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Plastrørs betydning for miljøet  

 
 
Fortidens synder anes i dag for alvor i form af forurening fra tærede og nedbrudte kloakledninger. 
Pressen har de store overskrifter fremme, og der tales om nødvendige omkostninger til 
kloakrenovering på helt op mod 30 milliarder kroner. Havde man kunnet anvende moderne 
plastrør fra starten, havde samfundet været sparet for betydelige summer til renovering af 
nedbrudte rør. 
 
Rent drikkevand til forbrugerne - godt vand og intet vandspild 
Forbrugeren kan med moderne plastrør være 100% sikker på, at drikkevandet ledes frem til 
boligen i præcis den rene form, hvori det forlod vandværket. Rent grundvand er en mangelvare. 
Derfor må vi passe på vandressourcerne under transporten i ledningsnettet. Det stiller store krav 
til rørsystemerne, hvilket moderne, tætte plastrør til fulde lever op til. 
 
Godkendt af Miljøstyrelsen 
Wavins trykrør til vandforsyning godkendes af Miljøstyrelsen. Man kan på den måde være sikker 
på, at rørene ikke afgiver skadelige stoffer. Desuden afgiver rørene ikke smag, lugt eller farve til 
drikkevandet. 
 
En forudsætning for folkesundheden 
Selv om rørsystemerne er skjult for blikket, spiller de dagligt en vigtig rolle for vores sundhed. 
Deres reelle betydning træder klart frem i den tredje verden, der hyppigt plages af epidemier. Her 
kan moderne plastrør betyde forskellen mellem liv og død. 
 
Tætte samlinger beskytter miljøet - sikkerhed mod ind- og udsivning 
Plastrørs tæthed er et af produktets vigtigste bidrag til et godt miljø. Sikre samlinger betyder, at 
spildevand ikke siver ud og forurener jord og grundvand, eller at rent vand siver ind i kloakken og 
overbelaster rensningsanlægget, der så ikke renser effektivt og dermed forurener. Plastrør 
hverken revner eller ruster og kræver ikke vedligeholdelse. 
 
Gamle plastrør så gode som nye - forskning i gamle rør viser, at levetiden er 100 år eller 
mere 
Wavins undersøgelser af næsten 40 år gamle velfungerende plastrørssystemer viser, at materialet 
stadig er som nyt efter mange år i jorden. 
 
Resultaterne understøttes af uafhængig forskning, der taler om levetider på mindst 100 år for 
korrekt producerede og installerede plastrør. Den lange levetid er til gavn for miljøet, fordi der ikke 
skal bruges unødvendige ressourcer til at producere og lægge nye rør. Tætte plastrør, der 
fungerer år efter år, har også en vigtig miljøopgave, fordi de hindrer forurening fra udsivende 
spildevand. 


