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del af SBi s anvisningsserie om vandinstallationer. SBi anvisning 234 omhandler de generelle forhold ved

vandinstallationer som f.eks. drift og vedligehold, projektering og kvalitetssikring.

Derudover redegør SBi anvisning 234 for de almindelige forhold omkring måling af brug af vand, støj,
forebyggelse af skader og isolering.

SBi anvisning 234 er en del af anvisningsserien om vandinstallationer der også omfatter SBi anvisning 235,
Vandinstallationer   dimensionering og SBi anvisning 236, Vandinstallationer - installationsdele og anlæg.

Frem til 2005 var det vandnormen der dannede det lovmæssige grundlag for vandinstallationer. Nu er det
kravene fra bygningsreglement 2010, BR10, der skal opfyldes.

 

Anvisningsserien om vandinstallationer har til hensigt at forklare, hvordan installationerne kan udføres så de
opfylder kravene i Bygningsreglementet 2010, BR10. Anvisningerne er lavet til brug sammen med

DS439:2009 norm for vandinstallationer.
 

De tre anvisningerne kan også købes i en samlet pakke til en særpris.
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