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Bilag - Knuder



Bilags oversigt knuder

• B1_Punkt-Skel
• B2_Punkt-Udløb
• B3_Punkt Forringsrør
• B4_Anboring PE/PEM
• B5_Bøjning
• B6_Dimensionsskift
• B7_Samling
• B8_Slutmuffe
• B9_Tee Kryds

• B10_Stiklednings ventil
• B11_Topanboring m/Ventil
• B12_Hoved Ventil
• B13_Ventil Udluftning
• B14_Ventil Udskylning
• B15_Kontra Ventil



B.1 Punkt Skel 

01-01-2018                      Side 1 af 1 

Navn:  

Punkt navngives 

efter oplyste numre 

fra Provas. Der skal 

bruges 8 tegn. 

 

PS = Punkt Skel 

YY= Anlægs år 

Z= Zone* 

###= løbenummer 

 

Kote: 

Udfyldes automatisk 

ved interpoler kote 

Vælg ”landmåling” 

 

Status: 

Skal vælges 

”Uoplyst” 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget forsynings 

selskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling”  
 

Bemærkning: 

Punkt i skel 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 

Indskyd: skal vælges da knuden altid skal bryde ledningen. 

Interpoler Kote: Skal vælges (gør at kote udfyldes automatisk når knuden skydes ind på ledning) 

Projekt: knuden skal ikke tilknyttes et projekt, da den kun er som vejledning 

Felter med rød skal ikke udfyldes 



B.2 Punkt Udløb 

01-01-2018                      Side 1 af 1 

Navn:  

Udløb navngives 

efter oplyste numre 

fra Provas. Der skal 

bruges 8 tegn. 

 

PU=Punkt Udløb 

YY= Anlægs år 

Z= Zone* 

###= løbenummer 

 

Kote: 

Skal udfyldes og 

vælges ”landmåling” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug”. 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget forsynings 

selskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal udfyldes 

 

Bemærkning: 

Punkt Udløb 

 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 

Projekt: knuden skal ikke tilknyttes et projekt, da den kun er som vejledning 

Felter med rød skal ikke udfyldes 



B.3 Punkt Foringsrør 

01-01-2018                      Side 1 af 1 

Navn:  

Knuden navngives 

efter oplyste numre 

fra Provas. Der skal 

bruges 8 tegn. 

 

PF=Punkt Foringsrør 

YY= Anlægs år 

Z= Zone* 

###= løbenummer 

 

Kote: 

Skal udfyldes og 

vælges ”landmåling” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug”. 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget forsynings 

selskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

 

Sagsnummer:  

Skal udfyldes med 

oplyste nummer 

fra Provas 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal ikke udfyldes 

 

Bemærkning: 

Punkt Foringsrør 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 

Projekt: Knuden skal ikke være tilknyttet et projekt 

Felter med rød skal ikke udfyldes 



B.4 Anboring PE-PEM 

01-01-2018                      Side 1 af 2 

Navn: 

knuden navngives 

efter oplyste numre 

fra Provas. Der skal 

bruges 8 tegn. 

  

AN=Anboring 

YY= Anlægs år 

Z= Zone* 

###= løbenummer 

 

TK og BK: 

Skal udfyldes og 

vælges ”landmåling” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug” 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget forsynings 

selskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

  

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre)  
 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling” 

 

Ledning: 

Anboring skal 

tilknyttes ledning 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt  

Tilknyt: skal vælges, knuden er aldrig brydende. 

Enkelsamling: Skal tilføjes knuden, udfyldes i henhold til næste side. 

Projekt: Knuden 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.4 Anboring PE-PEM 

01-01-2018                      Side 2 af 2 

 

 

 

 

Enkelsamling: 

 

Type:  

Skal der vælges 

”Anboring” 

 

Placering: 

Skal vælges ”Top” 

 

Overgang:  

Skal vælges enten 

”Elektrosvejst” eller 

”Svejst” 

 

Status:  

Skal vælges ”I 

brug” 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Katalog: Der skal tilknyttes et varenummer fra enkelsamlingskatalog 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 

 



B.5 Bøjning 

01-01-2018                      Side 1 af 2 

Navn: 

knuden navngives 

efter oplyste numre 

fra Provas. Der skal 

bruges 8 tegn. 

 

BØ=Bøjning 

YY= Anlægs år 

Z= Zone* 

###= løbenummer 

 

TK og BK: 

Skal udfyldes og 

vælges ”landmåling” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug” 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(Eget forsynings 

selskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

   

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling” 

 

 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt  

Indskyd: skal vælges da knuden skal bryde ledningen 

Enkelsamling: Skal tilføjes knuden, udfyldes i henhold til næste side. 

Projekt: Knuden 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.5 Bøjning 

01-01-2018                      Side 2 af 2 

 

 

 

 

 

Enkelsamling: 

 

 

Type:  

Skal der vælges 

”Bøjning” 

 

Placering: 

Skal vælges 

”Andet” 

 

Overgang:  

Skal vælges enten 

”Elektrosvejst” eller 

”Svejst” 

 

Status:  

Skal vælges ”I 

brug” 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Katalog: Der skal tilknyttes et varenummer fra enkelsamlingskatalog 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 



B.6 Dimensionsskift 

01-01-2018                      Side 1 af 2 

Navn: 

Reduktion navngives 

efter oplyste numre fra 

Provas. Der skal bruges 

8 tegn. 

  

RE=Reduktion 

YY= Anlægs år 

Z= Zone* 

###= løbenummer 

 

Kote: 

Skal vælges 

”landmåling” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug”. 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget forsynings 

selskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af Provas 

  

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling” 

 

 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt  

Indskyd: skal vælges da knuden skal bryde ledningen 

Enkelsamling: Skal tilføjes knuden, udfyldes i henhold til næste side. 

Projekt: Knuden skal være tilknyttet et projekt (nyanlæg), udfyldes i forhold til bilag B.22 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 



B.6 Dimensionsskift 

01-01-2018                      Side 2 af 2 

 

 

 

 

Enkelsamling: 

 

 

Type: 

Skal være 

”Dimensionsskift” 

 

Placering:  

Skal der vælges 

”andet” 

 

Overgang:  

Skal vælges enten 

”elektrosvejst” eller 

”svejst” 

 

Status:  

Skal vælges ”i 

brug” 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Katalog: Der skal tilknyttes et varenummer fra enkelsamlingskatalog. 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 

 



B.7 Samling 

01-01-2018                      Side 1 af 2 

Navn: 

Samling navngives 

efter oplyste numre 

fra Provas. Der skal 

bruges 8 tegn. 

  

SA=Samling 

YY= anlægs år 

Z= zone* 

###= løbenummer 

 

Kote: 

Skal vælges 

”landmåling” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug”. 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget forsynings 

selskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

   

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling”  
 

 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt  

Indskyd: skal vælges da knuden skal bryde ledningen 

Enkelsamling: Skal tilføjes knuden, udfyldes i henhold til næste side. 

Projekt: Knuden 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.7 Samling 

01-01-2018                      Side 2 af 2 

 

 

 

 

Enkelsamling:  

 

 

Type: 

Skal være 

”Samling” 

 

Placering:  

Skal der vælges 

”andet” 

 

Overgang:  

Skal vælges enten 

”elektrosvejst” eller 

”svejst” 

 

Status:  

Skal vælges ”i 

brug” 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Katalog: Der skal tilknyttes et varenummer fra enkelsamlingskatalog 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 

 



B.8 Slutmuffe 

01-01-2018                      Side 1 af 2 

Navn: 

Slutmuffe navngives 

efter oplyste numre 

fra Provas. Der skal 

bruges 8 tegn. 

  

SL=Slutmuffe 

YY= anlægs år 

Z= zone* 

###= løbenummer 

 

Kote: 

Skal vælges 

”landmåling” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug”. 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget forsynings 

selskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

   

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling”  
 

 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt  

Enkelsamling: Skal tilføjes knuden, udfyldes i henhold til næste side. 

Projekt: Knuden 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.8 Slutmuffe 

01-01-2018                      Side 2 af 2 

 

 

 

 

Enkelsamling:  

 

 

 

Type: 

Skal være 

”Slutmuffe” 

 

Placering:  

Skal der vælges 

”andet” 

 

Overgang:  

Skal vælges enten 

”elektrosvejst” eller 

”Svejst” 

 

Status:  

Skal vælges ”I 

brug” 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Katalog: Der skal tilknyttes et varenummer fra enkelsamlingskatalog. 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 

 



B.9 Tee kryds 

01-01-2018                      Side 1 af 2 

Navn: 

Knuden navngives 

efter oplyste numre 

fra Provas. Der skal 

bruges 8 tegn. 

  

TE=TEE 

YY= anlægs år 

Z= zone* 

###= løbenummer 

 

Kote: 

Skal vælges 

”landmåling” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug”. 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget forsynings 

selskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

   

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling” 

 

 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt  

Indskyd: skal vælges da knuden skal bryde ledningen 

Enkelsamling: Skal tilføjes knuden, udfyldes i henhold til næste side. 

Projekt: Knuden 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.9 Tee kryds 

01-01-2018                      Side 2 af 2 

 

 

 

 

Enkelsamling:  

 

 

 

Type: 

Skal være ”Tee” 

 

Placering:  

Skal der vælges 

”andet” 

 

Overgang:  

Skal vælges enten 

”elektrosvejst” eller 

”Svejst” 

 

Status:  

Skal vælges ”I 

brug” 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Katalog: Der skal tilknyttes et varenummer fra enkelsamlingskatalog. 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 

 



B.10 Stiklednings Ventil (stophane) 

01-01-2018                      Side 1 af 2 

Navn: 

Stophane navngives 

efter oplyste numre 

fra Provas. Der skal 

bruges 8 tegn. 

  

SV=Stikledningsventil 

YY= Anlægs år 

Z= Zone* 

###= Løbenummer 

 

Kote: 

Skal vælges 

”landmåling” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug”. 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget forsynings 

selskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

   

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling” 

 

 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt  

Indskyd: skal vælges da knuden skal bryde ledningen 

Ventil: Skal tilføjes knuden, udfyldes i henhold til næste side. 

Projekt: Knuden 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.10 Stiklednings Ventil (stophane) 

01-01-2018                      Side 2 af 2 

 

 

 

 

 

Ventil:  

 

 

Type: 

Skal der vælges 

”Uoplyst”.  

 

Funktion: 

Skal der vælges 

”Stophane”.  

 

Overflade: 

Skal der vælges 

”Uoplyst”. 

 

Status:  

Skal vælges ”i 

brug”. 

 

Åbningsgrad: 

Skal ”100” vælges, 

hvilket betyder 

åben. 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx”. 

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Tilgængelig: markeres 

Katalog: Der skal tilknyttes et varenummer fra ventilkatalog. 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 

 



B.11 Topanboring m Ventil: (Stophane) 

01-01-2018                      Side 1 af 3 

Navn: 

Topanboring 

navngives efter 

oplyste numre fra 

Provas. Der skal 

bruges 8 tegn. 

  

TA=Topanboring 

YY= Anlægs år 

Z= Zone* 

###= Løbenummer 

 

Kote: 

Skal vælges 

”landmåling” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug”. 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget forsynings 

selskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

   

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling” 

 

Ledning: 

Anboring skal 

tilknyttes 

forsyningsledning 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt  

Tilknyt: skal vælges da knuden ikke må dele ledningen 

Enkelsamling: Der skal være tilknyttet en enkelsamling, udfyldes i henhold til næste side. 

Ventil: Der skal være tilknyttet en ventil, udfyldes i henhold til side 3. 

Projekt: Knuden 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.11 Topanboring m Ventil: (Stophane) 

01-01-2018                      Side 2 af 3 

 

 

 

Enkelsamling:  

 

 

 

Type: 

Skal der vælges 

”Uoplyst”.  

 

Placering: 

Skal der vælges 

”Top”.  

 

Overgang: 

Skal der vælges 

”Elektrosvejst”. 

 

Status:  

Skal vælges ”i 

brug”. 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx”. 

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Katalog: Der skal tilknyttes et varenummer fra enkelsamlingskatalog. 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 

  



B.11 Topanboring m Ventil: (Stophane) 

01-01-2018                      Side 3 af 3 

 

 

 

Ventil:  

 

 

 

Type: 

Skal der vælges 

”Andet”.  

 

Funktion: 

Skal der vælges 

”Stophane”.  

 

Overflade: 

Skal der vælges 

”Uoplyst”. 

 

Status:  

Skal vælges ”i 

brug”. 

 

Åbningsgrad: 

Skal ”100” vælges, 

hvilket betyder 

åben. 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx”. 

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Tilgængelig: markeres 

Ledning: Knuden skal være tilknyttet en ledning. 

Katalog: Der skal tilknyttes et varenummer fra Ventilkatalog. 

Topanborings Ventil er den eneste Ventil der ikke deler en ledning 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 

 



B.12 Afspærringsventil (Hoved Ventil) 

01-01-2018                      Side 1 af 2 

Navn: 

Knuden navngives 

efter oplyste numre 

fra Provas. Der skal 

bruges 8 tegn. 

  

VE=Ventil 

YY= Anlægs år 

Z= Zone* 

###= Løbenummer 

 

Kote: 

Skal vælges 

”landmåling” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug”. 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget forsynings 

selskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

   

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling” 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt  

Indskyd: skal vælges knuden skal altid bryde ledningen. 

Ventil: Der skal være tilknyttet en ventil, udfyldes i henhold til næste side. 

Projekt: Knuden 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.12 Afspærringsventil (Hoved Ventil) 

01-01-2018                      Side 2 af 2 

 

 

 

 

Ventil:  

 

 

 

Type:  

Skal der vælges 

”Skydeventil” 

 

Funktion:  

Skal vælges 

”Afspærring”  

 

Status:  

Skal vælges ”i 

brug” 

 

Åbningsgrad: 

Skal være ”100” 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Tilgængelig: markeres 

Ledning: Der skal tilknyttes en ledning til ventilen. Vælg den hvor vand retningen kommer fra. 

Katalog: Der skal tilknyttes et varenummer fra ventilkatalog. 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 

 



B.13 Udluftnings Ventil 

01-01-2018                      Side 1 af 2 

Navn: 

Knuden navngives 

efter oplyste numre 

fra Provas. Der skal 

bruges 8 tegn. 

  

VU=Ventil Udluftning 

YY= Anlægs år 

Z= Zone* 

###= Løbenummer 

 

Kote: 

Skal vælges 

”landmåling” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug”. 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget forsynings 

selskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

    

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling” 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt  

Indskyd: skal vælges da knuden altid skal bryde ledningen. 

Ventil: Der skal være tilknyttet en ventil, udfyldes i henhold til næste side. 

Bygværk: en udluftningsventil er normalt tilknyttet et bygværk, Bygværk placeres rundt ved brønd. 

Projekt: Knuden 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.13 Udluftnings Ventil 

01-01-2018                      Side 2 af 2 

 

 

 

 

Ventil:  

 

 

 

Type:  

Skal der vælges 

”Udluftningsventil” 

 

Funktion:  

Skal vælges 

”Andet”  

 

Status:  

Skal vælges ”i 

brug” 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Tilgængelig: markeres 

Ledning: Der skal tilknyttes en ledning til ventilen. Vælg den hvor vand retningen kommer fra. 

Katalog: Der skal tilknyttes et varenummer fra Ventilkatalog,. 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 

 



B.14 Udskylnings Ventil 

01-01-2018                      Side 1 af 2 

Navn: 

Knuden navngives 

efter oplyste numre 

fra Provas. Der skal 

bruges 8 tegn. 

  

VS=Udskylningsventil 

YY=Anlægs år 

Z=Zone* 

###=Løbenummer 

 

Kote: 

Skal vælges 

”landmåling” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug”. 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget forsynings 

selskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

    

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling” 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt  

Indskyd: skal vælges da knuden altid skal bryde ledningen. 

Ventil: Der skal være tilknyttet en ventil, udfyldes i henhold til næste side. 

Projekt: Knuden 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.14 Udskylnings Ventil 

01-01-2018                      Side 2 af 2 

 

 

 

 

Ventil:  

 

 

Type:  

Skal der vælges 

”Udskylningsventil” 

 

Funktion:  

Skal vælges 

”Udskylningsventil”  

 

Status:  

Skal vælges ”i 

brug” 

 

Åbningsgrad: 

Skal være 0, 

ventilen er altid 

lukket. 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Tilgængelig: markeres 

Ledning: Der skal tilknyttes en ledning til ventilen. Vælg den hvor vand retningen kommer fra. 

Katalog: Der skal tilknyttes et varenummer fra Ventilkatalog. 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 

 



B.15 Kontra Ventil 

01-01-2018                      Side 1 af 2 

Navn: 

Knuden navngives 

efter oplyste numre 

fra Provas. Der skal 

bruges 8 tegn. 

  

KV=Kontra Ventil 

YY=anlægs år 

Z=zone* 

###=løbenummer 

 

Kote: 

Skal vælges 

”landmåling” 

 

Status: 

Skal vælges ”i brug”. 

 

Ejerforhold:   

Skal vælges ”Provas” 

(eget forsynings 

selskab) 

 

Distrikt: 

Skal vælges ”By eller 

Land” Oplyses af 

Provas 

 

   

Sagsnummer: 

Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

XY oprindelse: 

Skal være 

”landmåling” 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 

Navn: udfyldes i henhold til bilag B.29 

Indskyd: skal vælges da knuden altid skal bryde ledningen. 

Ventil: Der skal være tilknyttet en ventil, udfyldes i henhold til næste side. 

Projekt: Knuden 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.15 Kontra Ventil 

01-01-2018                      Side 2 af 2 

 

 

 

 

Ventil:  

 

 

Type:  

Skal der vælges 

”Kontraventil” 

 

Funktion:  

Skal vælges 

”Kontraventil 

installation”  

 

Status:  

Skal vælges ”i 

brug” 

 

Åbningsgrad: 

Skal være ”100”  

 

Etableret:  

Skal være den 

sidste dag i 

indeværende år  

”31-12-20xx” 

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 

Ledning: Der skal tilknyttes en ledning til ventilen. Vælg den hvor vand retningen kommer fra. 

Katalog: Der skal tilknyttes et varenummer fra Ventilkatalog. 

Felter med rødt skal ikke udfyldes 

 




