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1 Generelt 
Dette bilag hører til kravspecifikation for opmåling for spildevand. Bilaget referer til afsnittet om 

spildevand og beskriver knude. Opmåling sker i forhold til Danvas standard og afleveres som 

beskrevet i kravspecifikation for opmåling som dette bilag er en del af. 

Dette bilag indeholder, hvad der skal opmåles, samt separate afsnit med særlige forklaringer.   

2 Knuder og komplekse bygværker  

 Knude 

Knuder er punktobjekter i tilknytning til ledninger, f.eks. brønde, sandfang, overløb, stiktilslutninger 

med mere. Knuder binder ledningsnettet sammen og der kan kun knyttes en funktion til hver knude. 

Knuden er en superklasse for knudebegreberne og knudekodetabellen definerer hvilken knudetype, 

der er tale om. 

 

Nedenstående skema angiver knudetype med tilhørende beskrivelse og kode, samt om der kan 

tilknyttes dæksel, brøndvæg og kompleks bygværk til knudetypen.  

 

KODE BESKRIVELSE TABELNAVN KNUDETYPE DAEKSEL 

KOMPLEKS 

BYGVAERK BROENDVAEG 

1 Brønd BROEND K J N J 

3 Bassin BASSIN K J J N 

4 Pumpestation PUMPESTATION K J J J 

5 Renseanlæg RENSEANLAEG K J J N 

6 Udskiller UDSKILLER K J J J 

7 Sandfang SANDFANG K J J J 

8 Overløb OVERLOEB K J J J 

9 Udløb UDLOEB K J N J 

10 Reguleringsbygværk  K J   
11 Målerbygværk MAALERBYGVAERK K J N N 

12 Fordelerbygværk  K J J N 

13 Tryktårn  K J J N 

15 Tilslutning af stik STIKKNUDE T N N N 

16 Fiktiv knude   K N N N 

18 Nedsivningsanlæg NEDSIVNING K J J J 

19 Tank TANK K J J J 

20 Punkt PUNKT K N N N 

45 Delledningsknude  D N N N 

50 Andet  K J   
 

For reguleringsbygværk (kode 10) knytter regulering sig til ledningen, som regel enten opstrøms- 

eller nedstrømsknude og deraf dennes knudeID. Regulering oprettes heraf som ledningsfunktion. Se 

B 10 afsnit 3.3. 
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Målerbygværk (kode 11) bruges i HOFOR som den fysiske måler og er ikke en konstruktion, da den 

kan være placeret på en ledning, i en konstruktion eller i landskabet alt efter målertype. Se B 11 

afsnit 3.10. 

 

Kode 50 (andet) ønskes ikke benyttet. 

 

Knudenavn: oplyses af HOFOR, som beskrevet i OPM101 afsnit 3.1.2. 

Funktion: beskrives i hvert afsnit under sandfang, udskiller, overløb med videre som defineret fra 

knudekode. NB!  Der må ikke knyttes flere funktioner til én knude.  

 Komplekse bygværker 

Indeholder oplysninger om komplekse bygværker og deres udstrækning. Bygværker er større 

konstruktioner, der kan indeholde en eller flere komponenter og funktioner. Oftest er der flere 

knudetyper og funktioner samlet i en enkelt konstruktion, f.eks. et åbent bassin med 

overløbsfunktion. Se tegning B 11-1. 

 

B 11-1 Åbent bassin med overløbsfunktion 
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Der knyttes en flade (kompleksbygværksflade) til konstruktioner, der er 3m eller større i diameter for 

cirkulære eller 3x3 m eller større for rektangulære bygværker. 

Ved opmåling af bygværker, udløb ved recipient, bassiner, pumpestationer eller teknikrum i 

forbindelse med pumpestationer udføres der opmåling (X, Y, Z):  

For koter og nøjagtigheder, se OPM 101. 

1. Alle ind- og udløbskoter samt bundkote 

2. Kote på overløbskant samt nød-overløbskant.  Ved bøjeklap er det det højeste punkt på 

klappen (se Overløb B 11 afsnit 3.8) 

3. Opsatte koteplader (fixpunkt eller kotebolt)  

 

For geometri og volumen måles, som vist på tegning B 11-2: 

4. Anlæggets bundplade  

5. Pumpesumpens omfang og volumen   

6. Alle vægge, bjælker og søjler  

7. Anlæggenes top- og dækplader  

 

Øvrige konstruktioner og forstærkninger: 

8. Alle forstærkninger af alle typer ledninger og tilslutninger samt f.eks. omkringstøbninger, 

pælefundering, dækplader o.lign.  

9. Dæksel-opføringer 

10. Efterladte midlertidige konstruktioner som afskårne spunsjern, sekantpæle etc. 

Punkt 3, 6 og 8-10 er ikke indeholdt i DANVAS datamodel og skal udveksles som csv-fil til 

koordinater samt en DWG fil. 

Omrids og knudegeometri af kompleksbygværk

Kompleksbygværksflade, set 
ovenfra

(Ydre omrids)
Knudegeometri:
Horisontale snit til en given kote

Areal1 / Kote1
Areal2 / Kote2
Areal3 / Kote3
Areal4 / Kote4

1
2

3

Væg

Søjle

Væg

Sø
jle

Bundplade

Dækplade

Dækpladen beskytter ledninger eller bygværk, 
hvor der er for ringe jorddækning eller tung 

trafik

Koteplade/kotebolt

4
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B 11-2 Knudegeometri af kompleks bygværk/konstruktion 

Bygværket registreres således: 

Ledninger afsluttes på bygværksomridset med et punkt (Knudekode=20, Punktkode=4 eller 5).  

Inde i bygværket registreres forbindelserne som fiktive ledninger: 

 Ledningsfunktion = 49 (fiktiv ledning i bygværker)  

 Kategoriafløb = 6 (interne ledninger i bygværker) 

 Rørkatalognr = -1 (intern ledning, fiktiv forbindelse uden funktion) 

 

B 11-3 Bygværk og ledninger samt tilhørende koder 

 

Ved renovering/sanering af bygværk skal denne registreres i den knude, som omridset til det 

komplekse bygværk er knyttet til. 

Hvis den fysiske ledning fortsætter ind i bygværket, placeres indløbsknuden for enden af ledningen, 

knudekode = 20 (punkt), punktkode = 4 (indløb til bygværk) / 5 (udløb fra bygværk). 
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B 11-4 Ledningers sammenhæng med bygværk 

 

Ved bygværker med flere funktioner knyttes bygværksomridset til den knude, der bærer 

hovedfunktionen. Dette oplyses af HOFOR. 

Af hensyn til hydrauliske beregninger skelnes i HOFOR yderligere mellem forskellige typer af fiktive 

interne ledninger (kategoriafløb = 6 og Typeafløb = 49) i bygværker. 

Rørkatalognumre for interne ledninger i bygværker: 

 -1 Intern ledning, fiktiv forbindelse uden funktion, beskriver vandets vej gennem et bygværk 

 -2 Intern ledning med regulering (regulering oprettes særskilt) 

 -3 Konstruktionsmæssig udsparing (f.eks. hul i væg) internt i bygværk 

For koder til registrering se B 15 Attribut- og begrebsforklaring. 

 

XML eksempel for bygværk, der knytter sig til et knudenavn med foranstillet KB (for 
KompleksBygværk). Omridset af bygværket består her af 4 punkter: 

-  <KompleksBygvaerkGroup> 

-   <KompleksBygvaerk BygvNavn="KB1000077342"> 

    <Initialer></Initialer>  

    <DatoOprettet>2020-09-22T14:02:07</DatoOprettet>  

    <DatoEtableret>2020-09-22T14:01:59</DatoEtableret>  

-   <BygvaerkKoordItems> 

-   <BygvaerkKoord Sortering="1"> 

     <YKoordinat>6177189.36</YKoordinat>  

     <XKoordinat>722762.6</XKoordinat>  

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2020-09-22T14:02:07</DatoOprettet>  

    </BygvaerkKoord> 

-   <BygvaerkKoord Sortering="2"> 

file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Overløb/Bygværk_2020-09-22_02-08-39-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Overløb/Bygværk_2020-09-22_02-08-39-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Overløb/Bygværk_2020-09-22_02-08-39-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Overløb/Bygværk_2020-09-22_02-08-39-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Overløb/Bygværk_2020-09-22_02-08-39-PM_Knude.xml
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     <YKoordinat>6177183.9</YKoordinat>  

     <XKoordinat>722764.13</XKoordinat>  

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2020-09-22T14:02:07</DatoOprettet>  

    </BygvaerkKoord> 

-   <BygvaerkKoord Sortering="3"> 

     <YKoordinat>6177185.62</YKoordinat>  

     <XKoordinat>722771.88</XKoordinat>  

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2020-09-22T14:02:07</DatoOprettet>  

    </BygvaerkKoord> 

-   <BygvaerkKoord Sortering="4"> 

     <YKoordinat>6177190.89</YKoordinat>  

     <XKoordinat>722769.77</XKoordinat>  

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2020-09-22T14:02:07</DatoOprettet>  

     </BygvaerkKoord> 

    </BygvaerkKoordItems> 

    </KompleksBygvaerk> 

</KompleksBygvaerkGroup> 

 

Punkter for ind- og udløb i XML eksempel med henholdsvis punktkode 4 og 5. Knudekode 20 
angiver et punkt. I eksemplet er det et udløbspunkt for bygværket. Den første knude angiver 
funktionen i bygværket og den anden med foranstillet KB relaterer sig til bygværksomridset: 

-  <Knude Knudenavn="1000077343"> 

<Ejerfordelingsnavn>HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S</Ejerfordelingsnavn>  

    <OprindXYJournalnr>9021</OprindXYJournalnr>  

    <OprindBundkoteJournalnr>9031</OprindBundkoteJournalnr>  

    <Driftsansvarlig>HOFOR A/S</Driftsansvarlig>  

    <BygvNavn>KB1000077342</BygvNavn>  

    <YKoordinat>6177188.1</YKoordinat>  

    <VinkelSymbol>0</VinkelSymbol>  

    <XKoordinat>722770.89</XKoordinat>  

    <TypeAfloebKode>2</TypeAfloebKode>  

file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Overløb/Bygværk_2020-09-22_02-08-39-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Overløb/Bygværk_2020-09-22_02-08-39-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Overløb/Bygværk_2020-09-22_02-08-39-PM_Knude.xml
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    <TilladTilslutKode>2</TilladTilslutKode>  

    <Tekstvinkel>0</Tekstvinkel>  

    <TekstjusteringKode>0</TekstjusteringKode>  

    <StatusKode>1</StatusKode>  

    <KnudeKode>20</KnudeKode>  

    <KategoriAfloebKode>1</KategoriAfloebKode>  

    <Interpoleret>N</Interpoleret>  

    <Initialer></Initialer>  

    <DatoOprettet>2020-09-22T14:03:52</DatoOprettet>  

    <DatoOpdateret>2020-09-22T14:06:29</DatoOpdateret>  

    <Bundkote>-2.01</Bundkote>  

-   <Punkt> 

     <PunktKode>5</PunktKode>  

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2020-09-22T14:03:52</DatoOprettet>  

    </Punkt>  

</Knude> 

 

3 Knudetyper 

 Brønd 

En brønd giver adgang til ledningssystemet fra terræn. En brønd kan have forskellige størrelser og 

udformninger, og kan bruges til mange formål såsom prøvetagning, rensning, inspektion mv. 

Brønde defineres som konstruktioner med en udstrækning på mindre end 3 meter i diameter uden 

anden funktion end at samle ledninger. Ikke-cirkulære brønde skal indmåles, således at deres 

udstrækning kan indtegnes. Til ikke-cirkulære konstruktioner og cirkulære konstruktioner større end 

3 meter i diameter skal der knyttes en flade (kompleksbygværksflade), der definerer konstruktionens 

ydre udstrækning. 

Der opmåles alle ind- og udløbskoter i alle brønde på hovedkloakken. 

Der måles til centrum af knuder (X, Y for dæksler og brønde). Bundkote (Z) i brønden måles i 

laveste udløb. 

file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Overløb/Bygværk_2020-09-22_02-08-39-PM_Knude.xml
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B 11-5 Snit af brønd med dæksel 

 

En standard brønd registreres som knudekode = 1  

Knuder (brønde) oprettes i ledningens centerlinje. De tilhørende dæksler placeres korrekt i forhold til 

opmåling. 

 

B 11-6 Knudes placering ift. centerledning 

 

Tabsfrie brønde: dækker over dæksler og nedgange til store ledninger, hvor der er ”hul direkte ned 

i ledningen” uden en egentlig brønd. Disse oprettes som brønde med: 

knudekode = 1, brøndkode = 1 og brøndkatbundID = 2 
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B 11-7 Snit af tabsfri brønd 

 

For koder til registrering af brønd, se B 15 Attribut- og begrebsforklaring. 

XML eksempel for brønd med dæksel 

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

-  <KnudeGroup xmlns="http://www.danva.dk/xml/schemas/dandas/20120102"> 

-  <Referencesys> 

   <KotesysKode>1</KotesysKode>  

   <KoordinatsysKode>9</KoordinatsysKode>  

    </Referencesys> 

-   <Knude Knudenavn="214500"> 

    <SaneringFirmanavn></SaneringFirmanavn>  

   <Ejerfordelingsnavn>HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S</Ejerfordelingsnavn>  

    <BroendkatVaegNr>0 Uoplyst</BroendkatVaegNr>  

    <OprTerraenkoteJournalnr>TERR_1997-06-25_1</OprTerraenkoteJournalnr>  

    <OprindXYJournalnr>9001</OprindXYJournalnr>  

    <Driftsansvarlig>HOFOR A/S</Driftsansvarlig>  

    <Vejkode>3184</Vejkode>  

    <Husnummer>2</Husnummer>  

file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
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    <Husbogstav>C</Husbogstav>  

    <YKoordinat>6176116.14</YKoordinat>  

    <VinkelSymbol>22.6</VinkelSymbol>  

   <XKoordinat>725041.97</XKoordinat>  

    <TypeAfloebKode>3</TypeAfloebKode>  

    <TilladTilslutKode>1</TilladTilslutKode>  

    <Terraenkote>2.92</Terraenkote>  

    <StatusKode>1</StatusKode>  

    <SaneringKode>100</SaneringKode>  

    <Kortindeks>3212</Kortindeks>  

    <KnudeKode>1</KnudeKode>  

    <KategoriAfloebKode>1</KategoriAfloebKode>  

    <Initialer></Initialer>  

    <DatoSanering>1992-01-01T00:00:00</DatoSanering>  

    <DatoOprettet>2007-06-11T20:33:07</DatoOprettet>  

    <DatoOpdateret>2017-08-12T16:12:13</DatoOpdateret>  

    <DatoEtableret>1989-06-01T00:00:00</DatoEtableret>  

    <Bundkote>1.17</Bundkote>  

    <Bemaerkning>QA21S4; KS 13-2003</Bemaerkning>  

-   <DaekselItems> 

-    <Daeksel Daekselnr="1"> 

     <OprindKoteJournalnr>DAEK_1997-06-25_1</OprindKoteJournalnr>  

     <YKoordinat>6176116.14</YKoordinat>  

     <XKoordinat>725041.97</XKoordinat>  

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2007-06-17T15:37:57</DatoOprettet>  

     <DatoOpdateret>2012-09-22T22:29:59</DatoOpdateret>  

    <Daekselkote>2.92</Daekselkote>  

    </Daeksel> 

    </DaekselItems> 

-   <Broend> 

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2007-06-11T20:33:07</DatoOprettet>  

file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
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     <DatoOpdateret>2008-01-14T17:35:52</DatoOpdateret>  

     <BroendKode>1</BroendKode>  

    </Broend> 

    </Knude> 

-   <BroendkatVaegGroup> 

-    <BroendkatVaeg BroendkatVaegNr="ø 0 Uoplyst"> 

     <MaterialeKode>0</MaterialeKode>  

     <Initialer></Initialer>  

     <FormKode>1</FormKode>  

     <DiameterIndv>0</DiameterIndv>  

     <DatoOprettet>2007-12-14T12:30:59</DatoOprettet>  

     <DatoOpdateret>2008-02-21T14:44:09</DatoOpdateret>  

     </BroendkatVaeg> 

    </BroendkatVaegGroup> 

-   <OprindelseGroup> 

-    <Oprindelse Journalnr="TERR_1997-06-25_1"> 

     <Maaledato>1997-06-25T00:00:00</Maaledato>  

     <MiddelfejlKoter>1</MiddelfejlKoter>  

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2007-06-11T15:52:20</DatoOprettet>  

     <DatoOpdateret>2007-12-14T10:01:29</DatoOpdateret>  

     <Bemaerkning>1997-06-25</Bemaerkning>  

     </Oprindelse> 

-    <Oprindelse Journalnr="9001"> 

<Firmanavn>Afløbs planlægningsafdeling tegningssektion</Firmanavn>  

     <OprindKoordKode>5</OprindKoordKode>  

     <MiddelfejlKoord>1</MiddelfejlKoord>  

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2007-06-11T15:52:20</DatoOprettet>  

     <DatoOpdateret>2010-03-10T14:03:18</DatoOpdateret>  

<Bemaerkning>SE, Brønde samt ledn. fra dækselmidte til dækselmidte</Bemaerkning>  

     </Oprindelse> 

-    <Oprindelse Journalnr="DAEK_1997-06-25_1"> 

file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
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     <Maaledato>1997-06-25T00:00:00</Maaledato>  

     <MiddelfejlKoter>1</MiddelfejlKoter>  

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2007-06-11T15:52:20</DatoOprettet>  

     <DatoOpdateret>2007-12-14T10:01:29</DatoOpdateret>  

     <Bemaerkning>1997-06-25</Bemaerkning>  

     </Oprindelse> 

    </OprindelseGroup> 

-   <DokumentGroup> 

-    <Dokument Dokumentnavn="214500-AF_1100-6536 (JPG)"> 

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2007-09-06T10:07:14</DatoOprettet>  

     <DatoOpdateret>2008-01-14T17:56:49</DatoOpdateret>  

     <Bemaerkning>214500-af_1100-6536</Bemaerkning>  

     </Dokument> 

    </DokumentGroup> 

-   <FirmaGroup> 

-    <Firma Firmanavn="HOFOR A/S"> 

     <Telefon>33 95 33 95</Telefon>  

     <Postnr>2300</Postnr>  

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2010-10-07T13:34:51</DatoOprettet>  

     <CVRnr>10073022</CVRnr>  

     <Bynavn>København S</Bynavn>  

     <Adresse>Ørestads Boulevard 35</Adresse>  

     </Firma> 

-   <EjerfordelingGroup> 

-    <Ejerfordeling Navn="HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S"> 

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2012-09-23T13:40:42</DatoOprettet>  

-    <EjerandelItems> 

-    <Ejerandel> 

     <Firmanavn>HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S</Firmanavn>  

file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Knude/Brønd_2018-09-13_03-15-23-PM_Knude.xml
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     <Bemaerkning>KE Afløb A/S</Bemaerkning>  

     <Andel>100</Andel>  

     </Ejerandel> 

     </EjerandelItems> 

     </Ejerfordeling> 

    </EjerfordelingGroup> 

   </KnudeGroup> 

 

 Bassin 

Bassin er en komponent i ledningsnettet, hvor vandet kan opmagasineres og aflaste systemet under 
belastning af ledningsnettet. 

Bassin har knudekode = 3. Åbent bassin beskrives i bilag B 14. 

For et lukket bassin er koden Bassinlukket = ja 

Bassinkode = 0 Uoplyst, 1 Forsinkelsesbassin, 2 Sparebassin 

For en nærmere beskrivelse af bassin, se bilag B 14 Åbent bassin og B 15 for Attribut- og 
begrebsforklaring. 

 

 Pumpestation 

Pumpestationer (Knudekode 4) er bygget op som bygværk med tilhørende ind- og udløbspunkter, 
samt fiktive interne ledningsaforbindelser (se B 11 afsnit 2.2). Der skal altid registreres en 
trykledning ud af pumpestationen (transportkode 2). 

Der, hvor transportkoden skifter fra tryk (2) til gravitation (1) er der en oppumpningsbrønd 
(knudekode 1, brøndkode 15). 

Trykledningen i bygværket registreres som en fysisk ledning fra pumpen til udløbspunktet med 
kategoriafløb intern ledning (kategoriafløb 6). 
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TK = Transportkode

KK = Knudekode

TK=1

KK=4 KK=1

Pumpestation

TK=2 TK=1TK=2

 

B 11-8 Pumpestation med tilhørende ledningsnet 

 

Bygværkets omrids samt volumen af pumpesumpen skal opmåles som beskrevet i B 11 afsnit 2.2 

I forbindelse med en pumpestation kan der være yderligere bestykninger i form af overløb, udløb 
med mere. Se de respektive afsnit for beskrivelser af disse bestykninger. 

 

 Renseanlæg 

Et renseanlæg registreres som et kompleks bygværk (Se også B 11 afsnit 2.2) med Knudekode = 5. 
Der skal ikke registreres yderligere oplysninger om funktionen af selve renseanlægget. 

Overløb (afsnit 3.7), ind- og udløb (afsnit 3.8) samt udløbspumpe (afsnit 3.3) beskrives i disse afsnit. 

TK = Transportkode

KK = Knudekode

Renseanlæg

KK=5 KK=4 KK=12

KK=9

TK=2TK=1

TK=2

TK=1
KK=9

TK=2

 

B 11-9 Skitse af renseanlæg 

På tegningen løber spildevandet ind i renseanlægget og fortsætter videre til en pumpe, der pumper 
spildevandet videre til et fordelerbygværk og herfra videre til 2 udløb. 
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 Udskiller 

En udskiller er en anordning, der fjerner stoffer i vandet såsom olie, benzin eller fedt. Udskiller i en 

brønd registreres med knudekode = 6.  

 

B 11-10 Udskiller 

 

Udskillere registreres normalt som en brønd eller som kompleksbygværk, hvis der er tale om et in-

situ støbt anlæg, som er større end en almindelig brønd (3 meter i diameter eller 3x3 meter, hvis der 

tale om en rektangulær konstruktion). 

  

Ved nyanlæg opmåles bundkoten i bunden af udskilleren ved tom tilstand. Ved eksisterende anlæg 

måles bundkoten i tom tilstand, hvis muligt. Der måles koter for ind- og udløb. 

For udskiller attributter, se B 15 Attribut- og begrebsforklaring. 

  XML eksempel for udskiller: 

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

-  <KnudeGroup xmlns="http://www.danva.dk/xml/schemas/dandas/20120102"> 

-   <Referencesys> 

     <KotesysKode>1</KotesysKode>  

     <KoordinatsysKode>9</KoordinatsysKode>  

    </Referencesys> 

-   <Knude Knudenavn="1000062755"> 

     <Ejerfordelingsnavn>HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S</Ejerfordelingsnavn>  

     <OprindBundkoteJournalnr>9021</OprindBundkoteJournalnr>  

file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Udskiller/1_2020-10-05_10-01-21-AM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Udskiller/1_2020-10-05_10-01-21-AM_Knude.xml
file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Udskiller/1_2020-10-05_10-01-21-AM_Knude.xml
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     <YKoordinat>6171947.84</YKoordinat>  

     <VinkelSymbol>0</VinkelSymbol>  

     <XKoordinat>725494.66</XKoordinat>  

     <TypeAfloebKode>3</TypeAfloebKode>  

     <TilladTilslutKode>1</TilladTilslutKode>  

     <Tekstvinkel>0</Tekstvinkel>  

     <TekstjusteringKode>0</TekstjusteringKode>  

     <StatusKode>1</StatusKode>  

     <KnudeKode>6</KnudeKode>  

     <KategoriAfloebKode>1</KategoriAfloebKode>  

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2020-10-05T09:59:50</DatoOprettet>  

     <DatoOpdateret>2020-10-05T09:59:51</DatoOpdateret>  

     <Bundkote>-3</Bundkote>  

-    <Udskiller> 

      <Volumen>3</Volumen>  

      <UdskillerKode>1</UdskillerKode>  

      <Initialer></Initialer>  

      <DatoOprettet>2020-10-05T09:59:50</DatoOprettet>  

      <Alarm>J</Alarm>  

     </Udskiller> 

    </Knude> 

</KnudeGroup> 

 

 

 Sandfang 

Et sandfang er en anordning, der sikrer bundfældning af sedimenterbare partikler.  

Sandfang i en knude registreres med Knudekode = 7. 

Sandfang registreres normalt som en brønd eller som kompleksbygværk, hvis der er tale om et in-

situ støbt anlæg, som er større end en almindelig brønd (3 meter i diameter eller 3x3 meter, hvis der 

tale om en rektangulær konstruktion). 

 

file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Udskiller/1_2020-10-05_10-01-21-AM_Knude.xml
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B 11-11 Sandfang 

 

Opmåles som en brønd/kompleksbygværk med følgende undtagelser: 

Bundkoten måles ikke i laveste udløb, men i stedet som laveste punkt i sandfangsbrønden og 

opmåles i tør tilstand, hvis muligt. 

Vandspejlskote er den kote, der enten defineres af udløb eller vandlås.  

Rumfang skal opmåles med vandspejlskoten og et tilhørende areal, for at kunne beregne volumen 

af sandfanget under vandspejlet.  

For Sandfang attributter, se B 15 Attribut- og begrebsforklaring. 

XML eksempel for sandfang: 

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

- <KnudeGroup xmlns="http://www.danva.dk/xml/schemas/dandas/20120102"> 

-  <Referencesys> 

    <KotesysKode>1</KotesysKode>  

    <KoordinatsysKode>9</KoordinatsysKode>  

   </Referencesys> 

-  <Knude Knudenavn="1000062754"> 

    <YKoordinat>6171947.11</YKoordinat>  

    <VinkelSymbol>0</VinkelSymbol>  

    <XKoordinat>725498.27</XKoordinat>  

    <TypeAfloebKode>2</TypeAfloebKode>  

    <TilladTilslutKode>1</TilladTilslutKode>  

    <Tekstvinkel>0</Tekstvinkel>  

file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Sandfang/1_2020-10-01_02-32-54-PM_Knude.xml
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    <TekstjusteringKode>0</TekstjusteringKode>  

    <StatusKode>1</StatusKode>  

    <KnudeKode>7</KnudeKode>  

    <KategoriAfloebKode>1</KategoriAfloebKode>  

    <Initialer></Initialer>  

    <DatoOprettet>2020-10-01T14:31:07</DatoOprettet>  

    <DatoOpdateret>2020-10-01T14:31:08</DatoOpdateret>  

    <Bundkote>-3</Bundkote>  

-   <Sandfang> 

     <Volumen>1</Volumen>  

     <Vandspejlskote>-2</Vandspejlskote>  

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2020-10-01T14:31:07</DatoOprettet>  

    </Sandfang> 

   </Knude> 

  </KnudeGroup> 

 

 Overløb 

Et overløb er en knude, der indeholder én eller flere overløbskanter. Overløbsfunktionen bruges til at 

aflaste systemet, når kapaciteten i ledningerne overstiges. 

I overløbsbygværker registreres fiktive interne ledninger, som for bygværker (de stiplede linjer på 

skitsen), samt forbindelserne hen over overløbskanten. 

file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Sandfang/1_2020-10-01_02-32-54-PM_Knude.xml
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B 11-12 Bygværk med 2 overløbskanter og 2 udløb 

 

Overløbskanter relateres til overløbsknuden som registreres med Knudekode = 8. 

For hver overløbskant registreres en Aflastningsknude (AK). 

Hvis der er flere udløb fra overløbsbygværket knyttet til samme overløbskant placeres en 

fordelingsbygværksknude (Knudekode 12, Kategoriafløb 6) inde i overløbsbygværket mellem 

overløbskanten og udløbspunkterne fra bygværket. 

For de overløbskanter, hvor vandet løber til recipient registreres Recipient og Udløbsknude (UK). 

Hvis der er flere udløb knyttet til samme overløbskant vælges én. 
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B 11-13 Overløb 

 

I et overløb skal der måles koter for ind- og udløb. Selve overløbskanten skal måles med et 

tilstrækkeligt antal punkter, der definerer kanten med angivelse af kantlængden og kantkoten, som 

angivet på tegning B 11-13.  

Det skal angives om formen på kanten er: 0. Uoplyst, 1. Skarpkantet, 2. Afrundet  

Yderligere skal det angives om der er skumskærm J/N, nødoverløb J/N og alarm J/N. 

For riste skal det beskrives hvilken type rist, der er tale om: Vandret, lodret, skrå, buesi eller 

tromlesi. 

Yderligere skal geometrien af ristene opmåles såsom højde og bredde af risten, afstand mellem 

ristestænger, bredden af ristestænger samt overkanten af risten, dvs det højeste punkt på risten. Se 

tegning B 11-14. 

For koder til registrering af overløb, se B 15 Attribut- og begrebsforklaring. 

XML eksempel på en overløbsknude i et bygværk med overløbskant: 

-  <Knude Knudenavn="1000077342"> 

<Ejerfordelingsnavn>HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S</Ejerfordelingsnavn>  

    <OprindXYJournalnr>9021</OprindXYJournalnr>  

    <OprindBundkoteJournalnr>9021</OprindBundkoteJournalnr>  

    <Driftsansvarlig>HOFOR A/S</Driftsansvarlig>  

    <BygvNavn>KB1000077342</BygvNavn>  

file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Overløb/Bygværk_2020-09-22_02-08-39-PM_Knude.xml
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    <YKoordinat>6177188.21</YKoordinat>  

    <VinkelSymbol>0</VinkelSymbol>  

    <XKoordinat>722766.62</XKoordinat>  

    <TypeAfloebKode>2</TypeAfloebKode>  

    <TilladTilslutKode>2</TilladTilslutKode>  

    <Tekstvinkel>0</Tekstvinkel>  

    <TekstjusteringKode>0</TekstjusteringKode>  

    <StatusKode>1</StatusKode>  

    <Statusdato>2020-09-22T14:01:05</Statusdato>  

    <KnudeKode>8</KnudeKode>  

    <KategoriAfloebKode>1</KategoriAfloebKode>  

    <Interpoleret>N</Interpoleret>  

    <Initialer></Initialer>  

    <DatoOprettet>2020-09-22T14:01:31</DatoOprettet>  

    <DatoOpdateret>2020-09-22T14:06:29</DatoOpdateret>  

    <DatoEtableret>2020-09-22T14:01:25</DatoEtableret>  

    <Bundkote>-2</Bundkote>  

-   <Overloeb> 

     <Initialer></Initialer>  

     <DatoOprettet>2020-09-22T14:01:31</DatoOprettet>  

-    <OverloebskantItems> 

-     <Overloebskant> 

      <Noedoverloeb>J</Noedoverloeb>  

      <Kontraklap>J</Kontraklap>  

      <Kantlaengde>5</Kantlaengde>  

      <Kantkote>1</Kantkote>  

      <Initialer></Initialer>  

      <DatoOprettet>2020-09-22T14:02:25</DatoOprettet>  

      <DatoOpdateret>2020-09-22T14:05:26</DatoOpdateret>  

      <AflastKnudeNavn>1000077343</AflastKnudeNavn>  

      </Overloebskant> 

     </OverloebskantItems> 

    </Overloeb> 

file:///X:/XML%20export%20test/Kravspec/Opmåling/Overløb/Bygværk_2020-09-22_02-08-39-PM_Knude.xml
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Ovenfra:

Vandret V

Lodret L

Skrå S

Tromlesi T

Buesi B

Snit:

RISTE TYPE:

 Vandret V

 Lodret L

 Skrå S

 Tromlesi T

 Buesi B

RENSNING:

 Automatisk A

 Manuel M

GEOMETRI:

 Bredde x Højde

 Ristestangsafstand

 Ristestangsbredde

 Overkant af rist

Pilen viser vandets vej 

igennem risten

Målepunkter

Målepunkter

Målepunkter

Målepunkter

Målepunkter

 

B 11-14 Ristetyper i forbindelse med overløbskant 

For riste skal der opmåles tilstrækkelige punkter til at beskrive ristens størrelse og form. 
Ristestangsafstand angives i mm og ristestangsbredde opmåles og afleveres som en DWG fil. 
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 Udløb 

Et udløb er en knude, der markerer hvor spildevandet forlader afløbssystemet. Udløb har 
knudekode = 9 og opmåles som en konstruktion, hvis der er tale om et in-situ støbt anlæg, der er 
større end 3x3 meter eller 3 meter i diameter. Se B 11 afsnit 2.2. 

Hvis udløbet sker fra en ledning opmåles udløbsknuden uden hverken bygværksomrids eller 
brøndkatalog. 

KK=8

KK=9

TK=1 TK=1TK=1

TK = Transportkode

KK = Knudekode

Udløb (Fælles)

TK=1

 

B 11-15 Udløb i forbindelse med et overløb 

 

På tegningen løber vandet til et kompleks bygværk med et overløb, hvor vandet løbet videre til et 
udløb til recipient. 

I forbindelse med et udløb kan der være bestykninger i form af overløb og riste. Disse er beskrevet i 
afsnit 3.7 Overløb.  

 

 Målerbygværk. 

En måler er en funktion, som måler på afløbsvandet (flow, niveau, regn osv.). I DANDAS skal den 

knyttes til en knude, men HOFOR anvender kun målerbygværk som måler. Det er fordi målere som 

selvstændigt begreb ikke findes i DANDAS modellen. 

Det betyder at målerbygværk anvendes som selve måleren og selve knuden med Knudekode = 11 

placeres der, hvor måleren befinder sig.  

Måleren kan være placeret i bygværket/konstruktionen, eller placeret på ledning (flowmåler) eller på 

terræn, hvis det er radar, regnmåler eller andet. Måler (målerbygværk) bryder ikke ledninger, dvs at  

ledninger ikke kan starte og stoppe i en måler/målerbygværksknuden.  



 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION 
 

 

OPM 101 – Knuder B 11, version 1  Side 26 af 31 
19-01-2021   
 

  

 

B 11-16 Målere, placering i brønd og bygværk 

 

Hvis et bygværk ikke indeholder andre funktioner end en måler registreres bygværket som 

fordelerbygværk (Knudekode=12). 

For attributter til målerbygværk, se B 15 Attribut- og begrebsforklaring. 

 

 Fordelerbygværk 

Et fordelerbygværk er et bygværk, hvor ledninger samles til færre ledninger eller fordeles til flere 
ledninger. 

Registreres med Knudekode = 12 

Indmåles som et bygværk og registreres som beskrevet i B 11 afsnit 2.2. 
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 Tryktårn 

Et tryktårn er en konstruktion, hvor vandet pumpes op i kammer over terræn, så det kan løbe videre 
ved gravitation. Registreres med Knudekode = 13 

KK=4

KK=11

TK = Transportkode

KK = Knudekode

KK=8

TK=2TK=2

TK=1 TK=1

TK=1

KK=13

KK=12

KK=9

Tryktårn

 

B 11-17 Tryktårn 

Her løber vandet igennem en pumpestation (Knudekode=4) og transporterer ved hjælp af tryk 
vandet op i tryktårnet. Herfra løber vandet videre ved hjælp af gravitation til eksempelvis udløb 
(Knudekode=9), overløb (Knudekode=8) eller fordelerbygværk (Knudekode=12). Ind- og udløb til 
tryktårnet skilles ved bygværksomridset af et punkt med punktkode 4 for indløb og 5 for udløb. 

 

 Tilslutning af stik 

En stiktilslutning er en tilslutning af stikledning (kategoriafløb 4) på hovedledning (kategoriafløb 1) 

eller afskærende ledning (kategoriafløb 2) uden at ledningen, der bliver tilsluttet på, bliver delt. 

Stiktilslutningen registreres som Knudekode = 15. Se også B 10 afsnit 3.1. 

Ved alle stik-tilslutninger på hovedkloakken samt vejafvanding opmåles (X, Y, Z,) som vist på 

tegning B 11-17: 
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Hovedkloak

(X, Y)

Kote (Z)

Kote(Z) = Kote2 – XGodstykkelse – XDiameter (stikledning)/Indvendig højde

Stikledning

Tilslutning: 
 Afgrening
 Påhugning
 Påboring
 Sadelgrenrør
 Tilslutningsprofil

Kote2

X

STIKTILSLUTNING

 
B 11-18 Stiktilslutning og koteberegning 

Stikknudekoden registreres som følger: 

Stikknudekode Beskrivelse 

0 Uoplyst 

1 Påhugning 

2 Påboring 

3 Grenrør 

5 Sadelgrenrør 

6 Tilslutningsprofil 

 

 Fiktiv knude 

Fiktiv knude bruges oftest som udvisning af stik, hvor beliggenheden er ukendt, men hvor topologien 
ønskes bevaret. 

Registreres med knudekode = 16.  

Bruges dog ikke ved skel, her er det i stedet et punkt med punktkode 8 (tilslutningspunkt). 

 

 Nedsivningsanlæg 

Et nedsivningsanlæg er en konstruktion til opsamling af regnvand. Anlægget opmåles som brønd 

eller som en kompleksbygværksflade, hvis bygværkskriteriet er overholdt, som beskrevet i B 11 

afsnit 2.2. 

 

For koder til registrering se B 15, Attribut- og begrebsforklaring. 
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 Tank 

En tank er en beholder til opsamling af spildevand. 

Registreres med Knudekode = 19.  

Tanken opmåles som et kompleks bygværk, som beskrevet i B 11 afsnit 2.2. 

Tank

KK = Knudekode

KK=19

 

B 11-19 Tank 

Tanken registreres som: 0. Uoplyst, 1. samletank, 2. bundfældningstank. 

En samletank opsamler spildevand i en tæt beholder, som bliver tømt med slamsuger og kørt til 

rensning. 

En bundfældningstank anvendes til simpel decentral rensning af spildevand. Efterfølgende bliver det 

mekanisk rensede spildevand enten udledt, nedsevet eller renset yderligere i sandfilter, 

rodzoneanlæg eller lignende. 

 

For koder til registrering, se B 15 Attribut- og begrebsforklaring. 

 

 Punkt 

Et punkt er en knude uden videre bestykninger. Punkt benyttes ved overgange eller ændringer i 

ledningssystemet såsom afgrening, endepropning, afpropning, indløb til bassin/bygværk, udløb fra 

bassin/bygværk samt overgang mellem rør og åben grøft. 

Hvor ledninger skal opdeles i flere ledninger (med tilhørende delledninger) deles den med et punkt, 

f.eks. hvis ejerskabet skifter eller andre immaterielle data er forskellige.  
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Punkt er knudekode = 20 og Punktkode fra nedenstående tabel vælges. 

Punktkode Beskrivelse 

0 Uoplyst 

1 Afgrening 

3 Afpropning 

4 Indløb til bygværk 

5 Udløb fra bygværk 

6 Overgang mellem rør og åben grøft 

8 Tilslutningspunkt 

 

 

B 11-20 Eksempel på punkt på ledning 

 

På tegningen i ovenstående tilfælde vil det være Knudekode = 20 (punkt) og Punktkode = 8 

(tilslutningspunkt), hvor overgangen i ejerskabet markeres med et punkt, fx i skel. 

Punktkode 1 afgrening benyttes, hvor vandet fordeles på flere ledninger eller samles på færre uden 

at der er adgang fra terræn i form af en brønd eller et bygværk.  

Punktkode 4 og 5, indløb/udløb til bygværk er beskrevet i B 11 afsnit 2.2 

For koder til registrering, se B 15 Attribut- og begrebsforklaring. 
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 Delledningsknude 

Delledningsknuder benyttes for at opdele delledninger, men stadig bevare topolgien for 
delledningen. Delledningen deles med delledningsknude i forbindelse med ejerskifte, materialeskift 
eller ændring af ledningens dimension. Her benyttes knudekode = 45. Se også B 10 afsnit 2. 

 

B 11-21 Ledning, hvor delledningen er delt af delledningsknude 


