
     

  

Danish University Colleges

Mikrobiel vækst i plastrør - udfordringer og muligheder

Skovhus, Torben Lund; Søborg, Ditte Andreasen

Publication date:
2020

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Skovhus, T. L., & Søborg, D. A. (2020). Mikrobiel vækst i plastrør - udfordringer og muligheder. Paper
præsenteret ved Temadag om Plastrør til bygningsinstallationer og forsyning, Aarhus, Danmark.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/c6949bab-4844-44f3-a83e-a2173bb59dd8


Plastrør til  
bygningsinstallationer og  
forsyning
 

- funktion, miljø og bæredygtighed og hvordan vi  
kan optimere rørledninger i VVS-installationer  
og forsyninger

Tirsdag 28. januar 2020, Teknologisk Institut, Aarhus           

Temadag



Plastrør til bygningsinstallationer og forsyning

Temadagen sætter fokus på funktion, miljø og bæredyg-
tighed og hvordan vi kan optimere rørledninger i VVS-in-
stallationer og forsyninger 

Brugen af plastrør er i dagens Danmark dominerende i forbindelse med både bygningsin-
stallationer og i forsyningerne. Dette i sig selv er rigtig godt, da plastrør kan holde i 100 år. 
Det er dog vigtigt at man vælger rør, der lever op til de krav, der er, samt at rørledningerne 
udføres korrekt og anvendes ud fra de rette forudsætninger. Det sætter temadagen fokus på. 

Nyt EU-drikkevandsdirektiv og fokus på bæredygtighed 
Når det kommer til vores drikkevand, stiller forsyningerne særlige krav, ikke blot nationalt, 
men også internationalt. Lige nu er EU på vej med et nyt drikkevandsdirektiv, der stram-
mer yderligere op på dette. Også genanvendelse af rørene får en stigende betydning. Når vi 
mærker rørene korrekt sikrer vi, at der vælges de rigtige rør til den rigtige anvendelse, men 
dette er ofte en udfordring, da der i høj grad opstår forvirring og uklarhed omkring hvad de 
forskellige mærker står for. 

Udstilling - produkter og hands-on 
På temadagen kan du høre en række interessante og relevante foredrag fra eksperter in-
denfor de forskellige områder. Der vil også være mulighed for at se vores mini-udstilling, der 
byder på ”hands-on” mulighed for at se, hvilke produkter, der allerede nu anvendes til at  
imødekomme de forskellige regulativer og hvordan det forhåbentligt vil bidrage til bedre og 
mere sikker anvendelse i fremtiden. 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

09:30 – 10:00 
Ankomst, registrering og kaffe

10:00 – 10:10 
Velkomst og introduktion  
Torben Vonsild, centerchef 
Teknologisk Institut

10:10 – 10:35 
Krav til plastrør og -komponenter i VVS- 
installationer og hos forsyninger – et 
overblik 
Plastrør og -komponenter til VVS-instal-

lationer og forsyninger - Anvisninger og 
vejledninger - Plastrør til forsyning 
Leon Buhl, seniorkonsulent 
Teknologisk Institut

10:35 – 11:00
Hvilke plastrør findes, hvad kan de og hvad 
bruges de til? 
Plasttyper til plastrør og deres fordele/ulem-
per - Forskellige plastrør - Særlige plastrørs-
problematikker - Recycling 
Peter Sommer, seniorspecialist 
Teknologisk Institutut

Temadagens program



Program for temadagen den 28. januar 2020

11:00 – 11:15 
Pause: Kaffe, te, besøg på udstillingen

11:15 – 11:35
Mekanisk fysiske krav til plastrør og deres  
dokumentation via VA-mærke og andre mærker
Mekanisk-fysiske krav og deres opfyldelse
- Hvad sikrer VA-mærket? - Andre mærker. 
Thomas Brun, direktør 
ETA Danmark 

11:35 – 11:55
EU’s drikkevandsdirektiv og andre lov-
givningsmæssige krav til drikkevands- 
ledninger og -installationer
Hvorfor er  der særlige lovgivningsmæssige 
krav til materialer til drikkevandsledninger? 
- EU-direktiver og særlige nationale forhold 
vedrørende miljø og drikkevand - Drikke-
vandskrav i GDV og DK-VAND.  
Dorte Skræm, konsulent 
DANVA 

11:55 – 12:15 
Bygningsreglementets krav til bygnings-
installationer, herunder vejledninger og GDV
Styrelsens ansvar for bygninger og installation 
- Vejledninger inkl. Rørcenteranvisninger - GDV 
via BR  - Hvad rører sig europæisk?
Johannes Martin Utoft Christensen, civilingeniør 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, TBST

12:15 – 13:15 
Frokost og udstilling

13:15 – 13:35 
Hvordan sikres kvaliteten på forsyningsrør i 
forhold til migration og mekaniske krav?
Udbudkrav – Nordic PolyMark – DK-VAND - mm.
NN, Vandforsyning

13:35 – 14:00  
Mikrobiel vækst i plastrør  
– udfordringer og muligheder 
Plast giver særlig grobund for mikrobiel 

vækst - Særlige udfordringer og muligheder.
Ditte A. Søborg, lektor 
VIA

14:00 – 14:25 
Mærkning af rørene i praksis/klassificering
Hvilken sikkerhed giver mærket? - Hvordan 
ser man om det er det rigtige rør? 
René Petersen, konsulent 
Teknologisk Institut 

14:25 – 14:40 
Pause: Kaffe, te, besøg på udstillingen

14:40 – 14:55 
Forskellige samlingsmetoder – et overblik
Mekaniske og svejste samlinger, fordele og 
ulemper - Certificering til plastsvejsning.
Leon Buhl, seniorkonsulent 
Teknologisk Institut

14:55 – 15:20 
Krav til opbevaring, håndtering og installa-
tion af rør til VVS-anvendelse
Særlige forhold ved installationer med plastrør 
i bygninger - Samling af plastrør i bygninger - 
Gode råd om bygninginstallationer med plastrør.
Birger T. Christiansen, konsulent 
TEKNIQ Arbejdsgiverne

15:20 – 15:45 
Krav til opbevaring, håndtering og installa-
tion af rør til anlæg
Særlige forhold ved plastrørsledninger i 
marken - Samling af plastrør i marken - Gode 
råd om udførelse af vandledninger i marken.
Carsten Hammer, teamleder 
Vandcenter Syd

15:45 – 16:00 
Hvordan sikres bæredygtige rør? 
Europæiske krav og aftaler – Recycling – An-
dre tiltag for sikring af ”grønne” rør.
Peter Sejersen, konsulent og sekretær
Plastindustriens Rørsektion



Plastrør til bygningsinstallationer og forsyning
 
Praktiske oplysninger

Tid og sted
• 28. januar 2020  
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