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Aflobsnorm 
Generelt 

Fremgangsmade 

Bygnings
kategori 

Spildevand 

Regnvand 

Forenklet metode 
til dimensionering af 
afl0bsledninger i jord 
Af Afl0bsgruppen 

Efter at DIF's afl0bsnorm tradte i kraft d. I. januar 1975 , har der vist sig 
et behov for en forenklet metode til dimensionering af afl0bsledninger i 
jord . I samarbejde med Afl0bsgruppen har Teknologisk Instituts afde
ling for byggeteknik derfor udarbejdet en metode, der kan anvendes til 
dimensionering af afl0bsledninger i jord ved mindre byggerier (ved bolig
byggerier op til ca. 20Iejligheder). 

Metoden bygger pa afl0bsnormens krav og vejledningsstof, idet det skal 
bemrerkes , at DIF's permanente VVS-udvalg i forbindelse med udarbej 
del sen af metoden har udtalt, at ledninger, der udelukkende f0rer regn
vand, normalt vil kunne lregges med et fald pa 10 0/ 0 0 uden eftervisning 
af selvrensningsevnen . Det er en forudsretning, at normens krav om be
skyttelse mod urenheder er opfyldt. 

F0rst afg0res bygningskategorien : 
For boliger m. v. grelder skemaerne pa side 2. 
For hotelier m. v. grelder skemaerne pa side 3. 

Spildevandsbelastningen bestemmes, som summen af normalstmmmene 
fra de installationsgenstande, der er tilsluttet ledningen. 
Normalstmmmene fremgar af normens tabel 2.2. a ·evt. af VA-god ken
delsen. 
Regnarealet beregnes som sum men af produkterne: 

fladeareal . afl0bskoefficient 
for samtlige arealer, der afvandes tilledningen. 
Som afl0bskoefficient vil normalt kunne benyttes vrerdierne: 

1,0 for tagflader og trette belregninger f.eks . asfalt eller beton, 
0,6 for grusbelregninger, 
0,1 for ubefrestede arealer. 

Fladearealerne beregnes som de vandrette projektioner af de arealer, der 
afvandes tilledningen . 

Afl0bssystem Det afg0res dermest om ledningerne indgar i et blandingssystem eller i et 
separatsystem . 

Udluftnings
forhold 

For ledninger, der f0rer spildevand, skal udluftningsforholdene klarg0-
res. 
Som udluftet ledning betragtes : 

ledning , der er udluftet over tag, jfr. normens pkt. 2.3 .2, 
ledning, der er forsynet med V A-godkendt vakuumventil, 
ledning efter nedgangsbmnd . 



AFL0BSINSTALLATIONER I JORD Boliger m.v. 
Forenklet dimensionering at af/0bsledninger i jord 

FORUDSR:TNINGER 

Eksempler pa Boliger. kontorbygninger. kollegier. alderdomshjem og lign. 
bygningskategorier 

Spildevandsstr<Jm Summen al normalstr<Jmme rna ikke overstige 100 lis. 

Samtidig brug Der rna ikke lorekomme st,,,,e installationsgrupper med samtidig brug. 

Pumpning Pumpning al spildevand og regnvand rna ikke lorekomme. Ydelse al drampumpe rna ikke 
overstige 3.5 lis - 210 11m in . 

Regnintensitet m. v. Regnintensiteten rna ikke overstige 140 li s pro ha lor blandingssystemer og 110 lis pro ha lor 
separatsystemer. Stuvning rna ikke lorekomme. 

DIMENSIONERINGSREGLER 

150/160 N0dv. laid %0 10 

Regnvand 
mm') Regnareal m2 • 1100 

alene 
100/110 N0dv. laid roo 10 

mm ' ) Regnareal rn2 • 375 

N0dv. laid %0 20 15 15 
150/160 
mm') Regnareal 1250 1200 1200 1200 1200 

Regnvand 440 440 440 400 400 
+ 
spildevand N0dv. laid %0 20 15 15 15 15 

100/110 
mm Regnareal m2 • 330 330 330 300 280 

m2~ 70 60 60 40 10 

150/1 N0dv. laid %0 20 15 15 15 15 
Spildevand mm 

alene 1001110 Nodv. laid %0 mm 

150/160 N0dv. laid %0 10 

Regnvand 
mm') m2 • 1400 

alene 
1001110 N0dv. laid %0 10 

mm') Regnareal m' . 475 

150/160 N0dv. laid roo ~ 20 15 
Spildevand mm') 

alene 1001110 
%o~ N0dv. laid 

%0 

') Der kan tilsluttes drrenpumpe . 
• Relativ vanddybde y/d = 1/1 grelder lor ledninger lor udelukkende regnvand og/eller drrenvand samt lor lrellesledninger 

efter 10rste nedgangsbr<Jnd i jord. 
~ Relativ vanddybde y/d = 1/2 grelder lor ledninger lor spildevand samt lrellesledninger 10r 10rste nedgangsbr0nd i jord. 



AFL0BSINSTALLATIONER I JORD Hotelier m. v. 
Forenklet dimensionering at aflebsledninger i jord 

FORUDSJETNINGER 

Eksempler pA Hotelier. sygehuse. skoler, kaserner, biografer, lorsamlingsrum. omklredningsrum i 
bygningskategorier labrikker og lign. 

Spildevandsstrem Summen al norma 1st rem me mA ikke overslige 50 li s. 

Samtidig brug Der ma ikke lorekomme slerre inslallationsgrupper med samlidig brug. 

Pumpning Pumpning al spildevand og regnvand mA ikke forekomme . Ydelse at dra>npumpe mA ikke 
overstige 3.5 115 - 210 I/min. 

Regnintensitel m. v. Regnintensiteten mA ikke overstige 140 115 pro ha lor blandingssystemer og 110 115 pro ha lor 
separatsyslemer. Stuvning mA ikke lorekomme. 

DIMENSIONERINGSREGLER 

150/160 Nedv. laid %0 10 

Regnvand 
mm') Regnareal m'. 1100 

alene 
100/ 110 Nedv. laid %0 10 

mm') Regnareal m'. 375 

Nedv. laid %0 20 15 15 15 
150/160 
mm') Regnareal m'. 1250 1200 1200 1200 1200 

Regnvand m'~ 440 440 440 400 400 
+ 
spildevand Nedv. fald %0 20 15 15 15 15 

100/110 
mm Regnareal m'. 330 330 330 300 280 

m'~ 70 60 60 40 10 

150/ 160 Nedv. l aid %0 20 15 15 15 15 
Spi ldevand mm ') 

alene 100/ 110 
mm Nodv. laid %0 

150/160 Nedv. laid %0 10 

Regnvand 
mm ' ) Regnareal m'. 1400 

alene 
100/ 110 Nedv. laid %0 10 

mm') Regnareal m' . 475 

150/160 Nedv. laid %o~ 20 15 
Spildevand mm') 
alene 100/110 %o~ 

mm 
Nedv. laid 

%0 

') Der kan tilsluttes drrenpumpe . 
• Relativ vanddybde yl d = 111 grelder lor ledninger lor udelukkende regnvand og / eller drrenvand samt lor lrellesledninger 

efter lerste nedgangsbrend i jord. 
~ Relativ vanddybde yld = 1/2 grelder lor ledninger lor spildevand samt lrellesledninger ler lerste nedgangsbrend i jord. 



Begrrensninger 

Dimensioner 

Relativ 
vanddybde 

Eksempel 

A 

/ 

Ledn . Spy 

For ikke udluftede ledninger grelder (normens pkt. 2.2 .2.2): 
1. Den samlede faldh0jde fra 0verste vandlas til indl0bet i den udluftede 

ledning eller bmnd rna h0jst vrere 4 m. 
2. Den samlede lrengde fra en vandlas til en udluftet ledning eller bmnd 

rna h0jst vrere 10 m. Hvis der ikke er tilsluttet WC'er, rna den dog 
vrere 25 m lang. 

3. Hvor af10bet fra et we har st0rre faldh0jde end 1,5 m, rna andre in
stallationer ikke tilsluttes h0jere end 1 mover det punkt, hvor der slut
tes til den udluftede ledning. 

De i skemaerne angivne dimensioner grelder for mr af beton, ler, st0be
jern og plast, nar den indvendige diameter er mindst 

98 mm for 100/ 110 mm mr, og 
147 mm for 1501160 mm mr. 

Relativ vanddybde y/ d = 112 grelder for ledninger, der udelukkende f0rer 
spildevand samt fre llesledninger for f0rste nedgangsbr0nd i jord. 
Relativ vanddybde y/ d = 111 grelder for ledninger, der udelukkende f0-
rer regnvand og/ eller drrenvand samt frellesledninger efter f0rste ned
gangsbmnd i jord . 

Bygningskategori: Bolig 
Af10bssystem: Blandingssystcm 

,.200 m2 grusareal 

(afl 0bskoeffi ec ient = 0,6) 

B c 
[qN - 61/s 

200 m2 tagareal 

Regnareal Udluftn . Relativ Dim. og fald 
vanddybde 

A-8 L QN=101/s 0 ja 1/2 100mm0 -15%0 
100mm0 -15%0 F-8 L QN= 61/s 0 nej -

D-8 0 200'0,6 = 120 m2 1/1 100 mm0 -10 %0 
E-8 0 200'1,0= 200 m2 1/1 100mm0 -10%0 
8-C L QN=161/s 200 + 120 = 320m2 ja 1/1 150mm0 -15%0 

De beregninger, der ligger til grund for den forenklede metode, kan i begrrenset omfang 
rekvireres hos Teknologisk Institut, afdelingen for byggeteknik . 

Scertryk at VVS nr. 3, 1980. Udgivet at Statens 8yggetorskningsinstitut som 
supplement til S81-anvisning 96: AfI(Jbsinsta//ationer. 

teknisk foriag a-s ; K0benhavn 



Spildevandsinstallationer 
R0rst0freiser og f0rdimensioner 
Kapite14. januar 1978 

Af Afl0bsgruppen 

Problem I afllilbsnormen er anvendt begrebet »mrstlilrrelse« . Rlilrstlilrrelsen er 
trenkt som en slags nomine! dimension, d.v.s . et afrundet tal, der ligger i 
nrerheden af den faktiske indvendige diameter i mm. I normens tabell .3 
a er angivet sammenhrengen mellem mrstlilrrelser og de grengse standar
diserede mrdimensioner, som var pa markedet ved normens fremkomst. 
Det er ikke fastlagt i normen, hvorledes en ny mrdimension indplaceres i 
mrstlilrrelsessystemet, og heri bestar problemet. 

Nye mrtyper: Siden DIF's afllilbsnorm - DS 432 - tradte i kraft i 1975, er flere typer 
afllilbsmr blevet V A-godkendt. Godkendelserne omfatter ogsa nye mrdi
mensioner, der ikke er nrevnt i normen og derfor ikke er indordnet i 
normens 'lilrstlilrrelsessystem. Ved VA-gcidkende!sen af de nye mr har det 
derfor vreret nlildvendigt at redeglilre for dette forhold og at angive, hvor
ledes de nye mr kan belastes. Det har imidlertid ikke vreret muligt direkte 
at tildele aile disse mr en mrstlil rrelse. 

Normens ror- Afl lil bsnormen nrevner rlil lgende m rstlil rrelser: 
storrelser 25 - 32 - 40 - 50 - 65 -J.l. -100 - 125 - 150 -200. 

De fern understregede vrerdier skal iflillge normen gives prreference frem 
for de lilvrige, men der knytter sig ikke srerlige fordele til anvendelseaf 
dem, sa prreferencebegrebet har vist sig ikke at have srerlig betydning. 

Rlilrstlilrrelsen er en praktisk betegnelse, som glilr det muligt at benrevne et 
mf uden at kende rlilrmateriale og uden at skulle huske en korrekt indven
dig diameter. Rlilrstlilrrelsen er imidlertid i normen ogsa knyttet til dimen
sioneringen - til trods for , at et afllilbsmrs kapacitet jo er afhrengig af 
den sande indvendige diameter - og det har givet visse problemer. 

Anvendelse af Rlilrstlilrrelse anvendes ved dimensionering af ikke udluftede ledninger 
rorstorrelser (normens pkt. 2.2 .2.2), af udluftningsledninger (normens pkt. 2.2.3) og 

ved fastsrettelse af det hliljeste antal af tilslutninger af forskellige arter af 
installationsgenstande (normens tabel 2.2.c) . Endvidere anvendes mr
stlilrrelser ved fastsrettelse af dimensioner pa udllilb fra installationsgen
stande og fra mrformede vandlase (normens tabeI2.3.c) . 
Det er klart, at i forhold til sadanne tabeller vil savel producenterne .som 
de byggende vrere interesseret i, at et mr i en given dimension »kan« sa 
meget som muligt. 
Der vil derfor vrere et pres for at fa mr med mindre og mindre indvendig 
diameter klassificeret til en given mrstlilrrelse. 



R0rst0rrel-
Handelsbetegnelser og indvendige diametre m .m. 

ser efter 
St0bejernsr0r afl0bs- Bet~n- Glas Stal- Plastr0r 

normen. r0r ) Leu0r!;) r0r 
R0rbetegnelser 

mm 
Udvendig diameter 

OS 400 05402 4) GA 
SML 

MA L03 ) PVC I PVC I C-PVC ABS ABS I PEH PP 
og ML jord1) bygn . ASA 

25 

32 
32 32 32 32 

(28) (28) (26) (28) 

40 40 40 40 40 40 
(39) (36) (36) (34) (36) 

50 50 50 50 50 50 50 50 
50 (49) (53) (51) (52) (44) (46) (46) (44) 

65 
75 65 

(67) (68) 

75L) 70 70 70 ' 90 75 90 75 90 75 75 90 
(70) (73) (71) (84) (69)(84) (71) (71) (71) (69) (83) 

80 

100 
100 100 100 100 100 110 100 110 110 110 110 110 

(100) (100) (98) (105) (103) (102) (105) (104) (104) (104) (106) (101) 

125 
125 125 125 125 ' 125 125 125 

(128) (130) (127) (119) (118) (120) (115) 

150 
150 150 150 150 150 160 150 160 160 160 160 

(150) (150) (154) (154) (152) (148) (157) (153) (151) (1541 (148) 

200 
200 200 200 200 200 

(200) (200) (200) (199) (191) 

Fig. 1. Oversigt over VA-godkendte aflfilbssystemer. (1. januar 1980). Vedr. de godkendte fabrikater hen vises til VA-godkendelserne. Tali parentes angiver indven
dig diameter afrundet til hele mm. 

1) De anf0rte indvendige diametre svarer til PVC-r0r i klasse N. PVC-r0r til anvendelse i iord er ogsa VA-godkendt i klasse Log S, vedr0rende indvendige diametre for disse hen-
vises til V A-godkendelserne. 

2) Vedr0rende s<erlige forhold for r0rst0rrelse 75, se fig. 2. 
3) Der findes ikke VA-godkendte afl0bssystemer af st0beiernsr0r efter LD-norm. R0rene er medtaget, da de er anvendt i stor udstr<ekning i <eldre installationer. 
4) Kun VA-godkendt med ind- og udvendig PVC-bel<egning og varmtgalvaniseret med indvendig bel<egning af epoxy-harpiks. 
51 R0rene er for tiden ikke omfattet af VA-godkendelsesordningen . 



Gruppe R(Ilrmateriale og/eller handelsbetegnelse 

70/75 70 GA, 70 ML, 70 SML, 70stal, 75 PVC, 75 ASS, 75ASS/ ASA, 
75 PEH. 

90 90 PVC, 90 ASS, 90 PEH 

Fig. 2. Inddeling af rf)r af rf)rstf)rrelse 75 i gruppe 70175 og gruppe 90. Gruppeinddelin
gen anvendes i fig. 3, der angiver rf)renes kapacitet under forskellige omstrendigheder. 

Fortolkning Problemet har vreret forelagt for DIF's permanente udvalg ·vedmrende 
af normen VVS, der er fortolkningsudvalg for afi0bsnormen, og udvalget har god

kendt den i fig. 1 viste oversigt over de pa markedet vrerende mr og disses 
fordeling pa mrst0rrelser. Der ligger ikke heri nogle retningslinier for, 
hvorledes nye mrdimensioner skal indplaceres. Ved kommende V A-god
kendelse af afi0bssystemer vil der, safremt der kan vrere tvivl, blive an
f0rt hvilken mrst0rrelse en mrdimension skal henf0res til. 

Rorstorrelse 75 Med den nye norm blev det muligt at tilslutte WC'er til mr af mrst0rrelse 
75 (normens tabel 2.2.c), dog med den begrrensning, at mr der tilsluttes 
we skal vrere mindst 75 mm i indvendig diameter (normens tabeI1.3.a). 
Det har medf0rt, at der i de senere ar er kommet en rrekke mr i handelen 
med handelsbetegnelsen 90 mm. Aile disse mr henf0res til mrst0rrelse 75, 
men har en indvendig diameter, der er st0rre end 75 mm, og de kan derfor 
tilsluttes WC'er. 

Kapacitet 

Brandteknisk 
beskyttelse 

R0rst0rrelse 75 omfatter i dag mr med handelsbetegnelserne 70, 75 og 90 
mm (se fi g. 2) og de indvendige diametre varierer fra ca. 69 til ca. 86 mm. 
R0rene er sa forskellige, at der ved deres godkendelser er tillagt dem for
skell ige tilslutningsmuligheder og anvendelsesbetingelser pa trods af, at 
de har sam me mrst0rrelse. 

Nar det drejer sig om kapaciteten for mr af mrsstmrelse 75, falder de 
V A-godkendte mr i to hovedgrupper nemlig 70175 mm mrene og 90 mm 
mrene, se fig. 2. 
De regier, der grelder for mr af de to grupper er anf0rt i fig. 3. 

R0rdimensioner har ogsa betydning i brandmressig henseende, nar det 
'grelder plastmr. Saledes skal gennemf0ringer gennem etageadskillelser og 
vregge opfylde kravene i BR-77 kap. 6.2 stk. 3 og kap . 12.1 stk. 3 om, at 
installationer skal udf0res saledes, at de ikke medf0rer brrendfare, hvor
for der ved mrgennemf0ringer skal trreffes foranstaltninger til at hindre 
gennemgang ikke blot af fugt og lugt, men ogsa ild og mg. 
Vejledende brandtekniske regler for anvendelse af afi0bsmr af brrendba
re materialer er angivet i boligministeriets orienteringsbeskrivelse af 8. 
marts 1979 vedr. BR 77 kap. 12.1 stk. 3 og kap. 6.2 stk. 3, Byggedata
blad nr. 1202093. 
De detaljerede regler skal ikke beskrives nrermere i denne artikel, men det 
skal dog nrevnes, at bestemmelserne er lempeligere for mr med en ind
vendig diameter, der er mindre end 89 mm, end for mr med st0rre ind
vendig diameter. De »nye« 90 mm mr har indvendige diametre, der h0jSt 
er 89 mm, og reglerne er saledes lempeligere pa 90 mm r0r end for 100 
mm mr. 



Ledningens R0rst0rrelse 75 

udluft- Instal- Gruppe 70175') Gruppe90 
beliggen- nings oriente ring lations- Uden till0b Med till0b · Udentill0b Medtill0b hed lorhold genstand IraWC IraWC IraWC IraWC 

I bygning Udluftel Liggende 
og st~-
imdemed WC - - 1 
liggende 
del KV 3 3 3 

St~ende WC - - 7 p~ hver 
uden lig- sin etage 
gende del i 7-etages 

hus eller 21l~ 
hver etage i 

/; 5-etages 

~ hus 

KV 5 Tilslut- 5 5 

WC -
ningal 

- 1 
Ikke Liggende WCtilla-
udluftet og KV 3 des ikke 3 0 

st~ende 
Max. sum al Max. sum al med lig- Andre 

gende del arter normal- normal-
instal- str0mme str0mme 
lations- 2,91/ 5 (inkl. 3,9115 (inkl. 0 

genstan- max.3 KV) max. 3 KV) 
de end WC 

St~ende WC - - 1 

uden KV 4 4 0 
liggende 

Andre Max. sum al Max. sum al del 
arter normal- normal-
instal- str0mme str0mme 

0 lations- 2,9 115 (inkl. 3,9 115 (inkl. 
genstan- max.4 KV) max. 4 KV) 
de end WC 

I jord Udlultet KV 3 3 

Andre Max. tilla- Max. tilla-
arter delig al- delig al-
instal- 10bsstr0m 10bsstr0m 
lations- bestemmes bestemmes 
genstan- at normens at normens 
de endWC pkt.2.2.2.1 

Tilslut-
pkt.2.2.2.1 

Tilslut-og3.2.2.1 
ning al 

og 3.2.2.1 
ningal 

Ikke Andre WCtilla- WCtilla-

udluftet arter des ikke des ikke 

instal-
2 2 lations-

genstan-
deendWC 

Fig. 3. Hr,ljeste antal tilslutninger af farskellige arter af instal/atiansgenstande far rr,lrstr,lrrelse 75, uanset led
ningskapaciteten i henhald til narmens fig. 2.2. b, fig_ 2.2. c el/er tabeI2.2. b, der narmalt kan anbefales. _ 

AngAende inddeling af rr,lr i gruppe 70/ 75 ag 90, se fig. 2. 
Ud aver de i tabel/en anfr,lrte begreensninger geelder fr,llgende: 

Rr,lrstr,lrrelse 75 mA ikke anvendes sam feel/esledning i jard (narmens pkt. 3.2.2.2). 
Far ikke udluftede spildevandsledninger geelder far rr,lrstr,lrrelse 75, at leengden af ledningen mAlt i ladret 
prajektian begreenses til3 m (narmens pkt. 2.2.2.2). 
Far ikke udluftede spildevandsledninger i jard geelder, at hr,ljst 5 m mA veere rr,lrstr,lrrelse 75 (narmens pkt. 
2.2.2.2). 

'J Det er ikke afklaret om "llr i gruppe 70175 m~ anvendes i jord . 1. udgave af normen saelges for tiden i 2. og 3. op 
lag, hvor tabel 2.2.c for ledninger i jord angiver at »R0rst0rrelse mindre end 75 mm0 tillades ikke i »jord. I 1. oplag af 
normen angives at »R0rdimensioner mindre end 75 mm0 tillades ikke i jord«. 

Seertryk af VVS nr. 5, 1980. 
Udgivet af Statens Byggefarskningsinstitut sam supplement til SBI-anvisning 96: Aflr,lbsinstal/atianer. 



Maksimumfald for 
afl0bsledninger i jord 
Af Afl0bsgruppen 

SP0RGSMAL Findes der et maksimumsfald - en begrrensning af det fald, som lednin
ger i jord rna lregges med? 

SVAR 

P ROBLEM 

Afl9bsnor
mens krav 

Nej. Der er i afllilbsnormen ikke angivet en grrense for fald pa ledninger i 
jord. Det vil imidlertid vrere hensigtsmressigt at foretage srerlige foran
staltninger (f.eks. som beskrevet i det flillgende) i tilfrelde, hvor store led
ningsfald Iilnskes anvendt. 

DIF's »Norm for afllilbsinstallationer« stiller krav til afllilbsledningens 
minimumsfald - minimumsfald for selvrensning - men den sretter i 
modsretning til det gamle afllilbsregulativ ikke grrenser for ledningernes 
maksimumsfald i jord. 

Det gamle af)lilbsregulativ havde i § 32 stk . 13 e en bestemmelse om at: 
Ledninger af glaserede lerrlilr og af betonflilr rna i almindelighed ikke 
udflilres med strerkere fald end 300 0/00; nlildvendigglilr forholdene und
tagelsesvis strerkere fald, skal udflilrelsesmaden godkendes srerskilt. 

Det fremgar af kravets formulering, at det var et udflilrelsesteknisk krav, 
og det er da ogsa velkendt, at der pa stejle ledninger udflilrt af tunge, kor
te (60 em) fIilr med evt. darligt tilfyldte muffehuller i mange tilfrelde er 
konstateret adskilte samlinger eller brud pa grenflilr eller bliljninger ved 
ledningens nederste ende som flillge af nedskridning af et eller flere fIilr. 

DIF's »Norm for afllilbsinstallationer« stiller en rrekke krav tilledninger
nes udflilrelse: 

Pkt. 2.3 .1: 
Installationsdele med tilhlilrende samlinger og fastglilrelsesanordninger 
skal udflilres af materialer med tilstrrekkelig mekanisk, termisk og ke
misk bestandighed over for de ydre og indre pavirkninger, som de rna 
paregnes at blive udsat for. 

Pkt. 2 .3.2: 
lnstallationerne skal endvidere udflilres pa en sadan made og i en sad an 
kvalitet, at de ved projekteringen forudsatte fald, retningsrendringer 
m .v. overholdes og kan bevares . 

Der er"saledes intet til hinder for at ledninger kan lregges med store fald, 
nar man sikrer sig, at disse overordnede krav er overholdt. 



Fastholdelse 
afledning 

Udjrevnings
lag 

St0ttelag 

Sikring af 
grenr0r 

Hvis der skal udf0res stejle ledninger af tunge r0r (beton- og lerf0r), vii 
det norma It vrere pakrrevet, at der trreffes srerlige foranstaltninger for at 
hindre dels udskridning af ledningen og dels, at der opstar brud i grenf0r 
og b0jninger. 

Lregning af de tunge muffef0r skal foretages efter DIF's Norm for af-
10bsledninger af beton m. v. i jord,DS 437 (I. november 1976). 

For at sikre en god underst0tning af stejle ledninger b0r de lregges pa sta
bilt udjrevningslag af grus (se DS 437). Udjrevningslaget skal have en tyk
kelse, der mindst er muffefremspringet ( + 30070, dog mindst 0,05 m. 
Se fig. 1 og 2. 

For at sikre en stabil underst0tning af f0rene, specielt under omkring- og 
tilfyldning, b0r udjrevningslaget under stejle ledninger altid komprime
res. 

Fig. 1. Udjre vningslag under muffer/iJr af beton. 
Udj revningslagets tykkelse t skal vrere mindst muffefremspringet f + 30%, dog mindst 
0.05m. 

Nar ledningsfaldet er st0rre end gruslagets friktionsvinkel, der kan an
srettes til ca. 35° (N 700 % 0 N 1: 1,5), b0r udjrevningslaget stabiliseres. 
Ved ledningsfald op til ca. 1000 0/00 kan dette g0res ved en kalk - eller ce
mentstabilisering. Ved st0rre fald b0r udjrevningslaget udf0res af beton, 
se i0vrigt fig. 2. 

Ved ledninger der i henhold til DS 437 krrever udf0relse af st0ttelag b0r 
dette stabiliseres som f0r angivet for udjrevningslag. 

Det bemrerkes at ledninger i dimensionerne 100 og 150 mm ved normale 
lregningsdybder, se DS 437, ikke krrever udf0relse af st0ttelag. 

Ved tilslutning af stejle ledninger vil der vrere risiko for at belastningen 
fra den staende ledning kan bevirke en forskydning af den liggende led
ning og et brud i grenf0ret. Ved at foretage en omst0bning af grenf0ret 
vil disse risici kunne fjernes, se fig. 3. Det bemrerkes, at det i det forega
ende omtalte udjrevningslag skal udf0res uanset der udf0res en omst0b
ning af grenf0ret. 
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Slid i led
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Fig. 2. Underst~tning af tunge r~r (be ton- og lerr~r). 
Ved ledningsfald st~rre end 7()()0/ou b~r udjaJvningslaget og et eventuelt st~ttelag ce
ment- el/er kalkstabiliseres. Ved ledningsfald st~rre end 1000"100 b~r udjaJvningslaget 
udf~res af beton. 

Der b0r altid foretages en omst0bning af grenmret, nar ledningen er af 
beton eller ler og nar faldet er st0rre end 300 0/ 00, se fig. 3. 

Fig. 3. Omst~bning af grenr~r. 

Omst~bningen skal f~res helt ud til gravens side. 

Ved overgang fra stejle ledninger tilledninger med et"ringe fald b0r b0j
ningen sikres mod udskridning med en omst0bning af b0jningen. Se fig. 
4. 

Det har vreret fremholdt , at stejle ledninger var uheldige, fordi de medf0r
te partikler(sand og grus) i vandet kunne virke slidende pa f0r og isrer 
formstykker ved h0je vandhastigheder. 
Nye norske unders0gelser har imidlertid vist, at slid i lige mr er praktisk 
talt uafhrengig af vandhastigheden, hvorimod lokalt forekommende slid 
ved samlinger med vinkeldrejning og i b0jninger tiltager med voksende 
vandhastighed . 



I begge tilfrelde er slidet kun vresentligt ved meget store sandkoncentra
tioner. Installationer beskyttet med sandfang (nedI0bsbmnde) efter al
mindelig praksis sk0nnes ikke at na en kritisk nedslidning indenfor 50-
100 <irs brugstid uanset det anvendte materiale. 

Fig. 4. Omst¢bning af b¢jning. 

Endelig har en gammel handvrerkerregel - »at vandet 10ber fra urenhe
derne« - vreret fremf0rt som advarsel mod stejle ledninger, idet de »ef
terladte« urenheder kunne give anledning til tilstopning af mr. 

Dette er efter al sandsynlighed rigtigt, men nreppe i en stejlledning. Der
imod snarere hvor et stort fald efterf01ges af et mindre, f.eks. efter en 
fodb0jning. Fors0g er pabegyndt i England for udredning af disse for
hold, men resultater foreligger endnu ikke. Det ser dog udtil, at anven
delsen af minimumsfald umiddelbart efter stejle ledninger kan vrere uhel
digt, og isrer hvis der forekommer retningsrendringer eller grenmr pa 
denne strrekning. 

KONKLUSION Ledninger af beton og ler (tunge mr) med stort fald b0r sikres mod ud
skridning efter f01gende retningslinier: 

Ledninger af 
beton og ler 

Ledninger af 
plast m.v. 

Ledningsfald > 300 0/00: Ved tilslutning til ledninger med grenmr b0r 
grenmret omst0bes. Ved overgang tilledning med lille fald b0r b0jning 
omst0bes. 

Ledningsfald > 700 0/00' U dj revningslag under ledningen og evt. st0tte
lag b0r stabiliseres med kalk eller cement. 

Ledningsfald > 1000 0/00: Udjrevningslag under ledning og eventuelt 
st0tteliig b0r udf0res af beton. 

For ledninger af plast og st0bejern grelder de samme regler for udjrev
ningslaget, medens omst0bning af grenmr og b0jning normalt vii kunne 
udelades. 

Srertryk at VVS nr. 6, 1980 
Udgivet at Statens Byggetorskningsinstitut som supplement til SBI-anvisning 96: AfI¢bsinstallationer. 

teknisk forlao a-s . Kobenhavn 



PROBLEM 

AFL0BS
NORMEN 

Minimumfald pa 
regnvandsledninger 
Af Afl0bsgruppen 

Efter at DIF's afl0bsnorm tnidte i kraft d. 1. januar 1975 har der va:ret 
tvivl om st0rrelsen af minimumfaldet for ledninger, der [0rer en lille 
regn vandsstr0m. 

Afl0bsnormen angiver som et krav, at regnvandsledninger skal have et 
sadant fald, at regnvandsafiedningen ikke giver anledning til aflejringer, 
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Fig. 1. Dimensianeringsdiagram far regnvandsledninger af plastr~r. 
Diagrammet er en gengivelse af afl~bsnarmens fig. 3.2. c. Ved bestemmelse af mini
mumfaldet far selvrensning gar man ind med den storste regnvandsstr~m pa den vand
rette akse ag derefter ap til skcering med linien JJmin. fald far selvrensning!!. Faldet kan 
aflceses pa den ladrette akse. 
Eksempel: En regnvandsstr~m pa 10 l i s giver, at ledningen skallcegges med et fald pa 
mindst 9 0/00 . 



der kan pavirke afl0bssystemets funktion. I normens vejledningsstof er 
der angivet to dimensioneringsdiagrammer, et for ledninger af ler, beton 
og st0bejern (norm ens fig. 3.2.b) og et for ledninger af plast (norm ens 
fig. 3.2.e) I diagrammerne er del' indlagt en linie, der angiver »min. fald 
for selvrensning«. Se fig. I. 

Sma regnvands- Anvendes normens vejledningsstof, fas ved sma regnvandsstmmme, at 
stmmme ledninger, der f0rer regnvand, skal lregges med fald, der er vresentligt 

st0rre end de fald, der er anf0rt i det gam Ie afl0bsregulativ, (10 %0 for 
10 em og 5 %0 for 15 em ledninger). 

DIF-tolkning 

10%0 fald 

Beskyttelse 
mod urenheder 

Gode 
erfaringer 

I forbindelse med den forenklede metode til dimensionering af afl0bsled
ninger, der er udarbejdet af Afl0bsgruppen og Teknologisk Instituts af
deling for byggeteknik, se VVS-1980/ 3, har DIF's permanente udvalg 
vedmrende VVS udsendt en tolkning af afl0bsnormens vejledning om 
regnvandsledningers minimumfald. 

Udvalget angiver i sin tolkning, at regnvandsledninger med 10 %0 fald 
normalt vii kunne benyttes uden eftervisning af selvrensningsevnen, uan
set ledningsdimensionen og regnvandsstmmmens st0rrelse . 

Det er en forudsretning, at ledningerne er beskyttet mod urenheder f.eks. 
med et sand fang (nedI0bsbmnd) eller , at der er tale om afl0b fra arealer, 
hvorfra der ikke kan forventes at komme urenheder f.eks. f1ade tage, der 
ikke er indrettet til opholdsareal. 

I afl0bsnormen er det anf0rt , at der kan afviges fra normens detalj erede 
krav, nar det pa forsvarlig vis kan dokumenteres, at det funktionelle krav 
er opfyldt. Normen angiver yderligere, at dokumentationen kan ske ved 
en funktionspmve pa laboratoriet eller i praksis. Det er med baggrund i 
denne bestemmelse, at udvalget har aeeepteret de 10%0 fald pa lednin
ger, der f0rer regnvand. De gode erfaringer, man har med ledninger ud
f0rt efter bestemmelserne i det gamle afl0bsregulativ, efter hvilket regn
vandsledninger kunne udf0res med 10 %0 fald uanset regnvandsstmm
mens st0rrelse, kan opfattes som en funktionspmve i praksis, der viser, at 
de funktionelle krav er opfyldt. 

KONKLUSION Pa baggrund af at DIF's permanente udvalg vedmrende VVS har udsendt 
tolkningen om regnvandsledningers minimumfald for selvrensning, kan 
f01gende konkluderes om afl0bsledningers minimumfald: 

Regnvands
ledninger 

Spildevands
ledninger 

For ledninger, del' udelukkende Jerel' regnvand vii ledninger med 10%0 
fald kunne benyttes uden eftervisning af selvrensningsevnen. 
Mindre fald end 10%0 kan anvendes siifremt det eftervises, at lednin
gerne er selvrensende. Eftervisningen kan ske v.hj.a. normens fig . 3.2.b 
eller 3 .2.e (her gengivet som fig. I) eller fig. 2 i denne artikel. 

For ledninger, del' udelukkende Jerel' spildevand vii ledninger med 
20 %0 fald normalt kunne benyttes uden eftervisning af selvrensningsev
nen . Mindre fald end 20 %0 kan anvendes siifremt det eftervises, at led
ningerne er selvrensende. Eftervisningen kan ske v.hj.a. normens fig. 
2.2. b eller 2.2 .e eller fig. 2 i denne artikel. 



F<elles
ledninger 

50 

20 

10 

5 

1 

lfl2l1ge afll2lbsnormen skal selvrensningsevnen for f<e llesledninger kontrol
leres savel for regnvandsandelen alene sam for spildevandsandelen alene, 
Med andre ord sa skal faldet pa f<ellesledninger mindst v<ere det stl2lrste af 
de to minimumfald for selvrensning, der bestemmes for regnvandsande
len alene og for spildevandsandelen alene, 
Minimumsfaldet kan bestemmes af fig, 2, 
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Fig. 2. Diagram for aflfibsledningers minimumfald for selvrensning. 
Minimumfald for selvrensning kan bestemmes ved hjrelp af de fuldt optrukne kurver. For regnvandslednin
ger greIder, at satremt de ikke er beskyttet mod urenheder f. eks. med nedlfibsbrfinde skal minimumfaldet 
for max. regnvandsstrfimme mindre end ca. 8 l i s bestemmes af den punkterede linie. For frellesledninger 
greIder, at de skal have et fald, der mindst er det stfirste af de fald, der bestemmes for regnvandsandelen 
alene (fiverste diagraml og for spildevandsandelen alene (nederste diagraml. 
Eksempel: En frellesledning ved et enfamiliehus skal dimensioneres for ffilgende aflfibsstrfimme: 
Max. regnvandsstrim31l s. Sandsynlig spildevandsstrfim COlIs. . --- . 
Af fi verste diagram flis for regnvandsandelen 'alene minimumfaldet 10 0/00 Af nederste diagram flis for 
spildevandsandelen alene minimumfaldet ca. 11,2 0/00 Ledningen skal have et fald, der er mindst det stfirste 
af de to fald altsli mindst 11,2 0/00. 



SBI -anvisning 96, 
Afl0bsinstallationer 
Generelle bernrerkninger 
Af Afl0bsgruppen 

SP0RGSMAL Kan en stedlig bygningsmyndighed (kommune eller amt) kneve, at et 
projekt udf0res i overensstemmelse med SBI-anvisningen? 

SVAR Nej. SBI-anvisningens eksempler kan betragtes som pa forhand godtagne 
l0sninger, der ikke rna afvises af bygningsmyndigheder. Anvisningens 
l0sninger kan derimod ikke af myndighederne paberabes som krav. 

BESKRIVELSE Et radgivende ingeni0rfirma havde projekteret en afl0bsinstallation, hvor 
ledningerne i jorden i vid udstrrekning var placeret under bygningen. 

Kommunens 
krav 

Henvisning 
til 
anvisningen 

Protest fra 
den projek
terende 

Bolig
ministeriets 
afgorelse 

Kommunen forlangte, at projektet skulle omarbejdes, sa nresten samtlige 
ledninger blev lagt uden for bygningen. Amtsradet gay senere til tilslut
ning til dette krav. 

Som baggrund for kravet henviste kommunen (amtsradet) til normens 
pkt. 1.1., hvor det er nrevnt, at SBI-anvisning 96 »Afl0bsinstallationer« 
kan benyttes samt ti l anvisningens side 322, hvor der gives det rad, at led
ninger i jord placeres uden for bygning - bl.a . af hensyn til rensead
gangen. Kommunens 0nske om at g0re den pagreldende passus i anvis
ningen til et krav blev motiveret med mangearige, positive erfaringer med 
netop de l0sninger, som anvisningen gar ind for. 

Ingeni0rfirmaet kunne ikke acceptere kommunens krav og ankede derfor 
sagen, der via amtsradet gik til boligministeriet. Det skal i denne forbin
delse bemrerkes, at aile de parter, som havde vreret involveret i sagen -
kommunen, amtsradet, boligministeriet og Dansk Ingeni0rforening -
var enige om, at projektet opfyldte normens krav , herunder kravet om 
rensemuligheder (normens pkt. 2.4.2.1) 

Boligministeriet afgjorde sagen med en godkendelse af det radgivende 
firmas oprindelige projekt, fordi det af aile involverede parter var er
kendt som vrerende i overensstemmelse med afl0bsnormen. I sagen har 
hverken ministeriet eller DIF taget stilling til, om den radgivendes eller 
det af kommunen rendrede projekt var at foretrrekke rent teknisk. 

KONKLUSION SBI-anvisning 96 er en eksempelsamling - ikke en kravsamling. 

Srertryk af VVS nr. 7, 1980 
Udgivet af Statens Byggefarskningsinstitut sam supplement til SBI-anvisning 96: Afl0bsinstallatianer. 

teknisk fOllag a-s. Kobenhavn 




