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Bilags oversigt Ledninger
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B.20 Almindelig ledning:

Side 1 af 2 

01-01-2018

System: 

Skal være ”Spildevand, 

Regnvand eller Fælles” 

Nettype:  

Skal være ”hovedledning 

eller afskærende ledning” 

Funktion: 

Skal være ”Almindelig 

ledning” 

Transport: 

Skal være ”Gravation” 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

Dobb. Nr.: 

Angiver antal ledninger på 

strækningen. Er normalt ”1” 

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

TV-inspektion: Der skal være tilknyttet en TV-inspektion med tilhørende film 

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

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 
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B.20 Almindelig ledning:

Side 2 af 2 

01-01-2018

Delta: 

Skal altid være valgt 

Opstrømsdeltakote og 

nedstrømsdeltakote skal 

som udgangspunkt være 0. 

Hvis forskellen er større end 

2 skal dette registreres. 

IndDiam.: 

Indvendig diameter skal 

være større end 170 

IndDiam. oprindelse: 

Oprindelse skal være ”målt” 

Handelsmål.: 

kan være 200, 250, 315, 

400, 450, 500, 560, 600, 

700, 800, 900 eller 1000 

Samlingsmetode.: 

Skal være muffe med alm. 

gummiring eller stuksvejset 

Materiale.: 

skal være beton, PVC, PE80, 

PE100 eller PP 

Rørbetegn.: 

skal være glat standard rør, 

specialrør eller ultrarør 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

Knækpunkter.: 

Må ikke bruges. Alle 

retningsændringer skal laves 

som delledningsknuder. 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 
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B.21 Stikledning:  
 

Side 1 af 2 

01-01-2018 

System: 

Skal være ”Spildevand, 

Regnvand eller Fælles” 

 

Nettype:  

Skal være ”stikledning” 

 

Funktion: 

Skal være ”Almindelig 

ledning” 

 

Transport: 

Skal være ”Gravation” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dobb. Nr.: 

Angiver antal ledninger på 

strækningen. Er normalt ”1” 

 

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde: Stik over 12 meter skal være registreret som hovedledning 

TV-inspektion: Der skal ikke være tilknyttet en TV-inspektion 

Projekt: Ledningen skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), udfyldes i henhold til bilag B.30 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfældet 

Felt med lyserødt skal ikke udfyldes 
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B.21 Stikledning:

Side 2 af 2 

01-01-2018

Delta: 

Skal altid være valgt 

Opstrømsdeltakote og 

nedstrømsdeltakote skal 

som udgangspunkt være 0. 

Hvis forskellen er større end 

2 skal dette registreres. 

IndDiam.: 

Indvendig diameter skal 

være større end 100 

IndDiam. oprindelse: 

Oprindelse skal 

være”skønnet” 

Handelsmål.: 

kan være ”110 eller 160” 

Samlingsmetode.: 

Skal være ”muffe med alm. 

Gummiring” 

Materiale.: 

skal være PVC eller PP 

Rørbetegn.: 

skal være glat standard rør 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

Knækpunkter.: 

Der må gerne bruges 

knækpunkter.  

Delledning: Der må ikke være delledninger. 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfældet 

Felt med lyserødt skal ikke udfyldes 
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B.22 Trykledning:

Side 1 af 2 

01-01-2018

System: 

Skal være ”Spildevand, eller 

Fælles” 

Nettype:  

Skal være ”hovedledning 

eller afskærende ledning” 

Funktion: 

Skal være ”Almindelig 

ledning” 

Transport: 

Skal være ”Tryk” 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

Dobb. Nr.: 

Angiver antal ledninger på 

strækningen. Er normalt ”1” 

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

TV-inspektion: Der kan ikke være tilknyttet en TV-inspektion 

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

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 
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B.22 Trykledning:

Side 2 af 2 

01-01-2018

Delta: 

Skal altid være valgt 

Opstrømsdeltakote og 

nedstrømsdeltakote skal 

som udgangspunkt være 0. 

IndDiam.: 

Indvendig diameter skal 

være større end 34 

IndDiam. oprindelse: 

Oprindelse skal være ”målt” 

Handelsmål.: 

Skal angives 

Tryktrin: 

Skal være ”PN10 eller PN16” 

Samlingsmetode.: 

skal være ”muffe med alm. 

Gummiring, stuksvejset, 

trækfast samling eller el-

muffe” 

Materiale.: 

skal være ”PVC, PE80, PE100 

eller PP” 

Rørbetegn.: 

skal være ”Trykrør” 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

Knækpunkter.: 

Må gerne bruges 

knækpunkter. 

Delledninger: Der må ikke være delledninger. Der må kun bruges delledningsknuder ved delvis udskiftning af en eks. trykledning. 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 
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B.23 Trykledning stik:  
 

Side 1 af 3 

01-01-2018 

System: 

Skal være ”Spildevand, eller 

Fælles” 

 

Nettype:  

Skal være ”hovedledning 

eller afskærende ledning” 

 

Funktion: 

Skal være ”Almindelig 

ledning” 

 

Transport: 

Skal være ”Tryk” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dobb. Nr.: 

Angiver antal ledninger på 

strækningen. Er normalt ”1” 

 

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde: Stik over 12 meter skal være registreret som hovedledning 

TV-inspektion: Der kan ikke være tilknyttet en TV-inspektion 

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

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 
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B.23 Trykledning stik:

Side 2 af 3 

01-01-2018

Delta: 

Skal altid være valgt 

Opstrømsdeltakote og 

nedstrømsdeltakote skal 

som udgangspunkt være 0. 

IndDiam.: 

Indvendig diameter skal 

være større end 25 

IndDiam. oprindelse: 

Oprindelse skal være ”målt” 

Handelsmål.: 

Skal være ”32 eller 40” 

Tryktrin: 

Skal være ”PN10 eller PN16” 

Samlingsmetode.: 

skal være ”el-muffe” 

Materiale.: 

skal være ”PE100” 

Rørbetegn.: 

skal være ”Trykrør” 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

Knækpunkter.: 

Må gerne bruges 

knækpunkter. 

Delledninger: Der må ikke være delledninger. Der må kun bruges delledningsknuder ved delvis udskiftning af en eksisterende trykledning. 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 

D18-403892



B.23 Trykledning stik:

Side 3 af 3 

01-01-2018

Komponent: 

Skal være ”Kontraventil” 

Regulering:  

Skal være ”Ingen 

gennemstrømning” 

Retning: 

Skal være ”Fra 

nedstrømsknude mod 

opstrømsknude” 

Placering: 

Skal være ”Nedstrøms” 

Kontraventil: Der skal være placeret en kontraventil lige inden stikledningen rammer hovedledningen. 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 

D18-403892



B.24 Rørbassin:

Side 1 af 2 

01-01-2018

System: 

Skal være ”Regnvand eller 

Fælles” 

Nettype:  

Skal være ”hovedledning 

eller afskærende ledning” 

Funktion: 

Skal være ”Rørbassin” 

Transport: 

Skal være ”Gravation” 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

Dobb. Nr.: 

Angiver antal ledninger på 

strækningen. Er normalt ”1” 

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

Bemærk: Rørbassinets aktivevolumen skal angives i bemærkningsfeltet i m3  

TV-inspektion: Der skal være tilknyttet en TV-inspektion med tilhørende film 

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

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 
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B.24 Rørbassin:

Side 2 af 2 

01-01-2018

Delta: 

Skal altid være valgt 

Opstrømsdeltakote og 

nedstrømsdeltakote skal 

som udgangspunkt være 0. 

Hvis forskellen er større end 

2 skal dette registreres. 

IndDiam.: 

Indvendig diameter skal 

minimum være 400 

IndDiam. oprindelse: 

oprindelse skal være”målt” 

Handelsmål.: 

kan være 400, 450, 500, 

560, 600, 700, 800, 900 

eller 1000 

Samlingsmetode.: 

skal være muffe med alm. 

gummiring eller stuksvejset 

Materiale.: 

skal være beton, PVC, PE80, 

PE100 eller PP 

Rørbetegn.: 

skal være glat standard rør, 

specialrør 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

Med fod: 

Ved betonledninger kan disse 

have en fod. 

Knækpunkter.: 

Må ikke bruges. Alle 

retningsændringer skal laves 

som delledningsknuder. 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 

D18-403892



B.25 Overløbsledning:

Side 1 af 2 

01-01-2018

System: 

Skal være ”Regnvand” 

Nettype:  

Skal være ”hovedledning” 

Funktion: 

Skal være ”Overløbsledning 

(ekstern)” 

Transport: 

Skal være ”Gravation” 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

Dobb. Nr.: 

Angiver antal ledninger på 

strækningen. Er normalt ”1” 

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

Overløbsledning: Går fra et overløbsbygværk og hele vejen ud til udløbet (Reciepient) 

TV-inspektion: Der skal være tilknyttet en TV-inspektion med tilhørende film 

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

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 

D18-403892



B.25 Overløbsledning:

Side 2 af 2 

01-01-2018

Delta: 

Skal altid være valgt 

Opstrømsdeltakote og 

nedstrømsdeltakote skal 

som udgangspunkt være 0. 

Hvis forskellen er større end 

2 skal dette registreres. 

IndDiam.: 

Indvendig diameter skal 

være større end 170 

IndDiam. oprindelse: 

oprindelse skal være ”målt” 

Handelsmål.: 

kan være 200, 250, 315, 

400, 450, 500, 560, 600, 

700, 800, 900 eller 1000 

Samlingsmetode.: 

skal være muffe med alm. 

gummiring eller stuksvejset 

Materiale.: 

skal være beton, PVC, PE80, 

PE100 eller PP 

Rørbetegn.: 

skal være glat standard rør, 

specialrør eller ultrarør 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

Knækpunkter.: 

Må ikke bruges. Alle 

retningsændringer skal laves 

som delledningsknuder. 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 

D18-403892



B.26 Sanering:

Side 1 af 2 

01-01-2018

System: 

Skal være ”Spildevand, 

Regnvand eller Fælles” 

Nettype:  

Skal være ”hovedledning 

eller afskærende ledning” 

Funktion: 

Skal være ”Almindelig 

ledning” 

Transport: 

Skal være ”Gravitation” 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

Dobb. Nr.: 

Angiver antal ledninger på 

strækningen. Er normalt ”1” 

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

Etableret: 

Må ikke ændres. 

Sanering. Bruges hvor der på en eksisterende ledning foretages en strømpeforing. 

Ledningens oprindelig registrering MÅ IKKE ændres 

TV-inspektion: Der skal være tilknyttet en TV-inspektion med tilhørende film 

Projekt: Ledningen skal være tilknyttet et projekt, udfyldes i henhold til bilag B.34 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 

Andre saneringsmetoder: Bruges der saneringsmotoder som f.eks. rørsprængning, foring med ny ledning, skal den ekst. ledning afskrives og der 

skal etableres en ny ledning. 
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B.26 Sanering:

Side 2 af 2 

01-01-2018

Delta: 

Skal altid være valgt 

Opstrømsdeltakote og 

nedstrømsdeltakote skal 

som udgangspunkt være 0. 

Hvis forskellen er større end 

2 skal dette registreres. 

IndDiam.: 

Indvendig diameter skal 

måles efter sanering og den 

nye inddiam skal registreres 

IndDiam. oprindelse: 

oprindelse skal være ”målt” 

Samlingsmetode.: 

Må ikke ændres 

Sanering: 

Skal være ”strømpeforing 

Materiale.: 

Må ikke ændres 

Rørbetegn.: 

Må ikke ændres 

Etableret: 

Må ikke ændres 

Saneringsdato: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

Knækpunkter.: 

Må ikke bruges. Alle 

retningsændringer skal laves 

som delledningsknuder. 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 

D18-403892



B.27 Internledning:  
 

Side 1 af 2 

01-01-2018 

System: 

Skal være ”Spildevand, 

Regnvand eller Fælles” 

 

Nettype:  

Skal være ”Internt 

ledningssystem” 

 

Funktion: 

Skal være ”Reference (I 

bygværk)” 

 

Transport: 

Må ikke udfyldes 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dobb. Nr.: 

Angiver antal ledninger på 

strækningen. Er normalt ”1” 

 

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internledning: Bruges til at knytte alle knuderne sammen i et komplekst bygværk. Samtidig bruges det til af vise flovet gennem det komplekse 

bygværk. Skal f.eks. altid bruges i forbindelse med et bassin. 

TV-inspektion: Der kan ikke være tilknyttet en TV-inspektion 

Projekt: Ledningen må ikke være tilknyttet et projekt 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 
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B.27 Internledning:

Side 2 af 2 

01-01-2018

Delta: 

Skal altid være valgt 

Opstrømsdeltakote og 

nedstrømsdeltakote skal 

altid være 0.  

IndDiam.: 

Udfyldes ikke. 

IndDiam. oprindelse: 

Udfyldes ikke. 

Handelsmål.: 

Udfyldes ikke. 

Samlingsmetode.: 

Udfyldes ikke. 

Materiale.: 

Udfyldes ikke. 

Rørbetegn.: 

Udfyldes ikke. 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

Knækpunkter.: 

Må ikke bruges.  

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 

D18-403892



B.28 Privat ledning:

Side 1 af 2 

01-01-2018

System: 

Skal være ”Spildevand, 

Regnvand eller Fælles” 

Nettype:  

Skal være 

”Internledningssystem” 

Funktion: 

Skal være ”Almindelig 

ledning” 

Transport: 

Skal være ”Gravation” 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

Dobb. Nr.: 

Angiver antal ledninger på 

strækningen. Er normalt ”1” 

Ejer forhold: 

Skal være ”Privat” 

Etableret: 

Hvis etablerings dato kendes 

må det gerne angives. 

TV-inspektion: Hvis der er en TV-inspektion må den gerne tilknyttes 

Projekt: Ledningen kan ikke være tilknyttet et projekt 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med gult må gerne angives hvis kendt 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 

D18-403892



B.28 Privat ledning:  
 

Side 2 af 2 

01-01-2018 

 

Delta: 

Skal altid være valgt 

Opstrømsdeltakote og 

nedstrømsdeltakote skal 

som udgangspunkt være 0. 

 

IndDiam.: 

Må gerne angives hvis kendt 

 

IndDiam. oprindelse: 

Må gerne angives hvis kendt 

 

Handelsmål.: 

Må gerne angives hvis kendt 

 

Samlingsmetode.: 

Må gerne angives hvis kendt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Materiale.: 

Må gerne angives hvis kendt 

 

Rørbetegn.: 

Må gerne angives hvis kendt 

 

Etableret: 

Må gerne angives hvis kendt 

 

 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med gult må gerne angives hvis kendt 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 

D18-403892



B.29 Vejvæsen ledning:

Side 1 af 2 

01-01-2018

System: 

Skal være ” Regnvand” 

Nettype:  

Skal være ”hovedledning” 

Funktion: 

Skal være ”Almindelig 

ledning” 

Transport: 

Skal være ”Gravation” 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

Dobb. Nr.: 

Angiver antal ledninger på 

strækningen. Er normalt ”1” 

Ejer forhold: 

Skal være ”Vejvæsen 

Etableret: 

Hvis etablerings dato kendes 

må det gerne angives. 

TV-inspektion: Hvis der er en TV-inspektion må den gerne tilknyttes 

Projekt: Ledningen må ikke være tilknyttet et projekt  

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med gult må gerne angives hvis kendt 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 
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B.29 Vejvæsen ledning:

Side 2 af 2 

01-01-2018

Delta: 

Skal altid være valgt 

Opstrømsdeltakote og 

nedstrømsdeltakote skal 

som udgangspunkt være 0. 

Hvis forskellen er større end 

2 skal dette registreres. 

IndDiam.: 

Skal angives 

IndDiam. oprindelse: 

Skal angives 

Handelsmål.: 

Må gerne angives hvis kendt 

Tværsnit: 

Må gerne angives hvis kendt 

Samlingsmetode.: 

Må gerne angives hvis kendt 

Materiale.: 

skal være beton, PVC, PE80, 

PE100 eller PP 

Rørbetegn.: 

Må gerne angives hvis kendt 

Etableret: 

Må gerne angives hvis kendt 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med gult må gerne angives hvis kendt 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 

D18-403892




