under indføringen.
• Dokumentere, at det valgte rør kan anvendes til metoden.
• Størrelse og placering af arbejdsgruber.
• Registrering af eksisterende fremmede ledningsanlæg, kabler eller andre konstruktioner inden  

for arbejdsfeltet.

Boremudder skal bestå af en blanding af vand/bentonit. Eventuel anden glidemiddel eller andre 
tilsætningsstoffer skal godkendes af Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

Ledningen skal etableres i en dybde på minimum 1,1 meter til overkant af rør og må ikke, uden  
tilsynets forudgående tilladelse, i noget punkt etableres i en dybde på mere end 1,5 meter til overkant 
af rør. Inden indføringen af ledningen skal ledningen lukkes ved påsvejsning af et endestykke.  
I forlængelse af endestykket påsvejses et rørstykke af samme dimension til montering af træk- 
værktøjet. Overskydende boremudder skal bortskaffes ved godkendt aftagersted. 

Registrering og opmåling
Registrering og opmåling af nye forsyningsledninger foretages jf. DS462,  
Norm for registrering af ledninger.

Følgende skal minimum opmåles:
• Hovedledninger indmåles ved alle lodrette og vandrette retningsændringer.
• Stikledninger indmåles ved tilslutning til hovedledning og ved stophane.
• Alle ventiler eller øvrige styringskomponenter indmåles.
• Alle måle- eller sektioneringsstationer indmåles.
• Alle trykforøgere eller trykreduktionskomponenter indmåles.
• Alle punkter indmåles med x-, y-, og z-koordinater i system UTM/ETRS89 og DVR90.
• Opmålingen samles og fremsendes digitalt (DWG el. DGN) til Skanderborg Forsyningsvirksomhed.
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Kvalitetssikring og kontrol
Tæthedsprøvning
Forsyningsledninger tæthedsprøves efter anboring af stikledninger og med lukkede stikningsventiler. 
Ledningen skal være udluftet og efterfyldt minimum 10 timer før opstart af tæthedsprøvningen.

Prøvningen udføres iht. følgende procedurer:
• Logudstyr til trykmåling monteres og aktiveres.
• Trykket i ledningen øges til 10 bar, og der påfyldes løbende vand i 2 timer.  

Dato og tidspunkt registreres. Anvendt vandmængde til efterfyldning registreres.
• Trykket øges til 13 bar, og der påfyldes løbende vand i 2 timer.  

Dato og tidspunkt registreres. Anvendt vandmængde til efterfyldning registreres. 
• Trykket sænkes til 10 bar i en time. Der efterfyldes ikke.
• Ledningen henstår i 30 minutter. Tryk registreres.

I den udstrækning, at tæthedsprøvningen viser utætheder, skal entreprenøren uden  
yderligere vederlag reparere ledningen og gennemføre en ny tæthedsprøve.

Kontrolskema
I Tabel 1 ses kontrolomfang, acceptkriterium og dokumentationskrav  
til kvalitetssikring på forsyningsledningsnet.
    

Kontrolaktivitet / Emne Kontrolomfang Kontrolmetode Acceptkriterium Dokumentation

Bygherre leverance af rør, 
formstykker mv.

100% Visuel kontrol af ma-
terialers mærkning

Ingen skader. Mængder 
svarer til følgesedler.

Følgesedler

 

Kontrol af eksisterende anlæg, 
inden det nye anlæg lægges

Alle bindende koter forinden 
opstart af gravearbejdet

Nivellement Journal

Svejsecertifikater 100 % DS 2383 Gyldigt Certifikat Gyldigt Certifikat

Svejsesamlinger 100 % Visuel og målinger DS 701-5 og 7 samt 
kriterier for visuel 
bedømmelse af svejste 
plastrør

Svejserapport

Mekaniske samlinger 100 % Visuel Leverandørens krav Journal

Rensning 100 % Gennempresning af 
svamp og skylning  
jf. beskrivelse

Godkendelse af 
Skanderborg Forsy-
ningsvirksomhed a/s

Journal

Tæthedsprøvning 100 % Jf. beskrivelse Jf. beskrivelse Journal

Opmåling af nyt anlæg Indmåling af hovedlednin-
ger, ventiler, stophaner, 
øvrige komponenter og stik

Jf. beskrivelse En samlet 
xml-fil.

Materiale og modtagekontrol

Udførelseskontrol

Tabel 1 
Kontrolskema: Kontrolomfang,  

acceptkriterium og dokumentationskrav 
til kvalitetssikring på forsynings- 

ledningsnet ved Skanderborg Forsyning.
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Overdragelse af anlæg
Overtagelse 
Drikkevandsanlægget kan overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomheden, når det i tilknytning 
til en overtagelsesforretning fastslås, at anlægget er udført i henhold til det godkendte projekt, gæl-
dende normer og ikke er behæftet med fejl og mangler. Såfremt anlægget ikke lever op til Skander-
borg Forsyningsvirksomheds krav og normkrav, kan anlægget ikke overtages. 

Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidragets størrelse beregnes ud fra Skanderborg Forsyningsvirksomheds regulativ og 
takstblad. 

Anlægsomkostninger
Inden etablering af et anlæg, som skal overtages af Skanderborg Forsyningvirksomheden, skal der 
være truffet aftale, om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved Forsyningens overtagelse 
af anlægget, mellem Forsyningen og den der lader anlægget udføre. Herunder foretages aftale om 
tilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Metoden til indhentning af tilbud på 
drikkevandsanlæg skal godkendes af Skanderborg Forsyningsvirksomhed. Der kan ydes godtgø-
relse for rådgiverydelsen, hvis dette aftales. Gravearbejdet bekostes at udstykker/byggemodner.  
Der ydes ikke godtgørelse for meromkostninger som følge af særlige geotekniske forhold, jordfor-
urening, deklarationer, udgifter til vinterforanstaltninger, mm. 

1 og 5 års eftersyn 
1 og 5 års eftersyn afholdes i henhold til AB92.
Det fremgår af byggemodningsaftalen, hvem der indkalder til eftersyn med varsel som angivet i 
AB92.


