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Tilbagestrømningssikringer 
DS/EN 1717 og DS 439 

BR10 kap 8.4.2.1, Stk. 2.  

 Koldt vand skal ved samtlige tapsteder i 

fysisk, kemisk og bakteriologisk henseende 

opfylde de krav, der fremgår af 

Miljøministeriets bekendtgørelse om 

vandkvalitet og tilsyn med 

vandforsyningsanlæg. 

 Der skal være en passende 

koldtvandstemperatur uden besværende 

ventetid. Bestemmelsen gælder ikke for anlæg, 

der er omfattet af kap. 8.4.1, stk. 8, eller for 

specielle installationer for vand til teknisk brug. 



BR10 kap 8.4.2.1 

 
Stk. 3  
 Til sikring af vandforsyningsanlægget imod forurening, der strømmer 

tilbage i drikkevandsinstallationen, skal der monteres en 
tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens 
indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning. 

 Stk. 4  
 Vandinstallationer skal udformes, så behandlet vand og vand, der er 

tappet ved et tapsted, ikke kan strømme tilbage til 
drikkevandsinstallationen. 

  
 (8.4.2.1, stk. 3 og 4)  
 I drikkevandsinstallationer afpasses foranstaltninger til sikring mod 

tilbagestrømning af behandlet vand efter det behandlede vands 
sundhedsfarlighed og installationernes art og brug. 
 

 Der henvises til DS/EN 1717, Sikring mod forurening af drikkevand i 
vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer. 
 

 Der henvises til Rørcenter Anvisning 015, Sikring mod forurening af 
drikkevand i vandinstallationer. 
 
 



Sikring af vandforsyningen generelt 

8.4.2.1 Stk. 3  
 Til sikring af vandforsyningsanlægget imod forurening, der strømmer 

tilbage i drikkevandsinstallationen, skal der monteres en 
tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens 
indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning. 

 



Sikring af vandforsyningen generelt 

DS 439 
 4.4 Forureningsrisiko 
 4.4.1 Sikring af drikkevandskvalitet 
 Installationer til drikkevand udføres således, at det vand, der kan tappes, opfylder 

kravene til drikkevand. 
 Foranstaltninger til sikring mod tilbagestrømning af behandlet vand afpasses 

efter det behandlede vands sundhedsfarlighed og installationernes art og 
brug. 

 Installationer til drikkevand skal udformes således, at vand, der er tappet ved et 
tapsted, og behandlet vand ikke kan strømme tilbage til drikkevandsinstallationen 
/16/. 

 Der henvises endvidere til DS/EN 1717, Sikring mod forurening af drikkevand i 
vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer. 

 Ved nyanlæg og væsentlig ændring af installationer skal der til sikring af 
vandforsyningsanlægget imod forurening hidrørende fra svigtende 
tilbagestrømningssikring fra installationsgenstande, vandvarmere, 
vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg m.m., monteres en til formålet godkendt 
/6/ /7/ tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens 
indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning /15/. Der henvises til 
DS/EN 1717, Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt 
generelle krav til tilbagestrømningssikringer. 

 I almindelige boliger kan anvendes en kontraventil, evt. monteret i 
ejendommens vandmåler. 



Sikring af vandforsyningen generelt 

DS/EN 1717 

 8 Sikring ved tilslutningen til det offentlige drikkevandssystem 
 
 Teknisk analyse af risikoen baseres på en undersøgelse af brugen af vandet i 

vandsystemet nedstrøms for forsyningspunktet, som er fastlagt af 
vandforsyningsmyndigheden eller i vedtægter. 

  
 En tilbagestrømningssikring skal installeres ved begyndelsen af 

drikkevandsinstallationen på et passende sted: 
  
  for alle husholdningsbrug og for de ikke-husholdningsmæssige 

brug, hvor indvendig undersøgelse er mulig og sikkerhederne tilstrækkelige, 
skal tilbagestrømningssikringen være en kontrollerbar kontraventil eller en 
kontraventil indbygget i vandmåleren. 

 
  for ikke-husholdningsbrug, hvor indvendig inspektion ikke er mulig, 

og for de anlæg, for hvilke sikkerhederne er utilstrækkelige, skal 
tilbagestrømningssikringen vælges efter den maksimale risiko, som kan opstå 
ved brug af vandet. 

 



Sikring af vandforsyningen generelt DS/EN 1717 
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Mediumskategorier efter DS/EN 1717 



Mediumskategorier efter DS/EN 1717 
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Tilbagestrømningssikringer 
DS/EN 1717 og DS 439 





Mediumkategori efter DS/EN 1717 

Kunne være mediekategori 4 Kunne være mediekategori 3 

Bilag B i DS/EN 1717 giver eksempler på  forskellige 

stoffers mediumkategori 

Der er endvidere eksempler i Rørcenter anvisning 

015 



Mediumskategorier efter DS/EN 1717 

 Hvor der er tale om komponenter der er enten obligatorisk, 

eller frivilligt VA godkendte vil det være således, at 

sikringen af komponenten vil fremgå af godkendelen. 

 

 Det vil derfor være således, at VA godkendelsen angiver 

følgende: 

 

– Mediumskategori 

 

– Sikring i henhold til denne 



Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLER 

Blødgøringsanlæg 

ALPHA COSMOS, POWERLINE 

 

 

På tilgangsledningen til anlægget skal endvidere monteres en kontrollerbar 

kontraventil min. mediumkategori 2, jf DS/EN 1717, svarende til sikringstype 

EA eller EC. 



Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLER 



Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLER 

Varmtvandsbeholder til fjernvarme- eller centralvarmeanlæg 

AROUNIVERSAL 

80 - 10.000 liter 

 

 



Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLER 

Skyllevand, Kogegrej   kategori 3 

 

Centralvarmevand uden tilsætningsstoffer Kategori 3 

Dette betyder, at tilslutning mellem centralvarmeanlæg og 

brugsvandsinstallation for påfyldning af centralvarmeanlæg skal være sikret i 

henhold til ovenstående. 



 Sammenkobling af brugsvand og varme med fast slangeforbindelse 
med korrekt tilbagestrømningssikring 

Mediumskategorier efter DS/EN 
1717 - EKSEMPLER 

CA 



Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLER 



Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLER 

Bækkenskyllere 

Sikring afhængig af hvordan maskinen er indrettet. 

 



Typer af tilbagestrømningssikringer 



Typer af tilbagestrømningssikringer 

 Sikkerhedsforanstaltninger 
 Generelt for de fem kategorier gælder følgende: 

 

 Ved kategori 5 er der krav om luftgab som sikring mod tilbagestrømning. 

 

 Ved kategori 4 er der krav om brug af fx RPZ-ventilen som sikring mod 

 tilbagestrømning, tilbagestrømningssikring med kontrollerbare trykzoner. 

Der kan også anvendes luftgab. 

 

 Ved kategori 3 er der valgmulighed mellem en dobbelt kontraventil, en 

tilbagestrømningssikring med forskellige ikke-kontrollerbare trykzoner,  

eller en vakuumventil *). 

 

 Ved kategori 2 er en kontrollerbar kontraventil tilstrækkelig sikring mod 

tilbagestrømning. Hvis trykket i udløbet er lig atmosfæretrykket (P = atm) kan 

en almindelig kontraventil anvendes. 

 

 Ved kategori 1 er der ikke krav om nogen sikkerhed mod tilbagestrømning 

  
 *) Under kategori 3 er nævnt, at en vakuumventil er tilstrækkelig sikring mod 

 Tilbagestrømning. Dette er kun for det tilfælde, hvor der opstår et undertryk 

 (trykket går af nettet). I det tilfælde, hvor trykket i det lokale system er større 

 end i det offentlige vandforsyningsnet, er en vakuumventil ikke tilstrækkelig, 

 der skal kontraventil løsningen benyttes.. 



Tilbagestrømningssikringer 
DS/EN 1717 

AA 



Leon Buhl, Teknologisk 

Institut, Industri & Energi 



Leon Buhl, Teknologisk 

Institut, Industri & Energi 

Tilbagestrømningssikringer 
DS/EN 1717 og DS 439 



Leon Buhl, Teknologisk 

Institut, Industri & Energi 

Tilbagestrømningssikringer 
DS/EN 1717 og DS 439 



Typer af tilbagestrømningssikringer. Luftgab 

  



Typer af tilbagestrømningssikringer. Luftgab 



Typer af tilbagestrømningssikringer. Luftgab 

  



Typer af tilbagestrømningssikringer. Luftgab 

  



Typer af tilbagestrømningssikringer. Luftgab 



Typer af tilbagestrømningssikringer. Luftgab 

  



Typer af tilbagestrømningssikringer.  



Tilbagestrømningssikringer 
DS/EN 1717 



Typer af tilbagestrømningssikringer. 



Typer af tilbagestrømningssikringer.  





Typer af tilbagestrømningssikringer. 



Typer af tilbagestrømningssikringer. 



Typer af tilbagestrømningssikringer. 



Tilbagestrømningssikringer 
DS/EN 1717 og Rørcenteranvisning 015 

8 Drift og vedligeholdelse 

I byggelovgivningen er det angivet, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige krav til byggeriet 

skal være opfyldt i hele bygningens levetid. Der stilles således krav om vedligeholdelse. 

Alle tilbagestrømningssikringer kræver vedligeholdelse. I Danmark findes der mange 

steder meget kalk i vandet og dette har en stor indvirkning på sikringernes funktion. 

Desuden vil mange sikringer ”satte sig”, hvis de i lang til er udsat for et ensartet tryk 

uden at komme i funktion 

Det er Bygningsreglementet, der angiver reglerne for drift & vedligeholdsvejledninger 

for forskelligt udstyr og komponenter i en vandinstallation. BR08 angiver følgende: 

8.4.1 stk. 12 

Der udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesvejledning, der skal foreligge ved ibrugtagning. 

Vejledningen skal indeholde et sæt hovedtegninger med oplysning om placering 

af alle komponenter, der kræver vedligeholdelse og kontrol. Vedligeholdelsen og 

kontrollen skal beskrives. 

 

DS/EN 806 del 5 
Drift og vedligehold af tilbagestrømningssikringer 



Tilbagestrømningssikringer 
Eksempel: 

Aarhus vand normalregulativ: 
 

8.1.3. 

Der skal ved nybyggeri samt ved væsentlige ændringer af installationen eller i 

anvendelsen af installationen etableres en tilbagestrømningssikring i overensstemmelse 

med DS/EN 1717, med mindre andet er aftalt med kommunalbestyrelsen.  

 

8.1.6 

Aarhus Vand kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som Aarhus Vand 

finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder 

etablering af tilbagestrømningssikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes 

i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden tilladelse fra Aarhus Vand.  

 

Aarhus Vand kan forlange dokumentation for, at den eller de krævede ændringer er 

udført.  



Vedligehold af tilbagestrømningssikringer. 



Vedligehold af tilbagestrømningssikringer. 



Vedligehold af tilbagestrømningssikringer. Eksempel 



Tankstation med 

værksted og bilvask 
Armatur skal være VA godkendt 

Der skal være indbygget en 

kontraventil i armaturet 

Det er ikke sikkert, at kontraventilen 

er tilstrækkeligt hvis der er kemikalier 

eller lignende som en 

slangeforbindelse kan komme i 

kontakt med. 



Landbrugets avls og driftsbygninger  



Sikring af hele installationer  

Fx byggevand 



Sikring af hele installationer 

fx kemisk industri 



Sikring af hele installationer 

fx rensningsanlæg 




