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Bilag - Ledninger



Bilags oversigt Ledninger

• B16_Forsyningsledning (Transmissions-/Distributionsledning)

• B17_Råvandsledning 

• B18_Stikledning

• B19_Tømmeledning

• B20_Privat Jordledning

• B21_Privat Stikledning



B.16_Forsyningsledning:  

Forsyningsledning: Ledninger i det kollektive net, hvortil stik kan tilsluttes 

Distributionsledning: Hovedledning inden for det sektionerede net, hvortil forsynings ledninger kan tilsluttes 

Transmissionsledning: Strukturelt vigtig ledning uden for sektionerede net. Fortrinsvis uden stiktilslutning 
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Kategori:  

Skal vælges” 

Forsyning-

/Distributions-

/Transmissionsledning” 

 

Tryk Type: 

Skal vælges ”Tryk” 

 

Læg. Met: 

Skal vælges 

”Opgravning eller 

Styret Underboring” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug” 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget 

forsyningsselskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

 

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Dato Status: 

Skal være 

”Oprettet dato” 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling” 

 

Netberegning: skal markeres 

Rørkatalog: Der skal være tilknyttet et katalog. 

Projekt: ledningen skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i forhold til Bilag B.22 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 



B.16_Forsyningsledning:  

Forsyningsledning: Ledninger i det kollektive net, hvortil stik kan tilsluttes 

Distributionsledning: Hovedledning inden for det sektionerede net, hvortil forsynings ledninger kan tilsluttes 

Transmissionsledning: Strukturelt vigtig ledning uden for sektionerede net. Fortrinsvis uden stiktilslutning 
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Kote og 

Knækpunkter:  

Er der knækpunkter 

på ledningen, skal 

disse udfyldes med 

en opmålt kote  

 

   

 

 



B.17_Råvandsledning 
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Kategori:  

Skal vælges” 

Råvandsledning” 

 

Tryk Type: 

Skal vælges ”Tryk” 

 

Læg. Met: 

Skal vælges 

”Opgravning eller 

Styret Underboring” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug” 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget 

forsyningsselskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

 

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Dato Status: 

Skal være 

”Oprettet dato” 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling” 

 

 

Netberegning: skal markeres 

Rørkatalog: Der skal være tilknyttet et katalog. 

Projekt: ledningen skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i forhold til Bilag B.22 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 



B.17_Råvandsledning 
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Kote og 

Knækpunkter:  

Er der knækpunkter 

på ledningen, skal 

disse udfyldes med 

en opmålt kote  

 

   

 

 



B.18_Stikledning 
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Kategori:  

Skal vælges  

”Stikledning”  

 

Tryk Type: 

Skal vælges ”Tryk” 

 

Læg. Met: 

Skal vælges 

”Opgravning, styret 

Underboring eller 

jordraket” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug” 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget 

forsyningsselskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

    

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Dato Status: 

Skal være 

”Oprettet dato” 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling” 

 

 

Netberegning: skal markeres 

Længde: Stik over 12 meter skal registreres som hovedledning 

Rørkatalog: Der skal være tilknyttet et katalog 

Projekt: ledningen skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i forhold til Bilag B.22 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 

 



B.18_Stikledning 
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Kote og 

Knækpunkter:  

Er der knækpunkter 

på ledningen, skal 

disse udfyldes med 

en opmålt kote  

 

    

 

 



B.19_Tømmeledning: Ledning fra Ud/skylleventil til udløb 
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Kategori:  

Skal vælges” 

Tømmeledning” 

 

Tryk Type: 

Skal vælges 

”Gravitation” 

 

Læg. Met: 

Skal vælges 

”Opgravning eller 

Styret Underboring” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug” 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget 

forsyningsselskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

 

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Dato Status: 

Skal være 

”Oprettet dato” 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling” 

 

Netberegning: skal markeres 

Rørkatalog: Der skal være tilknyttet et katalog 

Projekt: ledningen skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i forhold til Bilag B.22 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 

 



B.20_Privat_Stikledning 
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Kategori:  

Skal vælges  

”Stikledning”  

 

Tryk Type: 

Skal vælges ”Tryk” 

 

Læg. Met: 

Skal vælges 

”Opgravning, eller 

jordraket” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug” 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Privat”  

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

    

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Dato Status: 

Skal være 

”Oprettet dato” 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling” 

 

Privat stikledning er den del der er fra skel(Skelpunkt)og ind til hvor den nye samling er. 

 

Rørkatalog: Der skal være tilknyttet et katalog. Denne skal være det samme som stikledning. 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 

 

 




