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

 

Side 1 af 68 
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B.1 Brønd Beton: (Brønd, Ventilbrønd, Oppumpningsbrønd eller udluftningsbrønd) 
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B.1 Brønd Beton: (Brønd, Ventilbrønd, Oppumpningsbrønd eller udluftningsbrønd) 

 

Side 3 af 68 
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B.1 Brønd Beton: (Brønd, Ventilbrønd, Oppumpningsbrønd eller udluftningsbrønd) 
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B.1 Brønd Beton: (Brønd, Ventilbrønd, Oppumpningsbrønd eller udluftningsbrønd) 

 

Side 5 af 68 

 

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” 

 

Diam. Oprindelse: 

Skal være målt 

 

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” 

 

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” 

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

 

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 
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Navn: 

Bassin navngives efter 

oplyste numre hos Provas.  

Der skal bruges 8 tegn 

 

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 8 af 68 

 

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 tilknyttet bassinet



B.4 Bassin - Lukket 
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Navn: 

Bassin navngives efter 

oplyste numre hos Provas.  

Der skal bruges 8 tegn 

 

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 



B.4 Bassin - Lukket 
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Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 

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 

vedligeholdelsesareal 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 tilknyttet bassinet



B.5 Pumpestation: 
 

Side 11 af 68 

 

Navn: 

Pumpestationen navngives 

efter oplyste numre hos 

Provas. Der skal bruges 8 

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” 

 

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 udfyldes



B.6 Pumpestation LPS:  
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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 udfyldes



B.7 Overløb 
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Navn: 

Overløb 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 ”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 overløbet 

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.7 Overløb 
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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 samme bygværk 

 

Aflastknude: 

Det skal angives hvilket 

udløb, overløbet aflaster til. 

 

Rist 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 

 

Rist.afst.: 

Afstanden mellem 

stængerne 

 

 

 

 Kantformen: 

Skal være ”Skarpkantet eller 

Afrundet 

 

Kant kote: 

Overløbskoten skal alttid 

angives. 

 

Kant længde: 

Længden af overløbskanten 

skal angives 

 

Skumskærm: 

Det skal angives om bassinet 

har en skumskærm 

 

Nødoverløb: 

Hvis overløbet er et 

nødoverløb for f.eks. en 

pumpestation skal det 

angives. Kan kun bruges i et 

spildevandssystem. 

 

 

 



B.8 Sandfang: 
 

Side 15 af 68 

 

Navn: 

Sandfang 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 ”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: 
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Volumen: 

Skal angives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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



B.9 Udskiller: 
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Navn: 

Udskiller 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 ”Udskiller” 

 

Udskiller: 

Skal være ”Olie/Benzin” 

 

System: 

Skal være ”Regnvand” 

 

Nettype:  

Skal være ”Hovedledning” 

 

Materiale: 

Skal være ”Beton, PVC eller 

PP” 

 

 

 

 

 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: 
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Volumen: 

Skal angives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



B.10 Udløb: 
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Navn: 

Udløb navngives efter 

oplyste numre hos Provas. 

Der skal bruges 8 tegn  

 

TK og BK: 

Skal udfyldes 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Udløb” 

 

System: 

Skal være ”Regnvand, 

Fælles eller Spildevand” 

Spildevand må kun bruges i 

forbindelse med et 

nødoverløb 

 

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” 

 

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 20 af 68 

 

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: 
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Navn: 

Punkt navngives efter 

oplyste numre hos Provas.  

Der skal bruges 8 tegn 

 

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 ”Hovedledning, 

afskærende ledning eller 

stikledning.” 

 

 

 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” 

 

 

 

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 åben grøft: 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 
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Navn: 

Reguleringsbygværket 

navngives efter oplyste 

numre hos Provas.  

Der skal bruges 8 tegn 

 

TK, DK og BK: 

Skal udfyldes 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Regulerings-

bygværk” 

 

System: 

Skal være ”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” 

 

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 23 af 68 

 

 

Overløb: 

Indsæt overløbstype. Skal 

være ” tvær-, enkelt- eller 

dobbeltoverløb” 

 

Kant No: 

Der skal minimum være en 

overløbskant, men der kan 

være flere i samme bygværk 

 

Rist 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 

 

Rist. Afst.: 

Afstanden mellem 

stængerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kantformen: 

Skal være ”Skarpkantet eller 

Afrundet 

 

Kant kote: 

Overløbskoten skal altid 

angives. 

 

Kant længde: 

Længden af overløbskanten 

skal angives 

 

Skumskærm: 

Det skal angives om bassinet 

har en skumskærm 

 

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 24 af 68 

 

Navn: 

Brøndene navngives efter 

oplyste numre hos Provas. 

Der skal bruges 8 tegn 

 

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” 

 

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: Knuden MÅ IKKE være tilknyttet et projekt (ny anlæg) 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes



B.14 Delledningsknude:  
 

Side 25 af 68 

 

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 af 

retningsændring 

 

System: 

Skal være ”Spildevand, 

Regnvand eller Fælles” 

 

Nettype:  

Skal være hovedledning eller 

afskærende ledning 

 

 XY oprind.: 

Ved retningsændringer skal 

oprindelsen være 

”landmåling”. Ellers ”Tv-

inspektion” 

 

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyning” 

 

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 en 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 26 af 68 

 

Navn: 

Brøndene navngives efter 

oplyste numre hos Provas.  

Der skal bruges 8 tegn 

 

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 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: Knuden 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 27 af 68 

 

Navn: 

Brøndene navngives efter 

oplyste numre hos Provas.  

Der skal bruges 8 tegn 

 

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 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) 

 

Side 28 af 68 

 

Navn: 

Rendestensbrøndene 

navngives efter oplyste 

numre hos Provas.  

Der skal bruges 8 tegn 

 

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



B.18 Tilslutning af stik: 
 

Side 29 af 68 

 

Navn: 

Tilslutning af stik navngives 

ud fra tv inspektionen. 

 

Prim.Type: 

Skal være ”Tilslutning af 

stik” 

 

Stikknude: 

Skal være ”GR – Grenrør, PB 

- Påboring” 

 

System: 

Skal være ”Spildevand, 

Regnvand eller Fælles” 

 

Nettype:  

Skal være stikledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XY oprind.: 

Skal være ”TV-inspektion” 

  

Ejer forhold: 

Skal være ”Kloakforsyningen” 

 

Status: 

Skal være ”I brug/drift” 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

 

Stik-skema: Skal være tilknyttet og udfyldt med ”afstand, urreferance og knudetype) 

Bundkote Interpoleret: Skal være afkrydset. 

Dæksel: Der kan IKKE være tilknyttet et dæksel. 

Brøndrapport: Der kan ikke være tilknyttet 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.20 Almindelig ledning:  
 

Side 30 af 68 

 

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 

 

 

 



B.20 Almindelig ledning:  
 

Side 31 af 68 

 

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



B.21 Stikledning:  
 

Side 32 af 68 

 

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 

 

 



B.21 Stikledning:  
 

Side 33 af 68 

 

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



B.22 Trykledning:  
 

Side 34 af 68 

 

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 

 

 

 



B.22 Trykledning:  
 

Side 35 af 68 

 

Delta: 

Skal altid være valgt 

Opstrømsdeltakote og 

nedstrømsdeltakote skal 

som udgangspunkt være 0.  

 

IndDiam.: 

Indvendig diameter skal 

være større end 30 

 

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



B.23 Trykledning stik:  
 

Side 36 af 68 

 

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 

 

 



B.23 Trykledning stik:  
 

Side 37 af 68 

 

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 

 

 

 

 



B.23 Trykledning stik:  
 

Side 38 af 68 

 

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 



B.24 Rørbassin:  
 

Side 39 af 68 

 

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 

 

 



B.24 Rørbassin:  
 

Side 40 af 68 

 

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



B.25 Overløbsledning:  
 

Side 41 af 68 

 

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 

 

 



B.25 Overløbsledning:  
 

Side 42 af 68 

 

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



B.26 Sanering:  
 

Side 43 af 68 

 

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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Side 44 af 68 

 

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



B.27 Internledning:  
 

Side 45 af 68 

 

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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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



B.28 Privat ledning:  
 

Side 47 af 68 

 

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 

 

 



B.28 Privat ledning:  
 

Side 48 af 68 

 

 

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



B.29 Vejvæsen ledning:  
 

Side 49 af 68 

 

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 

 

 



B.29 Vejvæsen ledning:  
 

Side 50 af 68 

 

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



B.30 Vejvæsen stikledning:  
 

Side 51 af 68 

 

System: 

Skal være ”Regnvand” 

 

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 ”Vejvæsen” 

 

Etableret: 

Hvis etablerings dato kendes 

må det gerne angives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

 

 

 



B.30 Vejvæsen stikledning:  
 

Side 52 af 68 

 

Delta: 

Skal altid være valgt 

Opstrømsdeltakote og 

nedstrømsdeltakote skal 

som udgangspunkt være 0.  

 

IndDiam.: 

Skal angives 

 

IndDiam. oprindelse: 

Skal angives 

 

Handelsmål.: 

kan være ”110 eller 160” 

 

Samlingsmetode.: 

Må gerne angives hvis kendt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Materiale.: 

skal være PVC eller PP 

 

Rørbetegn.: 

Må gerne angives hvis kendt 

 

Etableret: 

Må gerne angives hvis kendt 

 

Knækpunkter: 

Der må gerne anvendes 

knækpunkter. 

 

 

 

 

 

 

Delledning: Der må ikke være delledninger. 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med gult må gerne angives hvis kendt 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes
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Rapportnummer: 

”Startpunktnr–Slutpunktnr–

DDMMÅÅ” 

 

Type: 

Skal være ”Fotomanual, 

Ledninger, 2010” 

(Rapporttypekode 15) 

 

Sagsnavn: 

Projektnavn – Oplyses af 

Provas. 

 

Vejrlig: 

Skal være ”Tørvejr”, med 

mindre andet er aftalt med 

tilsyn. 

 

Start.pkt.: 

Skal være ”Startpunktnr” 

 

Slut.pkt.: 

Skal være ”Slutpunktnr” 

 

Årsag: 

Skal være ” ny anlæg, 

undersøgelse af eksisterende 

anlæg eller renovering.” 

Oplyses af Provas 

 

 Kunde: 

”Provas” 

 

Start.pkt-kode.: 

Skal være ”brønd(1), 

bygværk(2) eller punkt(4)” 

 

Slut.pkt-kode.: 

Skal være ”brønd(1), 

bygværk(2) eller punkt(4)” 

 

Medstrøms og Renset.: 

Skal være ”Medstrøms” og 

”Renset” med mindre andet 

aftales med tilsyn 

 

System: 

Skal være ”Spildevand, 

Regnvand eller Fælles” 

 

Brug: 

Skal være ”I brug” 

 

Film- og tekst-fil 

Skal være ”Startpunktnr–

Slutpunktnr–DDMMÅÅ” 

TV-inspektionsfirmaet skal være underlagt en uvildig kontrolordning som DTVK 
TV-inspektionen skal udføres efter Fotomanualen”, DANVA Vejledning nr. 57, januar 2010. Nyeste rettelsesblad skal bruges. 

Alle TV-inspektioner udføres for hele brøndstrækninger (Brønd til brønd). 

Alle ledninger skal spules inden TV. Spulingen påbegyndes opstrøms i kloaksystemet, og der skal altid spules medstrøms  

TV-inspektionsfirmaet skal husstandsomdele en oplysningsseddel til lodsejerne mindst 2 dage, før der spules. Spuleseddel aftales med Provas 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfældet 

En uddybende forklaring på kravene til TV-inspektion fremgår af de følgende sider. 
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TV-inspektion 
Nyanlæg: TV-inspektion udføres med henblik på indlæsning i Provas ledningsdatabase. Som dokumentation for at kloakanlægget er udført 

konditionsmæssigt korrekt, skal entreprenøren udføre en TV-inspektion af hele ledningsanlægget inkl. stikledninger. Eksisterende ledninger, som er 

berørt af projektet, skal også TV inspiceres.  

Udgifter til ovenstående skal være indeholdt i tilbuddet. 

 

Eksisterende system: TV-inspektion udføres med det formål at dokumentere ledningsnettets aktuelle tilstand og med henblik på indlæsning i Provas 

ledningsdatabase, således at denne er opdateret og retvisende. Som dokumentation for kloakanlægget skal entreprenøren udføre en TV-inspektion af 

ledningsanlægget ud fra udleveret tegningsmateriale. 

Udgifter til ovenstående skal være indeholdt i tilbuddet 

 

Generelle krav 
Kontrolordning: 

• TV-inspektionsfirmaet skal være underlagt en uvildig kontrolordning som DTVK. 

Afleveringsformat: 

• TV-inspektionens rapportering skal kunne indlæses i DANDAS version 2.4.6. 

Fotomanual: 

• TV-inspektionen skal udføres efter Fotomanualen, ”TV-inspektion af afløbsledninger”, DANVA Vejledning nr. 57, januar 2010. 

• Nyeste rettelsesblad skal bruges. 

Acceptkriterier Nyanlæg:     

• Der henvises til Danva vejledning 92 – Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion 

• Acceptkriterier for TV-inspektionen er, at kun FS1, PF1 og DE1 (ekskl. Punktdeformationer) accepteres.  

• Ved stiktilslutning accepteres følgende PB1, SG1 og GR0. PH må ikke forefindes. 

• Entreprenøren skal for egen regning udbedre alle øvrige fejl. 

• Flettefiler på ny anlæg accepteres ikke. 

Forholdsregler Eksisterende anlæg:  

• Ledninger med lunker skal suges tomme således hele ledningen kan inspiceres. 

• Følgende observationer meddeles tilsynet direkte: VA30% og herover, RB4, OB4, FO4, RØ4 samt IN4. 

• Ved inspektion af eksisterende anlæg kan flettefiler tillades. 

Kamera, optagelse og kvalitet af billeder og film: 

• TV-inspektion af hovedledninger skal udføres med selvkørende farvetv-kamera, der skal være drejbart i min. op til ± 90 grader i forhold til centerlinien. 

• TV-inspektion af stik på ledninger skal udføres med et Tv-stikkamera med selvnivellerende kamera eller libelle til konstant fastlæggelse af kameraets 

placering i stikledningen. 

• Kameraet skal være centreret i ledningen.  

• Der skal frembringes et skarpt og tydeligt billede. Skarpheden skal kunne indstilles fra inspektionsvognen fra nær til uendelig fjern.  

• Kombination af belysning og kameraets lysfølsomhed skal afpasses, så der opnås et klart og tydeligt billede, og alle detaljer kan ses. 
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• Kameraets linse skal være rengjort, og må ikke være ridset under arbejdets udførelse. 

• Enhver digital optagelse skal kunne gengives på standard-PC med Windows brugerflade uden krav til installation af speciel software 

• Filmkvaliteten skal som minimum være:  

o PAL 

o Video: min. 2400 kbit/sec MPEG-2, 352 x 288 pixels (4 x 3 format) 

o 25 frames/second 

• Optagelsen skal være gennemført uden indtale. 

• Den maksimalt tilladte gennemkørselshastighed er 0,25 m/s. 

• Tidstæller skal nulstilles ved optagelsens start. Der må ikke være tidsforskydning mellem film og rapport. 

• Hele Stiktilslutningen skal kunne ses fra hovedledningen. 

• Der skal panoreres rundt i startbrønden og slutbrønd, således at stiktilslutninger og undersiden af brønddækslet kan ses. 

• Den digitale optagelse skal på forlangende kunne leveres med specialsoftware, som muliggør at der kan "klikkes" på hver enkelt konstateret observation 

på en given strækning, og herved simpelt finde frem til den tilhørende billedsekvens. 

TV-inspektionen: 

• Alle TV-inspektioner udføres for hele brøndstrækninger (Brønd til brønd). 

• Der skal laves en XML-fil for hver brøndstrækning og kædet XML-filer med følgende opdeling: alle hovedledninger, alle stik og alle brøndstik.  

• For alle TV-inspektioner skal rapporteringsskemaerne afleveres som PDF-filer. 

• TV-inspektionen af hovedledninger og stik skal køres modstrøms, med mindre andet aftales med tilsynet.  

• Er hovedledningen kørt modstrøms skal stikledningerne også stationeres og køres modstrøms. 

• Stikstationeringen fra hovedledning, skal foreligge og bruges identisk i forbindelse med kørsel af Stikledning.  

• Provas nummereringssystem skal benyttes. Supplerende numre skal indhentes ved henvendelse til Provas. 

• TV-inspektion, hvor der er benyttet andre knudenumre end udleveret af Provas, accepteres ikke. 

• Ledningerne skal forinden rengøres for alle urenheder m.m. og umiddelbart inden TV-inspektionen påbegyndes skal ledningerne spules, dog ikke 

stikledninger. 

• Hvis der på eksisterende anlæg findes brønde der ikke er vist på de udleverede tegninger skal der indhentes nyt brøndnummer hos Provas. Hvis 

den pågældende brønd ikke fritlægges skal den markeres i terræn enten med spraymaling eller markeringspind. Tilsyn skal orienteres herom. 

• TV-inspektion foretages i tørvejr med mindre andet aftales med den TV-ansvarlige. Se afsnit  

• Der må maksimalt være 30 % vand på eksisterende system. 

Tegninger: 

• Tegninger udleveret af Provas eller dennes rådgiver skal anvendes under udførelsen af TV-inspektionen. Der skal være påført skriftlig 

godkendelse på de anvendte tegninger. 

• Kørte ledningsstræk og stikledninger, ”nye” brønde og evt. forhindringer skal påføres tegningen. Husk at indhente nummerering fra Provas. 

• Tegningerne skal vedlægges TV-inspektionen ved afleveringen og skal ligeledes indscannes og afleveres som pdf-fil. 

Spuling  
• Der skal anvendes spulehoved med forstråle, således at eventuelle lunker efterfyldes med vand. Spulehovedet skal være tilpasset den aktuelle 

opgave. 
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• Der skal efter endt spuling efterfyldes med rent vand i topbrønd indtil at det konstateres at vandet kommer i sidste nedstrøms brønd. Dette skal 

dokumenteres med dato og klokkeslæt. Ved udeladelse vil efterfølgende TV- inspektion afvises og ny skal udføres for entreprenørens omkostning 

• Tjenesteyderen skal sørge for højtryksspuling af ledninger, inden TV-inspektionen gennemføres.  

• Spulingen påbegyndes opstrøms i kloaksystemet, og der skal altid spules medstrøms. 

• For nyanlæg skal der oprenses svarende til renseklasse A: "Alt skal være fjernet (forarbejde for renovering)", som angivet i Rørcenter-rapport 001, "Vejledning i 

rensning af afløbsledninger", 2002. 

• For eksisterende anlæg skal der oprenses svarende til renseklasse B: "Alt skal være fjernet (forarbejde for renovering)", som angivet i Rørcenter-rapport 001, 

"Vejledning i rensning af afløbsledninger", 2002. 

• Ved spuling af stikledninger fra hovedledning er tjenesteyderen forpligtet til at spule hovedledningen og opsamle det materiale fra stikledningerne, der eventuelt 

er efterladt eller ophobet i hovedledningen. 

• Såfremt TV-inspektionen viser, at ledningen ikke er rengjort i henhold til ovenstående, kan Provas kræve en fornyet spuling og TV-inspektion uden yderligere 

udgifter for Provas. 

Orientering af lodsejere (dog ikke nye udstykninger)  

• TV-inspektionsfirmaet skal husstandsomdele en oplysningsseddel til lodsejerne mindst 2 dage, før der spules. Oplysningsseddel skal godkendes af Provas, og må 

maksimalt indeholde et tidsrum på 2 dage. 

• I etageejendomme uddeles orienteringssedlen til beboere i kælder, stuen og på 1. sal. Ved en eventuelt låst hoveddør kan information fastsættes på 

hoveddøren. TV-inspektionsfirmaet skal sikre, at den fjernes igen, dagen efter spuling er gennemført. 

• Såfremt der udføres spuling i et område, hvor der tidligere er uddelt oplysningssedler, og tidspunktet for den nyeste spuling ikke er indbefattet de tidligere datoer, 

skal der uddeles ny oplysningsseddel. 

• Det er TV-inspektionsfirmaet̀ s eget ansvar at sikre sig, at alle udvalgte husstande er orienteret om arbejdets udførelse, samt om risikoen for gener. 

• Der henvises i øvrigt til Provas AB 92 

Deponering og bortskaffelse af sand og slam 

• Overskydende vand fra dræning af sand og slam skal bortledes ved tømning i en nedstrøms liggende brønd.  

• Spildevand må ikke ledes til regnvandsledninger eller vandløb. 

• Regnvand må ikke ledes til spildevandsledninger eller vandløb. 

• Alt oprenset materiale skal i drænet tilstand aflæsses/deponeres på godkendt losseplads, renseanlæg eller ved sandvaskeranlæg, efter aftale med tilsynet. 

• For nyanlæg skal opsugning, behandling og bortskaffelse af sand og slam være indeholdt i prisen. 

• For eksisterende anlæg afregnes i forhold til tilbudslisten eller i henhold til aftale med forsyningen. Slettes 

XML-format for Hovedledninger (HL)  

Nummerering: 

”Startpunktnr” skal være brøndnavnet på den brønd hvor tv starter:  

Startpunktnr>A10F120</Startpunktnr> 

 

”Slutpunktnr” skal være brøndnavnet på den brønd hvor tv slutter: 

<Slutpunktnr>A10F130</Slutpunktnr> 

 

Stikreference: 
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Felterne til stikreference må ikke udfyldes når der køres tv på en hovedledning. 

 

Følgende skal stå øverst i XML-filen: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<TVInspektionGroup xmlns=http://www.danva.dk/xml/schemas/dandas/20120102 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 

Referencesystem: 

Koordinatsystem = Euref89zone32: skal være <KoordinatsysKode>9</KoordinatsysKode> 

Kotesystem = DVR90:skal være <KotesysKode>1</KotesysKode> 

 

Rapportnummer:   

Rapportnummeret skal beskrive i hvilken retning TV-inspektionen er foretaget. 

<TVInspektion Rapportnr=A10F120–A10F130–251117>  (Startpunktnr – Slutpunktnr – ddmmåå) 

 

Kundenavn:  

<Kundenavn>Provas</Kundenavn> 

 

Sagsnavn: 

Sagsnavn oplyses af Provas. Det består af navn på projektet. 

<Sagsnavn>Projektnavn</Sagsnavn> 

 

Rapporttypekode: 

Rapporttypekoden skal altid være ”15” 

<RapporttypeKode>15</RapporttypeKode> 

 

Årsag: 

Inspektionsårsag oplyses af Provas: ny anlæg, undersøgelse af eksisterende anlæg eller renovering. 

<Aarsag>Nyanlæg</Aarsag> 

 

Dokumentnavn: Rapportskema PDF 

<Dokumentnavn>A10F120–A10F130–251117.PDF</Dokumentnavn> 

(Svarende til kørselsretningen, husk angivelse af korrekt filtype) 

 

Tekstfil: 

<Tekstfil>A10F120–A10F130–251117.xml</Tekstfil> 

(Svarende til kørselsretningen) 

 

http://www.danva.dk/xml/schemas/dandas/20120102
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Filmfil: 

<FilmFil>A10F120–A10F130–251117.mp*</FilmFil> 

(Svarende til kørselsretningen, husk angivelse af korrekt filtype) 

 

Startpunktkode: 

Følgende koder må benyttes som startpunktkode  

• Brønd (1) 

• Bygværk (2) 

• PUNKT (4) 

 

Slutpunktkode: 

Følgende koder må benyttes som slutpunktkode 

• Brønd (1) 

• Bygværk (2) 

• Punkt (4) 

 

Nedenstående bedes overholdt: 

• Der skal panoreres rundt i startbrønden og slutbrønd, således at stiktilslutninger og undersiden af brønddækslet kan ses. 

• Stiktilslutningerne skal kunne ses hele, fra hovedledningen. 

• Status skal sættes til i brug/drift. 

• Lednings-ID skal være udfyldt og være indeholdt i XML’en. Ved en ledning på strækningen skal lednings-ID være 1. Ved flere ledninger på 

strækningen nummereres ledningerne ved hjælp af lednings-ID 1, 2, 3 osv. 

• Medie-ID: Skal være udfyldt 

• Skal starte og slutte med VA 

 

Bestemmelseskode for dimension: 

• Ledningens dimension skal opmåles, og må ikke skønnes eller aflæses fra det udleverede tegningsmateriale. Opmålingen skal være det 

vandrette mål i ledningens centerlinje 

• Der skal anvendes ”M” - Opmåling på stedet. 

Aflevering: 

 

Aflevering af TV-data (XML-format) 

Når data skal afleveres til Provas er det vigtig at det bliver afleveret på den rigtige måde. Nedenstående er der beskrevet hvordan filstrukturen skal 

opbygges på det data der skal afleveres til Provas. 

Neden stående se den overordnede mappe struktur: 

 

Den overordnede mappe navn skal være projektnavnet med afleveringsdato – Sydhavnsvej-25-11-2017 \Projektnavnet-[dd-mm-åååå]\ 
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I det efterfølgende er de enkelte mapper og under mapper beskrevet. 

 

Hovedledninger 

Bruges til afrapportering af tv-inspektion af hovedledninger 

 

TV-inspektionens rapportering skal afleveres digitalt, og skal være som beskrevet i det ovenstående. 

 

I HL oprettes følgende undermapper: 

1. Film filer – Video for hver enkelt strækning 

2. PDF filer – Rapportskema for hver enkelt strækning 

3. XML filer – XML for hver enkelt strækning 

4. Kæder XML filer – Samlet XML for området. 

 

Det skal aftales med Provas hvordan den digitale aflevering skal foregå 
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Rapportnr: 

Skal være det af Provas 

oplyste brøndnavn med dato 

(Brøndnavn-DDMMÅÅ). 

 

Sagsnavn: 

Projektnavn – Oplyses af 

Provas. 

 

Vejrlig: 

Skal være ”Tørvejr”, med 

mindre andet er aftalt med 

tilsyn. 

 

Dokument: (Brøndbilled) 

Skal udfyldes med 

Brøndnavn med dato og løbe 

nr. (Brøndnavn-DDMMÅÅ-1). 

Der kan være flere billeder 

til den samme brønd. 

 

Metode: 

Skal være ”fra terræn” 

 

Dæk. Dim: 

Skal være handelsmål 

 

Dokumentation: 

Skal være brøndnavn 

 

 Kunde: 

”Provas” 

 

Årsag: 

Skal være ” ny anlæg, 

undersøgelse af eksisterende 

anlæg eller renovering.” 

Oplyses af Provas 

 

Typeafløb: 

Skal være ”Spildevand, 

Regnvand eller Fælles” 

 

Brug: 

Skal være ”I brug” 

 

 

 

 

Brøndrapporten skal udføres efter brøndmanual” Inspektion og registrering af brønde”, DANVA Vejledning nr. 58, januar 2010. 

Nyeste rettelsesblad skal bruges. 

Brøndbund skal være synlig og fri for sand/vand/slam 

Nedstik skal foretages med en målenøjagtighed på +-10mm. Brønddiameter skal opmåles på stedet.  

Ved brøndfotos skal alle ind- og udløb være synlige. Er dette ikke muligt med et billede skal der tages flere billeder som viser alle ind- og udløb. 

For hver brøndrapport skal rapporteringsskemaerne afleveres som PDF-filer. 
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Hændelser: 

Alle til- og fra ledninger skal 

registreres, med uref. Og 

nedstik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nedstik skal foretages med en målenøjagtighed på +-10mm. Diameter: På ledning skal opmålt på stedet.  

Materiale: På ledning skal være ”materiale konstateret på stedet” 

 

En uddybende forklaring på kravene til brøndrapport fremgår af de følgende sider. 
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Brøndrapporter 
Nyanlæg: Som dokumentation for at kloakanlægget er udført konditionsmæssigt korrekt, skal entreprenøren udarbejde en brøndrapport for alle 

brønde i projektet, dog ikke skelbrønde. 

Af kapitel 7 fremgår det, på hvilke brøndtyper der skal fremstilles brøndrapporter. 

 

Eksisterende anlæg: På eksisterende anlæg udføres der brøndrapporter på alle udpegede brønde. Det fremgår af projektmaterialet hvilke brønde der 

er omfattet af det pågældende projekt. 

 

Generelle krav 
Afleveringsformat: 

• Brøndrapporter skal afleveres i DANDAS version 2.4.6 

 

Brøndmanual: 

• Brøndrapporter skal udføres efter Brøndmanualen,  

”Inspektion og registrering af brønde”,  

DANVA Vejledning nr. 58, januar 2010. 

 

Nummerering af brønde: 

• Der anvendes Provas nummersystem. 

 

Navngivning af brøndfoto: 

• Navngivningen af foto skal indeholde brøndnummer, dato og evt. løbenummer. 

(108355S–250517-1.JPG). Løbenummer påføres hvis der laves mere end et brøndfoto på samme dato på den samme brønd. 

 

Brøndtilstand:  

• Brøndrapportens del om tilstand skal udfyldes. 

Følgende skal overholdt: 

• Brøndbund skal være synlig og fri for sand/vand/slam 

• Nedstik skal foretages med en målenøjagtighed på +-10mm  

• Brønddiameter skal opmåles på stedet.  

• Ved brøndfotos skal alle ind- og udløb være synlige. Er dette ikke muligt med et billede skal der tages flere billeder som viser alle ind- og udløb. 

• For hver brøndrapport skal rapporteringsskemaerne afleveres som PDF-filer. 

Brøndrapport 
Følgende skal stå øverst i XML-filen: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<Broendrapport2010Group xmlns="http://www.danva.dk/xml/schemas/dandas/20100101" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"> 

 

Referencesystem: 

Koordinatsystem = Euref89zone32: skal være <KoordinatsysKode>9</KoordinatsysKode> 

Kotesystem = DVR90: skal være <KotesysKode>1</KotesysKode> 

 

Rapportnummer:   

<Broendrapport2010 Rapportnr="108355S–250517"> (Brøndnummer – ÅR) 

 

Kundenavn:  

<Kundenavn>Provas</Kundenavn>. 

 

Sagsnavn: 

Sagsnavn oplyses af Provas. Indeholder navn på projektet samt økonominummer. 

<Sagsnavn> Projektnavn</Sagsnavn>. 

 

Rapporttypekode: 

Rapporttypekoden skal altid være ”16”. 

<RapporttypeKode>16</RapporttypeKode>. 

 

Årsag: 

Inspektionsårsag oplyses af Provas: ny anlæg, undersøgelse af eksisterende anlæg eller renovering. 

<Aarsag>Nyanlæg</Aarsag>. 

 

Dokumentnavn: Rapportskema PDF fil 

<Dokumentnavn>108355S –250517.PDF</Dokumentnavn> 
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Bygværk: 

Det komplekse bygværk skal 

altid navngives med det 

samme navn/nummer, som 

knuden der beskriver 

hovedformålet med det 

komplekse bygværk 

 

Etableret: 

Skal være den sidste dag i 

indeværende år  

” 31-12-20xx” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En uddybende forklaring på brugen af komplekse bygværker fremgår af den følgende side. 

  



B.33 Kompleks bygværk: 
 

Side 65 af 68 

 

Kompleks bygværker 
 
Der skal bruges et kompleks bygværker ved følgende: 

1. Hvis der er registreret et bygværk, som består af mere end ét objekt (knuder), skal disse samles i et komplekst bygværk i DANDAS. 
2. hvis der er en knude/bygværk hvor dimensionen, bygværksbredden eller bygværkslængden er over 2 meter. 

 
Som eksempel kan nævnes, at et bassin altid vil være en del af et komplekst bygværk, hvor alle indløb og udløb, overløb osv. samles.  
Andre eksempler på et komplekst bygværk kunne være pumpestationer, overløbsbygværk eller andre større bygværker.  
 
Det komplekse bygværk skal altid navngives med det samme navn/nummer, som knuden der beskriver hovedformålet med det komplekse bygværk (ex. bassin, 
pumpestation, overløb osv.). 
 
Er det tvivl omkring navngivning, funktion eller hvilke objekter, der skal tilknyttes det komplekse bygværk kontakt altid Provas. 
 
Når der bruges komplekse bygværker, er det meget vigtigt, at der etableres ”interne ledninger” mellem de enkelte knuder i bygværket, som viser flowet i bygværket.  
Se bilag B.27 for en mere udførlig beskrivelse af interne ledninger og krav til disse.  
 
Når polygonen for det komplekse bygværk skal tegnes, skal det gøres så det viser omfanget at bygværk. Et eksempel på dette kunne være et åbent bassin, hvor polygonen 
tegnes så den følger bassinets kronekant rundt eller ved et lukket betonbassin her tegnes polygonen til at følge betonbygværkets ydre dimensioner. Alle målepunkter der 
indgår i beskrivelse af det komplekse bygværk skal måles i koordinatsystem UTM/Euref89.
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Projektnavn: 

Projektet navngives efter 

oplyste kontonummer, 

projektnavn, etape samt 

projektlederens initialer. 

Projektnavnet fås fra Provas. 

 

Formål: 

Skal være saneringsprojekt, 

byggemodningsprojekt eller 

separering. 

 

Afsluttet: 

Skal være anlægsårets 

sidste dato 

 

Overtaget: 

Skal være datoen for 

afleveringsforretningen. 

 

Opfølgning: 

Skal være ”Opfølgning 

afsluttet” 

 

Anlægsudgifter: 

Skal være udfyldt 

 

 

 

 

  

Provas anvender projektregistrering til at holde styr på, hvilke knuder og ledninger, der er etableret i hvilke projekter. Denne information anvendes 

bl.a. i økonomisk sammenhæng, og det er derfor vigtig for Provas at dette gøres korrekt.  

Provas udleverer projekt informationer med tilhørende geografiske afgrænsning.  

Materialet udleveres i DANDAS XML format version 2.4.6. 

Hvilke knuder og ledninger der skal knyttes til projektet, fremgår af bilagene B1 til B30 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes 
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Projekts polygon findes: Der skal forefindes et projekt polygon. 

Projekts polygon bestemmer knuder og delledniner: Skal altid være ikke krydset af ved aflevering.  

Eksisterende knuder og ledninger: Eksisterende knuder og ledninger, som ligger inden for projektafgrænsningen, men som ikke er en del af 

projektet eller omfattet af projektet skal ikke være en del af projektet. 
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Almindelige brønde: 
 

Dæksel identifikation: 

Antal dæksler der er 

tilsluttet knuden. Der kan 

kun registreres et dæksel på 

en almindelig brønd. 

 

Form: 

Skal være rundt 

 

Materiale: 

Skal være jern eller beton 

 

Dækselkote: 

Dækselkote og landmåling 

indsættes automatisk, hvis 

disse er indsat i 

knudevinduet 

 

Diam./Bredde: 

Skal være handels-

betegnelse: ”315, 425 eller 

600” 

 

Diam. Oprindelse: 

Skal være ”Målt” 

 

 

 

 Special bygværker: 
 

Dæksel identifikation: 

Antal dæksler der er tilsluttet 

knuden. Der kan ved større 

bygværker forekomme at der 

er flere dæksler på det 

samme bygværk. Koordinat 

x,y for hvert dæksel udfyldes 

 

Form: 

Skal være rundt eller 

firkantet 

 

Materiale: 

Skal være jern eller 

aluminium  

 

Længde: 

Udfyldes ved firkantet dæksel 

 

Diam./Bredde: 

Skal udfyldes med Diameter 

eller bredde på dæksel 

 

Diam. Oprindelse: 

Skal være ”Målt” 

 

 

Rendestensbrønde: Udfyldes form med firkantet og materiale med Jern 

Der fremgår af bilagene B.1-B.17, hvilke knuder der forventes at have et dæksel. 

Afvigelser beskrives i bemærkningsfeltet 

Felter med lyserødt skal ikke udfyldes

 


