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Boligforeningen Vesterport har et ønske om en vurdering af tilstande af brugsvands-

systemet i afdeling 4.  

 

FORCE Technology er blevet bedt om at udpege positioner til udtagning af rørprøver og ud 

fra disse rørprøver at foretage en tilstandsvurdering af brugsvandssystemet.  

 

 

Baggrundsinformation 
I marts 2011 blev der foretaget en udvendig visuel vurdering i følgende to bebyggelser: 

 

Provst Dreslers Vej 34 - 48 
Provst Dreslers Vej 65 - 75 

 

Vores observationer ved denne vurdering er tidligere afrapporteret og konklusionen på den 

visuelle vurdering var:  

 

”Der blev ved rundgangen observeret flere gennemtæringer af brugsvandssystemet og 

varmesystem. Vi anbefaler, at der foretages en uddybende undersøgelse af rørsystemer, 

som indebærer en udtagelse og vurdering af rørprøver”.  

 

I bebyggelsen er brugsvandssystemet udført i varmgalvaniseret stålrør i forskellige 

dimensioner. Ved tappestederne er installationen udført i kobber og messing. Der er ikke 

monteret ionfælder mellem den lodrette fordeling udført i varmforzinket stålrør og 

fordelingen ud til de enkelte tappesteder.  

 

Efter vores oplysninger er brugsvandssystemet samt varmesystemet fra opførelsen af 

bebyggelsen (1958 – 1962), hvilket giver rørsystemet en alder på ca. 50 år. 

 

Varmesystemet er udført i almindeligt sorte jernrør (lavt legeret stålrør).  

 

Varmtvandsproduktionen er siden 1987 foregået vha. fjernvarmevekslere. Der er ikke 

anvendt korrosionsbeskyttelse i form af elektrolytisk opløsning af aluminium.  

 

Det varme brugsvandssystem er udført med cirkulation, der sammen med de øvrige 

varmforzinkede rør er ført i kælder. Varmesystemet er udført i 1958 – 1962, hvilket giver 

rørsystemet en alder på ca. 50 år 

 



 

 

Brugsvand i ejendommen bliver primært leveret af Frederikshavn Vand og er en blanding 

af vand fra Åsted Vandværk og Tolne Vandværk.  

 

Frederikshavn Vand har fået udarbejdet en rapport ”Vejledning i valg af metalliske 

materialer i vandinstallationer baseret på vandkemien i Frederikshavn Vand A/S’ 

forsyningsområde”. Rapporten kan ses i bilag 1.  

 

Som det ses af bilag 1, side 5 og 6, har vandet, der leveres til afdeling 4, følgende 

sammensætning: 

 

Komponent Åsted Vandværk Tolne Vandværk 

Hydrogenkarbonat (HCO3
-) mg/l 160 133 

Klorid (Cl) mg/l 32 49 

Sulfat (SO4
2-) mg/l 47 29 

Calcium (Ca) mg/l 58 44 

pH 7,7 7,7 

Agg. (CO2) mg/l 0 0 

Total hårdhed 7,9 8,7 

Ledningsevne mS/cm 43 39 

Tabel 1: Kvalitet af brugsvand leveret til ejendom 

 

Som det fremgår af tabel 1, er der tale om blødt vand, total hårdhed 7,9 – 8,7 med et 

forholdsvist lavt saltindhold og en ledningsevne på 43 mS/cm. 

 

Vandets indhold af hydrogencarbonat er 133 – 160 mg/l. Derudover er der bestemt et 

sulfatindhold på 29 - 47 mg/l samt et kloridindhold på 32 – 49 mg/l.  

 

Som det fremgår af bilag 1, vurderes det i rapporten ”Vejledning i valg af metalliske 

materialer i vandinstallationer baseret på vandkemien i Frederikshavn Vand A/S’ 

forsyningsområde”, at varmforzinkede stålrør vil være anvendelige i denne vandkvalitet, 

dog med den bemærkning, at der bør anvendes korrosionsbeskyttelse på systemet, samt 

at varmforzinkede stålrør er uegnet i systemer med lavt vandforbrug. 

 

FORCE Technology er enig med ovennævnte vurdering, men da der ikke er anvendt 

korrosionsbeskyttelse af brugsvandsystemet på afdeling 4 og da det på ovennævnte 

system, ikke kan garanteres, at der er tilstrækkelig vandhastighed i systemet, vil vi 

vurdere, at varmforzinkede stålrør er uegnede til nye installationer og større 

reparationer/udskiftninger.  



 

 

Egnede rørmaterialer i det aktuelle system er plastrør, samt rustfrie stålrør, samlet med 

presfittings. Ved total udskiftning kan der anvendes presfittings udført i rødgods eller 

rustfrit stål. Ved deludskiftning må der kun anvendes fittings i rustfrit stål.  

 

Alternativt kan der foretages en total udskiftning af det varmforzinkede rørsystem med 

kobberrør. 

 

 

Modtaget materiale 

Ud fra tegningsmateriale har FORCE Technology anbefalet, at der blev udtaget 12 sæt 

rørprøver (brugsvand koldt, brugsvand varmt og brugsvand cirkulation) fra bebyggelsen. 

Herved kunne tilstanden af den vandrette fordeling vurderes. De lodrette stigstrenge samt 

fordelingsledningerne ud til forbrugsstederne er udført i kobber og der er ikke observeret 

lækager på disse og det forudsætte derfor, at denne del af rørsystemet er i en 

tilfredsstillende tilstand. 

 

Vi modtog i alt 36 rørprøver, der var udtaget på følgende positioner: 

 

Mærkning Rørtyper Rørprøver 

E. And Vandret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 

18 Vandret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 

23 Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 

233tv Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 

77 Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 

87 Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 

PD 50 Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 

PD 51 Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 

PD 55 Vandret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 

PD 60 Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 

Blok G Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 

Blok E Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 

Tabel 2: Opsummering af 36 modtaget rørprøver fra brugsvandssystem 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fra varmesystemet blev der modtaget 6 rørprøver med følgende mærkning: 

 

Mærkning Rørtyper 

12 Sort jern 

28 Sort jern 

29 Sort jern 

38 Sort jern 

57 Sort jern 

77-87 Sort jern 

Tabel 3: Modtaget prøver fra varmesystemet 
 
 
Undersøgelse og resultater 

Undersøgelsen af rørprøverne fra brugsvandssystemet omfattede følgende: 

 

1. Visuel vurdering af rørprøver som modtaget 

2. Langsgående gennemskæring   

3. Visuel vurdering af vandsiden i rørene 

4. Kemisk fjernelse af korrosionsprodukterne 

5. Visuel vurdering af de afrensede overflader  

6. Opmåling af restgodstykkelse 

 

I forbindelse med de visuelle vurderinger er der taget fotos, som er vist i umiddelbar 

forlængelse af denne rapport. 

 

Ad. 1. Visuel vurdering af rørprøver som modtaget 
Indtrykkene ved den visuelle vurdering af ydersiden af de modtagne rørprøver er angivet i 

bilag 2. Der blev ikke ved nogen af de modtagne rørprøver fundet synlige tegn på 

gennemtæringer eller lækager. I fem af de indleverede rørprøver blev det bemærket, at 

korrosionsprodukterne i rørprøverne var så tykke, at der næsten ikke var lysning tilbage i 

røret og det vurderes, at der i de områder, hvor disse rørprøver stammer fra, at det er 

meget svært at transportere vand ud til forbrugerne. Det er ligeledes vores vurdering, at 

så kraftige korrosionsprodukter i rørsystemet må give problemer med misfarvning af 

vandet.  

  



 

 

Ad. 2. Langsgående gennemskæring 
For at kunne vurdere vandsiden i rørprøven, er der foretaget en langsgående 

gennemskæring. Gennemskæringen er foretaget med traditionel båndsav uden anvendelse 

af skæreolie eller andre smøremidler. 

 

Ad. 3. Vurdering af rørprøver efter langsgående gennemskæring 
Efter den langsgående gennemskæring er der foretaget en fornyet visuel vurdering af 

vandsiden i rørprøverne. Bemærkninger gjort i forbindelse med denne vurdering er angivet 

i bilag 2. Der er set nogen variation af udseendet af vandsiden i de modtagne rør. 

 

I nogle rør er der set tynde gullige farvede belægninger af korrosionsprodukter, mens der i 

andre rør er fundet meget tykke rødlige belægninger i rørene. I nogle rør er 

belægningsdannelsen så udtalt, at det er vores vurdering, at transporten af brugsvand ud 

til forbrugeren er vanskelig. 

 

Der er ikke foretaget kemiske analyser af korrosionsprodukterne, da det er vores 

vurdering, at dette ikke vil belyse tilstanden af systemet yderligere. Efter vores vurdering 

består korrosionsprodukterne primært af jernoxider, men der vil sandsynligvis også være 

noget kobber i belægningen, der stammer fra en afsmitning af kobberrørene fra systemet.  

 

Ad. 4. Kemisk fjernelse af korrosionsprodukter 
Korrosionsprodukterne i rørprøverne er fjernet kemisk ved afrensning af rørene i 10 % 

inhiberet saltsyre. Herefter er der foretaget en fornyet visuel vurdering. I de rørprøver, 

hvor der er observeret korrosion, er restgodstykkelsen i de kraftigst korroderede områder 

opmålt. 

 

Ad. 5. Visuel vurdering af de afrensede overflader 
Kommentarer til de afrensede overflader samt eventuelle korrosionsangreb er vist i bilag 2. 

De afrensede overflader udviser nogen variation. I nogle rør ses en generel korrosion, men 

med en lav korrosionsdybde, mens der i andre rør er set generel korrosion med stor 

korrosionsdybde. Endelig ses i nogle tilfælde lokaliserede korrosionsangreb. 

 

Hvis det antages, at de varmgalvaniserede rørføringer i systemet er udført i middelsvære 

rør, kan den nominelle godstykkelse ses i DIN 2440. Godstykkelsen er afhængig af 

dimensionen af røret. I nedenstående skema er der foretaget en opsamling af de målte 

godstykkelser og der er foretaget en sammenligning med den nominelle godstykkelse: 
  



 

 

Mærkning  Type  Dimension Nominel 
godstykkelse

 Mindste 
restgodstykkelse

Reduktion i % 

E. And 1  BK  1 1/4 "  3,25 3,2 1,5 

E. And 1  BV  1 1/4 "  3,25 2,4 26,2 

E. And 1  BC  3/4 "  2,65 2 24,5 

18  BK  1 1/4 "  3,25 3,4 ‐4,6 

18  BV  1 1/4 "  3,25 1,4 56,9 

18  BC  3/4 "  2,65 2 24,5 

23  BK  1 "  3,25 3 7,7 

23  BV  1 "  3,25 2,6 20,0 

23  BC  3/4 "  2,65 2,8 ‐5,7 

233v  BK  3/4 "  2,65 0 100,0 

233v  BV  3/4 "  2,65 0 100,0 

233v  BC  3/4 "  2,65 0,2 92,5 

77  BK  3/4 "  2,65 3 ‐13,2 

77  BV  3/4 "  2,65 2,4 9,4 

77  BC  3/4 "  2,65 2,2 17,0 

87  BK  1 "  3,25 3,4 ‐4,6 

87  BV  1 "  3,25 2,2 32,3 

87  BC  3/4 "  2,65 2,2 17,0 

PD 50  BK  1 "  3,25 3,4 ‐4,6 

PD 50  BV  1 "  3,25 0 100,0 

PD 50  BC  3/4 "  2,65 2,2 17,0 

PD 51  BK  1 "  3,25 3,4 ‐4,6 

PD 51  BV  1 "  3,25 0 100,0 

PD 51  BC  1 "  3,25 1,8 44,6 

PD 55  BK  1 1/2"  3,25 3,2 1,5 

PD 55  BV  1 1/2"  3,25 2,8 13,8 

PD 55  BC  1 "  3,25 1,8 44,6 

PD 60  BK  2 "  3,65 3,6 1,4 

PD 60  BV  1 "  3,25 2,6 20,0 

PD 60  BC  3/4 "  2,65 1,8 32,1 

Blok G  BK  1 1/4 "  3,25 2,6 20,0 

Blok G  BV  1 1/4 "  3,25 1,6 50,8 

Blok G  BC  3/4 "  2,65 2,4 9,4 

Blok E  BK  1 1/4 "  3,25 3,4 ‐4,6 

Blok E  BV  1 1/4 "  3,25 1,8 44,6 

Blok E  BC  3/4 "  2,65 1 62,3 

Tabel 4: Opsummering af nominelle godstykkelser, målte godstykkelser og reduktion 

 

 

 



 

 

Det bemærkes, at der i tabel 4 er opmålt rørprøver, hvor reduktionen i godstykkelsen er 

negativ. Dette skyldes, at der er en vis usikkerhed på målingen samt at der kan være 

anvendt rør med en højere godstykkelse. I vurderingen af godstykkelsen kan en negativ 

reduktion i godstykkelsen anses for at være en reduktion i godstykkelsen på 0 %. 

 

Generelt ses de største reduktioner i godstykkelsen i rørprøver fra det varme brugsvand og 

fra cirkulationsledningen, hvilket er ganske naturligt, da den højere temperatur i disse 

systemer vil accelerere korrosionen.  

 

Der ses en tendens til, at korrosionen er mere udtalt i den lodrette fordeling sammenlignet 

med den vandrette fordeling, men forskellen er dog ikke markant.   

 

For et lettere overblik over resultaterne i tabel 4, er disse vist grafisk i bilag 3.  

 

For at få et overordnet billede af rørprøverne, har vi valgt at inddele rørprøverne i følgende 

klasser: 

 

Klasse 1: Rørprøver, hvor reduktionen i godstykkelsen er 0 – 20 %. I disse rørprøver 

vurderes det, at restlevetiden af rørsystemet er 15 – 20 år, hvis ikke andre forhold, 

eksempelvis tilstopning af rørene, retfærdiggør en tidligere udskiftning. 

 

Klasse 2: Rørprøver, hvor reduktionen i godstykkelsen er 20 – 40 %. I disse rørprøver 

vurderes det, at restlevetiden af rørsystemet er 10 – 15 år, hvis ikke andre forhold, 

eksempelvis tilstopning af rørene, retfærdiggør en tidligere udskiftning. 

 

Klasse 3: Rørprøver, hvor reduktionen i godstykkelsen er 40 – 60 %. I disse rørprøver 

vurderes det, at restlevetiden af rørsystemet er 5 – 10 år, hvis ikke andre forhold, 

eksempelvis tilstopning af rørene, retfærdiggør en tidligere udskiftning. 

 

Klasse 4: Rørprøver, hvor reduktionen i godstykkelsen er > 60 %. Her må levetiden af 

rørsystemet anses for at være opbrugt og en umiddelbar udskiftning af rørsystemet 

anbefales. 

 

Generelt kan det ikke udelukkes, at der indenfor den angivne restlevetid vil forekomme 

enkelte gennemtæringer. 

 

Hvis rørprøverne opmålt i tabel 4 er et repræsentativ for rørsystemerne er der fundet 16 

rørsystemer i klasse 1, hvor der kan forventes en restlevetid på 15 – 20 år. 



 

 

 

Der er fundet 8 rørprøver i klasse 2, hvor der kan forventes en restlevetid på 10 – 15 år.  

 

I klasse 3 er der fundet 5 rørprøver, hvor der kan forventes en restlevetid på 5 – 10 år 

 

Endelig er der fundet 5 rørprøver i klasse 4, hvor levetiden af disse rørsystemer må anses 

for opbrugt og vi vil anbefale en umiddelbar udskiftning. 

 

 

Vurdering af rørprøver udtaget fra varmesystemet 

Som nævnt tidligere har vi modtaget 6 rørprøver udskåret fra varmesystemet. 

 

Rørprøverne fra varmesystemet er i lighed med prøverne fra brugsvandssystemet 

underkastet følgende undersøgelse: 

 

1. Visuel vurdering af rørprøver som modtaget 

2. Langsgående gennemskæring   

3. Visuel vurdering af vandsiden i rørene 

4. Kemisk fjernelse af korrosionsprodukterne 

5. Visuel vurdering af de afrensede overflader  

6. Opmåling af restgodstykkelse 

 

Billeder taget under ovennævnte undersøgelser ses i figur 109 – 126. 

 

I tabellen i bilag 4 har vi opsummeret vores observationer ved vurdering af rørprøverne fra 

varmesystemet. 

 

Ingen af de indleverede rørprøver fra varmesystemet viste tegn på gennemtæring eller 

lækage. På vandsiden var rørene dækket af en tynd, sort fastsiddende belægning. Efter 

fjernelsen af den sorte belægning er der fundet enkelte lokale korrosionsangreb, dog med 

en ringe dybde < 0,1 mm. En rørprøve med mærkning 12 skiller sig dog lidt ud fra dette 

billede, idet der i rørprøven mærket 12 er fundet bløde grubeformede korrosionsangreb. 

Det er også i denne rørprøve, at den mindste restgodstykkelse (1,8 mm) er fundet. Det er 

ikke muligt, ud fra driften af varmesystemet, at forklare de observerede korrosionsangreb, 

men det anbefales at undersøge antallet af lækager i dette systemet og ud fra dette 

foretage den endelige vurdering, om en udskiftning af denne del af systemet er påkrævet.  

 



 

 

I de øvrige rørprøver fra varmesystemet er der målt restgodstykkelser på 3 – 4 mm og 

hvis de indsendte rørprøver er repræsentative for systemets tilstand, er det er vores 

vurdering, at restlevetiden af systemet er ganske lang (> 20 år). Vores vurdering af 

restlevetiden er dog angivet under forudsætning af uforandret drift af varmeanlægget, 

herunder er det specielt vigtigt, at der ikke er indtrængning af atmosfærisk luft/ilt i 

systemet, da dette vil accelerere korrosionen i systemet markant.   

 

Det blev dog bemærket, at der ved de svejste samlinger og den reparationssvejsning, der 

var lavet i rørprøve mærket 12, ikke var opnået en fuldstændig gennembrænding. Dette 

bevirker, at der er en spalte i røret, hvilket kan udgøre en ekstra korrosionsrisiko. Det er 

derfor af største vigtighed, at der ved svejste samlinger af systemet tilstræbes en 

fuldstændig opfyldning af svejsefugen således, at spalte på vandsiden i systemet gøres 

mindst mulig.      

 

 

Opsummering/konklusion 

FORCE Technology har foretaget en visuel vurdering af 36 rørprøver udskåret fra 

brugsvandssystemet i Boligforeningen Vesterport, afdeling 4, samt 6 rørprøver udskåret fra 

varmesystemet i afdeling 4. 

 

Alderen på de undersøgte rør er ca. 50 år. 

 

 

Brugsvandsinstallation 

Ved den visuelle vurdering af rørprøver fra brugsvandsinstallationen er der fundet 

forholdsvis stor variation i korrosionsforholdene i de indleverede rørprøver, idet der i nogle 

rørprøver er set tykke belægninger af korrosionsprodukter. I enkelte rørprøver er 

belægningerne så tykke, at det efter vores vurdering vil give driftsmæssige problemer med 

en tilfredsstillende leverance af brugsvand til beboerne. Det er typisk i det varme 

brugsvandssystem og i cirkulationsledningen de tykke belægninger er set.  

 

I nogle rørprøver er der set ganske tynde belægninger og godstykkelser, der nærmer sig 

de nominelle godstykkelser. 

 

For at få et overblik over reduktionerne i godstykkelsen, er rørprøverne inddelt i klasser 

afhængig af reduktionen i godstykkelse på følgende måde: 

 
  



 

 

Klasse 1: Reduktionen i godstykkelsen på <20 %. 

Klasse 2: Reduktionen i godstykkelsen på 20 – 40 %.  

Klasse 3: Reduktionen i godstykkelsen på 40 – 60 %. 

Klasse 4: Reduktionen i godstykkelsen på > 60 % 

 

I nedenstående skema er de modtagne rørprøver fra brugsvandssystemet opsummeret og 

inddelt i klasser.  Ud fra denne inddeling er restlevetiden vurderet og der er givet 

anbefalinger omkring bevarelse eller udskiftning af systemet.  

 

Opsummering af anbefalinger 
Mærkning  Type  Reduktion 

i % 
Kvalitets‐ 
klasse 

Restlevetid vurderes til at være 

E. And 1  BK  1,5 1 15 – 20 år 

E. And 1  BV  26,2 2 10 – 15 år 

E. And 1  BC  24,5 2 10 – 15 år 

18  BK  ‐4,6 1 15 – 20 år 

18  BV  56,9 3 5 – 10 år 

18  BC  24,5 2 10 – 15 år 
På grund af kraftig belægning/tilstopning af rørprøve 
med korrosionsprodukter anbefales en umiddelbar 
udskiftning 

23  BK  7,7 1 15 – 20 år 

23  BV  20,0 2 10 – 15 år 

23  BC  ‐5,7 1 15 – 20 år 

233v  BK  100,0 4 Restlevetiden vurderes til at være opbrugt. 
Umiddelbar udskiftning af rørsystem anbefales 

233v  BV  100,0 4 Restlevetiden vurderes til at være opbrugt. 
Umiddelbar udskiftning af rørsystem anbefales  

233v  BC  92,5 4 Restlevetiden vurderes til at være opbrugt. 
Umiddelbar udskiftning af rørsystem anbefales 

77  BK  ‐13,2 1 15 – 20 år 

77  BV  9,4 1 15 – 20 år 

77  BC  17,0 1 15 – 20 år 

87  BK  ‐4,6 1 15 – 20 år 

87  BV  32,3 2 10 – 15 år 

87  BC  17,0 1 15 – 20 år 

PD 50  BK  ‐4,6 1 15 – 20 år 

PD 50  BV  100,0 4 Restlevetiden vurderes til at være opbrugt. 
Umiddelbar udskiftning af rørsystem anbefales 

PD 50  BC  17,0 1 15 – 20 år 

PD 51  BK  ‐4,6 1 15 – 20 år 

  



 

 

Mærkning  Type  Reduktion 
i % 

Kvalitets‐ 
klasse 

Restlevetid vurderes til at være 

PD 51  BV  100,0 4 Restlevetiden vurderes til at være opbrugt. 
Umiddelbar udskiftning af rørsystem anbefales 

PD 51  BC  44,6 3 5 – 10 år 

PD 55 ‐ OP  BK  1,5 1 15 – 20 år 

PD 55 ‐ OP  BV  13,8 1 15 – 20 år 

PD 55 ‐ OP  BC  44,6 3 5 – 10 år 

PD 60  BK  1,4 1 15 – 20 år 

PD 60  BV  20,0 2 10 – 15 år 

PD 60  BC  32,1 2 10 – 15 år 

Blok G  BK  20,0 2 10 – 15 år 

Blok G  BV  50,8 3 10 – 15 år 

Blok G  BC  9,4 1 15 – 20 år 
På grund af kraftig belægning/tilstopning af 
rørprøve med korrosionsprodukter anbefales en 
umiddelbar udskiftning 

Blok E  BK  ‐4,6 1 15 – 20 år 

Blok E  BV  44,6 3 5 – 10 år 

Blok E  BC  62,3 4 5 – 10 år 

Tabel 5: Opsummering af vurderet restlevetid (fortsat) 

 

Som nævnt tidligere, anbefales der ved udskiftninger og større reparationer, at der 

anvendes rustfrie stålrør, samlet med presfittings.  

 

Ved total udskiftning til rustfri rør kan der anvendes presfittings udført i rødgods eller 

rustfrit stål. Ved deludskiftning må der kun anvendes fittings i rustfrit stål.  

 

Alternativt kan der foretages en total udskiftning af det varmeforzinkede rørsystem med 

kobberrør eller plastrør. 

 

Ved udskiftning af en del af systemet, eksempelvis det varme brugsvand eller cirkulationen 

i en bebyggelse, kan det rent praktisk nogle gange være formålstjenligt at udskifte alle tre 

rørføringer samtidig. 
 
 
Varmesystem 

Hvis de indleverede rørprøver fra varmesystemet er repræsentative for varmesystemets 

tilstand, er det vores vurdering, at systemets tilstand er ganske god og set ud fra et 

korrosionsmæssigt synspunkt, er restlevetiden af systemet ganske lang (> 20 år), dog 

under forudsætning af, at driftsforholdene ikke ændres.  



 

 

 

 

 

 

Figur 1 Prøve mærket E. And 1, brugsvand koldt, 
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 2 Prøve mærket E. And 1, brugsvand koldt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  

 

 

 

Figur 3 Prøve mærket E. And 1, brugsvand koldt, 
rørprøve efter afrensning af korrosions-
produkter 
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Figur 4 Prøve mærket E. And 1, brugsvand varmt, 
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 5 Prøve mærket E. And 1, brugsvand varmt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 6 Prøve mærket E. And 1, brugsvand varmt,  
rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 



 

 

 

 

 

Figur 7 Prøve mærket E. And 1, brugsvand cirkulation, 
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 8 Prøve mærket E. And 1, brugsvand cirkulation, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 
 

 

 

 

Figur 9 Prøve mærket E. And 1, brugsvand cirkulation, 
rørprøve efter afrensning af 
korrosionsprodukter 
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Figur 10 Prøve mærket 18, brugsvand koldt,  
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 11 Prøve mærket 18, brugsvand koldt,  
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 12 Prøve mærket 18, brugsvand koldt,  
rørprøve efter afrensning af 
korrosionsprodukter 
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Figur 13 Prøve mærket 18, brugsvand varmt,  
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 14 Prøve mærket 18, brugsvand varmt,  
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 15 Prøve mærket 18, brugsvand varmt,  
rørprøve efter afrensning af 
korrosionsprodukter 



 

 

 

 

 

Figur 16 Prøve mærket 18, brugsvand cirkulation, 
rørprøve som modtaget 

  
 

 

 

 

Figur 17 Prøve mærket 18, brugsvand cirkulation, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 18 Prøve mærket 18, brugsvand cirkulation,  
rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 

 



 

 

 

 

 

Figur 19 Prøve mærket 23, brugsvand koldt,  
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 20 Prøve mærket 23, brugsvand koldt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  

 

 

 

Figur 21 Prøve mærket 23, brugsvand koldt, rørprøve 
efter afrensning af korrosionsprodukter 
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Figur 22 Prøve mærket 23, brugsvand varmt,  
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 23 Prøve mærket 23, brugsvand varmt,  
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 
 

 

 

 

Figur 24 Prøve mærket 23, brugsvand varmt, rørprøve 
efter afrensning af korrosionsprodukter 



 

 

 

 

 

Figur 25 Prøve mærket 23, brugsvand cirkulation, 
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 26 Prøve mærket 23, brugsvand cirkulation, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 
 

 

 

 

Figur 27 Prøve mærket 23, brugsvand cirkulation, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 
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Figur 28 Prøve mærket 23 3. tv, brugsvand koldt, 
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 29 Prøve mærket 23 3. tv, brugsvand koldt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

 
 
 

 

 

 

 

Figur 30 Prøve mærket 23 3. tv, brugsvand koldt, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 
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Figur 31 Prøve mærket 23 3. tv, brugsvand varmt, 
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 32 Prøve mærket 23 3. tv, brugsvand varmt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 33 Prøve mærket 23 3. tv, brugsvand varmt, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 



 

 

 

 

 

Figur 34 Prøve mærket 23 3. tv, brugsvand cirkulation, 
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 35 Prøve mærket 23 3. tv, brugsvand cirkulation, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  

 

 

 

Figur 36 Prøve mærket 23 3. tv, brugsvand cirkulation, rørprøve 
efter afrensning af korrosionsprodukter 

 



 

 

 

 

 

 

Figur 37 Prøve mærket 77, brugsvand koldt,  
rørprøve som modtaget 

  
 

 

 

 

Figur 38 Prøve mærket 77, brugsvand koldt,  
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 39 Prøve mærket 77, brugsvand koldt, rørprøve 
efter afrensning af korrosionsprodukter 
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Figur 40 Prøve mærket 77, brugsvand varmt,  
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 41 Prøve mærket 77, brugsvand varmt, 
 rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 
 

 

 

 

Figur 42 Prøve mærket 77, brugsvand varmt, rørprøve 
efter afrensning af korrosionsprodukter 



 

 

 

 

 

Figur 43 Prøve mærket 77, brugsvand cirkulation, 
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 44 Prøve mærket 77, brugsvand cirkulation, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 45 Prøve mærket 77, brugsvand cirkulation, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 

 
 
  



 

  1 

 

 

 

Figur 46 Prøve mærket 87, brugsvand koldt,  
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 47 Prøve mærket 87, brugsvand koldt,  
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 48 Prøve mærket 87, brugsvand koldt, rørprøve 
efter afrensning af korrosionsprodukter 
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Figur 49 Prøve mærket 87, brugsvand varmt,  
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 50 Prøve mærket 87, brugsvand varmt,  
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 
 

 

 

 

Figur 51 Prøve mærket 87, brugsvand varmt, rørprøve 
efter afrensning af korrosionsprodukter 



 

 

 

 

 

Figur 52 Prøve mærket 87, brugsvand cirkulation, 
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 53 Prøve mærket 87, brugsvand cirkulation, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  

 

 

 

Figur 54 Prøve mærket 87, brugsvand cirkulation, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 

 



 

 

 

 

 

 

Figur 55 Prøve mærket PD 50, brugsvand koldt, 
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 56 Prøve mærket PD 50, brugsvand koldt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 57 Prøve mærket PD 50, brugsvand koldt, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 
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Figur 58 Prøve mærket PD 50, brugsvand varmt, 
rørprøve som modtaget 

  
 
 

 

 

 

Figur 59 Prøve mærket PD 50, brugsvand varmt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 60 Prøve mærket PD 50, brugsvand varmt, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 



 

 

 

 

 

Figur 61 Prøve mærket PD 50, brugsvand cirkulation, 
rørprøve som modtaget 

  
 
 

 

 

 

Figur 62 Prøve mærket PD 50, brugsvand cirkulation, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 63 Prøve mærket PD 50, brugsvand cirkulation, rørprøve 
efter afrensning af korrosionsprodukter 
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Figur 64 Prøve mærket PD 51, brugsvand koldt, 
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 65 Prøve mærket PD 51, brugsvand koldt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 
 

 

 

 

Figur 66 Prøve mærket PD 51, brugsvand koldt, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 
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Figur 67 Prøve mærket PD 51, brugsvand varmt, 
rørprøve som modtaget 

  
 
 

 

 

 

Figur 68 Prøve mærket PD 51, brugsvand varmt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 69 Prøve mærket PD 51, brugsvand varmt, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 



 

 

 

 

 

Figur 70 Prøve mærket PD 51, brugsvand cirkulation, 
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 71 Prøve mærket PD 51, brugsvand cirkulation, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 72 Prøve mærket PD 51, brugsvand cirkulation, rørprøve 
efter afrensning af korrosionsprodukter 

 



 

 

 
 

 

 

 

Figur 73 Prøve mærket PD 55, brugsvand koldt, 
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 74 Prøve mærket PD 55, brugsvand koldt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  

 

 

 

Figur 75 Prøve mærket PD 55, brugsvand koldt, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 
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Figur 76 Prøve mærket PD 55, brugsvand varmt, 
rørprøve som modtaget 

  
 

 

 

 

Figur 77 Prøve mærket PD 55, brugsvand varmt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  

 

 

 

Figur 78 Prøve mærket PD 55, brugsvand varmt, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 



 

 

 

 

 

Figur 79 Prøve mærket PD 55, brugsvand cirkulation, 
rørprøve som modtaget 

  
 
 

 

 

 

Figur 80 Prøve mærket PD 55, brugsvand cirkulation, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 81 Prøve mærket PD 55, brugsvand cirkulation, rørprøve 
efter afrensning af korrosionsprodukter 
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Figur 82 Prøve mærket PD 60, brugsvand koldt, 
rørprøve som modtaget 

  

 

 

 

Figur 83 Prøve mærket PD 60, brugsvand koldt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  

 

 

 

Figur 84 Prøve mærket PD 60, brugsvand koldt, rørprøve efter 
afrensning af korrosions-produkter 
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Figur 85 Prøve mærket PD 60, brugsvand varmt, 
rørprøve som modtaget 

  
 
 

 

 

 

Figur 86 Prøve mærket PD 60, brugsvand varmt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 87 Prøve mærket PD 60, brugsvand varmt, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 



 

 

 

 

 

Figur 88 Prøve mærket PD 60, brugsvand cirkulation, 
rørprøve som modtaget 

  
 
 

 

 

 

Figur 89 Prøve mærket PD 60, brugsvand cirkulation, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 
 

 

 

 

Figur 90 Prøve mærket PD 60, brugsvand cirkulation, rørprøve 
efter afrensning af korrosionsprodukter 

 



 

 

 

 

 

 

Figur 91 Prøve mærket BLOK G, brugsvand koldt, 
rørprøve som modtaget 

  
 
 

 

 

 

Figur 92 Prøve mærket BLOK G, brugsvand koldt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  

 

 

 

Figur 93 Prøve mærket BLOK G, brugsvand koldt, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 
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Figur 94 Prøve mærket BLOK G, brugsvand varmt, 
rørprøve som modtaget 

  
 
 

 

 

 

Figur 95 Prøve mærket BLOK G, brugsvand varmt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  

 

 

 

Figur 96 Prøve mærket BLOK G, brugsvand varmt, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 



 

 

 

 

 

Figur 97 Prøve mærket BLOK G, brugsvand cirkulation, 
rørprøve som modtaget 

  
 
 

 

 

 

Figur 98 Prøve mærket BLOK G, brugsvand cirkulation, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 
 

 

 

 

Figur 99 Prøve mærket BLOK G, brugsvand cirkulation, rørprøve 
efter afrensning af korrosionsprodukter 
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Figur 100 Prøve mærket BLOK E, brugsvand koldt, 
rørprøve som modtaget 

  
 
 

 

 

 

Figur 101 Prøve mærket BLOK E, brugsvand koldt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  

 

 

 

Figur 102 Prøve mærket BLOK E, brugsvand koldt, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 



 

  2 

 

 

 

Figur 103 Prøve mærket BLOK E, brugsvand varmt, 
rørprøve som modtaget 

  
 

 

 

 

Figur 104 Prøve mærket BLOK E, brugsvand varmt, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  

 

 

 

Figur 105 Prøve mærket BLOK E, brugsvand varmt, rørprøve efter 
afrensning af korrosionsprodukter 



 

 

 

 

 

Figur 106 Prøve mærket BLOK E, brugsvand cirkulation, 
rørprøve som modtaget 

  
 
 

 

 

 

Figur 107 Prøve mærket BLOK E, brugsvand cirkulation, 
rørprøve efter langsgående gennemskæring 

  
 
 

 

 

 

Figur 108 Prøve mærket BLOK E, brugsvand cirkulation, rørprøve 
efter afrensning af korrosionsprodukter 

 



 

 

 
 

 

 

 

Figur 109 Varmerør mærket 12, som modtaget 
  

 

 

 

 

Figur 110 Varmerør mærket 12, efter langsgående 
gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 111 Varmerør mærket 12, efter afrensning af 
korrosionsprodukter 

  
 



 

 

 

 

 

Figur 112 Varmerør mærket 28, som modtaget 
  

 

 

 

 

Figur 113 Varmerør mærket 28, efter langsgående 
gennemskæring 

  

 

 

 

Figur 114 Varmerør mærket 28, efter afrensning af 
korrosionsprodukter 

  
 



 

 

 

 

 

 

Figur 115 Varmerør mærket 29, som modtaget 
  

 

 

 

 

Figur 116 Varmerør mærket 29, efter langsgående 
gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 117 Varmerør mærket 29, efter afrensning af 
korrosionsprodukter 

  
 
  



 

 

 

 

 

Figur 118 Varmerør mærket 38, som modtaget 
  

 

 

 

 

Figur 119 Varmerør mærket 38, efter langsgående 
gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 120 Varmerør mærket 38, efter afrensning af 
korrosionsprodukter 

  
 
  



 

 

 

 

 

Figur 121 Varmerør mærket 57, som modtaget 
  

 
 

 

 

 

Figur 122 Varmerør mærket 57, efter langsgående 
gennemskæring 

  
 
 

 

 

 

Figur 123 Varmerør mærket 57, efter afrensning af 
korrosionsprodukter 

  
 
 



 

 

 

 

 

Figur 124 Varmerør mærket 77-87, som modtaget 
  

 
 

 

 

 

Figur 125 Varmerør mærket 77-87, efter langsgående 
gennemskæring 

  
 

 

 

 

Figur 126 Varmerør mærket 77-87, efter afrensning af 
korrosionsprodukter 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAG 1  Vejledning i valg af metalliske materialer 
i vandinstallationer baseret på 
vandkemien i Frederikshavn Vand A/S’ 
forsyningsområde 

   (9 bilagssider inklusive denne side) 
 
 
  



Vejledning i valg af metalliske materialer i  
vandinstallationer baseret på vandkemien i  
Frederikshavn Vand A/S' forsyningsområde 

 

 
 
Frederikshavn Vand A/S har lavet en vurdering af, hvilke materialer der kan benyt-
tes i vandinstallationer i vores forsyningsområde.  
 
Vurderingen er udført på baggrund af anbefalingerne i Miljøstyrelsens arbejdsrap-
port nr. 12 (2005) samt DS 439.  
 
Derudover er GEUS’s Jupiter database benyttet til at fremskaffe analysedata for 
renvandskvaliteten fra de enkelte vandværker. Der er brugt renvandsanalyser fra 
perioden 2003 – 2009 med undtagelse af Skagen Vandværk, hvor der kun er benyt-
tet data fra 2007 – 2009. 
 
Der er foretaget vurderinger af renvandet leveret fra følgende 6 vandværker: 
 
 Skagen  
 Bunken 
 Tolne 
 Åsted 
 Ørnedal 
 Sæbygård 

 
Se beregningerne af materialernes egnethed og de benyttede rentvandsdata i ved-
lagte bilag. 
 
I nedenstående tabel er opstillet en samlet oversigt. 
 
 

Materiale/Vandværk Varmforzinket 
stål 

Kobber* Fortinnet 
kobber* 

Rustfrit stål PEX/PVC-C 

Skagen uegnet √ √ uegnet** √ 
Bunken uegnet begrænset 

egnet *** 
√ √ √ 

Tolne √**** √ √ √ √ 
Åsted √**** √ √ √ √ 
Ørnedal √**** √ √ √ √ 
Sæbygård √**** √ √ √ √ 

http://jupiter.geus.dk/DitDrikkevand/VVList?kommuneanlaeg=813&anlaegstype=VV
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*  Der er krav til vandhastigheden ved brug af disse materialer – se DS439 for nærmere information 
**  Rustfrit stål fabrikater specifikt godkendt op til 250 mg/l klorid er egnet 
***  Indholdet af hydrogenkarbonat i vandet ligger lige på grænsen af det tilladelige 
****  Der måles meget små indhold af aggressiv kuldioxid i enkelte analyser over de 5 år. De få positive 

målinger kan skyldes usikkerhed ved analysen, men aggressiv kuldioxid må ikke forekomme i 
vandet, hvis der benyttes varmforzinket stål.  

 
Der kan opstå ændringer i anbefalingerne i tabellen, hvis 
 

1. kvaliteten af vandet i boringerne ændres eller 
2. der indvindes fra nye boringer eller  
3. krydsfeltet for indvindingen ændres eller  
4. doseringen af kemikalier til vandbehandlingen ændres 

 
Ved sammenblanding af forskellige vandtyper i ledningsnettet skal man være op-
mærksom på, at der kan forekomme lokale variationer i materialers egnetheden. 
Hvis der fx ledes vand fra Skagen til dele af Bunken forsyningsområde, vil rustfrit 
stål ikke være egnet i dette område, medmindre det specifikt er godkendt af leve-
randøren op til 250 mg/l klorid.  
 
Alle anbefalinger i denne pjece er vejledende. Frederikshavn Vand A/S påtager sig 
ikke ansvar for anbefalingerne. Du er som bygherre, rådgiver og vvs-mester ansvar-
lig for valg af materialer i forbrugernes installationer. Du skal derfor søge information 
om vandkvaliteten i det aktuelle område, inden du planlægger og udfører vandinstal-
lationer. Desuden skal du vælge materialer, som opfylder de krav, som den aktuelle 
vandkvalitet kræver. 
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Bilag 

 
 

Vurdering af egnethed af rørmaterialer til brugsvandsinstallationer
(baseret på Miljøstyrelsen arbejdsrapport nr 12/2005 samt DS 439)

Baggrundsdata
Vandtype
Vand fra
Analysedato
Beregning udført af
Beregning udført dato

Vandkvalitet (data indtastes)

 Min Max Kommentar
Hydrogenkarbonat mg/l HCO3 169 169 188 -
Klorid mg/l Cl 220 200 220 -
Sulfat mg/l SO4 9 7 9 -
Calcium mg/l Ca 42 42 45 -
pH - 7,8 7,8 8,3 -
Agg. CO2 mg/l 0 < 2 < 2 -

Krav og bedømmelse ( ok eller uegnet )

Materiale Krav til vandkemi m.m. Værdi Bedømmelse
100 mg/l < HCO3 < 300 mg/l 169 ok
(Cl + 2*SO4)/HCO3 < 1 (NB: beregnet i mol) 2,31 uegnet
Ca > 20 mg/l 42 ok
pH > 7 7,8 ok
Agg. CO2 < 2 0 ok
Elektrolyse på anlæg for varmt brugsvand
Materialet er uegnet ved lavt vandforbrug
100 mg/l < HCO3 < 240 mg/l 169 ok
7,5 < pH < 9 7,8 ok
HCO3 / (2*SO4) > 1 (NB: beregnet i mg/l) 9,39 ok
Krav til vandhastighed - se DS439
7,5 < pH < 9 7,8 ok
Krav til vandhastighed - se DS439
Cl < 150 mg/l 220 uegnet
Enkelte fabrikater er godkendt op til 250 mg/l Cl - tjek hos leverandør

PEX og PVC-C ingen krav ok

Vejledning til bedømmelse
For at et materiale er egnet skal alle krav til det være opfyldt - dvs. være markeret 'OK'

Docs nr. 549009
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Fortinnet kobber

Interval i perioden

Rentvand
Skagen Vandværk

2007 - 2009
PEN/Krüger
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4 af 8 
 

 
  

Vurdering af egnethed af rørmaterialer til brugsvandsinstallationer
(baseret på Miljøstyrelsen arbejdsrapport nr 12/2005 samt DS 439)

Baggrundsdata
Vandtype
Vand fra
Analysedato
Beregning udført af
Beregning udført dato

Vandkvalitet (data indtastes)

Min Max Kommentar
Hydrogenkarbonat mg/l HCO3 92 92 103 -
Klorid mg/l Cl 69 48 69 -
Sulfat mg/l SO4 29 26 29 -
Calcium mg/l Ca 35 35 40 -
pH - 7,7 7,7 8,6 -
Agg. CO2 mg/l 0 < 2 4 én analyse > 2

Krav og bedømmelse ( ok eller uegnet )

Materiale Krav til vandkemi m.m. Værdi Bedømmelse
100 mg/l < HCO3 < 300 mg/l 92 uegnet
(Cl + 2*SO4)/HCO3 < 1 (NB: beregnet i mol) 1,69 uegnet
Ca > 20 mg/l 35 ok
pH > 7 7,7 ok
Agg. CO2 < 2 0 ok
Elektrolyse på anlæg for varmt brugsvand
Materialet er uegnet ved lavt vandforbrug
100 mg/l < HCO3 < 240 mg/l 92 uegnet
7,5 < pH < 9 7,7 ok
HCO3 / (2*SO4) > 1 (NB: beregnet i mg/l) 1,59 ok
Krav til vandhastighed - se DS439
7,5 < pH < 9 7,7 ok
Krav til vandhastighed - se DS439
Cl < 150 mg/l 69 ok
Enkelte fabrikater er godkendt op til 250 mg/l Cl - tjek hos leverandør

PEX og PVC-C ingen krav ok

Vejledning til bedømmelse
For at et materiale er egnet skal alle krav til det være opfyldt - dvs. være markeret 'OK'

Docs nr. 549009

Rusfrit stål
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Fortinnet kobber

Interval i perioden
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Vurdering af egnethed af rørmaterialer til brugsvandsinstallationer
(baseret på Miljøstyrelsen arbejdsrapport nr 12/2005 samt DS 439)

Baggrundsdata
Vandtype
Vand fra
Analysedato
Beregning udført af
Beregning udført dato

Vandkvalitet (data indtastes)

Min Max Kommentar
Hydrogenkarbonat mg/l HCO3 160 160 163 -
Klorid mg/l Cl 32 26 32 -
Sulfat mg/l SO4 47 40 47 -
Calcium mg/l Ca 58 58 69 -
pH - 7,7 7,7 8,1 -
Agg. CO2 mg/l 0 < 2 2 én analyser på 2

Krav og bedømmelse ( ok eller uegnet )

Materiale Krav til vandkemi m.m. Værdi Bedømmelse
100 mg/l < HCO3 < 300 mg/l 160 ok
(Cl + 2*SO4)/HCO3 < 1 (NB: beregnet i mol) 0,72 ok
Ca > 20 mg/l 58 ok
pH > 7 7,7 ok
Agg. CO2 < 2 0 ok
Elektrolyse på anlæg for varmt brugsvand
Materialet er uegnet ved lavt vandforbrug
100 mg/l < HCO3 < 240 mg/l 160 ok
7,5 < pH < 9 7,7 ok
HCO3 / (2*SO4) > 1 (NB: beregnet i mg/l) 1,70 ok
Krav til vandhastighed - se DS439
7,5 < pH < 9 7,7 ok
Krav til vandhastighed - se DS439
Cl < 150 mg/l 32 ok
Enkelte fabrikater er godkendt op til 250 mg/l Cl - tjek hos leverandør

PEX og PVC-C ingen krav ok

Vejledning til bedømmelse
For at et materiale er egnet skal alle krav til det være opfyldt - dvs. være markeret 'OK'

Docs nr. 549009

Rusfrit stål
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Vurdering af egnethed af rørmaterialer til brugsvandsinstallationer
(baseret på Miljøstyrelsen arbejdsrapport nr 12/2005 samt DS 439)

Baggrundsdata
Vandtype
Vand fra
Analysedato
Beregning udført af
Beregning udført dato

Vandkvalitet (data indtastes)

Min Max Kommentar
Hydrogenkarbonat mg/l HCO3 133 133 151 -
Klorid mg/l Cl 49 29 49 -
Sulfat mg/l SO4 29 25 29 -
Calcium mg/l Ca 44 44 55 -
pH - 7,8 7,8 8,2 -
Agg. CO2 mg/l 0 < 2 4 én analyse på 4

Krav og bedømmelse ( ok eller uegnet )

Materiale Krav til vandkemi m.m. Værdi Bedømmelse
100 mg/l < HCO3 < 300 mg/l 133 ok
(Cl + 2*SO4)/HCO3 < 1 (NB: beregnet i mol) 0,91 ok
Ca > 20 mg/l 44 ok
pH > 7 7,8 ok
Agg. CO2 < 2 0 ok
Elektrolyse på anlæg for varmt brugsvand
Materialet er uegnet ved lavt vandforbrug
100 mg/l < HCO3 < 240 mg/l 133 ok
7,5 < pH < 9 7,8 ok
HCO3 / (2*SO4) > 1 (NB: beregnet i mg/l) 2,29 ok
Krav til vandhastighed - se DS439
7,5 < pH < 9 7,8 ok
Krav til vandhastighed - se DS439
Cl < 150 mg/l 49 ok
Enkelte fabrikater er godkendt op til 250 mg/l Cl - tjek hos leverandør

PEX og PVC-C ingen krav ok

Vejledning til bedømmelse
For at et materiale er egnet skal alle krav til det være opfyldt - dvs. være markeret 'OK'

Docs nr. 549009

Rusfrit stål

07.08.2009
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Vurdering af egnethed af rørmaterialer til brugsvandsinstallationer
(baseret på Miljøstyrelsen arbejdsrapport nr 12/2005 samt DS 439)

Baggrundsdata
Vandtype
Vand fra
Analysedato
Beregning udført af
Beregning udført dato

Vandkvalitet (data indtastes)

Min Max Kommentar
Hydrogenkarbonat mg/l HCO3 117 117 127 -
Klorid mg/l Cl 45 36 45 -
Sulfat mg/l SO4 16 7 16 -
Calcium mg/l Ca 34 34 36 -
pH - 7,6 7,6 8 -
Agg. CO2 mg/l 0 < 2 2 én analyse på 2

Krav og bedømmelse ( ok eller uegnet )

Materiale Krav til vandkemi m.m. Værdi Bedømmelse
100 mg/l < HCO3 < 300 mg/l 117 ok
(Cl + 2*SO4)/HCO3 < 1 (NB: beregnet i mol) 0,84 ok
Ca > 20 mg/l 34 ok
pH > 7 7,6 ok
Agg. CO2 < 2 0 ok
Elektrolyse på anlæg for varmt brugsvand
Materialet er uegnet ved lavt vandforbrug
100 mg/l < HCO3 < 240 mg/l 117 ok
7,5 < pH < 9 7,6 ok
HCO3 / (2*SO4) > 1 (NB: beregnet i mg/l) 3,66 ok
Krav til vandhastighed - se DS439
7,5 < pH < 9 7,6 ok
Krav til vandhastighed - se DS439
Cl < 150 mg/l 45 ok
Enkelte fabrikater er godkendt op til 250 mg/l Cl - tjek hos leverandør

PEX og PVC-C ingen krav ok

Vejledning til bedømmelse
For at et materiale er egnet skal alle krav til det være opfyldt - dvs. være markeret 'OK'
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Vurdering af egnethed af rørmaterialer til brugsvandsinstallationer
(baseret på Miljøstyrelsen arbejdsrapport nr 12/2005 samt DS 439)

Baggrundsdata
Vandtype
Vand fra
Analysedato
Beregning udført af
Beregning udført dato

Vandkvalitet (data indtastes)

Min Max Kommentar
Hydrogenkarbonat mg/l HCO3 105 105 125 -
Klorid mg/l Cl 40 21 40 én analyse 50
Sulfat mg/l SO4 25 16 25 -
Calcium mg/l Ca 34 34 47 -
pH - 7,6 7,6 8,1 -
Agg. CO2 mg/l 0 < 2 3 énkelt analyse 3

Krav og bedømmelse ( ok eller uegnet )

Materiale Krav til vandkemi m.m. Værdi Bedømmelse
100 mg/l < HCO3 < 300 mg/l 105 ok
(Cl + 2*SO4)/HCO3 < 1 (NB: beregnet i mol) 0,96 ok
Ca > 20 mg/l 34 ok
pH > 7 7,6 ok
Agg. CO2 < 2 0 ok
Elektrolyse på anlæg for varmt brugsvand
Materialet er uegnet ved lavt vandforbrug
100 mg/l < HCO3 < 240 mg/l 105 ok
7,5 < pH < 9 7,6 ok
HCO3 / (2*SO4) > 1 (NB: beregnet i mg/l) 2,10 ok
Krav til vandhastighed - se DS439
7,5 < pH < 9 7,6 ok
Krav til vandhastighed - se DS439
Cl < 150 mg/l 40 ok
Enkelte fabrikater er godkendt op til 250 mg/l Cl - tjek hos leverandør

PEX og PVC-C ingen krav ok

Vejledning til bedømmelse
For at et materiale er egnet skal alle krav til det være opfyldt - dvs. være markeret 'OK'

Docs nr. 549009

Rusfrit stål
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BILAG 2  Observationer i forbindelse med visuel 
vurdering af rørprøver fra brugsvands-
installation 
(7 bilagssider inklusive denne side) 

  



Mærkning Type Udseende som modtaget  Udseende efter langsgående 
gennemskæring 

Udseende efter afrensning af 
korrosionsprodukter 

E. And 1  BK  Intet at bemærke  Rødlig belægning med enkelte store 
gullige korrosionstuer 

Store områder med general korrosion ‐ lav 
korrosionsdybde   

E. And 1  BV  Intet at bemærke  Mange voluminøse rødlige 
korrosionstuer 

Kraftig generel korrosion og generel 
reduktion af godstykkelsen 

E. And 1  BC  Intet at bemærke  Tyk rødlig belægning, indikation af lokal 
korrosion  

Generel korrosion med moderat 
korrosionsdybde 

18  BK  Intet at bemærke, rester af gammel 
isolering, ingen tegn på lækage 

Tynd hvidlig belægning ‐ ingen tegn på 
korrosion 

Ingen tegn på korrosion 

18  BV  Intet at bemærke  Kraftig belægning af rødlige 
korrosionsprodukter 

Generel korrosion i den ene rørhalvdel, 
mens den anden rørhalvdel er uangrebet 

18  BC  Intet at bemærke, der var ingen lysning i 
røret – stoppet af korrosionsprodukter 

Meget kraftige rødlige 
korrosionsprodukter 

Kraftig generel korrosion og generel 
reduktion af godstykkelsen 

 

  



Mærkning Type Udseende som modtaget  Udseende efter langsgående 
gennemskæring 

Udseende efter afrensning af 
korrosionsprodukter 

23  BK  Malet rør – bøjning, ingen synlige lækager  Tyk belægning af korrosionsprodukter ‐ 
omfanget tiltager hen mod bøjning 

Generel korrosion tiltagende hen imod 
bøjning ‐ lav korrosionsdybde 

23  BV  Malet rør, ingen synlige lækager  Meget tykke rødlige korrosions‐
produkter 

Kraftig generel korrosion og generel 
reduktion af godstykkelsen 

23  BC  Intet at bemærke  Tynde hvidlige korrosionsprodukter  Ingen tegn på korrosion 

233v  BK  Malet rør, ingen tegn på lækage  Tynde gullige belægninger   Meget dybe lokale korrosioner, rørprøven 
gennemtæret 4 ‐ 5 steder 

233v  BV  Malet rør, 4‐5 indikationer på lækager 
(rustblomster) 

Større korrosionstuer og tykke rødlige 
korrosionsprodukter 

Kraftig generel korrosion omkring samling ‐ 
samme reduktion i godstykkelse pga. 
gevind, bevirker næsten en gennemtæring 

233v  BC  Malet rør, rørprøve med union, næsten 
ingen lysning 

Tykke korrosionsprodukter omkring 
samling, i rest af rørprøven tynde 
belægninger af korrosionsprodukter 

Ingen tegn på korrosion 

 

  



Mærkning Type Udseende som modtaget  Udseende efter langsgående 
gennemskæring 

Udseende efter afrensning af 
korrosionsprodukter 

77  BK  Malet rør, ventil, afproppet T‐stykke  Tynd belægning af korrosionsprodukter, 
lidt kraftigere hen mod ventil 

Let overfladekorrosion ‐ ringe 
korrosionsdybde 

77  BV  Malet rør, intet at bemærke  Mørk belægning af korrosionsprodukter 
‐ enkelte korrosionstuer 

Generel korrosion 

77  BC  Malet rør, intet at bemærke  Fastsiddende belægning af 
korrosionsprodukter 

Generel korrosion 

87  BK  Intet at bemærke  Tynd fastsiddende gullig belægning  Ingen tegn på korrosion 

87  BV  Intet at bemærke  Tynd fastsiddende rød/brun belægning ‐ 
indikation på grubetæring 

Grubetæring, der går over i generel 
korrosion 

87  BC  Intet at bemærke  Tynd mørkebrun belægning  Områder med lokal korrosion afløst af 
områder uden korrosion, moderat 
korrosionsdybde 

 

  



Mærkning Type Udseende som modtaget  Udseende efter langsgående 
gennemskæring 

Udseende efter afrensning af 
korrosionsprodukter 

PD 50  BK  Intet at bemærke  Tynd gullig belægning ‐ ingen tegn på 
korrosion 

Ingen tegn på korrosion 

PD 50  BV  Gevindsamling på rørprøve  I en del af rørprøven er der mange 
korrosionstuer og grubetæring ‐ i anden 
halvdel er der en tynd brunlig belægning 

Mange grubeformede korrosionsangreb ‐ 2 
lækager i indleveret prøve 

PD 50  BC  Intet at bemærke  En del korrosionstuer og tegn på 
grubetæring 

Mange grubeformede korrosionsangreb 

PD 51  BK  Intet at bemærke  Tynd gullig belægning  Ingen tegn på korrosion 

PD 51  BV  Intet at bemærke, næsten ingen lysning i 
rørprøve 

Mange korrosionstuer, grubetæring  Mange korrosionsangreb ‐ 2 
gennemtæringer 

PD 51  BC  Intet at bemærke  Mørkebrun belægning af 
korrosionsprodukter, en del 
korrosionstuer 

Dybe grubeformede korrosionsangreb 

 

  



Mærkning Type Udseende som modtaget  Udseende efter langsgående 
gennemskæring 

Udseende efter afrensning af 
korrosionsprodukter 

PD 55 ‐ 
OP 

BK  Let overfladerust, ingen tegn på lækager  Tynd gullig belægning ‐ ingen 
korrosionstuer 

Ingen tegn på korrosion 

PD 55 ‐ 
OP 

BV  Intet at bemærke  Mange korrosionstuer, tegn på 
grubetæring 

Generel korrosion 

PD 55 ‐ 
OP 

BC  Intet at bemærke  Tyk belægning af korrosionsprodukter ‐ 
korrosionstuer ‐ grubetæring 

Generel korrosion 

PD 60  BK  Intet at bemærke  Gullig store korrosionstuer, ellers 
mørkebrun belægning 

Store områder med general korrosion ‐ lav 
korrosionsdybde   

PD 60  BV  Intet at bemærke  Brunlig belægning af 
korrosionsprodukter, enkelte 
korrosionstuer 

Forholdsvise dybe lokale korrosionsgruber 

PD 60  BC  Intet at bemærke  Store korrosionstuer ‐ tilstopning af rør  Generel korrosion 

 

  



Mærkning Type Udseende som modtaget  Udseende efter langsgående 
gennemskæring 

Udseende efter afrensning af 
korrosionsprodukter 

Blok G  BK  Intet at bemærke  Store gullige korrosionstuer, ellers tynd 
mørkebrun belægning 

Generel korrosion hen i mod samling  

Blok G  BV  Intet at bemærke  Store korrosionstuer ‐ tegn på 
grubetæring, mørkebrun belægning 

Lokale korrosionsgruber med stor dybde 

Blok G  BC  Intet at bemærke, næsten tilstoppet af 
korrosionsprodukter 

Tynd mørkebrun belægning, enkelte 
korrosionstuer 

Generel korrosion  

Blok E  BK  Intet at bemærke  Store korrosionstuer i den ene 
rørhalvdel, ellers mørke belægning 

Områder med generel korrosion  

Blok E  BV  Intet at bemærke  Enkelte store korrosionstuer  Kraftig grubeformede korrosionsangreb 

Blok E  BC  Intet at bemærke  Mange store korrosionstuer ‐ rør næsten 
tillukket 

Mange grubeformede korrosionsangreb 
med stor korrosionsdybde 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAG 3 Graf over reduktion i godstykkelse i 
rørprøver fra brugsvandssystemet  
(2 bilagssider inklusive denne side) 
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BILAG 4 Observationer i forbindelse med visuel 

vurdering af rørprøver fra varme-
systemet  
(2 bilagssider inklusive denne side) 

  



 

Rørprøver fra varmesystem 

Mærkning  Dimension  Udseende som 
modtaget 

Udseende efter langsgående 
gennemskæring 

Udseende efter udsyring  Godstykkelse 

12  Dy 76,3  Reparations‐ 
svejsning 

Tynd, sort belægning,            
årsag til reparationssvejsning kendes 
ikke 

Bløde grubeformede korrosionsangreb 
langs røret. Oprindelse af 
korrosionsangreb kan ikke fastlægges 

Ned til 1,8 mm 

28  Dy 76,3  Svejst samling, 
ingen tegn på lækage 

Tynd sort fastsiddende belægning  Ikke fuldstændig gennembrænding af 
svejsning, men ingen tegn på korrosion 3,6 mm 

29  Dy 76,3  Intet at bemærke  Tynd, sort belægning,  
ingen tegn på lokal korrosion 

Ingen tegn på lokal korrosion, 
indikation af vandstandslinje  3 mm 

38  Dy 76,3  Let overfladerust –  
kun på den ene halvdel 

Sort belægning,  
indikation af punktformig 
tæringsangreb 

Mange punktformige 
korrosionsangreb, men med ringe 
dybde < 0,1 mm 

3 mm 

57  Dy 76,3  Let overfladerust  Tynd sort belægning, tendens til 
afskalning 

Lokale korrosionsangreb, men med 
ringe dybde < 0,1 mm  3 mm 

77‐87  Dy 89,4  Intet at bemærke  Tynd, sort belægning, 
ingen tegn på lokal korrosion 

Ingen tegn på korrosion 
4 mm 

 



 

 

 


