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Oversigt over gældende lovgivning, standarder og forskrifter, der henvises til gennem SB, AAB og SAB 

Ændringer i denne udgave er markeret med rødt. 

Vedrørende ledningsarbejder 

DIF’s normer for kloakarbejder: 
 

 DS/EN 13242 – Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre 
anlægsarbejder, af 18. august 2008 

 DS/EN 1997 – Geoteknik – jordbundsundersøgelser og prøvning, af 25. november 2011 

 DS 421 – norm for tætte fleksible samlinger i ledninger af beton m.v. af 1. januar 1986 

 DS 430 - norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord, rettet 2012-udgave, samt 
rettelsesblad af 2. september 2015 

 DS 432 - norm for afløbsinstallationer, af 24. juli 2009, samt rettelsesblad af 18. maj 2018 

 DS 432/Tillæg 1 - Sikring mod opstemning – Højvandslukker 30. november 2012 

 DS 436 – norm for dræning af bygværker, af 14. december 1993 

 DS 437 - norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord, af 1. marts 1986 (rettet 2012-
udgave)  

 DS 439 – norm for vandinstallationer, af 13. august 2009 

 DS 455 – norm for tæthed af afløbsledninger i jord, af 1. januar 1985 (rettet 2012 udgave) 

 DS 475 - norm for etablering af ledningsanlæg i jord, af 19. november 2012 

 DS 2077.1+2– norm for plastrør. Drænrør og formstykker, af 1. januar 1983   

 DS/EN 13285  “Vejmaterialer - Ubundne blandinger - Specifikationer”, af 3. juli 2018 

 DS/EN1401 PVC-U-rørsystemer til gravitationsafløbsledninger i jord - Del 1: Specifikationer for rør, 

formstykker og systemet af 20-03-2009 

 DS/EN 1852-1 Plastrørssystemer til trykløse jordlagte dræn og afløb – Polypropylen (PP) – Del 1: 

Specifikationer for rør, formstykker og rørsystemet af 18-01-2018 

 DS/EN 1852-2 Plastrørssystemer til gravitationsafløbsledninger lagt i jord - Polypropylen (PP) - Del 

2: Vejledning i overensstemmelsesvurdering af 28-01-2016 

 DS/EN 13476-3 Plastrørssystemer til trykløse jordlagte dræn og afløb – Rørsystemer af PVC-U, PP 

og PE med profileret rørvæg – Del 3: Specifikationer for rør og formstykker med glat indvendig og 

profileret udvendig overflade og for rørledningssystemet, type B af 12-04-2018 

 DS/EN 933-9 + A1 Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber - Del 9: Vurdering af 

filleregenskaber - Prøvning med methylenblåt 4. udgave af 2013-04-19 

 

Vedrørende vejregler 

 Vejdirektoratets håndbog ”Afmærkning af vejarbejder m.v.” revideret 1. sep. 2017  

 Vejdirektoratets håndbog ”Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land” af 01-04-2018 

 Vejdirektoratets håndbog ”Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder” af 01-04-2018 

 Vejdirektoratets håndbog ”Tegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje” af 01-07-2018 

  Vejdirektoratets vejregel “Udbuds- og anlægsforskrifter for bundsikringslag af sand og grus, 

Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB)”, af 1. december 2016. 

 Vejdirektoratets vejregel “Udbuds- og anlægsforskrifter for stabilt grus, Almindelig 

arbejdsbeskrivelse (AAB)”, 1. december 2016. 

 Vejdirektoratets vejregel “Udbudsforskrift for varmblandet asfalt, Almindelig arbejdsbeskrivelse 

(AAB)”, 1. februar 2012 med ændringer af 9. oktober 2018 ”Varmeblandet asfalt 2018 – 

Materialekrav”.  
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 Vejdirektoratets vejregel “Almindelig arbejdsbeskrivelse Brolægning – AAB” januar 2017. 

 

Vedrørende sikkerhedsforanstaltninger m.m. 

 Bekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 

 Bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010. Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde med 

senere ændringer af bekendtgørelse nr. 115 af 5. februar 2013 og bekendtgørelse nr. 1805 af 18. 

december 2015. 

 Bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og 

sundhed. 

 Bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983. Kloakarbejde m.v. 

 Bekendtgørelse nr. 9 af 14. januar 1988. ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

kloakarbejde m.v.” 


