Webinar om nye krav til afløb

Webinar om nye krav til afløb
Ordstyrer:
Anne Holm Sjøberg, afdelingschef, Dansk Standard
Deltagere:
Henryk Stawicki, bygningsingeniør, seniorkonsulent, Dansk
Standard. Ansvarlig for dansk og international
standardisering indenfor afløbsteknik herunder DS 432.
Per Velk, bygningsingeniør, seniorkonsulent, Dansk
Standard. Assisterende deltager i forbindelse med revision
af DS 432.
Inge Faldager, seniorprojektleder, Teknologisk Institut.
Formand for standardiseringsudvalget for afløbsteknik.

Program:
Webinar om nye krav til afløb
09.30

Velkomst og præsentation af Dansk Standard

09.45

Sammenhæng mellem BR18 og DS 432

10.00

Sådan er DS 432 blevet til

10.15

Indblik i den nye version af DS 432

10.45

Spørgsmål fra deltagerne

11.00

Tak for i dag.

Dansk Standard – en vigtig del
af dansk erhvervsliv
• Danmarks officielle standardiseringsorganisation
• Grundlagt i 1926
• Erhvervsdrivende fond
• 150 medarbejdere i København
• Erhvervspolitisk partnerskab med Erhvervsministeriet

DS 432:2020
Fra norm
til standard

Sammenhæng mellem BR18 og DS 432

Kobling mellem
bekendtgørelse og
standarder
Loven
Bekendtgørelser
Frivillige + obligatoriske
standarder
Vejledninger

Krav finder du i
bekendtgørelser
og standarder

Hvad siger BR18?
Afløbsinstallationer skal projekteres og udføres,
så det tilførte afløbsvand bortledes fra bygningen
og de tilhørende udenomsarealer. Dette skal ske
under hensyn til tilslutningsforhold og
omgivelser samt til installationens, grundens og
bygningens anvendelse.
Stk. 2. Afløbsinstallationer skal dimensioneres som
anvist i DS 432:2009 Norm for afløbsinstallationer,
afsnit 3 eller på en måde, som på tilsvarende vis sikrer
en tilfredsstillende bortledning, jf. stk.1.
Stk. 3. §§ 69-81 kan opfyldes ved at følge DS
432:2009 Norm for afløbsinstallationer.

Sådan er DS 432 blevet til
Fra norm til standard - DS 432:2020

Baggrund for ny udgave
af DS 432
• DS 432 er senest revideret i 2009
• Løbende produktudvikling på afløbsområdet
• Markant udvikling i relation til klimatilpasning
• Flere afsnit med detaljeret gennemgang af
lovgivning, som siden er ændret.
• I BR18 er de overordnede krav til afløbssystemer
omformuleret.

Standarder laves i en åben
og transparent proces
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KICK OFF
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Alle medlemslande foretager en national høring, hvor
alle kan komme med kommentarer til den foreslåede
standard. I Danmark kan forslagene ses og kommenteres gratis på ds.dk/forslag.

Dansk Standard inviterer potentielle udvalgsmedlemmer til et kick off-møde. Her kan man få
mere at vide om den standard, som skal udvikles
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FØRSTE MØDE I DANSK UDVALG
På det første udvalgsmøde udpeges en formand
blandt medlemmerne. Strategien fastlægges, fx
besluttes det, hvem der deltager aktivt i det
internationale arbejde, og hvor ofte udvalget
skal mødes.

HØRING
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DANSK STEMME OG KOMMENTARER
Høringssvarene behandles i det nationale udvalg, som
indstiller, om der skal stemmes ja, nej eller abstain
(ingen holdning). Udvalget beslutter også, hvilke
eventuelle kommentarer der skal sendes videre.

Standardiseringsudvalg
for afløbsteknik
Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge udviklingen af standarder inden for afløbsområdet inkl.
DS 432 Afløbsinstallationer, som styrende for danske
krav i Bygningsreglement BR18 og for europæiske system- og
produktstandarder.
Udvalgsarbejdet fokuserer på system- og produktstandarder
for afløbssystemer i bygning og grund med klimasikring,
samt anlæg i vej frem til behandling i spildevandsanlæg.
Det omfatter en lang række standarder, bl.a. DS 430, DS 436,
DS 437, DS 475, DS/EN 124-1-6, DS/EN 1825-2,
DS/EN 1305-1-3, DS/EN 1433.

Processen for DS 432

KICK OFF

FØRSTE
MØDE
I UDVALG

Arbejdsgruppe
nedsat
31. januar 2019:

Arbejdsgruppemøder:
ca. 15 møder

Inge Faldager,
Teknologisk Institut
Kristian Friis, DANVA
Birger Christiansen,
TEQNIK Arbejdsgiverne
Klaus Ising Hansen,
Dansk Byggeri
Johannes Christensen,
Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen
Per Velk, Dansk Standard
Henryk Stawicki, Dansk Standard

Workshop
24. sept. 2019:
32 deltagere
Færdiggørelse af
høringsversion
af DS 432

HØRING

Offentlig høring
(2 mdr.):
16. nov. 2019 til
15. jan. 2020
Bearbejdning af
indkomne høringskommentarer

STEMMER
OG
KOMMENTARER

Færdigredigering
af dokument og
tilhørende figurer
etc.
Korrektur

LANCERING
OG
UDGIVELSE

Lancering af ny
DS 432:2020 juli 2020

DS 432:2020

Dansk standard

Hovedpunkter i
revisionen af DS 432

2020-07-14

• Europæisk look

Afløbsinstallationer
Wastewater Installations

• En ren standard
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Anvendelsesområde
for DS 432
• DS 432 gælder for afløbsinstallationer i bygninger
og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af
spildevand, regnvand og drænvand. Bortledning
kan ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for
rensning, til opsamling, til nedsivning eller til
udledning.
• Standarden gælder for nye installationer og for
ændringer i eksisterende installationer.

Fra hvornår skal man bruge
den nye DS 432:2020?

Indblik i den nye version af DS 432

Ændringer i DS 432
Afløbsinstallationer
Inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk Institut

Indlægget dækker ikke alle
ændringer










Dimensionering
Dæksler og riste
Sokkelrender
Pumpning
Højvandslukker
By-pass anlæg
Olie- og fedtudskillere
Renseadgang
Retningsændringer

Skærpelse for dimensionsgivende
regnintensitet
T (år)

1 år

2 år

5 år

10 år

100 år

Dimensionsgivende

120

150

190

230

380

Klimafaktor

1,1

1,2

1,25

n (pr år)

Regnintensitet i l/(s·ha)

1

1/2

1/5

1/10

1,3

1/100

1,4

Dimensionering af
spildevandsinstallationer
 Specielle regler for 1 hus,
hvor der anvendes wc med
skyl mindre end 6 l
 De generelle regler, når blot
der er 2 huse (før var det
efter 3 huse, men det blev
vist aldrig efterlevet i praksis)
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WC med 4/2 liter skyl
Begrænsninger for liggende ledninger i jord, der får tilført
spildevand fra stående ledninger i 1 boliger i 1-2 etager
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Ledning der alene fører spildevand fra
wc

Max længde på 3 meter målt fra wc til
tilslutning til ledning, der fører vand
fra en anden installation end et 4 l wc

Ledning der fører spildevand fra én
bolig

Max længde på 25 meter, målt fra wc til
tilslutning til ledning, der fører
spildevand fra andre boliger eller til
samletank .

Ledninger der alene fører spildevand
fra wc eller fra én bolig

Max 2 retningsændringer på hver 45
grader. Retningsændring umiddelbart
under wc og i grenrør ved tilslutningen til
anden ledning medregnes ikke.

Ledninger der fører spildevand fra én
bolig

Max ét grenrør eller én rense- og
inspektionsbrønd med sidetilslutning.
Brønde med 2 sidetilslutninger må ikke
anvendes.

Fald på ledningerne

Minimum 20 ‰.

Nye krav i DS 432 vedr. forede ledninger

Mindste dimension i jord er 96 mm
Liggende udluftede ledninger, der
fører afløb fra wc opfylder
funktionskravene, når
ledningsdimensionen er 94 mm
(normalt 96 eller større)
For ikke udluftede forede ledninger
gælder særlige begrænsninger

Dæksler og riste
 Dæksler og riste skal placeres og monteres, så de belastninger
der påføres, ikke skader afløbsinstallationen.
 Hvor brønde mv. er udført af materialer, der ikke kan modstå
lodret trafikbelastning overført via dæksel eller rist, udføres
dæksler og riste som “flydende”, dvs. at belastningerne
overføres til vejbelægning og/eller jord
 Dæksler/riste udføres og monteres, så de omgivende
materialer ikke kan trænge ind i afløbsinstallationen
 Dæksler der skal anvendes som rense-/inspektionsadgang af
afløbsinstallationen placeres i karm og afsluttes i terrænhøjde
 Dæksler på brønde i befæstede arealer placeres i karm

24

 For brønddimensioner mindre end 600 mm udføres dækslets
lysning uden unødvendige indsnævringer

Sokkelrender
 Sokkelrender som tilføres
regnvand fra facader fra
bygninger i en etage kan udføres
uden tæt bund
 Sokkelrender der tilføres regnvand
fra facader fra bygninger i flere
etager udføres med tæt bund og
med afløb
 Afløbet kan føres til nedsivning på
grunden eller til
regnvandssystemet gennem en
sandfangsbrønd
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 Hvis der føres regnvand til
sokkelrenden fra andet end
facader, skal funktionskravene til
afløbsrender opfyldes

Pumpning af spildevand
 Projektering mv. skal ske så der ikke sker unødigt
energiforbrug (BR18)
 (DS 432) Pumpning af afløbsvand begrænses til den del af
afløbssystemet, der har behov for det, herunder er beliggende
under det af forsyningsselskabet oplyste højeste
opstemningsniveau i hovedafløbssystemet
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 Der må foretages en risikovurdering

Pumpning af spildevand
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Pumpe skal være CE-mærket til
formålet(fækalieholdigt / ikke fækalieholdigt
spildevand)
Opmagasineringskapaciteten stor nok til at sikre
mod oversvømmelse ved pumpesvigt
Der er ikke længere krav om at pumpesumpen
skal kunne rumme 15 min tilførsel af
dimensionsgivende vandstrøm
Dæksler skal være tætte og pumpebrønde
udluftede for at undgå lugtgener
Ved ildelugtende spildevand skal
tilløbsledningen også udluftes
Der er lavet et skema over, hvilke typer
spildevand, der må pumpes fra samme
pumpebrønd

Pumpning
Afløbets karakter

Dæksel

Udluftning
af pumpebrønd

Brøndbund

Pumpebrøndens
placering

Hvad må tilføres

Oppumpningssted

Drænvand

Ingen krav
til tæthed

Ikke nødvendig

Flad

Både udenfor og
indenfor bygning

Drænvand

Regnvandssystem

Sandfang før pumpebrønd

Brønd

Små mængder ikke ildelugtende
spildevand, fx gulvafløb i
teknikrum.
Små mængder regnvand, fx fra
lyskasser eller kældernedgange.
Kræver myndighedens tilladelse
Fækaliefrit
spildevand

Lugttæt

Lugttæt

Aldrig drænvand
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Udluftes

Banketter

Udluftning kan
udelades, hvis der ikke
tilføres ildelugtende
spildevand

Aldrig drænvand

Regnvand

Banketter

Udluftning kan
udelades, hvis der ikke
tilføres ildelugtende
spildevand

Aldrig drænvand

Fækalieholdigt
spildevand

Udluftes

Ingen krav

Ingen krav

Flad

Normalt uden for
bygning, men
indendørs på visse
betingelser

Fækaliefrit spildevand

Spildevandssystem

Små mængder regnvand, fx fra
lyskasser eller kældernedgange.
Kræver myndighedens tilladelse

Brønd

Normalt uden for
bygning, men
indendørs på visse
betingelser

Alt spildevand

Spildevands-system

Små mængder regnvand, fx fra
lyskasser eller kældernedgange.
Kræver myndighedens tilladelse

Brønd

Normalt udendørs

Regnvand som ikke kan afledes
på anden måde.

Regnvandssystem

Sandfang før pumpebrønd

Udluftet ledning
(stående/liggende)

Udluftet ledning
(stående/liggende)

Brønd

Pumpning af regnvand
 Hvis det ikke kan undgås at pumpe regnvand, vurderes
risikoen for skader ved overbelastning
 Brugerne skal fx ved skiltning gøres opmærksom på risikoen
for oversvømmelse under kraftig regn
 Tabel 12 anvendes ved fastlæggelse af den dimensionsgivende
regnintensitet
 Klimafaktor kan udelades ved pumpning af regnvand
 Ved pumpning af regnvand vurderes kapaciteten af
stikledningen
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Risikovurdering

30

T
år

n
pr. år

Dimensionsgivende
regnintensitet

Anvendelsesområde

1

1/1

120 l/s•ha

Hvor overskridelser kun medfører ulemper, fx
udendørs oversvømmelser, der ikke medfører
skader på bygninger.

2

1/2

150 l/s•ha

Hvor overskridelser kun medfører let
oprettelige skader på bygninger, inventar og
lignende. Skader skal kunne oprettes ved
almindelig rengøring og kortvarig udtørring.
Der skal kun kunne forekomme
oversvømmelse i rum med vandtætte
gulvkonstruktioner.

5

1/5

190 l/s

Hvor overskridelser medfører mindre skader
på bygninger, inventar og lignende, som let
kan udbedres.

10

1/10

230 l/s•ha

Hvor overskridelser medfører større skader på
bygninger, inventar og lignende.

100

Max
1/100

380 l/s•ha

Hvor overskridelser kan medføre ulykker, farer
og alvorlig sundhedsfare for mennesker.

Hovedregler for brug af højvandslukker
 Reglerne er de samme som før
 Højvandslukker anvendes kun
ved en lille brugerkreds
(enfamiliehus eller lignende),
og anbringes så en alarm kan
erkendes af alle brugere. I
boligblokke, hoteller, skoler og
industri m.v. vil der også kunne
anbringes højvandslukker på
steder, hvor brugerkredsen er
lille.
 Lille brugerkreds
 Ikke regnvand bag
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By-pass anlæg

32



By-pass anlæg er et anlæg
bestående af et højvandslukke
kombineret med et pumpeanlæg.
Ved normal drift afledes
afløbsvandet til hovedledning ved
gravitation. Under opstemning
lukker højvandslukket og via et
overløb ledes afløbsvandet til
pumpeanlæg



By-pass anlæg anvendes som
beskyttelse mod opstemning i
bygninger, når unødigt
energiforbrug ved kontinuerlig
pumpning skal undgås.
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Olieudskillere
Benzin- og olieudskillere udføres så der ikke sker udslip til
omgivelserne ved opstemning i hovedafløbssystemet, fx ved
 Dæksler på benzin- og olieudskillere anbringes mindst 50 mm
over højeste opstemningsniveau
 Pumpning på afløbssiden
 By-pass anlæg på afløbssiden
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Fedtudskillere
Fedtudskillere projekteres og udføres med lugttætte, fastholdte
dæksler og udluftes til det fri, eventuelt gennem tilløbsledningen.
Fedtudskillere med en nominel størrelse (NS) over 4 l/s udluftes
tillige særskilt.
Fedtudskillere udføres så der ikke sker udslip ved opstemning i
hovedafløbssystemet, fx ved
 Dæksler på fedtudskillere anbringes over
højeste opstemningsniveau
 Dæksler på fedtudskillere er tryktætte
svarende til højeste opstemningsniveau
 Pumpning på afløbssiden
 By-pass anlæg på afløbssiden

35

Tilslutninger til brønde
 Spildevandstilslutninger til brønde føres til bundløb
 Regn- og drænvand må tilsluttes over bundløb eller vandspejl

Rense- og inspektionsbrønde
 Rense- og inspektionsbrønde projekteres og udføres så
bundløbet er synligt fra terræn, og med et opføringsrør, der
mindst har en dimension på 300 mm
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Renseadgange
 Renseadgange i spildevandsinstallationer placeres på følgende
steder:
 På ledning i eller under gulv på jord med en afstand på højst 40 m
 Ved overgang mellem stående og liggende samleledning i bygning
 Efter sammenlagt retningsændring på mindst 90° uanset afstanden
til næste renseadgang
 I jord uden for bygningen, så afstanden mellem renseadgangene
højst er 80 m
 Afstanden mellem den sidste renseadgang i bygning og den første i
jord må dog højst være 40 m

 Bemærk afstandene er fordoblet
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Retningsændringer på liggende ledninger
 På liggende ledninger anvendes bøjninger, som højst er 45°. Er
retningsændringen 90°, indskydes der et lige rørstykke på
mindst 0,3 m mellem bøjningerne
 Retningsændringer på mere end 90° foretages i brønde.
Særlige formstykker kan anvendes på de betingelser, der er
angivet i fabrikantens anvisninger
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Tak for opmærksomheden

Deltag i Dansk Standards
udvalg for afløbsteknik –
S 315

DELTAGERE:
•

ACO Nordic A/S

•

Blücher Metal A/S

•

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S

•

Danske Maskinstationer og Entreprenører

•

Danva Dansk Vand- og Spildevandsforening

•

ETA Danmark A/S

Under det danske udvalg hører 150 danske, europæiske og internationale standarder, som man kan
få indflydelse på.

•

Henning Espersen Consulting

•

Lauridsen Handel-Import A/S

•

Lolland Forsyning A/S

Læs mere på ds.dk/s-315 eller kontakt Henryk Stawicki
på mail: hen@ds.dk eller tlf.: 39966323

•

Milford P/S

•

Per Aarsleff A/S

•

PURUS

•

SBR Cleantech ApS

•

TEKNIQ Arbejdsgiverne

•

Teknologisk Institut

•

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

•

Unidrain A/S

Næste møde vil blive afholdt i november. Alle har
mulighed for at deltage.

Spørgsmål?

VA-Godkendelser
For produkter til afløbsinstallationer:
• For afløbsprodukter dokumenterer VAgodkendelsen, at produkterne opfylder de
relevante krav i DS 432
• Forholder sig til kravene i BR18 §79 og kap. 24.
• Produkterne har de nødvendige mekaniske og
fysiske egenskaber
• En godkendelse fra ETA-Danmark er underlagt
løbende produktkontrol
Godkendelsen udstedes af ETA-Danmark A/S – en del
af Dansk Standard.

