Temadag

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

Plastrør til bygningsinstallationer og forsyning
Temadagen sætter fokus på funktion, miljø og bæredygtighed og hvordan vi kan optimere rørledninger i VVS-installationer og forsyninger
Brugen af plastrør er i dagens Danmark dominerende i forbindelse med både bygningsinstallationer 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 strammer 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 indenfor 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.

Temadagens program
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 VVSinstallationer 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/ulemper - Forskellige plastrør - Særlige plastrørsproblematikker - Recycling
Peter Sommer, seniorspecialist
Teknologisk Institutut

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 lovgivningsmæssige krav til drikkevandsledninger og -installationer
Hvorfor er der særlige lovgivningsmæssige
krav til materialer til drikkevandsledninger?
- EU-direktiver og særlige nationale forhold
vedrørende miljø og drikkevand - Drikkevandskrav i GDV og DK-VAND.
Dorte Skræm, konsulent
DANVA
11:55 – 12:15
Bygningsreglementets krav til bygningsinstallationer, 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 installation 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 installation 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 – Andre 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
kl. 10.00 - 16.00
• Teknologisk Institut
Kongsvang Alle 29
8000 Aarhus C
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kr. 2.490,- ekskl. moms.

Yderligere oplysninger
Kaj Bryder
Tlf. 72 20 12 20
E-mail kbr@teknologisk.dk
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Tilmeld dig på:
• www.teknologisk.dk/k90528
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