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B 1 Projekt 
 

Projektnavn:   
Projektet navngives 
efter oplyste 
kontonummer, 
projektnavn, etape. 
Projektnavnet fås 
fra Provas 

 

Afsluttet:               
Skal være den 
sidste da i 
indeværende år 
”31-12-20xx”  
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Afvigelser skrives i status. bem                                                           
Felter med blåt skal ikke udfyldes. 

 

Knuder i projektet:             
I projektvinduet skal 
alle nye knuder som 
er ejet at Provas 
tilføjes.  

Ledninger i 
projektet:             I 
projektvinduet skal 
alle nye ledninger 
som er ejet at Provas 
tilføjes.  

Døde/fjernet  Døde 
og fjernet ledninger 
og knuder må ikke 
være en del af 
projektet. 
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B.2 Punkt skel  
 

Navn:             
Punkt navngives 
efter oplyste numre 
fra Provas. Der skal 
bruges 8 tegn. 

PS = Punkt Skel  
PA = Punkt Andet 
YY= Anlægs år  Z= 
Zone*     
###=løbenummer 

Kote:                
Skal udfyldes og 
vælges ”landmåling” 

Status:            
Skal vælges ”i brug” 

Ejerforhold:     
Skal vælges ”eget 
forsynings selskab” 
(”Provas”) 

Distrikt:           
Skal vælges ”By 
eller Land” Oplyses 
af Provas 

Sagsnummer: 
Oplyses af Provas  
(9 cifre) 

Etableret og 
Statusdato:     
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx” 

XY oprindelse: 
Skal være 
”landmåling” 

Ledning:                  
Punkt skal ikke 
tilknyttes en 
ledning 

Bemærkning:             
Punkt i skel     
Punkt andet 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 
Anvendelse: Bruges kun ved punkter ejet af Provas, f.eks. Punkt i skel, Punkt foringsrør 

(start/stop), Punkt udløb. 
Indskyd: Knuden er altid brydende og skal ikke være tilknyttet en ledningen 
Komponent: Der kan ikke være tilknyttet et komponent til denne knudetype. 

Projekt: Knuden skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), Se bilag B.1                                          
Må kun bruges hvis der ikke er andre muligheder. Felter med blåt skal ikke udfyldes 
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B.3 Punkt privat 
m.m. 
 

Navn:             
Punkt navngives 
efter oplyste numre 
fra Provas. Der skal 
bruges 8 tegn.      

PP = Punkt privat  
YY= Anlægs år     
Z= Zone*      
###= løbenummer 

Kote:                
Hvis kote er kendt, 
skal den udfyldes 

Status:            
Skal vælges ”i 
brug” 

Ejerforhold:     
Skal vælges 
”Privat”  

 

Etableret og 
Statusdato:  
Udfyldes hvis de er 
kendt 

XY oprindelse: 
Indsættes hvis det 
er kendt 

Ledning:                  
Punkt skal ikke 
tilknyttes en 
ledning 

Bemærkning:            
Punkt privat 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 
Anvendelse: Bruges kun ved punkter som ikke er ejet af Provas. 

Indskyd: Knuden er altid brydende og skal ikke være tilknyttet en ledningen.  
Komponent: Der kan ikke være tilknyttet en komponent til denne knudetype. 

Projekt: Knuden skal ikke være tilknyttet et projekt. 
MÅ kun bruges hvis der ikke er andre muligheder.  

Felter med blåt skal ikke udfyldes. Felter med grønt må gerne udfyldes hvis de er kendt. 
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B.4 Anboring 
 

Navn:              
Knuden navngives 
efter oplyste 
numre fra Provas. 
Der skal bruges 8 
tegn.   

AN=Anboring    
YY= Anlægs år    
Z= Zone*       
###= 
løbenummer 

Kote:                
Skal udfyldes og 
vælges 
”landmåling” 

Status:            
Skal vælges ”i 
brug” 

Ejerforhold:     
Skal vælges ”eget 
forsynings selskab” 
(”Provas”) 

Distrikt:           

Sagsnummer:                        
Oplyses af Provas 
(9 cifre) 

Etableret og 
Statusdato:     
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx” 

XY oprindelse: 
Skal være 
”landmåling” 

Ledning:    
Anboring skal være 
tilknyttet en 
Ledning 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 
Tilknyt: Knuden er aldrig brydende og skal tilknyttes en hovedledning. 

Enkelsamling: Der skal være en enkeltsamling til knuden, Se næste side. 
Projekt: Knuden skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), Se bilag B.1. 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet. 
Felter med blåt skal ikke udfyldes. 
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Type:                
Skal være 
”Anboring” 

Placering:        
Skal være ”Top” 
eller ”Side” 

Overgang:       
Skal vælges enten 
”Elektrosvejst” eller 
”Svejst” 

Status:             
Skal vælges ”I 
brug”  

Statusdato og 
etableret:         
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx” 

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 
Felter med blåt skal ikke udfyldes. 
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B.5 Bøjning 
 

Navn:          
Knuden navngives 
efter oplyste 
numre fra Provas. 
Der skal bruges 8 
tegn. 

BØ=Bøjning      
YY= Anlægs år    
Z= Zone*       
###= 
løbenummer 

Kote:                
Skal udfyldes og 
vælges 
”landmåling” 

Status:            
Skal vælges ”i 
brug” 

Ejerforhold:     
Skal vælges ”eget 
forsynings 
selskab” 
(”Provas”) 

Distrikt:           

Sagsnummer:                   
Oplyses af Provas  
(9 cifre) 

Etableret og 
Statusdato:  

Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx” 

XY oprindelse: 
Skal være 
”landmåling” 

Ledning:       
Bøjning skal ikke 
være tilknytte en 
ledning 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 
Indskyd: Knuden er altid brydende og skal ikke være tilknyttet en ledning.  
Enkelsamling: Der skal være en enkeltsamling til knuden, Se næste side. 
Projekt: Knuden skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), Se bilag B.1. 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet  
Felter med blåt skal ikke udfyldes 
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Type:                
Skal være ”Bøjning” 

Placering:         
Skal vælges 
”Uoplyst” 

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 
Felter med blåt skal ikke udfyldes 
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B.6 
Dimensionsskift 
 

Navn:        
Reduktion 
navngives efter 
oplyste numre fra 
Provas. Der skal 
bruges 8 tegn.    

RE=Reduktion   
YY= Anlægs år    
Z= Zone* 
###= løbenummer 

Kote:                
Skal udfyldes og 
vælges 
”landmåling” 

Status:            
Skal vælges ”i 
brug” 

Ejerforhold:      
Skal vælges ”eget 
forsynings selskab” 
(”Provas”) 

Distrikt:           
Skal vælges ”By 
eller Land” Oplyses 
af Provas 

Sagsnummer: 
Oplyses af Provas 
(9 cifre) 

Etableret og 
Statusdato:     
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx” 

XY oprindelse: 
Skal være 
”landmåling” 

Ledning: 
Dimensionsskift 
skal ikke være 
tilknytte en ledning 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 
Indskyd: Knuden er altid brydende og skal ikke være tilknyttet en ledning.  
Enkelsamling: Der skal være en enkeltsamling til knuden, Se næste side. 
Projekt: Knuden skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), Se bilag B.1. 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 
Felter med blåt skal ikke udfyldes 
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Type:                
Skal være 
”Dimensionsskift” 

Placering:        
Skal der vælges 
”Uoplyst” 

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 
Felter med rødt skal ikke udfyldes 
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B.7 Samling 
 

Navn:         
Samling navngives 
efter oplyste 
numre fra Provas. 
Der skal bruges 8 
tegn. 

SA=Samling     
YY= anlægs år     
Z= zone* 
###= 
løbenummer 

Status:            
Skal vælges ”i 
brug” 

Ejerforhold:      
Skal vælges ”eget 
forsynings selskab” 
(”Provas”) 

Distrikt:           
Skal vælges ”By 
eller Land” Oplyses 
af Provas 

 

Sagsnummer: 
Oplyses af Provas  

(9 cifre) 

Etableret og 
Statusdato:     
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx” 

XY oprindelse: 
Skal være 
”landmåling” 

Ledning:     
Samling skal ikke 
være tilknyttet en 
ledning  

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 
Indskyd: Knuden er altid brydende og skal ikke være tilknyttet en ledning. 
Enkelsamling: Der skal være en enkeltsamling til knuden, Se næste side. 
Projekt: Knuden skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), Se bilag B.1. 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 
Felter med blåt skal ikke udfyldes 
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Type:                
Skal være 
”Samling” 

Placering:        
Skal der vælges 
”Uoplyst” 

Overgang:       
Skal vælges enten 
”elektrosvejst” eller 
”svejst” 

Status:             
Skal vælges ”i 
brug” 

Etableret:        
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx”  
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B.8 Slutmuffe 
 

Navn:       
Slutmuffe 
navngives efter 
oplyste numre fra 
Provas. Der skal 
bruges 8 tegn. 

SL=Slutmuffe   
YY= anlægs år    
Z= zone* 
###= løbenummer 

Kote:                
Skal udfyldes og 
vælges 
”landmåling” 

Status:            
Skal vælges ”i brug” 

Ejerforhold:     
Skal vælges ”eget 
forsynings selskab” 
(”Provas”) 

Distrikt:           
Skal vælges ”By 
eller Land” Oplyses 
af Provas 

 

Sagsnummer: 
Oplyses af Provas  (9 
cifre) 

Etableret og 
Statusdato:     Skal 
være den sidste dag i 
indeværende år ”31-
12-20xx” 

XY oprindelse: Skal 
være ”landmåling” 

Ledning:  Slutmuffe 
skal ikke være 
tilknyttet en ledning 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 
Indskyd: Knuden er altid brydende og skal ikke være tilknyttet en ledning. 
Enkelsamling: Der skal være en enkeltsamling til knuden, Se næste side. 
Projekt: Knuden skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), Se bilag B.1. 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 
Felter med blåt skal ikke udfyldes 
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Type:                 
Skal være 
”Slutmuffe” 

Placering:        
Skal der vælges 
”Uoplyst” 

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 
Felter med rødt skal ikke udfyldes 
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B.9 Tee stykke 
 

Navn:           
Knuden navngives 
efter oplyste numre 
fra Provas. Der skal 
bruges 8 tegn. 

TE=Tee            
YY= anlægs år    
Z= zone* 
###= løbenummer 

Kote:                
Skal udfyldes og 
vælges 
”landmåling” 

Status:            
Skal vælges ”i brug” 

Ejerforhold:      
Skal vælges ”eget 
forsynings selskab” 
(”Provas”) 

Distrikt:           
Skal vælges ”By 
eller Land” Oplyses 
af Provas 

 

Sagsnummer: 
Oplyses af Provas  
(9 cifre) 

Etableret og 
Statusdato:     
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx” 

XY oprindelse: 
Skal være 
”landmåling” 

Ledning:           
Tee kryds skal ikke 
være tilknyttet 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 
Indskyd: Knuden er altid brydende og skal ikke være tilknyttet en ledning.  
Enkelsamling: Der skal være en enkeltsamling til knuden, Se næste side. 
Projekt: Knuden skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), Se bilag B.1.  

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet  
Felter med blåt skal ikke udfyldes 
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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 
Felter med blåt skal ikke udfyldes 

 



Registreringsvejledning 

10-09-2021  Side 17 af 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

B.10 Kryds 
 

Navn:          
Knuden navngives 
efter oplyste numre 
fra Provas. Der skal 
bruges 8 tegn.  

KR=Kryds         
YY= anlægs år    
Z= zone* 
###= løbenummer 

Kote:                
Skal udfyldes og 
vælges ”landmåling” 

Status:            Skal 
vælges ”i brug” 

Ejerforhold:     
Skal vælges ”eget 
forsynings selskab” 
(”Provas”) 

Distrikt:           
Skal vælges ”By 
eller Land” Oplyses 
af Provas 

 

Sagsnummer: 
Oplyses af Provas  
(9 cifre) 

Etableret og 
Statusdato:     
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx” 

XY oprindelse: 
Skal være 
”landmåling” 

Ledning:        
Kryds skal ikke 
være tilknyttet en 
ledning 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 
Indskyd: Knuden er altid brydende og skal ikke være tilknyttet en ledning.  
Enkelsamling: Der skal være en enkeltsamling til knuden, Se næste side. 
Projekt: Knuden skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), Se bilag B.1. 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet  
Felter med blåt skal ikke udfyldes 
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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 
Felter med blåt skal ikke udfyldes 
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B.11 
Afspærringsventil 
(Hovedventil) 
 

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 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 
Indskyd: Knuden er altid brydende og skal ikke være tilknyttet en ledningen 

Ventil: Der skal være en ventil til knuden, Se næste side. 
Projekt: Knuden skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), Se bilag B.1. 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 
Felter med blåt skal ikke udfyldes 

Sagsnummer: 
Oplyses af Provas  
(9 cifre) 

Etableret og 
Statusdato:     
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx” 

XY oprindelse: 
Skal være 
”landmåling” 

Ledning: 
Afspærringsventil 
skal ikke være 
tilknyttet til en 
ledning 
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Type:               
Skal vælges som 
”Skydeventil”  

Funktion:         
Skal vælges som 
”Afspærring”  

Status:             
Skal vælges ”I 
brug” 

Tilgængelig:    
Skal markeres 

Etableret og 
Statusdato:      
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx”. 

Åbningsgrad og 
Normal:            
Skal være ”100” 
Hvilket betyder 
åben.  

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 
Felter med blåt skal ikke udfyldes 
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B.12 
Udluftningsventil 
 

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 og 
Statusdato:     Skal 
være den sidste dag 
i indeværende år 
”31-12-20xx” 

XY oprindelse: Skal 
være ”landmåling” 

Ledning: 
Udluftnings ventil 
skal ikke være 
tilknyttet til en 
ledning 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 
Indskyd: Knuden er altid brydende og skal ikke være tilknyttet en ledning.  

Ventil: Der skal være en ventil til knuden, Se næste side. 
Projekt: Knuden skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), Se bilag B.1. 

 Bygværk: En udluftningsventil er normalt tilknyttet et bygværk, Bygværk placeres rundt om brønd.  
Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 
Felter med blåt skal ikke udfyldes 
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Type:               
Skal vælges som 
”Udluftningsventil” 

Funktion:         
Skal vælges som 
”Andet”  

Status:             
Skal vælges ”I 
brug” 

Tilgængelig:    
Skal markeres 

Etableret og 
Statusdato:      
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx”. 

Åbningsgrad og 
Normal:            
Skal være ”0” 
Hvilket betyder 
lukket. 

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 
Felter med blåt skal ikke udfyldes 

 



Registreringsvejledning 

10-09-2021  Side 23 af 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B.13 
Udskyldningsventil 
 

Navn:             
Knuden navngives 
efter oplyste numre 
fra Provas. Der skal 
bruges 8 tegn. 

VS=Ventiludskylning 

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 

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 
Indskyd: Knuden er altid brydende og skal ikke være tilknyttet en ledning. 

Ventil: Der skal være en ventil til knuden, Se næste side. 
Projekt: Knuden skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), Se bilag B.01. 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 
Felter med blåt skal ikke udfyldes 

Sagsnummer:        
Oplyses af Provas  
(9 cifre) 

Etableret og 
Statusdato:     
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx” 

XY oprindelse:           
Skal være 
”landmåling” 

Ledning: 
Udskyldningsventil 
skal ikke være 
tilknyttet til en 
ledning 

 



Registreringsvejledning 
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Type:               
Skal vælges som ” 
Udskylningsventil” 

Funktion:         
Skal vælges som ” 
Udskylningsventil”  

Status:             
Skal vælges ”I 
brug” 

Tilgængelig:    
Skal markeres 

Etableret og 
Statusdato:      
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx”. 

Åbningsgrad og 
Normal:            
Skal være ”100” 
Hvilket betyder 
åben.  

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 
Felter med blåt skal ikke udfyldes 

 



Registreringsvejledning 

10-09-2021  Side 25 af 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B.14 Stiklednings 
ventil (stophane) 
 

Navn:        
Stophane navngives 
efter oplyste numre 
fra Provas. Der skal 
bruges 8 tegn. 

SH=Stophane   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 og 
Statusdato:     
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx” 

XY oprindelse: 
Skal være 
”landmåling” 

Ledning:   
Stophane skal ikke 
være tilknyttet til en 
ledning 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 
Indskyd: Knuden er altid brydende og skal ikke være tilknyttet en ledning.  

Ventil: Der skal være en ventil til knuden, Se næste side. 
Projekt: Knuden skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), Se bilag B.1.  

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet  
Felter med blåt skal ikke udfyldes 



Registreringsvejledning 

10-09-2021  Side 26 af 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Type:                
Skal der vælges 
”Butterfly”.  

Funktion:          
Skal der vælges 
”Stophane”.  

Status:              
Skal vælges ”I 
brug”. 

Tilgængelig og 
Funktionsdygtig: 
Skal markeres 

Etableret og 
Statusdato:       
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx”. 

Åbningsgrad og 
Normal:             
Skal være ”100” 
Hvilket betyder 
åben.  

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 
Felter med blåt skal ikke udfyldes 

 



Registreringsvejledning 

10-09-2021  Side 27 af 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B.15 Forbruger 
 

Navn:        
Forbruger 
navngives efter 
oplyste numre fra 
Provas. Der skal 
bruges 8 tegn. 

FB =Forbruger  
YY= anlægs år    
Z= zone* 
###= løbenummer 

Kote:                
Hvis FB er placeret i 
skel skal kote 
udfyldes og vælges 
”landmåling”  

Status:            
Skal vælges ”i 
brug” 

Ejerforhold:     
Skal vælges ”eget 
forsynings selskab” 
(”Provas”) 

Distrikt:           
Skal vælges ”By 
eller Land” Oplyses 
af Provas 

Sagsnummer: 
Oplyses af Provas  
(9 cifre) 

Etableret og 
Statusdato:     
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx” 

XY oprindelse: 
Skal være 
”landmåling” 

Ledning:     
Samling skal ikke 
være tilknyttet en 
ledning  

 

*Z= 7_Vojens / 8_Haderslev / 9_Flovt 
Indskyd: Knuden er altid brydende og skal ikke være tilknyttet en ledning. 

Projekt: Knuden skal være tilknyttet et projekt hvis den placeres i skel ved ny anlæg, Se bilag 
B.1.  

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 
Felter med blåt skal ikke udfyldes.  

Felter med grøn skal kun udfyldes hvis knuden placeres i skel. 



Registreringsvejledning 

10-09-2021  Side 28 af 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Installationsnr: 
Oplyses af Provas 

Kode:                
Skal være 
”Installation” 

Kommunenr.:   
Skal være ”510”  

Status:              
Skal vælges ”i brug” 

Etableret:          
Skal være den sidste 
dag i indeværende år 
”31-12-20xx”  

 

Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 
Felter med blåt skal ikke udfyldes 

 



Registreringsvejledning 

10-09-2021  Side 29 af 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B.16 
Forsyningsledning 
 

Kategori:         
Skal vælges” 
Forsyningledning 
Distributionsledning 
Transmissionsled-
ning” Oplyses af 
provas. 

Tryk Type:       
Skal vælges ”Tryk” 

Læg. Met:         
Skal vælges 
”Opgravning eller 
Styret Underboring” 

Status:            
Skal vælges ”i brug” 

Ejerforhold:     
Skal vælges eget 
forsyningsselskab 
(”Provas”) 

Distrikt:       Skal 
vælges ”By eller 
Land” Oplyses af 
Provas 

 

Sagsnummer:  
Oplyses af Provas  
(9 cifre) 

Etableret og 
statusdato:      
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx” 

Oprind XY:       
Skal være 
”landmåling” 

Oprind kote:    
Skal være 
”landmåling”   

 

Netberegning: Skal markeres. 
Projekt: Ledningen skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), Se bilag B.1. 

 Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet.  
Felter med blåt skal ikke udfyldes. 

 



Registreringsvejledning 

10-09-2021  Side 30 af 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Kote og 
Knækpunkter:    
Er der knækpunkter 
på ledningen, skal 
disse udfyldes med 
en opmålt kote 

 



Registreringsvejledning 
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B.17 Stikledning  
 

Kategori:         
Skal vælges 
”Stikledning”  

Tryk Type:       
Skal vælges ”Tryk” 

Læg. Met:         
Skal vælges 
”Opgravning, styret 
Underboring eller 
jordraket” 

Status:            
Skal vælges ”i brug” 

Ejerforhold:     
Skal vælges 
”Provas” (eget 
forsyningsselskab) 

Distrikt:           
Skal vælges ”By 
eller Land” Oplyses 
af Provas 

 

Sagsnummer: 
Oplyses af Provas  
(9 cifre) 

Etableret og 
statusdato:      
Skal være den 
sidste dag i 
indeværende år 
”31-12-20xx” 

Oprind XY:       
Skal være 
”landmåling” 

Oprind kote:    
Skal være 
”landmåling” 

 

Netberegning: Skal markeres 
Længde: Stik over 12 meter skal registreres som hovedledning 

Projekt: Ledningen skal være tilknyttet et projekt (ny anlæg), Se bilag B.1. 
Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet 
Felter med blåt skal ikke udfyldes 

 



Registreringsvejledning 
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Kote og 
Knækpunkter:  

Er der 
knækpunkter på 
ledningen, skal 
disse udfyldes med 
en opmålt kote 

 



Registreringsvejledning 
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B.18 Fiktiv 
ledning 
 

Kategori:         
Skal vælges 
”Privat/jordledning”  

Tryk Type:        
Skal vælges ”Tryk” 

Læg. Met:          
Skal vælges 
”Opgravning, eller 
jordraket” 

Status:            
Skal vælges ”i 
brug” 

Ejerforhold:     
Skal vælges ”Privat”  

 

Privat jordledning: Går typisk fra punkt i skel og ind på privatgrund. 
Rørkatalog: Hvis rørtypen kendes, skal den udfyldes. 

Projekt: Ledningen skal ikke være tilknyttet et projekt. 
Afvigelser skrives i bemærkningsfeltet. 
Felter med blåt skal ikke udfyldes. 

Felter med grøn skal kun udfyldes hvis de kendes. 

Etableret og 
statusdato:      
Hvis de kendes skal 
de udfyldes 

 



Registreringsvejledning 
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B.19 Fiktiv 
ledning 
 

Kategori:         
Skal vælges” 
Andet” 

Tryk Type:       
Skal vælges ”Tryk” 

Status:            
Skal vælges ”I 
brug” 

Ejerforhold:     
Skal vælges 
”Privat”  

 

Fiktiv ledning: Bruges hvis der er flere Forbruger som skal samles til et stik. 
Netberegning: skal ikke markeres 

Fiktiv: Skal være markeret 
Projekt: Ledningen skal ikke være tilknyttet et projekt. 

Afvigelser skrives i bemærkningsfelt 


