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Bilags oversigt knuder

• B1_Brønd - Beton

• B2_Brønd - PVC/PP

• B3_Bassin - Åben

• B4_Bassin – Lukket

• B5_Pumpestation

• B6_Pumpestation LPS

• B7_Overløb

• B8_Sandfang

• B9_Udskiller

• B10_Udløb

• B11_Punkt

• B12_Reguleringsbygværk

• B13_Skel_lodsejerbrønd

• B14_Delledningsknude

• B15_Privat

• B16_Vejvæsen Knuder

• B17_Vejvæsen Rendestensbrønd



B.1 Brønd Beton: (Brønd, Ventilbrønd, Oppumpningsbrønd eller udluftningsbrønd)  

 

Side 1 af 1 

01-01-2018 

Navn: 

Brøndene navngives efter 

oplyste numre hos Provas. 

Der skal bruges 8 tegn 

 

TK, DK og BK: 

Skal udfyldes 

 

Diameter: 

Skal være ”1000 eller 1250” 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Brønd” 

 

Brøndkode: 

Skal være ”brønd(standard), 

ventilbrønd, oppumpnings-

brønd eller udluftnings-

brønd” 

 

System: 

Skal være ”Spildevand, 

Regnvand eller Fælles” 

 

Nettype:  

Skal være hovedledning eller 

afskærende ledning 

 

Materiale: 

Skal være ”Beton” 

 XY oprind.: 

Skal være ”landmåling” 

  

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Overflade: 

Skal være ”Uoplyst” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

Diam. Oprindelse: 

Skal være målt 

 

 

 

 

 

 

 

 

BK: Oprindelse skal være ”Landmåling, Brøndrapport eller ”Nedstik” 

TK, DK: Oprindelse skal være ”Landmåling” 

Dæksel: Der skal være tilknyttet et dæksel, udfyldes i henhold til bilag B.35 

Brøndrapport: Der skal være tilknyttet brøndrapport og brøndbillede. 

Projekt: Knude skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i henhold til bilag B.34 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldt 



B.2 Brønd PVC/PP: (Brønd, Ventilbrønd, Oppumpningsbrønd eller udluftningsbrønd)  

 

Side 1 af 1 

01-01-2018 

Navn: 

Brøndene navngives efter 

oplyste numre hos Provas. 

Der skal bruges 8 tegn 

 

TK, DK og BK: 

Skal udfyldes 

 

Diameter: 

Skal være ”315, 425 eller 

600” 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Brønd” 

 

Brøndkode: 

Skal være ”brønd(standard), 

ventilbrønd, oppumpnings-

brønd eller udluftnings-

brønd” 

 

System: 

Skal være ”Spildevand, 

Regnvand eller Fælles” 

 

Nettype:  

Skal være hovedledning eller 

afskærende ledning 

 

 

 Materiale: 

Skal være ”PVC, PP eller PE” 

 

XY oprind.: 

Skal være ”landmåling” 

  

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Overflade: 

Skal være ”Uoplyst” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

Diam. Oprindelse: 

Skal være målt  

 

 

 

 

 

 

BK: Oprindelse skal være ”Landmåling”, ”Brøndrapport” eller ”Nedstik” 

TK, DK: Oprindelse skal være ”Landmåling” 

Dæksel: Der skal være tilknyttet et dæksel, udfyldes i henhold til bilag B.35 

Brøndrapport: Der skal være tilknyttet brøndrapport og brøndbillede. 

Projekt: Knude skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i henhold til bilag B.34 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 



B.3 Bassin - Åben 

 

Side 1 af 2 

01-01-2018 

Navn: 

Bassin navngives efter 

oplyste numre hos Provas.  

 

TK og BK: 

Skal udfyldes 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Bassin” 

 

Bassin: 

Skal være ”Forsinkelses-

bassin” 

 

System: 

Skal være ”Regnvand” 

 

Nettype:  

Skal være ”hovedledning” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XY oprind.: 

Skal være ”landmåling” 

  

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BK: Oprindelse skal være ”Landmåling”. Laveste punkt i bassinet 

TK: Oprindelse skal være ”Landmåling” Laveste punkt på kronekanten 

Dæksel: Der kan ikke være tilknyttet et dæksel til et åbent bassin 

Bygværk: Et bassin er normalt tilknyttet et kompleksbygværk. Polygonen for det komplekse bygværk skal placeres langs bassinets kronekant 

Projekt: Knude skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i henhold til bilag B.34 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 



B.3 Bassin - Åben 

 

Side 2 af 2 

01-01-2018 

Bassinkode: 

Skal være ”Forsinkelses-

bassin” 

 

Volumen: 

Bassinets aktive volumen. 

Skal angive i m3  

 

Bundkote: 

Angives som laveste punkt i 

bassin 

 

Vandspejlkote: 

Er der et permanent 

vandspejl i bassinet skal 

koten for vandspejlet 

angives her 

 

Max. Kote: 

Bassinets maximale 

opstuvnings kote, inden der 

sker overløb fra bassinet. 

Ofte lig med overløbskant. 

 

Vandføring:  

Bassinets maximale tilladt 

videreført vandmængde 

(Myndighedskrav) 

 

 

 Materiale: 

Skal være ”Jord, beton, 

græsarmering eller 

flisebelagt” 

 

Funktion: 

Skal være ”vådbassin eller 

tørbassin”. Er der et 

permanent vandspejl er det 

et vådbassin. 

 

År Etabl.: 

Etablerings år skal udfyldes 

 

Skumskærm: 

Det skal angives om bassinet 

har en skumskærm 

 

Beplantning: 

Det skal angives om der i 

bassinet er foretaget 

beplantning. 

 

Bemærkning: 

Bassinets vedligeholdelses-

arealet skal angives i 

bemærkning 

 

 

 

Aktive volumen: Er defineret som volumet mellem bunden(af bassinet)/permanente vandspejl og maximal opstuvningskote inden der forekommer 

overløb fra bassinet. Den maximale opstuvningskote er normalt lig med overløbskoten på det overløbsbygværk der normalt er tilknytte bassinet 



B.4 Bassin - Lukket 

 

Side 1 af 2 

01-01-2018 

Navn: 

Bassin navngives efter 

oplyste numre hos Provas.  

 

TK, DK og BK: 

Skal udfyldes 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Bassin” 

 

Bassin: 

Skal være ”Sparebassin” 

 

System: 

Skal være ”Fælles” 

 

Nettype:  

Skal være ”hovedledning” 

 

Materiale:  

Skal være ”Beton” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XY oprind.: 

Skal være ”landmåling” 

  

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BK: Oprindelse skal være ”Landmåling”. Laveste punkt i bassinet 

TK, DK: Oprindelse skal være ”Landmåling” 

Dæksel: Der er altid tilknyttet et/flere dæksel til et lukket bassin, udfyldes i henhold til bilag B.35 

Bygværk: Et bassin er normalt tilknyttet et kompleksbygværk. Polygonen for det komplekse bygværk skal placeres langs bassinets ydremure  

Projekt: Knude skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i henhold til bilag B.34 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 



B.4 Bassin - Lukket 

 

Side 2 af 2 

01-01-2018 

Bassinkode: 

Skal være ” Sparebassin” 

 

Volumen: 

Bassinets aktive volumen. 

Skal angive i m3  

 

Bundkote: 

Angives som laveste punkt i 

bassin 

 

Topkote: 

Koten for undersiden af 

bassinets betondæk 

 

Max. Kote: 

Bassinets maximale 

opstuvnings kote, inden der 

sker overløb fra bassinet. 

Ofte lig med overløbskant. 

 

Vandføring:  

Bassinets maximale tilladt 

videreført vandmængde 

(Myndighedskrav) 

 

 

 Materiale: 

Skal være ”Beton” 

 

Funktion: 

Skal være ”tørbassin”. 

  

År Etabl.: 

Etablerings år skal udfyldes 

 

Skumskærm: 

Det skal angives om bassinet 

har en skumskærm 

 

Bemærkning: 

Bassinets 

vedligeholdelsesarealet skal 

angives i bemærkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktive volumen: Er defineret som volumet mellem bunden af bassinet og maximal opstuvningskote inden der forekommer overløb fra bassinet. Den 

maximale opstuvningskote er normalt lig med overløbskoten på det overløbsbygværk der normalt er tilknytte bassinet 



B.5 Pumpestation:  
 

Side 1 af 1 

01-01-2018 

Navn: 

Pumpestationen navngives 

efter oplyste numre hos 

Provas. Der skal bruges 7 

tegn 

 

TK, DK og BK: 

Skal udfyldes 

 

Diameter: 

Skal være minimum”1250” 

 

Diam. Oprindelse: 

Skal være målt 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Pumpestation” 

 

System: 

Skal være ”Spildevand, eller 

Fælles” 

 

Nettype:  

Skal være hovedledning eller 

afskærende ledning 

 

Materiale: 

Skal være ”Beton, PVC eller 

PE” 

 

 XY oprind.: 

Skal være ”landmåling” 

  

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Overflade: 

Skal være ”Uoplyst” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

Bemærkning: 

I bemærkningsfeltet skal den 

samlede projekterede 

max.pumpeydelse oplyses. 

 

 

 

 

 

BK: Oprindelse skal være ”Landmåling”, ”Brøndrapport” eller ”Nedstik” 

TK, DK: Oprindelse skal være ”Landmåling” 

Dæksel: Der skal være tilknyttet et dæksel, udfyldes i henhold til bilag B.34 

Brøndrapport: Der skal være tilknyttet brøndrapport og brøndbillede. 

Projekt: Knude skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i henhold til bilag B.34 

Pumpeskemaet må ikke udfyldes  

Felter med lyserødt skal ikke udfylde 



B.6 Pumpestation LPS:  
 

Side 1 af 1 

01-01-2018 

Navn: 

Enkeltejendoms-

pumpestationen navngives 

efter oplyste numre hos 

Provas. Der skal bruges 8 

tegn 

 

TK, DK og BK: 

Skal udfyldes 

 

Diam. Oprindelse: 

Skal være målt 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Pumpestation” 

 

System: 

Skal være ”Spildevand” 

 

Nettype:  

Skal være internt 

ledningssystem 

 

Materiale: 

Skal være ”PE” 

 

 

 

 

 

 XY oprind.: 

Skal være ”landmåling” 

  

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

 

 

 

BK: Oprindelse skal være ”Landmåling” 

TK, DK: Oprindelse skal være ”Landmåling” 

Dæksel: Der skal være tilknyttet et dæksel, udfyldes i henhold til bilag B.35 

Brøndrapport: Der må IKKE være tilknyttet en brøndrapport. 

Projekt: Knude skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i henhold til bilag B.34 

Pumpeskemaet må ikke udfyldes  

Felter med lyserødt skal ikke udfylde 



B.7 Overløb 

 

Side 1 af 2 

01-01-2018 

Navn: 

Overløb navngives efter 

oplyste numre hos Provas.  

 

TK, DK og BK: 

Skal udfyldes 

 

Diam. Oprindelse: 

Skal være målt 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Overløb” 

 

Overløb: 

Skal være ” tvær-, enkelt- 

eller dobbeltoverløb” 

 

System: 

Skal være ”Spildevand, 

Regnvand eller Fælles” 

 

Nettype:  

Skal være ”Hoved ledning 

eller Afskærende ledning” 

 

Materiale: 

Skal være ”Beton” 

 

 

 

 XY oprind.: 

Skal være ”landmåling” 

  

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overløb: Alle bygværker hvorfra der er overløb direkte til et udløb til en recipient (Eksternt udløb) 

BK: Oprindelse skal være ”Landmåling, Brøndrapport” eller ”Nedstik”. Laveste punkt i overløbetTK, DK: Oprindelse skal være ”Landmåling” 

Dæksel: Der skal være tilknyttet et dæksel, udfyldes i henhold til bilag B.35 

Brøndrapport: Der skal være tilknyttet brøndrapport og brøndbillede. 

Projekt: Knude skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i henhold til bilag B.34 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 



B.7 Overløb 

 

Side 2 af 2 

01-01-2018 

Overløb: 

Indsættes automatisk, hvis 

disse er indsat i 

knudevinduet. Skal være ” 

tvær-, enkelt- eller 

dobbeltoverløb” 

 

Kant No: 

Der skal minimum være en 

overløbskant, men der kan 

være flere i sammen 

bygværk 

 

Aflastknude: 

Det skal angives hvilket 

udløb, overløbet aflaster til. 

 

Riste type: 

Det skal angives om 

overløbet har en rist. Beskriv 

riste type med ord, som f. 

eks. om den ligger vandret 

eller om den står lodret 

 

Risteafstand: 

Afstanden mellem 

stængerne 

 

 

 

 Kantformen: 

Skal være ”Skarpkantet eller 

Afrundet 

 

Skumskærm: 

Det skal angives om bassinet 

har en skumskærm 

 

Kant kote: 

Overløbskoten skal alttid 

angives. 

 

Kant længde: 

Længden af overløbskanten 

skal angives 

 

Nødoverløb: 

Hvis overløbet er et 

nødoverløb for f.eks. en 

pumpestation skal det 

angives. Kan kun bruges i et 

spildevandssystem. 

 

 

 

 



B.8 Sandfang:  
 

Side 1 af 2 

01-01-2018 

Navn: 

Sandfang navngives efter 

oplyste numre hos Provas.  

 

TK, DK og BK: 

Skal udfyldes 

 

Diam. Oprindelse: 

Skal være målt 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Sandfang” 

 

System: 

Skal være ” Regnvand” 

 

Nettype:  

Skal være ”Hoved ledning 

eller Afskærende ledning” 

 

Materiale: 

Skal være ”Beton” 

 

 

 

 

 

 

 

 XY oprind.: 

Skal være ”landmåling” 

  

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BK: Oprindelse skal være ”Landmåling, Brøndrapport” eller ”Nedstik”. Laveste punkt i sandfanget 

TK: Oprindelse skal være ”Landmåling” 

Dæksel: Der skal være tilknyttet et dæksel, udfyldes i henhold til bilag B.35 

Brøndrapport: Der skal være tilknyttet brøndrapport og brøndbillede. 

Projekt: Knude skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i henhold til bilag B.34 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Feltet med lyserødt skal ikke udfyldes 

  



B.8 Sandfang:  
 

Side 2 af 2 

01-01-2018 

 

Volumen: 

Skal angives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sandfangsvolumet: Er defineret som volumet fra det permanente vandspejl i brønden/udløbskoten og med til brøndens bundkote 



B.9 Udskiller:  
 

Side 1 af 2 

01-01-2018 

Navn: 

Udskiller navngives efter 

oplyste numre hos Provas.  

 

TK, DK og BK: 

Skal udfyldes 

 

Diam. Oprindelse: 

Skal være målt 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Udskiller” 

 

Udskiller: 

Skal være ”Olie/Benzin” 

 

System: 

Skal være ”Regnvand” 

 

Nettype:  

Skal være ”Hoved ledning” 

 

Materiale: 

Skal være ”Beton, PVC eller 

PP” 

 

 

 

 

 

P XY oprind.: 

Skal være ”landmåling” 

  

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BK: Oprindelse skal være ”Landmåling”. Laveste punkt i udskiller 

TK: Oprindelse skal være ”Landmåling”  

Dæksel: Der skal være tilknyttet et dæksel, udfyldes i henhold til bilag B.35 

Brøndrapport: Der skal være tilknyttet brøndrapport og brøndbillede. 

Projekt: Knude skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i henhold til bilag B.34 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 



B.9 Udskiller:  
 

Side 2 af 2 

01-01-2018 

Volumen: 

Skal angives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



B.10 Udløb:  
 

Side 1 af 2 

01-01-2018 

Navn: 

Udløb navngives efter 

oplyste numre hos Provas.  

 

TK og BK: 

Skal udfyldes 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Udløb” 

 

System: 

Skal være ”Regnvand, 

Fælles eller Spildevand” 

Spildevand må kun bruges i 

forbindelse et nødoverløb 

 

Nettype:  

Skal være ”Hoved ledning” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P XY oprind.: 

Skal være ”landmåling” 

  

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

Bemærkninger: 

Det skal beskrives hvordan 

udløbet er konstrueret. Det 

kunne f.eks. være 

Med Frontmur 

Rørudløb uden erosions-

beskyttelse 

Rørudløb med erosionsb-

eskyttelse 

 

BK: Oprindelse skal være ”Landmåling”. Udløbskoten på røret lige inden recipienten 

TK: Oprindelse skal være ”Landmåling” Måles som terrænkoten over røret, hvis der er en kronekant er det i dette punkt at TK skal måles 

Dæksel: Der kan ikke være tilknyttet et dæksel. 

Brøndrapport: Der kan ikke tilknyttes en brøndrapport 

Projekt: Knude skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i henhold til bilag B.34 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 



B.10 Udløb:  
 

Side 2 af 2 

01-01-2018 

Recipient: 

Skal udfyldes. Recipient 

oplyses af Provas 

 

Rec. Kote: 

Vandspejlskoten på 

recipienten skal indmåles 

 

Bemærkning: 

Beskriv vejrlig for seneste 

dage inden måling af 

vandspejl. F.eks. solrigt 

ingen regn, Masser af regn, 

Sne smeltning osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



B.11 Punkt:  
 

Side 1 af 1 

01-01-2018 

Navn: 

Punkt navngives efter 

oplyste numre hos Provas.  

 

BK: 

Skal udfyldes. Skal måles i 

åbengrav. 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Punkt” 

 

Punktkode: 

Skal være ”Andet, Afprop-

ning, Indløb til bassin-

/bygværk, udløb fra bassin-

/bygværk, Overgang mellem 

rør og åben grøft 

 

System: 

Skal være ”Regnvand, 

Fælles eller Spildevand” 

 

Nettype:  

Skal være ”Hoved ledning, 

afskærende ledning eller 

stikledning.” 

 

 

 

P XY oprind.: 

Skal være ”landmåling”. Skal 

måles i åbengrav. 

  

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

Bemærkninger: 

 

 

 

BK, XY oprind: Oprindelse skal være ”Landmåling”. Opmåling skal foretages i åben grav. 

Punktkode Andet: Må kun bruges til et Punkt der sættes ved overgang i skel (Ejerskifte) 

Indløb eller udløb til bassin/bygværk: Tilslutningspunkt for ledninger til bassiner eller bygværker. Der skelnes mellem om det er indløb eller udløb 

Overgang mellem rør og åbenbassin: Overgangspunktet mellem rør og grøft. 

Projekt: Knude skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i henhold til bilag B.34 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 



B.12 Reguleringsbygværk 

 

Side 1 af 2 

01-01-2018 

Navn: 

Reguleringsbygværket 

navngives efter oplyste 

numre hos Provas.  

 

TK, DK og BK: 

Skal udfyldes 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Regulerings-

bygværk” 

 

System: 

Skal være ”Fælles” 

 

Nettype:  

Skal være ”Hoved ledning 

eller Afskærende ledning” 

 

Materiale: 

Skal være ”Beton, PVC eller 

PE” 

 

 

 

 

 

 

 

 XY oprind.: 

Skal være ”landmåling” 

  

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguleringsbygværk: Alle overløb hvor overløbet er internt (Ikke til et Udløb) og alle knuder med 2 udløb (fordeler) 

BK: Oprindelse skal være ”Landmåling, Brøndrapport eller Nedstik”. Laveste punkt i Reguleringsbygværket. DK,TK: Oprindelse skal være ”Landmåling” 

Dæksel: Der skal være tilknyttet et dæksel, udfyldes i henhold til bilag B.35 

Brøndrapport: Der skal være tilknyttet brøndrapport og brøndbillede. 

Projekt: Knude skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i henhold til bilag B.34 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 

 



B.12 Reguleringsbygværk 

 

Side 2 af 2 

01-01-2018 

Overløb: 

Indsæt overløbstype. Skal 

være ” tvær-, enkelt- eller 

dobbeltoverløb” 

 

Kant No: 

Der skal minimum være en 

overløbskant, men der kan 

være flere i sammen 

bygværk 

 

Riste type: 

Det skal angives om 

overløbet har en rist. Beskriv 

riste type med ord, som f. 

eks. om den ligger vandret 

eller om den står lodret 

 

Risteafstand: 

Afstanden mellem 

stængerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kantformen: 

Skal være ”Skarpkantet eller 

Afrundet 

 

Skumskærm: 

Det skal angives om bassinet 

har en skumskærm 

 

Kant kote: 

Overløbskoten skal altid 

angives. 

 

Kant længde: 

Længden af overløbskanten 

skal angives 

 

Nødoverløb: 

Må ikke bruges ved et 

reguleringsbygværk (internt 

overløb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overløbkant: Hvis der i reguleringsbygværket er en eller flere overløbskanter skal disse beskrives som ovenstående. 



B.13 Skel-/lodsejerbrønd:  
 

Side 1 af 1 

01-01-2018 

Navn: 

Brøndene navngives efter 

oplyste numre hos Provas.  

 

TK, DK og BK: 

Skal udfyldes 

 

Diameter: 

Skal være ”315 eller 425” 

 

Diam. Oprindelse: 

Skal være målt 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Brønd” 

 

Brøndkode: 

Skal være ”Skelbrønd” 

 

System: 

Skal være ”Spildevand, 

Regnvand eller Fælles” 

 

Nettype:  

Skal være stikledning 

 

Materiale: 

Skal være ”PVC eller PP” 

 

 

 XY oprind.: 

Skal være ”landmåling” 

  

Ejer forhold: 

Skal være ”Privat” 

 

Overflade: 

Skal være ”Uoplyst” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BK: Oprindelse skal være ”Landmåling eller ”Nedstik” 

TK, DK: Oprindelse skal være ”Landmåling” 

Dæksel: Der skal være tilknyttet et dæksel, udfyldes i henhold til bilag B.35 

Brøndrapport: Der MÅ IKKE være tilknyttet en brøndrapport. 

Projekt: Knude MÅ IKKE være tilknyttet et projekt (ny anlæg) 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 



B.14 Delledningsknude:  
 

Side 1 af 1 

01-01-2018 

Navn: 

Delledningsknuden navngi-

ves som ”Nedstrøms knude-

Opstrøms knude-afstand” 

(Afstand fra nedstrøms 

knude i meter – Husk at 

bruge komma.  

 

BK: 

Skal udfyldes 

 

BK oprindelse: 

Ved ændring i z-koten skal 

oprindelsen være 

”Landmåling” 

 

Bundkote interpoleret: 

Bruges til at bestemme BK. 

Alle delledningsknuder med 

undtagelse for af 

retningsændring 

 

System: 

Skal være ”Spildevand, 

Regnvand eller Fælles” 

 

Nettype:  

Skal være hovedledning eller 

afskærende ledning 

 

 XY oprind.: 

Ved retningsændringer skal 

oprindelsen være 

”landmåling”. Eller skal den 

være ”Tv-inspektion” 

 

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyning” 

 

Overflade: 

Skal være ”Uoplyst” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delledningsknuder: Bruges i følgende situationer: Ændring i ledningsdimension, Ændring i ledningsmateriale, Ændring i årstal for etablering, 

eller Ændring i retning (Bundkoten og koordinat skal indmåles) . Ved retningsændringer i xyz-koordinat på em hovedledning, skal der altid bruges en 

delledningsknude og xy-koordinaten og bundkoten skal opmåles efter gældende retningslinje Knækpunkter må ikke bruges. 

Dæksel, Brøndrapport: Der MÅ KKE være tilknyttet et dæksel eller en brøndrapport. 

Projekt: Knude skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg) , udfyldes i henhold til bilag B.34 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 



B.15 Privat brønde:  
 

Side 1 af 1 

01-01-2018 

Navn: 

Brøndene navngives efter 

oplyste numre hos Provas.  

 

Prim.Type: 

Der skal vælges en fra listen 

 

Punktkode/Brøndkode: 

Der skal vælges en fra listen 

 

System: 

Skal være ”Spildevand, 

Regnvand eller Fælles” 

 

Nettype:  

Internt ledningssystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejer forhold: 

Skal være ”Privat” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private knuder: Brønde med m.m. som ikke ejes af Provas eller Vejvæsenet skal altid registreres med ejer som ”Privat” 

Ovenstående er et minimums krav til registrering af en privat knude. Findes f.eks. TK, DK, BK må de meget gerne påføres, se evt bilag B.1  

Dæksel: Der kan være tilknyttet et dæksel. 

Brøndrapport: Der kan være tilknyttet brøndrapport og brøndbillede. 

Projekt: Knude MÅ IKKE være tilknyttet et projekt  

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med gult må gerne angives hvis kendt - Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 



B.16 Vejvæsen brønde:  
 

Side 1 af 1 

01-01-2018 

Navn: 

Brøndene navngives efter 

oplyste numre hos Provas.  

 

TK, DK og BK: 

Kan udfyldes 

 

Prim.Type: 

Der skal vælges en fra listen 

 

Punktkode/Brøndkode: 

Der skal vælges en fra 

listen. Rendestensbrønd må 

ikke vælges se bilag B.17. 

 

System: 

Skal være ”Regnvand” 

 

Nettype:  

Skal vælge ”Hovedledning 

eller Stikledning” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejer forhold: 

Skal være ”Vejvæsen” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejvæsen knuder: Brønde med m.m. som ejes af Vejvæsenet skal altid registreres med ejer som ”Vejvæsen” 

Ovenstående er et minimums krav til registrering af en Vejvæsen knude. Se evt bilag B.1  

Dæksel: Der kan være tilknyttet et dæksel. 

Brøndrapport: Der kan være tilknyttet brøndrapport og brøndbillede. 

Projekt: Knude MÅ IKKE være tilknyttet et projekt  

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 



B.17 Rendestensbrønd: (vejvæsen)  

 

01-0Side 1 af 1 

01-01-2018 

Navn: 

Rendestensbrøndene 

navngives efter oplyste 

numre hos Provas.  

 

DK: 

Skal udfyldes 

 

Prim.Type: 

Der skal vælges ”Brønd” 

 

Brøndkode: 

Skal være 

”Rendestensbrønd” 

 

System: 

Skal være ”Regnvand” 

 

Nettype:  

Skal vælge ”Stikledning” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XY oprind.: 

Skal være ”landmåling” 

 

Ejer forhold: 

Skal være ”Vejvæsen” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendestensbrønd: Ejes altid af Vejvæsenet og skal registreres med ejer som ”Vejvæsen” 

Dæksel: Der skal være tilknyttet et dæksel. 

Brøndrapport: Der kan ikke være tilknyttet brøndrapport. 

Projekt: Knuden MÅ IKKE være tilknyttet et projekt  

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 


