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B.1 Brønd: Beton
Brøndene navngives
med det oplyst knude numre fra VandCenter
Syd .
Brøndkoden skal være
brønd(standard), ventil
eller oppumpnings brønd

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles
Som oprindelse skal
vælges landmåling
eller nedstik

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Diameter skal være
1250 , 1500, 2000

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.
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Materiale skal være
jern eller beton

Dækselkote og
landmåling indsættes
automatisk, hvis disse
er indsat i
knudevinduet

Skal være handels
betegnelsen.

-

Ud over dette skal alt andet være som vist.
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Der skal være udfyldt
et brøndrapportskema.

Brøndrapporten skal
udføres efter Dandas
version oplyst af
VandCenter Syd.

Der skal være
tilknyttet et foto af
brønden som er taget i
forbindelse med
brøndrapporten.
-
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B.2 Brønd: PVC/PP/PE (brønd)

B.2 Brønd: PVC/PP/PE (brønd)
Brøndene navngives
med det oplyst knude numre fra VandCenter
Syd .
Brøndkoden skal være
brønd (standard),
ventil eller
oppumpnings brønd

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles
Som oprindelse skal
vælges landmåling
eller nedstik

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Diameter skal være
600
Materiale skal være
PVC, PP eller PE

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.
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B.2 Brønd: PVC/PP/PE (brønd)

Materiale skal være
jern eller beton

Dækselkote og
landmåling indsættes
automatisk, hvis disse
er indsat i
knudevinduet

Skal være handels betegnelsen.

Ud over dette skal alt andet være som vist.
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B.2 Brønd: PVC/PP/PE (brønd)
Der skal være udfyldt
et brøndrapportskema.

Brøndrapporten skal
udføres efter DANDAS version oplyst af
VandCenter Syd.

Der skal være
tilknyttet et foto af
brønden som er taget i
forbindelse med
brøndrapporten.
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B.3 Udluftningsbrønd

B.3 Udluftningsbrønd
Brøndene navngives
med det oplyst knudenumre fra VandCenter
Syd .

System skal være
spildevand eller fælles

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

Som oprindelse skal
vælges landmåling
eller nedstik
Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.
I bemærkningsfeltet noteres en af følgende: ”Udluftning på trykledning” eller
”Udluftning med kulfilter”. Knudetypen ”Udluftningsbrønd” må kun anvendes
ved et af disse to tilfælde.
Hvis udluftningen sidder i en brønd, angives diameter, tværsnit og materiale på
brønden eller skal de ikke udfyldes
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B.3 Udluftningsbrønd

Materiale skal være
jern eller aluminium

Dækselkote og
landmåling indsættes
automatisk, hvis disse
er indsat i
knudevinduet

Skal være handels
betegnelsen.

-

Ud over dette skal alt andet være som vist.
Dækselskemaet udfyldes kun hvis udluftningen sidder i en brønd.
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B.3 Udluftningsbrønd
Der skal være
tilknyttet et foto af
brønden som er taget i
forbindelse med
brøndrapporten.
Brøndrapporten skal
udføres efter Dandas version oplyst af
VandCenter Syd.

Der skal kun udfyldes brøndrapporter på de udluftningsbrønde som er på en
gravitationsledning.
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B.4 Bassin – åben

B.4 Bassin - åben
Brøndene navngives
med det oplyst knude numre fra VandCenter
Syd.

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Der skal udfyldes TK (laveste kronekant) og BK (lavest punkt i bassinet), men ud over
dette skal alt andet være som vist.
Hvis bassinet er etableret med membran, skal dette beskrives i bemærkningsfeltet.

Side 13 af 96

B.4 Bassin – åben

Udfyldes med aktivt
volumen
( ’magasinvolumen’ )
svarende til volumen et
mellem det
permanente vandspejl
og op til
overløbskantkoten

Materiale sættes til
”jord”

Det skal angives om
bassinet er et våd eller tørbassin.

Ved ”Vådbassin”
angives det
permanente vandspejl

Informationer om riste
m.m. ønskes ikke
Udfyld t
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B.4 Bassin – åben

Et bassin skal være
tilknyttet et kompleks
bygværk
De knuder som er en
del af bassinet skal
også være en del af
bygværket (f.eks. ind og udløb , overløb
osv. )

Når det komplekse
bygværk udbredelse
skal tegnes skal det
gøres langs
kronekanten på det
åbne bassin
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B.5 Bassin – lukket

B.5 Bassin - Lukket
Brøndene navngives
med det oplyst knude numre fra VandCenter
Syd.
System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

Materiale skal være
beton

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Der skal udfyldes TK, DK og BK (lavest punkt i bassinet), men ud over dette skal alt andet
være som vist.
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B.5 Bassin – lukket

Der kan være flere
dæksler på et lukket
bassin
Form skal være
eller firkantet

rundt

Materiale skal være
jern eller aluminium
Dækselkote og
landmåling indsættes
automatisk, hvis disse
er indsat i
knudevinduet

Angiv handelsmål
( min. 600)

Ud over dette skal alt andet være som vist.
Hvis dækslets koordinater er forskellige fra knudens indsætningspunkt, skal
dækslets koordinater ind måles og koordinaterne registreres. Dette gælder også hvis der
er mere end et dæksel.
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B.5 Bassin – lukket
Volumen angives som
aktiv volumen i m 3

BK er laveste punkt i
konstruktionen
A ngiv laveste kote for
under side af beton dæk

Informationer om riste
m.m. ønskes ikke
Udfyldt
”Bassin lukket”
udfyldes altid ved
lukkede bassiner
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B.5 Bassin – lukket

Et bassin skal være
tilknyttet et kompleks
bygværk
De knuder som er en
del af bassinet skal
også være en del af
Bygværket (f.eks. ind
og udløb, overløb
osv.)

-

Når det komplekse
bygværk udbredelse
skal tegnes skal det
gøres langs
betonvæggenes yder
side på det lukket
bassin(Udvendig side
af bygværket)
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B.6 Pumpestation

B.6 Pumpestation
Pumpestationer
navngives med det
oplyst knudenumre fra
VandCenter Syd.

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles
Som oprindelse skal
vælges landmåling
eller nedstik

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Diameter skal være
1250, 1500 eller 2000
Materiale skal være
Beton, PVC, PE eller
PP

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.
Hvis geometrien ikke er cirkulær, er det vigtig at angive den rigtige geometri.
Dette kan evt. køres ved at der tilknyttes et komplekst bygværk til knuden og at det
komplekse bygværks polygon er lig med bygværkets yder afgrænsning.
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B.6 Pumpestation

Rundt eller firkantet

Materiale skal være
jern eller aluminium

Dækselkote og
landmåling indsættes
automatisk, hvis disse
er indsat i
knudevinduet

Skal være handels
betegnelsen.

-

Ud over dette skal alt andet være som vist.
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B.6 Pumpestation

Pumpeskemaet udfyldes ikke.
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B.6 Pumpestation

Der skal være udfyldt
et brøndrapportskema.

Brøndrapporten skal
udføres efter Dandas
version oplyst af
VandCenter Syd.

Der skal være
tilknyttet et foto af
brønden som er taget i
forbindelse med
brøndrapporten.
-
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B.7 Pumpestation – LPS

B.7 Pumpestation - LPS
Pumpestationer
navngives med det
oplyst knude numre fra
VandCenter Syd.

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet
Som oprindelse skal
vælges landmåling
eller nedstik
Diameter skal være
600

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Materiale skal være PE

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.
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B.7 Pumpestation – LPS

Materiale skal være
jern eller plast

Dækselkote og
landmåling indsættes
automatisk, hvis disse
er indsat i
knudevinduet

Skal være handels
betegnelsen.

-

Ud over dette skal alt andet være som vist.
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B.7 Pumpestation – LPS

Pumpeskemaet udfyldes ikke.
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B. 8 Sandfang

B.8 Sandfang
Sandfang navngives
med det oplyst knude numre fra VandCenter
Syd.

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Som oprindelse skal
vælges landmåling
eller nedstik
Diameter skal være
1250 eller 1500

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som
vist.
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B. 8 Sandfang

Materiale skal være
jern eller beton

Dækselkote og
landmåling indsættes
automatisk, hvis disse
er indsat i
knudevinduet

Skal være handels
betegnelsen.

-

Ud over dette skal alt andet være som vist.
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B. 8 Sandfang

Volumen skal udfyldes

Vandspejlskoten skal
angives.
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B. 8 Sandfang
Der skal være
tilknyttet et foto af
brønden som er taget i
forbindelse med
brøndrapporten.

Der skal være udfyldt
et brøndrapportskema.

Brøndrapporten skal
udføres efter Dandas
version oplyst af
VandCenter Syd.

-
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B.9 Overløb

B.9 Overløb
Overløb navngives
med det oplyst knude numre fra VandCenter
Syd.
Overløb skal være
tvær - , enkeltsidet eller dobbeltsidet
overløb

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

System skal være
regnvand eller fælles

Som oprindelse skal
vælges landmåling
eller nedstik

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Tværsnitsform kan
være cirkulær,
kvadratisk eller
rektangulær

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.
Hvis geometrien ikke er cirkulær, er det vigtig at angive den rigtige geometri. Dette kan
evt. køres ved at der tilknyttes et komplekst bygværk til knuden og at det komplekse bygværks polygon er lig med
bygværkets yder afgrænsning.
Overløbs bruges hvor der i systemet er et overløb som ender i en recipient.
Side 31 af 96

B.9 Overløb

Materiale skal være
jern eller beton

Dækselkote og
landmåling indsættes
automatisk, hvis disse
er indsat i
knudevinduet

Skal være handels
betegnelsen

-

Ud over dette skal alt andet være som vist.
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B.9 Overløb

Overløbstypen skal
være tværoverløb
enkeltsidet overløb
eller dobbeltsidet
overløb

Der skal tilknyttes en
recipient til overløbs kanten. Navnet på
recipienten oplyses af
VandCenter Syd.

Der skal minimum
være en overløbskant
Kantform skal være
skarpkantet eller
afrundet

Der kan være tale om
et nødoverløb
Der kan være
skumskærm
Der skal udfyldes rist afstand [m], kantkote, og kantlængde [m]. Ud over dette skal alt andet
være som vist.
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B.9 Overløb
Der skal være
tilknyttet et foto af
brønden som er taget i
forbindelse med
brøndrapporten.

Der skal være udfyldt
et brøndrapportskema.

Brøndrapporten skal
udføres efter Dandas
version oplyst af
VandCenter Syd.

-

Definition på et overløb og et nødoverløb:

•

Overløb definerer vi som der, hvor vi har overløb fra systemet. Vi kan regne os frem til det og vi skal have tilladelser til dem.

•

Nødoverløb definerer vi som der, hvor der er huller ud fra systemet, hvor vi beregningsmæssigt ikke kan regne os frem til dem, da de kun
optræder som følge af f.eks. driftssvigt. De vil derfor kun være at finde på spildevandssystemer.
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B.10 Udløb

B.10 Udløb
Udløb navngives med
det oplyst knudenumre fra VandCenter
Syd.

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

System skal være
regnvand eller fælles

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Der skal udfyldes TK og BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.
Der skal være tilknyttet et foto af udløbet, som viser bygværket.
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B.10 Udløb

Der skal tilknyttes en
recipient til udløbet .
Navnet på recipienten
oplyses af VandCenter
Syd.

Recipientens kote skal
udfyldes
Her beskrives under
hvilke vejr forhold
Rec. kote er bestemt.
Det er især interessant
hvornår og evt.. hvor
meget det har regnet
den sidste uge.
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B.11 Tilslutning af stik

B.11 Tilslutning af stik
Tilslutning af stik
bliver navngivet i TVinspekti on.
Nummeringen er
beskrevet afsnit vedr.
tv-inspektion

Se separat beskrivelse
af opsætning af ejerfordeling

Stikknude skal være
PB-Påboring, GRGrenrør eller
Tilslutningsprofil
Dato etableret skal
ikke udfyldes.

System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles

Alt andet skal være som vist. Det meste udfyldes automatisk ud fra tvinspektionen.

Som XY-oprindelse skal vælges TV-inspektion.
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B.11 Tilslutning af stik
Knudekode skal være
PB-Påboring, GRGrenrør eller
Tilslutningsprofil

Skal være udfyldt

Der indtastes
eventuelt en
bemærkning til
tilslutningen af stikket

Side 38 af 96

B.12 1 Punkt i skel

B.12 1 Punkt i skel

Punkt navngives efter tv som
startspunktnr – T (eksempel:
A10F120-A10F130-44,2-02-T)

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3
i hoveddokumentet

Punkttype: <NULL>

System skal være spildevand,
regnvand eller fælles

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Nettype skal være stikledning

Der skal udfyldes BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.
Knudetypen punkt skal bruges, hvor stikledningen føres frem til lodsejer og der ikke
sættes en skelbrønd. Her placeres et punkt hvor stikledningen rammer skel. Punktet
skal indmåles.
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B.12 Punkt - stiktilslutning på trykledninger

B.12 Punkt – stiktilslutning på trykledninger
Punkt navngives med
det oplyste knudenumre fra VandCenter
Syd

System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles.

Se separat beskrivelse
af opsætning af ejerfordeling

Nettype skal være
stikledning.

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Der skal udfyldes BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.
Knudetypen punkt skal bruges, hvor der på en trykledning er en stiktilslutning.
Punktet skal indmåles.
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B.12 Punkt – Tilslutning af hovedledning på hovedledning

B.12 Punkt – Tilslutning af hovedledning på hovedledning
Punkt navngivesmed
det oplyste knudenumre fra VandCenter
Syd
System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles.

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

Nettype skal være
Hovedledning.

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Der skal udfyldes BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.
Knudetypen punkt skal bruges, hvor to hovedledninger er koblet sammen med en
afgrening (samling uden for en brønd).
Punktet skal indmåles.
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B.12 4 Punkt - Udvendig lodret nedføring

B.12 4 Punkt - Udvendig lodret nedføring
En udvendig lodret nedføring laves før en brønd, for at undgå at kloakvandet ”plasker” ned i brønden.

Navngives med brøndens navn efterfulgt af: ”I”. Der er tale om
et stort ”i”
F.eks. punkt navn ”N10F366I”
Er der flere lodret udvendig nedføring, navngives denne med ”J”.
F.eks. punkt navn ”N10F366J”
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B.12 4 Punkt - Udvendig lodret nedføring
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B.12 4 Punkt - Udvendig lodret nedføring

Punkt navngives med det
oplyste knudenummer fra
VandCenter Syd

System skal være
spildevand, regnvand eller
fælles
Nettype skal være
hovedledning

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

Bundkoten kan
interpoleres

Dato etableret skal
ikke udfyldes
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B.13 Punkt afpropning

B.13 Punkt afpropning
Ved afpropning af
hovedledninger navn gives med det oplyst
knude numre fra Vand Center Syd . Ved
afpropning af stik
navn gives punktet
efter tv som
Startspunktnr. - T
( eksempel : A10F120–
A10F130-44,2-02-T)

XY-oprindelse på
afgrening på en
hovedledning skal
være landmåling. På
stikledning er det tv inspektion
Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet
På hovedledninger skal
status være i brug. På
stikledninger skal
status være ikke i
brug

System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles
Hovedledning eller
stikledning

Dato etableret skal
ikke udfyldes.
Der skal ikke være
label på afgrening på
en stikledning

Hvis afgreningen
sidder på hoved ledning skal koten
angives og oprindelse
skal være landmåling.
På stikledning angives
ingen kote Der skelnes mellem om en afgrening sidder på en hovedledning eller på en
stikledning. På hovedledningen skal afgreningen indmåles.
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B.14 Punkt Ind-/Udløb bassin/bygværker

B.14 Punkt Ind-/Udløb bassin/bygværker
Ind- og udløb navngives med det oplyst
knudenumre fra
VandCenter Syd.
Punktkoden skal være
indløb til bassin/byg
værk eller udløbfra
bassin/bygværk

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

System skal være
regnvand ellerfælles

Dato etableretskal
ikke udfyldes.

Der skal udfyldes TK og BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.
Hvis det er muligt, skal der tilknyttet et foto af ind/udløbet, som viser punktet.
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B.14 Punkt Ind-/Udløb bassin/bygværker

Et ind-/udløb til/fra
bassin/bygværk skal
være tilknyttet et
kompleks bygværk
De knuder som er en
del af bassinet/bygværket skal også være
en del af det
komplekse bygværket
(f.eks. ind-og udløb,
overløb osv.)
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B.15 Delledningsknude

B.15 Delledningsknude
Delledningsknuder
navngives med
Nedstrøms knude Opstrøms knude afstand (afstand fra
nedstrøms knude i
meter – Husk at bruge
komma) .

So m XY oprindelse
skal vælges
Landmåling eller TV inspektion

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Oprindelsen skal være
landmålt ved opmålt
kote (Ændring i Z)

Hvis bundkoten ikke er
opmålt skal inter poleret være
afmærket
Der skal udfyldes BK, men ud over dette skal alt andet være som vist. Delledningsknuder ikke
bruges på tryksatte systemer. Der kan bruges delledningsknuder i følgende situationer:
-

Ændring i ledningsdimension
Ændring i ledningsmateriale
Ændring i årstal for etablering
Ændring i z (koten) (Bundkoten og koordinat skal indmåles) Ved retningsændringer i xyz-koordinat, hvor der ikke er tale
om en af ovenstående 3 situationer, skal der i stedet bruges vertex (knækpunkter) på ledninger. Knækpunkternes
bundløbskoter skal opmåles efter gældende retningslinjer fra VandCenter Syd.
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B.16 Skelbrønd

B.16 Skelbrønd

Brøndene navngives
efter tv som
startspunktnr - T
( eksempel : A10F120–
A10F130-44,2-02-T)

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles

Diameter skal
425

være
Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Materiale skal være
PVC , PE eller PP

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.
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B.16 Skelbrønd

Materiale skal være
jern eller beton

Dækselkote og
landmåling indsættes
automatisk, hvis disse
er indsat i
knudevinduet

Skal være handels betegnelsen (425).

Ud over dette skal alt andet være som vist.
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B.17 Privat

B.17 Privat
Brøndene navngives
med det oplyste knude numre fra VandCenter
Syd .

Der skal vælges en af
primærtyperne
Der skal vælges en
brøndkode ( undtagen
skelbrønd )
System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles

Hovedledning eller
stikledning

De viste krav er minimumskrav. Der må gerne udfyldes mere f.eks. koter og oprindelser.
Se eventuelt brønd: Beton.
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B.17 Privat

De viste krav er minimumskrav. Der må gerne udfyldes mere.
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B.18 Vejvæsen alm. Brønd

B.18 Vejvæsen alm. Brønd

Brøndene navngives
med det oplyst knude numre fra VandCenter
Syd .

Materiale skal være
beton, PVC, PP eller PE
Materiale kan/skal
også være beton

Der skal udfyldes TK, DK og BK.
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B.18 Vejvæsen alm. Brønd

Ingen krav til udfyldning af felter.
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B.19 Vejvæsen rist

B.19 Vejvæsen rist
Brøndene navngives
efter tv som
startspunktnr-T
(eksempel:A10F120–

A10F130-44,2-02-T)

Der skal udfyldes DK, intet krav til øvrige felter.
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B.19 Vejvæsen rist

Ingen krav til udfyldning af øvrige felter.
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B.20 Alm. ledning

B.20 Alm. ledning
System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles
Kategori skal være
hovedledning .

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Alt andet skal være som vist.
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B.20 Alm. ledning

Opstrømsdeltakote og
nedstrømsdeltakote
skal som udgangspunkt
være 0.

Som oprindelse skal
vælges landmåling
eller brøndrapport ( der
kan ved dellednings knuder accepteres at
der vælges skønnet)

Indvendig diameter
skal være større end
150

Materiale skal være
beton , GAP, PP, PE
eller PVC

Som oprindelse skal
vælges målt , tv inspektion eller
brøndrapport

Rørbetegnelsen skal
være glat standard
eller Ultrarør
Dato etableret skal
ikke udfyldes .

Der kan være knækpunkter på ledningen. Evt. knækpunkter skal være indmålt og registreret
(X,Y,Z). Retningsændringer i Z (Koten) skal indmåles og registreres som en delledningsknude
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B.20 Alm. ledning

Der skal være udfyldt
e n tv - rapport . Se
dokument med
beskrivelse af hvordan
en tv - rapport og video
udfyldes korrekt i
forhold til krav fra
VandCenter Syd .
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B.21 Stikledning

B.21 Stikledning

System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

Kategori skal være
stikledning.

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Alt andet skal være som vist.
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B.21 Stikledning
Opstrømsdeltakote og
nedstrømsdeltakote
skal som udgangspunkt
være 0.

Som oprindelse skal
vælges landmåling
eller uoplyst (kun ved
vejrist)

Indvendig diameter
skal være større end
100

Som oprindelse skal
vælges landmåling,
brøndrapport eller null
(Ved stiktilslutning er
oprindelsen interpoleret og der er ingen
oprindelse)

Handelsmål skal være
110

Materiale skal være
beton, PP, PE eller PVC
Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Som oprindelse skal
vælges målt, brøndrapport eller TVinspektion

Der kan være knækpunkter på ledningen. Evt knækpunkter kan være indmålt
og registreret (X,Y,Z).
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B.22 Trykledning

B.22 Trykledning

System skal være
spildevand , regnvand
eller fælles

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet
Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Alt andet skal være som vist.
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B.22 Trykledning

Indvendig diameter
skal være større en d
33

Handelsmål skal
angives

Materiale skal være
PVC , PE80 eller PE100

Tryktrin skal være
PN10 eller PN16

Samlingsmetode skal
vær e muffe med alm.
gummiring,
stuksvejset , trækfast
samling eller el - muffe

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Trykledningen skal som minimum opmåles for hver 20 m. Er der retningsændringer i plan eller i koten skal disse
indmåles. Forløber trykledningen ikke i en ret linje skal trykledningens centerlinje opmåles (Koordinat og bundkote) så
den ikke vises med en større fejl end 25 cm. Opmålingen trykledningen afleveres på en 2D CAD-fil.
Opmåling af trykledningen skal indsættes som vertex/knækpunkter. Koten skal indsættes i knækpunktsskemaet.
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B.23 Rørbassin

B.23 Rørbassin

System skal være
fælles eller regn

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Alt andet skal være som vist.
Rørbassin bruges ikke på ledningsstrækninger hvor der også løber daglig spildevand, må
kun bruges som magasin.
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B.23 Rørbassin
Opstrømsdeltakote og
nedstrømsdeltakote
skal som udgangspunkt
være 0.

Som oprindelse skal
vælges landmåling
eller brøndrapport ( der
kan ved dellednings knuder accepteres at
der vælges skønnet)

Materiale skal være
beton, GAP, PP, PE
eller PVC
Som oprindelse skal
vælges målt , tv inspektion eller
brøndrapport

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Alt andet skal være som vist.
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B.24 Renovering

B.24 Renovering
System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles
Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet
Kategori skal være
hovedledning eller
stikledning
Dato etableret skal
ikke udfyldes.

A lt andet skal være som vist.
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B.24 Renovering
Opstrømsdeltakote og
nedstrømsdeltakote
skal som udgangspunkt
være 0.

Som oprindelse skal
vælges landmåling
eller brøndrapport ( der
kan ved dellednings knuder accepteres at
der vælges skønnet)

Som oprindelse skal
vælges målt , tv inspektion eller
brøndrapport
Indvendig d iameter
skal være større end
150 . Diameteren skal
altid tilrettes

Sanering skal enten
være strømpeforing ,
rørsprængning eller
udskiftning.
Firma informationer på
det firma som har
udført renoveringen
skal angives.
Alt andet skal være som vist.
Strømpeforing - Handelsmål, etableringsdato skal være uforandret. Indvendig diameter rettes.
Rørsprængning – Handelsmål, materiale og indvendig diameter skal rettes.
Udskiftning – Handelsmål, materiale og indvendig diameter skal rettes.
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B.25 Intern ledning

B.25 Intern ledning
System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

Kategori skal være
internledningssystem
Ledningsfunktion skal
være reference

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Alt andet skal være som vist.
Internledning skal 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.
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B.25 Intern ledning

Opstrømsdeltakote og
nedstrømsdeltakote
skal være 0.

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Alt andet skal være som vist.
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B.26 Privat ledning

B.26 Privat ledning

System skal være
spildevand, regnvand,
fælles eller dræn

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet. Der kan
vælges mellem Privat og
Havnevæsen

Kategori skal være
hovedledning eller
stikledning.
Transport skal være
gravitation eller tryk

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Skal som minimum være udfyldt som vist.
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B.26 Privat ledning

Handelsmål skal
angives

Materialet skal angives

Skal som minimum være udfyldt som vist
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B.27 Vejvæsen

B.27 Vejvæsen

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

Transport skal være
gravitation eller tryk

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Skal som minimum være udfyldt som vist.
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B.27 Vejvæsen

Indvendig diameter
skal være større end
150

Materialet skal angives

Handelsmål skal
angives

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Skal som minimum være udfyldt som vist.
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B.28 Vejvæsen stik

B.28 Vejvæsen stik

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Skal som minimum være udfyldt som vist.
En stikledning som starter i en rendestensbrønd, er altid Vejvæsen stik. En stikledning som
sidder på en vejvæsensledning er også et Vejvæsen stik.
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B.28 Vejvæsen stik

Indvendig diameter
skal være større end
10 0

Materialet skal angives

Handelsmål skal være
11 0

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Skal som minimum være udfyldt som vist.
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B.30 Udskiller

B.30 Udskiller
Udskiller navngives
med det oplyst knude numre fra VandCenter
Syd.
Udskiller skal være
olie/benzin, fedt eller
syreneutralisator

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

System skal være
spildevand, regnvand
eller fælles
Diameter skal være
1250 , 1500 eller 2000
Materiale skal være
Beton, PVC , PE eller
PP

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Som oprindelse skal
vælges målt eller
brøndrapport

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.
Hvis geometrien ikke er cirkulær, er det vigtig at angive den rigtige geometri.
Dette kan evt. køres ved at der tilknyttes et komplekst bygværk til knuden og at det komplekse
bygværks polygon er lig med bygværkets yder afgrænsning.
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B.30 Udskiller

Rundt eller firkantet

Materiale skal være
jern eller aluminium

Dækselkote og
landmåling indsættes
automatisk, hvis disse
er indsat i
knudevinduet

Skal være handels
betegnelsen.

-

Ud over dette skal alt andet være som vist.
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B.30 Udskiller

Udskiller skal være
olie/benzin, fedt eller
syreneutralisator
Volumen skal udfyldes

Ud over dette skal alt andet være som vist.
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B.30 Udskiller

Der skal være udfyldt
et brøndrapportskema.

Brøndrapporten skal
udføres efter Dandas
version oplyst af
VandCenter Syd.

Der skal være
tilknyttet et foto af
brønden som er taget i
forbindelse med
brøndrapporten.

-
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B.31 Grøft

B.31 Grøft
Grøfter anlægges med det primære formål at transportere hverdags- og dimensionsgivende regnvand.

En grøft vil ofte være anlagt som en buet rende, der er beklædt med brosten. Nedsivning er kun af sekundær betydning.
Grøfter af lidt ældre dato kan også være anlagt uden belægning (dvs. bare med jord/græs på bund og sider).
En grøft:

Primært til transport af hverdagsregn. Profilet er som et ”V”: relativ smal og dyb.
Hvis der undervejs sker nedsivning eller opmagasinering er det bare en ekstra bonus.

En WADI:

Anlægges til både transport, opmagasinering og nedsivning af monsterregn.
Profilet er som en fordybning i græsplænen: bredt tværsnit, ”flade” vægge (kan minde om et langt smalt regnvandsbassin).
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B.31 Grøft

Systemet skal være
regnvand
Kategori skal være

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

Vandløb/kanal

Alt andet skal være som vist
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B.31 Grøft

Tværsnittet skal være
”Åben kanal/vandløb”

Alt andet skal være som vist.
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B.32 WADI

B.32 WADI
WADI’er anlægges med det primære formål at kunne transportere, opmagasinere og nedsive monsterregn.
En WADI vil ofte fremstå som en bred rende i en græsplæne. En WADI kun fyldes med vand i perioder med megen regn (såkaldt ”Monsterregn”).
En WADI kan minde om et aflangt tørt regnvandsbassin med indløb i den ene ende og udløb i den anden ende.

Almindeligt bassin

Grøft-foto fra bilag B.30

Eksempel på en WADI

En grøft:

Primært til transport af hverdagsregn. Profilet er som et ”V”: relativ smal og dyb.
Hvis der undervejs sker nedsivning eller opmagasinering er det bare en ekstra bonus.

En WADI:

Anlægges til både transport, opmagasinering og nedsivning af monsterregn.
Profilet er som en fordybning i græsplænen: bredt tværsnit, ”flade” vægge (kan minde om et langt smalt regnvandsbassin).
Se evt. foto næste side.
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B.32 WADI
Eksempel på en WADI:
Man kan genkende en WADI ved:
• Den har en transport funktion (den er aflang)
• Den har en magasin funktion (fordybning som et bassin)
• Den har en nedsivnings funktion (som en faskine)
Derfor registreres en WADI som et bassin og en faskine placeret i et aflangt
komplekst bygværk:
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B.32 WADI

Side 85 af 96

B.33 Regnbed (evt. med nødoverløb)

B.33 Regnbed (evt. med nødoverløb)
Et regnbed anlægges som et nedsivningsanlæg til hverdagsregn. Det primære formål er, at nedsive (og evt. fordampe) regnvand fra f.eks. veje, Ppladser eller andre befæstede arealer. Hvis regnbedet ikke er tilstrækkeligt til at nedsive vandet, kan der etableres en faskine i bunden af regnbedet,
som øger kapaciteten. Evt. kan regnbedet anlægges med et nødoverløb til kloakkerne.

Man kan genkende et regnbed ved:
• Den er beplantet
• Den har en magasin funktion (fordybning som et
tørt jordbassin)
• Den har en nedsivnings funktion (som en
faskine)
Derfor registreres et regnbed som en faskine placeret i
et komplekst bygværk.
Et evt. nødoverløb (ofte en kuppelrist) registreres som et
udløb.
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B.33 Regnbed (evt. med nødoverløb)
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B.34 Reguleringsbygværk

B.34 Reguleringsbygværk
Reguleringsbygværker
navngives med det
oplyst knudenumre fra
VandCenter Syd.

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3 i
hoveddokumentet

System skal være
regnvand eller fælles

Som oprindelse skal
vælges landmåling
eller nedstik

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Tværsnitsform kan
være cirkulær,
kvadratisk eller
rektangulær

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.
Hvis geometrien ikke er cirkulær, er det vigtig at angive den rigtige geometri.
Dette kan evt. køres ved at der tilknyttes et komplekst bygværk til knuden og at det komplekse
bygværks polygon er lig med bygværkets yder afgrænsning.
Reguleringsbygværker bruges hvor der er et internt overløb i systemet, hvor der er en knude som har to udløb eller
hvor der er en kontraklap for enden af en af de tilstødende ledninger.
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B.34 Reguleringsbygværk

Materiale skal være
jern eller beton

Dækselkote og
landmåling indsættes
automatisk, hvis disse
er indsat i
knudevinduet

Skal være handels
betegnelsen.

-

Ud over dette skal alt andet være som vist.
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B.34 Reguleringsbygværk

Overløbstypen skal
være tværoverlø b,
enkeltsidet overløb
eller dobbeltsidet
overløb

Overløb til knude
udfyldes ikke

Der skal minimum
være en overløbskant

Der skal ikke tilknyttes
en recipient til
overløbskanten.

Kantform skal være
skarpkantet eller
afrundet

Der kan ikke være et
nødoverløb .

Der skal udfyldes rist afstand [m ], kantkote, og kantlængde [m ]. Ud over dette
skal alt andet være som vist.
Er der et eller flere overløb i reguleringsbygværket skal disse registreres som
beskrevet ovenfor.

Der kan være
skumskærm

Der kan være en
kontraklap
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B.34 Reguleringsbygværk
Der skal være
tilknyttet et foto af
brønden som er taget i
forbindelse med
brøndrapporten.

Der skal være udfyldt
et brøndrapportskema.

Brøndrapporten skal
udføres efter Dandas
version oplyst af
VandCenter Syd.

-
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B.35 Vandløbsstation

B.35 Vandløbsstation
Vandløbsstation/
vandmålerstation
navngives med det
oplys knudenumre fra
VandCenter Syd

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3
i hovedokumentet

System skal være
regnvand eller fælles
Dato etableret skal ikke
udfyldes.

Vandløbsstation
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B.35 Vandløbsstation

Registreres ikke

Vandløbsstation
Vandkvalitetsstation

Sugerør under vand

Elkabel

Eksempel på en Vandløbsstation
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B.36 Overløbsledning (ekstern)

B.36 Overløbsledning (ekstern)

System skal være fælles

Se separat beskrivelse i
ejerfordeling i afsnit 7.3
i hovedokumentet

Kategori skal være
hovedledning.
Dato etableret skal ikke
udfyldes.
Ledningsfunktion skal
være overløbsledning
(ekstern)
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B.36 Overløbsledning (ekstern)

Opstrømsdeltakote og
nedstrømsdeltakote
skal som udgangspunkt
være 0.

Som oprindelse skal
vælges landmåling eller
brøndrapport (der kan
være delledningsknuder
accepteres at der
vælges skønnet)

Indvendig diameter skal
være større end 150
Materiale skal være
beton, GAP, PP, PE eller
PVC.

Som oprindelse skal
vælges målt, TVinspektion eller
brøndrapport.

Rørbetegnelsen skal
være glat standard eller
Ultrarør.

Dato etableret skal ikke
udfyldes.

Der kan være knækpunkter på ledningen. Evt. knækpunkter skal være indmålt og
registreret (X,Y,Z). Retningsændringer i X 8koten) skal indmåles og registreres som en
delledningsknude
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B.37 Sugerør

B. 37 Sugerør

System skal være andet

Kategori skal være
hovedledning.

Se separat beskrivelse
i ejerfordeling i afsnit
7.3 i hovedokumentet

Ledningsfunktion skal
være pumpeledning

Dato etableret skal
ikke udfyldes.

Transport skal være
vakuum

Bemærkninger skrives
”Sugerør til målerbrønd”
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