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1 Indledning 
 

Provas står for professionel håndtering af vand, affald og spildevand. Vi sørger for, at 

vores kunder har rent vand i hanen, og at de kan komme af med affald og spildevand, 

så det belaster vores miljø mindst muligt. Vi har tre vandværker, tre genbrugspladser, 

14 renseanlæg, cirka 972 km spildevandsledninger og 419 km vandledninger. 

 

Indtil 2010 var Haderslev forsyning en afdeling i Haderslev Kommune. 1. januar 2010 

blev forsyningen selskabsgjort og opdelt i fire aktieselskaber. I juni 2010 blev Provas 

ved taget som selskabernes fælles kaldenavn. De fire selskaber er: Haderslev 

Forsyningsservice A/S, Haderslev Vand A/S, Haderslev Spildevand A/S og Haderslev 

Affald A/S. 

 

Provas arbejder sammen med flere eksterne samarbejdspartnere, der alle leverer data 

til den samlede ledningsdatabase, som dokumenterer hele systemet for spildevand, 

regnvand samt drikkevand. Ledningsdatabasen er et vigtigt element i Provas økonomi 

og fremtidige dispositioner. Derfor er det afgørende, at data der leveres fra eksterne 

samarbejdspartnere er ensarte, samt i en høj kvalitet. 

 

1.1 Spildevand 

 

Haderslev Spildevand A/S håndterer spildevand (herunder også regnvand) fra afløb 

frem til vores rensningsanlæg, hvor vandet renses, så det ikke belaster miljøet. Det 

sker med fokus på en sikker transport af spildevandet til en bæredygtig pris. 

 
1.2 Vand 

  

Haderslev Vand A/S sikrer vores kunder rent drikkevand nu og i fremtiden. Det sker 

med fokus på sikker forsyning til en bæredygtig pris. 

 

1.3 Kontaktoplysninger 

 

Henvendelser vedr. spørgsmål i forbindelse med opmåling og udarbejdelse af data, kan 

rettes til Provas projektmedarbejdere. 

 

For spildevand:          For vand: 

 

 

 

Susanne Dall Jørgensen  

Projektmedarbejder 

 

   

 

Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev  

Direkte telefon: 76 648 663 

Mobil: 2141 9022  
sdjo@provas.dk 

Dorte Pedersen  

Projektmedarbejder 

 

   

 

Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev  

Direkte telefon: 76 648 641  

Mobil: 3071 0231  

drpe@provas.dk 

mailto:sdjo@provas.dk
mailto:drpe@provas.dk
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2 Spildevand. 
 

2.1 Generel opmåling 

Hos Provas stilles der høje krav til nøjagtigheden af stedfæstelsen af kloaksystemet. 

Provas dækker over et område, hvor ledninger ligger med små promiller over lange 

afstande. Pkt. 2.1.1 , 2.1.2 og 2.1.3 er gældende for alle typer af opmålingsopgaver. 

 

2.1.1 Koordinatsystem 

 

Data skal leveres i plansystemet UTM32/Euref89 og i kotesystemet DVR90.                

 

2.1.2 Kvalitet og nøjagtighed i opmålingen 

  

Plan (X;Y): 

Opmålingspunkter i planen X;Y på brønde, ledninger mv. skal opmåles med en 

nøjagtighed på +/- 5 cm. Ved brønde er det midten af bund brønd der skal opmåles. 

 

Koter (Z): 

Koter til dæksler, brøndbunde, ind- og udløb, bygværker, knækpunkter samt 

retningsændringer på gravitationsledninger mv. skal opmåles med en nøjagtighed på 

Z +/- 1 cm. Grenrør måles ikke op, hvor der køres TV-inspektion. 

Koter til terræn, bassiner, knækpunkter på trykledninger skal opmåles med en 

nøjagtighed på Z +/- 5 cm. 

 

Koter SKAL måles med nivelleringsinstrument eller totalstation. GPS må ikke anvendes, 

med mindre andet er aftalt med Provas. 

 

Den relative nøjagtighed mellem to brønde i en ledningsstreng skal være bedre end 

eller lig 1 cm, gældende for dækselkoter og bundkoter.  

Den relative nøjagtighed mellem dækselkote og bundkote i samme brønd, skal være 

bedre end eller lig 1 cm.  

 

Nøjagtigheden af leverede højdedata, koter. Vil et geometrisk nivellement med 

tilknytning til det officielle fikspunktnet, som udgangspunkt være den sande reference. 

Det er leverandørens ansvar at sikre, at ovennævnte nøjagtigheder overholdes.  

Såfremt referencesystemet, officielle fikspunktnet, i området er af en sådan 

karakter/unøjagtighed, at de ikke kan danne grundlag for overholdelse af de ønskede 

tolerancer skal Provas kontaktes. Provas kan efter aftale, dække meromkostningerne til 

ajourføring af referencesystemet i området, hvis dette ønskes af Provas. F.eks. ved 

nykotering med præcisionsnivellement.  

 

Provas kan til hver en tid, få udført en kontrol af indmålte data. Opfylder de leverede 

data ikke de fastsatte kvalitetskrav, kan Provas kræve en ny opmåling. Uden yderligere 

kompensation til leverandøren.  

 

 

2.1.3 Koter der skal opmåles i brønde: 

 

Dækselkote: Midt af brønddæksel 

Bundkoter: Midt af brønd. Hvis der er mere en 4 cm fald gennem brønden, skal 

ind- og udløbskoterne også opmåles. 

Terrænkote: Skal altid angives, også hvor terræn- og dækselkote er ens. 
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2.2 Opmåling ved nyanlæg. 

 

2.2.1 Landinspektørens opmåling i forbindelse med anlægsarbejder. 

 

I forbindelse med nyanlæg, vil Provas foranstalte en afsluttende digital opmåling af det 

etablerede afløbssystem. Denne opmåling skal foretages af et landinspektørfirma. 

 

Den afsluttende digitale opmåling omfatter: 

 

 Brønde og bygværker på hovedledninger (nye såvel som eksisterende, hvortil der 

tilsluttes). 

 Skelbrønde (nye såvel som evt. eksisterende). 

 Retningsændringer på ledninger (knækpunkter i vertikal såvel som horisontal 

retning). 

 Trykledninger måles min. for hver 25 meter. Hvor trykledninger etableres med 

kurver, skal der opmåles hver gang ledningens vertikale eller horisontale retning er 

ændret med max. 0,25 m i forhold til ledningens lige forløb. 

 

Entreprenøren der udfører anlægsarbejdet skal i forbindelse med ledningsarbejderne 

sikrer, at der inden arbejdernes afslutning kan ske en afsluttende digital opmåling af 

brønde og bygværker såvel som retningsændringer på ledninger, herunder også 

trykledninger. Entreprenøren og landinspektør skal koordinere arbejdet, så der kan 

måles i åben grav. I særlige tilfælde, kan det aftales med Provas at den afsluttende 

opmåling kan ske i lodretstående plastrør over knækpunkterne. 

 Entreprenøren skal endvidere medvirke ved påvisning af brønde samt 

retningsændringer i forbindelse med den afsluttende opmåling. Om nødvendig skal 

entreprenøren frigrave og tildække eventuelt brønddæksler, som f.eks. i markarealer 

eller vejarealer befæstet med stabil grus er udført ”nedsænket” under terræn. 

 

2.3 Kravspecifikation til SU-data 

 

Provas har defineret kravspecifikationer til kvaliteten af SU-data (Som Udført – data), 

som Provas modtager fra rådgivere og landinspektører. Skemaer skal være udfyldt iht. 

vejledende knude- og ledningsskemaer på Provas hjemmeside, inden for det arbejde 

der er ønsket udført. SU-data skal kontrolleres af rådgiveren/Landinspektøren inden 

aflevering til Provas iht. til kravspecifikation. For spildevand bruger Provas programmet 

OrbiControl til kontrol af SU-data. Det er kun nyanlæg, som er omfattet af denne 

kontrol, og derfor accepteres fremkomne fejl på gamle/eksisterende brønde og 

ledninger. I forbindelse med aflevering af SU-data skal der medsendes fejllister (brønd, 

ledning og bygværk) med fremkomne fejl fra OrbiControllen. På disse fejllister skal der 

være en kort beskrivelse af, hvorfor de enkelte fejlpunkter ikke overholder 

OrbiControllen og dermed Provas’ kravspecifikation for spildevand. 

 

 Registreringsvejledning til SU-data og filer til download findes på Provas hjemmeside: 

 http://www.provas.dk/om-os/s-dan-arbejder-vi/kravspecifikation-til-su-data 

 

2.4 Afleveringsformat. 

 

 Der skal altid afleveres i den hos Provas gældende DanDas version. Kontakt 

projektmedarbejder herfor. 

 Brøndnummerering oplyses af Provas. Kontakt projektmedarbejder herfor. 

 Der skal afleveres 1 xml.fil for ledninger. 

 Der skal afleveres 1 xml.fil for knuder. 

 Der skal afleveres 1 dgn/dwg/dxf fil af det pågældende projekt. 

 

 Der kan aftales øvrige afleveringsformater, mellem Provas og leverandøren, efter 

behov.  

http://www.provas.dk/om-os/s-dan-arbejder-vi/kravspecifikation-til-su-data
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3 Vand. 
 

3.1 Generel opmåling 

Hos Provas stilles der høje krav til nøjagtigheden af stedfæstelsen af 

drikkevandsystemet. Dette for at undgå ledningsbrud ved gravearbejder, samt for 

hurtigt at kunne stedfæste evt. brud.  

 

3.1.1 Koordinatsystem 

 

 Data skal leveres i plansystemet UTM/Euref89 og i kotesystemet DVR90.                

 

3.1.2 Kvalitet og nøjagtighed i opmålingen 

  

 Plan (X;Y): 

Opmålingspunkter på ventiler, ledninger mv. skal opmåles med en nøjagtighed på +/- 

5 cm. Vandledninger måles min. for hver 25 meter. Hvor vandledninger etableres med 

kurver, skal der opmåles hver gang ledningens vertikale eller horisontale retning er 

ændret med +/- 0,25 m i forhold til ledningens lige forløb. 

 

 Koter (Z): 

Koter, herunder topkoter og terrænkoter, skal opmåles med en nøjagtighed +/- 2 cm. 

Koter SKAL måles med nivelleringsinstrument eller totalstation. GPS må ikke anvendes, 

med mindre andet er aftalt med Provas. 

 

Nøjagtigheden af leverede højdedata, koter. Vil et geometrisk nivellement med 

tilknytning til det officielle fikspunktnet, som udgangspunkt være den sande reference. 

Det er leverandørens ansvar at sikre, at ovennævnte nøjagtigheder overholdes.  

Såfremt referencesystemet, officielle fikspunktnet, i området er af en sådan 

karakter/unøjagtighed, at de ikke kan danne grundlag for overholdelse af de ønskede 

tolerancer skal Provas kontaktes. Provas kan efter aftale, dække meromkostningerne til 

ajourføring af referencesystemet i området, hvis dette ønskes af Provas. F.eks. ved 

nykotering med præcisionsnivellement.  

 

Provas kan til hver en tid, få udført en kontrol af indmålte data. Opfylder de leverede 

data ikke de fastsatte kvalitetskrav, kan Provas kræve en ny opmåling. Uden yderligere 

kompensation til leverandøren.  

 

 
3.2 Opmåling ved nyanlæg. 

 

3.2.1 Landinspektørens opmåling i forbindelse med anlægsarbejder. 

I forbindelse med nyanlæg, vil Provas foranstalte en afsluttende digital opmåling af det 

etablerede drikkevandssystem. Denne opmåling skal foretages af et landinspektørfirma. 

 

Den afsluttende digitale opmåling omfatter: 

 

 Alle knudepunkter og komponenter på drikkevandssystemet.  

 Ledninger måles min. for hver 25 meter. Hvor ledninger etableres med kurver, skal 

der opmåles hver gang ledningens vertikale eller horisontale retning er ændret med 

max. 0,25 m i forhold til ledningens lige forløb. 

 

Entreprenøren der udfører anlægsarbejdet skal i forbindelse med ledningsarbejderne 

sikrer, at der inden arbejdernes afslutning kan ske en afsluttende digital opmåling af 

ventiler m.m., såvel som retningsændringer på ledninger. Entreprenøren og 

landinspektør skal koordinere arbejdet, så der kan måles i åben grav. I særlige tilfælde, 
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kan det aftales med Provas at den afsluttende opmåling kan ske i lodretstående 

plastrør over knækpunkterne. I særlige tilfælde, hvor der ingen anden mulighed er, end 

at måle på terræn med hertil oplyst nedstik. Skal dette oplyses på indmålingen/SU-

data. 

 Entreprenøren skal endvidere medvirke ved påvisning af knudepunkter, komponenter 

m.m. i forbindelse med den afsluttende opmåling. Om nødvendig skal entreprenøren 

frigrave og tildække eventuelt dæksler, som f.eks. i markarealer eller vejarealer 

befæstet med stabil grus er udført ”nedsænket” under terræn. 

 
3.3 Kravspecifikation til SU-data 

Provas har defineret kravspecifikationer til kvaliteten af SU-data (Som Udført – data), 

som Provas modtager fra rådgivere og landinspektører. Skemaer skal være udfyldt iht. 

vejledende knude- og ledningsskemaer og på vores hjemmeside, inden for det arbejde 

der er ønsket udført. SU-data skal kontrolleres af rådgiveren/Landinspektøren inden 

aflevering til Provas iht. til kravspecifikation. For vand bruger Provas programmet 

GeoControl til kontrol af SU-data. Det er kun nyanlæg, som er omfattet af denne 

kontrol, og derfor accepteres fremkomne fejl på gamle/eksisterende knudepunkter og 

ledninger. I forbindelse med aflevering af SU-data skal der medsendes fejllister (ventil, 

ledning og bygværk) med fremkomne fejl fra GeoControllen. På disse fejllister skal der 

være en kort beskrivelse af, hvorfor de enkelte fejlpunkter ikke overholder 

GeoControllen og dermed Provas’ kravspecifikation for vand. 

 
 Registreringsvejledning til SU-data findes på Provas hjemmeside: 

 http://www.provas.dk/om-os/s-dan-arbejder-vi/kravspecifikation-til-su-data 

 

 Filer til geokontrol kan rekvireres ved Provas, Kontakt projektmedarbejder herfor. 

 

 
3.4 Afleveringsformat. 

 

 Der skal altid afleveres i hos Provas gældende DanVand version. Kontakt 

projektmedarbejder herfor. 

 Knude-/komponentnummerering mm. oplyses af Provas. Kontakt 

projektmedarbejder herfor. 

 Der skal afleveres 1 xml.fil for ledninger. 

 Der skal afleveres 1 xml.fil for knuder. 

 Der skal afleveres 1 xml.fil for komponenter. 

 Der skal afleveres 1 dgn/dwg/dxf fil af det pågældende projekt.  

 
 Der kan aftales øvrige afleveringsformater, mellem Provas og leverandøren, efter 

behov.  

 

 

 

 

 

http://www.provas.dk/om-os/s-dan-arbejder-vi/kravspecifikation-til-su-data
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4 Øvrige opgaver. 
 

4.1 Arealer og bassiner. 

  

 Efter aftale, kan der være behov for opmåling af arealer, fladenivellementer, 

arealangivelser, bassiner, tværsnit, længdeprofiler m.m. Omfang og data aftales i hver 

enkelt opgave. 

 

4.2  Matrikulære opgaver. 

 

 Tinglysningsopgaver, eksproportioner, udarbejdelse af skøder, matrikulære opgaver 

mm. Kan aftales udført efter behov. Og aftales nærmere ved hver enkelt opgave. 

 
4.3       Kabler  

 Registrering af kabler, som indgår i det samlede kloaksystem – og som ikke kan 

registreres i DANDAS eller DanVand modellen. Begrebet kabler dækker typisk 

styrekabler til SRO systemet eller strømkabler, som etableres mellem bygværker som 

afrapporteres til forsyningen. Der er ikke et krav om registrering af attributter på disse 

kabler, ligesom data heller ikke udveksles via XML formatet. Der er tale om en simpel 

registrering, som primært omfatter beliggenhed. Registrerede data afleveres til Provas i 

en dgn fil.  

 

 

4.4       Krav til indmålingsnøjagtighed  
 Provas fastsætter følgende krav i forbindelse med registrering og indmåling af kabler:  

 Kabler skal som minimum opmåles for hver 20 m. Såfremt et kabel lægges i en ikke 

lige linje (blød bue), skal der måles så mange punkter på denne, at pilhøjden mellem to 

målepunkter max andrager 20 cm. Dette gælder såvel i plan som højde. Kabler skal 

opmåles på de markeringer, som entreprenøren har angivet for kablets beliggenhed.  

 

 Alle opmålingspunkter registreres med en placering i XY. 


