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1. Indhold og anvendelse 
Dette dokument ejes af HOFOR A/S (Vil blive omtalt om HOFOR i dette dokument) og indeholder 
tekniske og fysiske kravspecifikationer for rør og tilbehør til HOFORs drikkevandsdistributionsnet 
samt råvandsledningerne. Dette omfatter: 

• Rør:  
o PE100/PE80-rør 
o Alukapperør 
o Støbejernsrør 

• Tilbehør: 
o Plastfittings 
o Støbejernsfittings 
o Ventiler 
o Koblinger 
o Anboringer til andre ledninger end PE 
o Bandagemuffer 
o Underjordisk skyllehane  
o Flangekrave og løsflange 
o Samle- og bandagemuffer 
o Interimsvandsanlæg 

Dokumentet omhandler også HOFORs krav til materialelevering- og indpakning i henhold til 
Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS). 

Dokumentet omhandler ikke krav til drikkevandscertifikater og test af materialerne. Dette fremgår af 
kravspecifikation for organiske materialer i kontakt med vandbanen (VAM106). Kravspecifikationer 
for rustfrit stål, kobberlegeringer og støbejern i kontakt med vandbanen i HOFORs er beskrevet i 
VAM103, VAM104 og VAM106 og kan hentes her: www.hofor-tekniskdesign.dk. Overholder røret 
eller tilbehøret ikke de krav som er angivet i VAM103 til VAM106, så er det stadigt muligt at få emnet 
godkendt til anvendelse i vandbanen. Dette vil kræve en vurdering og godkendelse af HOFORs 
Materialeudvalg for vand. 

1.1. Definitioner anvendt 
Alle rørstørrelser er angivet i millimeter ydre diameter for medierøret med et ø som f.eks. ø50 (dvs. 
den ydre diameter af medierøret er 50 mm). For støbejernsrør angives den indvendige diameter i 
DN i enheden millimeter. 

Flanger og samlinger for støbejern følger DS/EN 1092-2:1997 [5] og for stålflanger følges DS/EN 
1092-1:2018 [6]. DN-størrelserne opgivet i disse standarder er anvendt i disse kravspecifikationer 
som den nominelle diameter af en flange.  

Gevind skal være parallelle og følge denne standard: DS/EN 10226-1:2004 [12] (også kendt som 
British Standard Pipe Parallel Threads (BSP-P) [15]). Dette gælder, medmindre andet er oplyst af 
HOFOR. 

 

  

http://www.hofor-tekniskdesign.dk/vand/vand-generelt
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2. DDS - Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed 
HOFORs drikkevand bliver produceret i henhold til kravene i den internationale fødevarestandard 
ISO 22000 [17], til daglig kaldet DDS – Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed.   

DDS stiller skærpede krav til håndtering af drikkevand og materialer, der bruges i vandbanen fra 
indvinding til forbruger.  

Levering af rør, segmentsvejste bøjninger, fittings, ventiler mv. skal være nyproducerede og rene. 
De skal også leveres med en prop ved ind- og udløbet af vandbanen, en lufttæt hygiejnisk 
indpakning i enkeltstyk eller begge dele. Summen af posens tykkelse og proppens tykkelse skal 
tilsammen være mindst 100 µm.  

Propper der kan anvendes er enten:  

• En prop med et lille hul så den ikke falder ud ved f.eks. temperaturstigninger. Det skal være 
muligt at lave en afpropning og gen-propning uden brug af værktøj. Dette gør det let at 
udføre en inspektion.  

• En prop som er stuksvejset eller elektrosvejset til røret. 

For større rør, hvor det ikke er teknisk muligt at afproppe, skal der tapes 2 x 100 µm plast film på 
enderne af røret før transport fra fabrik. 

Ved levering må der ikke være aflejringer (fx vand, jord, biologisk vækst eller sod) eller 
olie/kemikaliefilm eller lignende på overflader som kommer i berøring med vandbanen eller i tæt 
nærhed af vandbanen. Ligeledes må der ikke være skader på propper eller indpakning. Leverede 
rør og tilbehør, der ikke lever op til dette, vil blive afvist, og skal fjernes på afsenders regning. 

2.1. Materialedokumentation  
For alle seriefremstillede komponenter, det være ventiler, bolte, fittings o.l., skal fabrikant-
/leverandørerklæringer og produktdatablade modtages og accepteres af HOFOR. I disse skal det 
bl.a. fremgå hvor og hvem der producerer de enkelte komponenter i enheden. Alternativt kan 
producenten fremsende materialecertifikat type 3.1 iht. DS/EN 10204:2004 [7]. Hvis produktionen 
ændres, er det leverandørens ansvar at tilsende HOFOR opdaterede erklæringer. Hvis HOFOR 
modtager komponenter, som ikke har overholdt producentens kvalitetskrav, er det leverandørens 
ansvar at informere HOFOR herom.  

2.2. Tilsyn 
Mens en leveringsaftale finder sted, forbeholder HOFOR sig ret til at udtage stikprøver af de 
leverede varer. Denne stikprøve vil kontrollere om produktet stadig overholder de angivne 
kravspecifikationer. Er dette ikke tilfældet kan HOFOR afbryde aftalen med leverandøren.  

HOFOR forbeholder sig også ret til at føre tilsyn på produktions- og lagerlokationer. Hvis besøget 
omhandler DDS, så kan besøget være uanmeldt.  
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3. Rør 
3.1. PE80 og PE100-rør 
3.1.1. Typer 

Rør til distributionsnettet har Standard Dimension Ratio på 11 (SDR 11). Råvandsledninger har 
SDR17. 

For alle rullerør anvendes PE80. For ø50 og mindre anvendes PE80 eller PE100. For ø63 og større 
anvendes PE100. Detaljeret beskrivelse af de rørtyper HOFOR anvender er i Tabel 1.  

HOFOR køber normalt PE100 rør i længder af 6 og 12 meter, men skal også kunne leveres i 
længder af 18 eller 20 meter. PE80 rør købes på rulle med længden 50 og 100 meter. 

PE100 kan være af typen: ”Resistance to Crack” dvs. PE100RC. 

Hvis røret har en plastkappe, så skal den være udført i PP (PolyPropylen) eller PE. Andre 
plastkappematerialer skal godkendes af HOFORs Materialeudvalg.  

Alle PE-rør skal have Nordic Poly Mark [4] certifikat & følge DS/EN 12201-2 [16]. Dertil skal den 
overholde de certifikatskrav, der er beskrevet i VAM106. 

3.1.2. Mærkning 

Data-mærkningen skal være påført røret på en måde som sikrer at striben er tydelig på røret efter 
indbygning og i hele rørets levetid.  

For blå rør accepteres en eller flere hvide striber på længderetningen af røret. På de rør der ikke er 
blå eller ikke har en udvendig blå kappe skal røret være sort med minimum 4 tydelige blå striber. 
Striberne skal have en tykkelse, som passer til rørets diameter og skal sikre en tydelig indikation af 
drikkevandsrør. Den blå eller hvide farve i striben skal være påført røret på en måde som sikrer, at 
striben er tydelig på røret efter indbygning og i hele rørets levetid. 

Ved data-mærkning skal størrelse (dvs. den ydre diameter: ø), PE-type (80 eller 100), standard 
dimension ratio (SDR), den tilladelige drifttryk i enheden bar (Pressure Nominal: PN) og 
produktionsdato eller batchnummer som minimum være synlig og tydelig i hele røret levetid. 
Bemærk at DK-VAND ordningen (se VAM106) også har regler for mærkning.  
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Tabel 1: Rørtyper for PE80 & PE100. *kun stykker af 12 meter. 

Dim.  
Rørtype  ø2

5 

ø3
2 

ø4
0 

ø5
0 

ø6
3 

ø9
0 

ø1
10

 

ø1
60

 

ø2
00

 

ø2
25

 

ø2
50

 

ø2
80

 

ø3
15

 

ø3
55

 

ø4
00

 

ø4
50

 

ø5
00

 

ø5
60

 

ø6
30

 

ø7
10

 

ø8
00

 

ø9
00

 

ø1
00

0 

PE80 - 
PN10 - 
SDR17 
ruller  
á 50 eller 
100 meter 

X X X X           

  

  

  

    

         

PE80 eller 
PE100 - 
PN10 
SDR17 i 
lige 
længder á 
både 6 og 
12 meter 

   X           

  

  

  

    

         

PE100 - 
PN16 
SDR11 - i 
lige 
længder á 
både 6 og 
12 meter,  

        X X X X X  X  X X* X* X* X* X* X* X* X* X* X* 

PE100 - 
PN10 
SDR17 - i 
lige 
længder á 
både 6 og 
12 meter. 

            X X X X X X X X* X* X* X* X* X* X* X* X* X* 

 

3.2. Alukapperør 
3.2.1. Typer og krav 

HOFOR anvender Alukapperør i størrelserne angivet i Tabel 2. Alle PE100 rør skal kunne leveres i 
længder af 18 eller 20 meter, men købes som standard med længden 6 og 12 meter med 
undtagelse af ø32 som købes som rullerør med længden 100 meter. Ø50 købes med længden 6, 12 
og 100 meter.   

Alu-kapperør kan ikke få et Nordic Poly Mark [4] certifikat pga. aluminiumslaget. Derfor kræver 
HOFOR at medierøret i sig selv har et Nordic Poly Mark certifikat og leverandøren dokumenterer, at 
det rør som er testet produceres efter samme produktionsforhold som det der haves i alukapperøret 
leveret til HOFOR. Dertil skal den overholde de certifikatskrav der er beskrevet i VAM106. 
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Tabel: Alu-kapperør. *kun stykker af 12 meter. 

Dim.  
Rørtype  ø3

2 

ø5
0 

ø6
3 

ø9
0 

ø1
10

 

ø1
60

 

ø2
00

 

ø2
25

 

ø2
50

 

ø2
80

 

ø3
15

 

ø3
55

 

ø4
00

 

ø4
50

 

ø5
00

 

ø5
60

 

ø6
30

 

ø7
10

 

Alu-kapperør i 
PE100 
PN16/SDR11, 
blå plast-
kappe med  
grøn stribe, 
på ruller á 
100 meter. 

X X                      

      

Alu-kapperør i 
PE100, 
PN16/SDR11  
blå plast-
kappe med 
grøn stribe i 
lige længder 
á både 6 og 
12 meter. 

  X X X X X X  X X X  X X* X*  X* X* X* X* X* 

Alu-kapperør i 
PE100, 
PN10/SDR17  
blå plast-
kappe med 
grøn stribe i 
lige længder 
á 12 meter. 

    X X X X X X X X X X X X X 

 

 

3.2.2. Mærkning 

Ved data-mærkning skal størrelse (dvs. ø), PE type (80 eller 100), standard dimension ratio (SDR), 
den tilladelige drift tryk i enheden bar (Pressure Nominal: PN) og produktionsdato og evt. batch 
nummer som minimum være tydelig. 

For rør med alu-kappe skal det fremgå af data-mærkningen, at røret har en alu-kappe, derudover 
skal alu-kapperør være påført minimum 3 grønne striber på den blå plastkappe. Striberne skal have 
en tykkelse som passer til rørets diameter og sikre en tydelig indikation af drikkevandsrør. Den 
grønne farve i striben skal være påført røret på en måde som sikre at striben er tydelig på røret efter 
indbygning og i hele rørets levetid. 

3.2.3. Tætning 

Kravet til den aluminiumstape der skal anvendes på alle fittings, samlinger, muffer, svejsninger mv. 
er at tykkelsen er mindst 65 µm.  

Dertil skal der anvendes Densolentape AS40, eller tilsvarende, ud over aluminiumstapen.  
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3.3. Støbejernsrør 
Støbejernsrør skal være af duktilt støbejern og skal være fremstillet iht. DS/EN 545:2010 [2] og ISO 
2531:2009 [3], eller tilsvarende. 

Støbejernsrør skal være med udvendig overfladebehandling af zink (mindst 200 g/m2) samt PE iht. 
DS/EN 14628-1:2020 [1], eller tilsvarende. Alternative belægninger kan accepteres såfremt der 
forelægges dokumentation for at et tilsvarende produkt, der som minimum, giver samme beskyttelse 
over for indtrængen af jordforureninger og påvirkning af drikkevandskvalitet fra afsmitning, samt er 
modstandsdygtige over for korrosion.  

For rør med dimensionen DN60 tillades at overfladebehandling af zink 200 g/m2 samt PE kan 
erstattes af en zink-aluminium (85/15) legering med en minimumsdensitet på 400 g/m2 og et 
beskyttende akryllag oven på Zn/Al laget, eller tilsvarende.  

Rørene skal leveres i længder á 6 meter.  

Rørenes indvendige overfladebehandling skal være centrifugalstøbt cementmørtel. 

Rørene samles med trækfaste muffesamlinger med gribere og pakninger. Samlingerne er uden 
bolte.  

Støbejernsrør leveres i dimensionerne DN60-DN600. Dvs.: DN60, DN80, DN100, DN150, DN200, 
DN250, DN300, DN400, DN500 & DN600. 
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4. Tilbehør 
Medmindre andet er beskrevet i de følgende afsnit, så skal fittings følge DS/EN 12201-3 + A1:2012 
[18] og ventiler skal følge DS/EN 12201-4:2013 [19]. 

 

4.1. Almene krav til tilbehør 
Tilbehør i stål skal være af rustfrit syrefast stål medmindre andet fremgår. Typen af rustfrit syrefast 
stål skal være afstemt med den funktion komponenterne har og det medie som overfladen er i 
berøring med. Valg af ståltype i kontakt med vandbanen skal ske iht. HOFORs VAM103 medmindre 
andet er nævnt i det tilhørende afsnit. Der må ikke opstå korrosion, da dette kan give anledning til 
afsmitning til vandbanen. Kvaliteten af rustfrit syrefast stål skal dokumenteres i henhold til DS/EN 
10204:2006 Type 3.1 [7] værkscertifikat, eller tilsvarende.  

Bolte, møtrikker og skiver skal være i rustfrit syrefast stål af kvalitet A4 (AISI 316 /EN 1.4401) og 
overholde DS/EN 10027-1:2016 [8] og DS/EN 10027-2:2015 [9]. Kvaliteten af rustfrit syrefast stål 
skal dokumenteres af et DS/EN 10204:2006 Type 3.1 [7] værkscertifikat, eller tilsvarende. Bolte og 
møtrikker skal være af typen coatede teflon-bolte, således at disse ikke brænder fast ved 
fastgørelse.  

Overfladebehandlinger i kontakt med vandbanen skal følge de krav som er skrevet i VAM106. 
Udvendig coating for komponenter til indbygning i jord og i ikke-affugtede miljøer skal være coatede 
iht. DIN 3476-1 [10] samt DS/EN 14901-1:2014 [11], Quality Assurance Association for Heavy-Duty 
Corrosion Protection (Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz), GSK godkendt. 
Leverandøren skal kunne redegøre for den overfladebelægning som materialet er overfladebelagt 
med – både hvad angår tykkelse og overfladebehandlingsmateriale – dette er ud over det som 
fremgår af VAM106. 

 

4.2. Fittings til støbejernsrør 
Denne sektion omhandler:  

• Muffesamlinger i støbejern 
• Bøjninger i støbejern 
• T-stykker i støbejern 
• Reduktioner i støbejern 

Fittings (bøjninger, T-stykker, reduktioner mv.) til ledninger af støbejern skal som udgangspunkt 
være muffesamlinger. Ved overgange kan anvendes et flangemuffestykke. 

Støbejernsfittings leveres i dimensionerne DN60-DN600. 

For flangesamlinger gælder krav til bolte, møtrikker mv. anført i Afsnit 4.1. 

Bøjninger leveres med 45°, 22½° og 111
4� ° vinkeldrejning i DN60-DN600.  
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T-stykker leveres som minimum med afgrening i samme rørdimension og nærmeste fire mindre 
dimensioner. Dog skal T-stykker for rørdimension:  

• DN200 kun leveres med DN200/DN150/DN100/DN80. 
• DN150 kun leveres med DN150/DN100/DN80. 
• DN100 kun leveres med DN100/DN80. 
• DN80 kun leveres med DN80/DN60. 
• DN60 kun leveres med DN60. 

Reduktionsstykker leveres som minimum med reduktion til samme rørdimension samt nærmeste 
mindre rørdimensioner. Dog leveres reduktioner fra DN200 til både DN100 og DN150, DN150 til 
både DN100 og DN80 og DN100 til DN80 og DN60. 

Aluminiumsbandagen som skal anvendes rundt om muffesamlinger skal have en tykkelse på mindst 
65 µm. Dertil skal der anvendes Densolentape AS40, eller tilsvarende.  

 

4.3. Plastfittings – Elektrosvejsefittings 
Denne sektion omhandler:  

• El-vinkel 
• El-slutmuffe 
• El-muffe 
• El-anboringsbøjle 

Alle fittings skal følge de krav som er angivet i VAM106. 

Elektrosvejsefittings skal være forsynet med stregkode, der skal kunne anvendes til indlæsning af 
svejsedata og produktionssporbarhed. Stregkoden skal kunne anvendes i en svejsemaskine, så 
svejsningen udføres automatisk og korrekt. Oplysninger i stregkoden skal ydermere indeholde 
fabrikat og produktionssporbarhed. 

Elektrosvejsefittings skal være af PE og kunne klare et tryk på 16 bar (PN16) dvs. en SDR11. På 
råvandsledninger godkendes elektrosvejsefittings med minimum PN10 dvs. SDR17.  

Elektrosvejsefittings må ikke afgive lyd under svejsningen. 

Elektrosvejsefittings skal være med indstøbt svejsetråd og skal ikke kunne beskadiges under 
montage. 

Elektrosvejsefittings skal være af den øvre tolerance af den angivne dimension. Dette vil sikre et 
bedre arbejdsmiljø for operatøren under montage. 
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4.4. Plastfittings – Stukfittings 
Denne sektion omhandler:  

• Flangekrave til stuksvejsning 
• Vinkel til stuksvejsning 
• Tee til stuksvejsning 
• Slutmuffe til stuksvejsning 

Alle fittings skal følge de krav som er angivet i VAM106. 

Stukfittings skal være af PE og skal leveres i størrelserne PN16 og PN10. 

Stukfittings skal kunne svejses sammen med en elektrosvejsefitting uden at der kræves special 
træning af svejsepersonel. Dvs. de har PE-ben som skal passe med elektrosvejsefittings af samme 
DN-størrelse. 

 

4.5. Anboringer  
Anboringer af plast og støbejern skal følge de krav som er angivet i VAM106. 

Nogle af de anboringer HOFOR anvender, skal kunne anvendes som en lukkeventil med en 
topanboringsventil (Se Afsnit 4.6.4).  

4.5.1. Anboringer til PE rør 

Anboringer skal monteres uden brug af specialværktøj i stikdimensioner <ø90 og være af typen 
topanboring. Ved stikdimensioner ≥ø90 anvendes T-stykke. 

Anboringer skal være godkendt til tryk på PN16. 

Saddelanboring i PE til el-svejsning med tryktrin PN16 anvendes på forsyningsledninger i ø90 og 
større dimensioner. 

Ved forsyningsledninger i dimensioner <ø90 anvendes anboringsbøjler i plast til mekanisk 
sammenspænding via to halvparter med to rækker bolte med tryktrin PN16. Anboringsbøjlen skal 
være anvendelige til PE-rør. Kvalitet af bolte og møtrikker skal være som angivet i Afsnit 4.1. 

4.5.2. Anboringer til andre ledninger end PE 

Anboringer til andre ledninger end PE skal kunne bores på en støbejernsledning, en duktil 
støbejernsledning, en PVC-ledning (PolyVinyl Chlorid ledning) eller en eternitledning og være af 
typen topanboring.  

Anboringer skal kunne samles mekanisk om ledningen og samtidig opnå en tæt samling, idet 
anboringen tilsluttes ledningen.  

Nogle af de anboringer HOFOR anvender, skal kunne anvendes som en lukkeventil.  

Anboringen skal være af en sådan type at en evt. ventil på anboringen skal kunne udskiftes uden at 
selve anboringen skal udskiftes. Ventilen der skal monteres må forventes at have et spadesystem. 
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4.6. Ventiler, garniturer/spindler og topdæksel 
Alt organisk materiale i ventiler i kontakt med vandbanen skal følge VAM106 og rustfrit stål i kontakt 
med vandbanen skal følge VAM103 og kobberlegeringer skal følge VAM104. PE-ben monteret en 
ventil skal følge certificeringskravet i Afsnit 2.1 ”PE80 og PE100 (RC)” i VAM106. 

I HOFORs vandledningsnet installeres der afspærringsventiler af typen skydeventiler, 
stikledningsventiler, topanboringsventiler og butterflyventiler.  

Alt gummi i ventilerne skal være EPDM.  

Alle epoxybelægninger skal være på minimum 250 μm tykkelse og i henhold til DIN 30677-2 og 
følge GSKs (Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz) krav. Herudover skal 
epoxybelægninger i kontakt med vand overholde krav i VAM106. 

Topflanger skal være iht. ISO 5211:2017 [13], eller tilsvarende.  

Alle ventiler skal kunne klare den tryktest som er beskrevet i ”VAL101 B5 – Tæthedsprøvning.” 

4.6.1. Skydeventiler 

Skydeventiler med flange skal leveres i DN100 til DN600 efter DS/EN 1092-1:2018 PN10, men skal 
kunne klare tryktesten beskrevet i VAL101 B5. 

Skydeventiler med spindelovergang skal leveres i DN80 til DN200 med PN10. Spindelovergangen 
skal kunne sidde på PE, PVC og støbejernsrør.  

Combi-T skydeventiler med flange skal leveres i DN100, DN150 og DN200 med DS/EN 1092-
1:2018 PN10, men skal kunne klare tryktesten beskrevet i VAL101 B5. 

Skydeventiler med PE-ben skal leveres i DN90 til DN200 med både PN10 og PN16. Dertil skal der 
kunne leveres skydeventiler i DN250 med PN10 også leveres med PE-ben.  

Skydeventiler anvendes både med PE-ben som kan stuksvejses eller samles med el-muffe. 
Skydeventiler med flanger skal følge DS/EN 1092-2:1997 [5].  

Ved ventiler med PE-ben anvendes støttebøsninger, hvor dette er relevant. 

Skyder skal være belagt med vulkaniseret EPDM og skyderskoen mellem EPDM’en og epoxyen på 
ventilhuset skal være fremstillet af plasten POM, polyamid eller nylon 66. Mellem spindel og skyder 
skal der være et hulrum af en form så vandet under spindlen har fri passage til vandet i ventilhuset i 
åben tilstand. Årsagen er at der ikke må være stillestående vand i skyderen ved anvendelse. 

Spindeltætningen skal i toppen være med flere O-ringstætninger. 

Skydeventilernes farve skal være blå. 

4.6.2. Butterflyventiler 

Butterflyventiler leveres med flange i DN150 til DN1000 efter DS/EN 1092-1:2018 PN10, men skal 
kunne klare tryktesten beskrevet i VAL101 B5. 

Butterflyventiler skal være med disk i syrefast rustfrit stål – VAM103. Alternativt skal disken være i 
støbejern med epoxycoating – VAM106.  
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O-ringen på disken skal være af EPDM og skal kunne udskiftes.  

Der skal være rustfrit stål af AISI 316 / EN1.4401 (Se VAM103) mellem ventilhuset og EPDM O-
ringen på disken. Dvs. i lukket tilstand er EPDM O-ringen i kontakt med rustfrit stål og ikke epoxyen 
på ventilhusets væg. 

Butterflyventilen skal være dobbelt excentrisk.  

EPDM O-ringen på disken må ikke have kontakt med ventilvæggen i åben tilstand.  

Butterflyventilers farve skal være blå. 

4.6.3. Stikledningsventil 

Stikledningsventiler anvendes af HOFOR i størrelserne ø32 til ø63 til PE80 og PE100 rør og skal 
kunne klare PN16. Disse skal være med indstikskobling eller mekaniskkobling.  

HOFOR anvender også stikledningsventiler med PE-ben i PN16/SDR11 i størrelsen ø63.  

Stikledningsventilen skal være fremstillet af POM (dvs. følge DS/EN ISO 29988-2:2018 [20]) eller 
være af komposit.  

Spindlen skal som minimum have 2 O-ringe. Spindlen skal være i et stykke og af syrefast rustfrit stål 
(dvs. AISI 316 / EN 1.4401, Se VAM103).  

Stikledningsventilen med tilhørende garniture skal ved overbelastning (for højt moment) under 
lukning af ventilen ikke blive utæt.  

4.6.4. Topanboringsventil 

Topanboringsventilen skal være af PE100 og klare PN16 dvs. SDR11. Dimensionen er 63 x 63 mm 
og skal kunne el-svejses på en el-anboringsbøjle med en øvre åbning på 63 mm. 

Anboringsventilen skal kunne anvendes som en lukkeventil.  

4.6.5. Garniture/spindel 

HOFOR anvender to typer garniturer. Teleskopiske garniturer og fastlængde garniturer.  

Garnituren skal have en spindeladapter som er designet til at sidde på den aktuelle ventil. Dette kan 
bl.a. opnås ved at have garniturer og ventiler fra samme producent, men er ikke et krav. Men der må 
ikke anvendes spindeladaptere mellem garniture og ventil. Garniturestang og ventil skal have en 
integreret fikseringsmekanisme enten med en split i rustfrit stål eller gevindtilslutning/snaplås. 
Garnituren skal have en klokke i bunden til at beskytte spindlen på ventilen for snavs. 

Topadapteren/fikseringsøre af de teleskopiske garniturer skal være designet så de sidder i en 
bæreplade vist i Billede 1. Ligeledes skal afstanden mellem punkt A og B i Figur 1 være 8 cm eller 
mindre. Dette for at HOFORs lytteudstyr kan anvendes i de dæksler og bæreplader som HOFOR 
anvender i dag. Garniturer med fast længde, anvendes når garniturens topadapter/fikseringsøre ikke 
lever op til disse krav. I disse situationer vil smeden tilpasse længden af spindlen. 
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Figur 1: 1. Betjeningsfirkant. 2. Topadapter. Afstanden mellem A og B må ikke være mere end 8 cm. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 
Billede 1: 1. Bæreplade som HOFOR anvender til teleskopgarniturer. 2. Viser hullets længde på ca. 135 mm. 3. 
Viser hullets bredde på ca. 65 mm. 

 

De materialer i garnituren som er af stål/jern, skal enten være fremstillet af rustfrit stål (Dvs. AISI 
304 / EN 1.4301, højere PREN tillades) eller være varmegalvaniseret stål. 

Der skal være stål/jern hele vejen fra spindeltop til og med spindelkobling i bunden. Dette gør det 
muligt at anvende HOFORs lytteudstyr på garnituren. 
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4.7. Samling med flangekrave og løsflange 
Flangekrave skal være af PE100. 

Løsflange skal være PP belagt galvaniseret jern.  

Dog gælder der, at løsflanger, som er i kontakt med rustfrie rør, skal være rustfrie. Dette af hensyn 
til anvendelse af dyppebejdset rør samt at disse kan tåle større til-spændingsmoment. 

Løsflanger og flangekraver anvendes i følgende dimensioner, hvor DNXXX angiver løsflangens 
nominelle diameter og øXXX PE-flangekravens (ydre) rørdiameter. HOFOR anvender i dag 
følgende dimensioner: 

DN65/ø75, DN80/ø90, DN100/ø110, DN100/ø125, DN150/ø160, DN200/ø200, DN200/ø225, 
DN250/ø250, DN300/ø315, DN300/ø355, DN400/ø400, DN400/ø450, DN400/ø500, 
DN500/ø560, DN600/ø560, DN600/ø630, DN700/ø710, DN800/ø800, DN900/ø900, 
DN1000/ø1000 & DN1200/ø1200 

 

4.8. Mekaniske samlemuffer ø25-ø63 
Mekaniske samlemuffer anvendes på ledninger ø25, ø32, ø40, ø50 og ø63.  

Der anvendes en samlemetode mellem rør og samlemuffe, som kan udføres uden brug af 
specialværktøj. 

Mekaniske samlemuffer skal være trækfaste. 

Mekaniske samlinger skal være lavet af POM eller komposit, og skal være fremstillet til indbygning i 
jord. O-ringen i samlingen skal være af EPDM. 

Der anvendes samlemuffer til rørdimensioner ø25, ø32, ø40, ø50 og ø63.  

Mekaniske samlemuffer skal som minimum leveres i følgende sortiment: ø63/ø63, ø63/ø50, 
ø50/ø50, ø50/ø40, ø40/ø40, ø40/ø32, ø32/ø32, ø32/ø25 og ø25/ø25.  

Der anvendes et sortimentet med et bredt udvalg af vinkler til samlemuffer. Som minimum kræves 
45° og 90° bøjninger. 

 

4.9. Koblinger 
Der anvendes trækfaste mekaniske koblinger. Producenten skal oplyse, hvilket træk koblingen kan 
håndtere.  

Koblinger til brug i jord skal være egnede til følgende materialetyper for rør: PE80, PE100, PVC, 
støbejern, duktilt støbejern og eternit. 

Til indendørs brug anvendes koblinger af rustfrit stål. Koblingerne skal være trækfaste og 
demonterbare og skal være egnede til rustfrit stål, PE, PVC, støbejern, duktilt støbejern og eternit. 

Koblinger skal være produceret iht. ISO 2531:2009 [3] eller tilsvarende.  



  
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION 
 

 
VAL 201, revision 7  Side 16 af 22 
11.04.2022 
  

Koblinger skal være testet i henhold til DS/EN 14525:2004 [14] eller tilsvarende. 

For dimensioner DN150 og større skal pakninger være med stålindlæg. Dette gælder generelt for 
flangesamlinger. 

Ved lufthaner skal pakninger til flangesamlinger være med stålindlæg for DN100 og større.  

Bespænding skal ske ved rørenderne og må ikke være gennemløbende.  

Koblinger skal som minimum kunne klare en vinkeldrejning som stemmer overens med DS/EN 
14525:2004 [14] eller tilsvarende. 

 

4.9.1. Sortiment anvendt af HOFOR 

Koblinger leveres i dimensioner DN50-DN600. 

I tilfælde, hvor der anvendes støttebøsninger til koblinger ved samling til PE-rør, skal koblingerne 
som absolut minimum være kompatible med SDR11 PN16 rør i dimensionerne ø50, ø63, ø75, ø90, 
ø110, ø125, ø160, ø200, ø225, ø250, ø315, ø355, ø400, ø450, ø500, ø560 og ø630. 

For dimensioner ø710 og større, produceres koblinger efter specialmål.  

Sortimentet skal udover almindelige støttebøsninger til PE-rør også have støttebøsninger med kile, 
således at tilslutning til en strømpeforet ledning, hvor en kile er nødvendig, kan finde sted.  

Koblingen skal endvidere være kompatibel med:  

• Støbejern/Duktilt støbejern: DN50, DN65, DN75, DN80, DN100, DN125, DN150, DN175, 
DN200, DN250, DN300, DN400, DN450, DN500, DN600 og DN650 

• PVC: ø50, ø63, ø75, ø90, ø110, ø160, ø200, ø225, ø250 og ø315 
• Eternit: ø50, ø80, ø100, ø125, ø150, ø175, ø200, ø225, ø250 og ø300  

Der anvendes koblinger med gevind eller reduceret gevind. 

Koblingerne anvendes i flere varianter, både muffe-muffe koblinger og flange-muffe koblinger. 
Desuden anvendes også koblinger med slutprop.  

Koblingerne til udendørs brug skal som minimum opfylde krav til spænd for udvendig rørdiameter, 
som beskrevet i Tabel 3. Alternative tolerancer kan accepteres, såfremt spændet 46mm til 637mm 
kan opnås med samme antal koblinger.  
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Tabel 2: Krav til koblinger, udendørs brug 

DN (mm) Minimum-Maximum (mm) 
50 46-71 
65 63-90 
80 84-105 
100 104-132 
125 132-155 
150 154-192 
200 192-232 
225 230-268 
250 267-310 
300 315-356 
350 352-393 
400 392-433 
425 432-464 
450 450-482 
475 481-513 
500 500-532 
550 548-580 
600 605-637 

 

Koblingerne til indendørs brug skal som minimum opfylde krav til spænd for udvendig rørdiameter 
som beskrevet i Tabel 4. 

Tabel 3: Krav til koblinger, indendørs brug 

DN (mm) Minimum-Maximum (mm) 
50 59,6-60,9 
75 87,8-89,9 
100 113,2-115,3 
125 138,7-141,2 
150 166,6-169,9 
200 216,9-221,2 
250 270,5-275,5 
300 315-356 
350 352-393 
400 392-433 
425 432-464 
450 450-482 
475 481-513 
500 500-532 
550 548-580 
600 605-637 

 



  
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION 
 

 
VAL 201, revision 7  Side 18 af 22 
11.04.2022 
  

4.10. Bandagemuffer 
Bandagemuffer skal være med lang spændvidde således, at ikke kun punktskader, men også 
langsgående brud, kan repareres med muffen. Desuden skal bandagemuffe have lang spændvidde, 
så den udover en tætnende funktion også er stabiliserende. 

Bandagemuffer leveres med følgende minimale byggelængder:  

• Ledning ≤ø149:              190 mm  
• Ledning ø150-ø225:   254 mm  
• Ledning ≥ø226:              381 mm  

Bandagemuffer skal være af typen dobbeltrækket, dvs. med bolte i begge sider, for rør ≥ ø90. 
Mindre kan være enkeltrækket.  

Kappe skal være af rustfrit syrefast stål og skal være 2-delt. 

Bolte og møtrikker mv. skal følge kravet nævnt i Afsnit 4.1. 

Bandagemuffens gummikappe skal være af EPDM og overholde krav i VAM106. 

Bandagemuffen skal være kompatibel med følgende rørdimensioner:  

• Støbejern/Duktilt støbejern: DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN75, DN80, DN100, 
DN125, DN150, DN175, DN200, DN250 og DN300  

• PVC: ø32, ø40, ø50, ø63, ø75, ø90, ø110, ø160, ø200, ø225, ø250, ø250 og ø315 
• Eternit: ø40, ø50, ø80, ø100, ø125, ø150, ø175, ø200, ø225, ø250 og ø300 
• PE: ø50, ø63, ø75, ø90, ø110, ø125, ø160, ø200, ø225, ø250 og ø315 

Der anvendes fortrinsvis bandagemuffer, der kan spænde over flere af ovennævnte dimensioner. 

 

4.11. Underjordisk skyllehane 
Underjordisk skyllehane skal være PN16 og selvlænsende til placering under ø425 mm 
spulebrønddæksel. 

Underjordisk skyllehane skal kunne tilsluttes under tryk (op til PN10) på ledningen.  

Underjordisk skyllehane skal være forsynet med Storz-kobling for slangetilslutning. 

Huset skal være i duktilt støbejern og til indbygning i jord.  

Medierør, skyder og spindel skal være fremstillet i rustfrit stål. 

Underjordisk skyllehane leveres i dimension ø50 med totalhøjde på 1160 mm. 
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4.12. Rør og komponenter til interimsvandsanlæg 
Alle rør og komponenter skal overholde DDS og være godkendt af HOFORs Materialeudvalg Vand. 
Alle komponenter skal så vidt muligt genanvendes efter rengøring og indpakning i henhold til DDS-
retningslinjerne. Vandrør må ikke genanvendes. Vandmåleren skal være kalibreret i henhold til 
HOFORs krav herom.  
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5. Forkortelser 
AISI: GB: American Iron and Steel Institute 

BSP-P: British Standard Pipe Parallel Threads 

DDS: Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed 

DN: Den Nominelle Diameter (FR: Diamètre Nominal) 

DS: Dansk Standard 

EN: Europæisk Standard (DE: Europäische Norm) 

ISO: International Organization for Standardization 

PE: Polyætylen (GB: PolyEthylene) 

PP: Polypropylene 

PN: Pressure Nominal 

POM: Polyoxymethylene 

PREN: GB: Pitting Resistance Equivalent Numbers.  

PVC: PolyVinylChloride 

RC: Resistance to Crack 

SDR: Standard Dimension Ratio (GB: Standard Dimention Ratio) 

ø: Diameter i mm.  
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