
Opfølgning på DS/EN 1717
Problemstilling ved anvendelse i praksis



Oversigt over indlæg

 Hvordan skal DS/EN 1717 egentlig forstås
 Sikring af godkendte komponenter og produkter
 Sikring af hele installationer af forskellig type
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BR10 kap 8.4.2.1

Stk. 3 Stk. 3 

 Til sikring af vandforsyningsanlTil sikring af vandforsyningsanlæægget imod forurening, der strgget imod forurening, der strøømmer tilbage i mmer tilbage i 
drikkevandsinstallationen, skal der monteres en tilbagestrdrikkevandsinstallationen, skal der monteres en tilbagestrøømningssikring pmningssikring påå
fordelingsledningen efter jordledningens indffordelingsledningen efter jordledningens indføøring i ejendommen og inden ring i ejendommen og inden 
afgrening til anden ledning.afgrening til anden ledning.

Stk. 4 Stk. 4 

 Vandinstallationer skal udformes, sVandinstallationer skal udformes, såå behandlet vand og vand, der er tappet behandlet vand og vand, der er tappet 
ved et tapsted, ikke kan strved et tapsted, ikke kan strøømme tilbage til drikkevandsinstallationen.mme 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 drikkevanDer henvises til DS/EN 1717, Sikring mod forurening af drikkevand i d i 
vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrvandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrøømningssikringer.mningssikringer.

 Der henvises til RDer henvises til Røørcenterrcenter--anvisning 015, Tilbagestranvisning 015, Tilbagestrøømningssikring af mningssikring af 
vandforsyningssystemervandforsyningssystemer.
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Sikring af vandforsyningen generelt

BR10 8.4.2.1 Stk. 3 BR10 8.4.2.1 Stk. 3 
 Til sikring af vandforsyningsanlTil sikring af vandforsyningsanlæægget imod forurening, gget imod forurening, 

der strder strøømmer tilbage i drikkevandsinstallationen, skal mmer tilbage i drikkevandsinstallationen, skal 
der monteres en der monteres en tilbagestrtilbagestrøømningssikringmningssikring ppåå
fordelingsledningen efter jordledningens indffordelingsledningen efter jordledningens indføøring i ring i 
ejendommen og inden afgrening til anden ledning.ejendommen og inden afgrening til anden ledning.



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 tilbagestrEn tilbagestrøømningssikring skal installeres ved begyndelsen af mningssikring skal installeres ved begyndelsen af 
drikkevandsinstallationen pdrikkevandsinstallationen påå et passende sted:et passende sted:

  for alle husholdningsbrug og for de ikkefor alle husholdningsbrug og for de ikke--husholdningsmhusholdningsmææssige ssige 
brugbrug, hvor indvendig undersøgelse er mulig og sikkerhederne tilstrækkelige, 
skal tilbagestrømningssikringen være en kontrollerbar kontraventil eller en 
kontraventil indbygget i vandmåleren.

  for ikkefor ikke--husholdningsbrughusholdningsbrug, 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.



BR10 kap 8.4.2.1

 Metoderne til sikring mod tilbagestrømning er angivet i DS 439, afsnit 4.4.1 og 
består af følgende anordninger: luftgab, kontraventil, kontrollerbar kontraventil, 
vakuumventil samt åben rørafbryder.

 I DS 439DS 439 er opstillet en oversigt over, hvor meget det angivne medie er 
forurenet (forureningsgrad), og hvilke sikringsmetoder, der kan anvendes for at 
forhindre tilbagestrømning. Det er risikoen for forurening (forureningsgraden), 
der bestemmer sikringsmetoden.

 DS/EN 1717 DS/EN 1717 er en europæisk standard. Denne standard er som udgangspunkt 
en frivillig/vejledende standard. Først når standarden indgår i en lov eller 
inddrages i regulativer/ bekendtgørelser mv. vil den få lovpligtig status. Det er 
derfor vigtigt, at gøre sig klart, at man ikke er forpligtet til at følge hele 
standarden, men kan vælge de dele, der passer ind i den øvrige danske 
lovgivning, og som passer med dansk tradition.



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.
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Mediumskategorier efter DS/EN 1717
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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 2mediumkategori 2, jf DS/EN 1717, svarende til sikringstype
EA eller EC.



Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLER



Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLER

Blødgøringsanlæg (afkarboniseringsanlæg)
Brita AquaQuell PURITY
type 300, 600 og 1200
BRITA PURITY QUELL ST
type 450, 600 og 1200

3 På tilgangsledningen til anlægget skal endvidere monteres en kontrollerbar
kontraventil min. medium katergori 2min. medium katergori 2, jf. DS/EN 1717, svarende til
sikringstype EA sikringstype EA eller EC.

4 I stedet for kontrollebar kontraventil kan der monteres en 
tilbagestrømningsventil,
som er godkendt til at erstatte en kontrollerbar kontraventil, som svarer til min.
medium kategori 2.medium kategori 2.



Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLER

Montering:
2 På tilgangsledningen til anlægget skal monteres en afspærringsventil.

3 På tilgangsledningen til anlægget skal endvidere monteres en kontrollerbar
kontraventil min. medium katergori 2, jf. DS/EN 1717, svarende til sikringstype
EA eller EC.

4 I stedet for kontrollebar kontraventil kan der monteres en 
tilbagestrømningsventil,
som er godkendt til at erstatte en kontrollerbar kontraventil, som
svarer til min. medium kategori 2.



Typer af tilbagestrømningssikringer. Alternativ til EA



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 tilsCentralvarmevand uden tilsæætningsstoffertningsstoffer Kategori 3Kategori 3
Dette betyder, at tilslutning mellem centralvarmeanlæg og 
brugsvandsinstallation for påfyldning af centralvarmeanlæg skal være sikret i 
henhold til ovenstående.



Typer af tilbagestrømningssikringer.



Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLER



Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLER

Bækkenskyllere
Sikring afhængig af hvordan maskinen er indrettet.



Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLER



Sikring af hele installationer med særlig risiko

 Renseanlæg og tilhørende vandinstallationer
 Kemisk industri
 Fødevarervirksomheder
 Landbrugets avls og driftsbygninger
 Sammenkobling af flere forskellige vandforsyninger eller nødforsyninger



Sikring af hele installationer med særlig risiko



Sikring af hele installationer med særlig risiko



Sikring af hele installationer med særlig risiko



Sikring af hele installationer med særlig risiko



Sikring af anlæg I forbindelse med landbrugets avlsbygninger



Sikring af anlæg I forbindelse med landbrugets avlsbygninger



Sikring af anlæg I forbindelse med landbrugets avlsbygninger



Sikring af hele installationer med særlig risiko



Sikring af hele installationer med særlig risiko



Sikring af hele installationer med særlig risiko

Luftgab type AB



Sikring af hele installationer med særlig risiko

Rørafbryder type DC



Sikring af hele installationer med særlig risiko



Sikring af hele installationer med særlig risiko



Sikring af anlæg I forbindelse med sammenkobling

 Sammenkombling af offentlig vandforsyning med fx nødforsyning på hospitaler 
o.l.




