Kontrolordning for styret boring
og gennempresning

Hvad er opgravningsfri ledningsetablering?

Hvem leder kontrolarbejdet?

Ledningsarbejde i befærdede områder og ufremkommeligt
terræn kan byde på mange problemer og gener, når det udføres på traditionel vis med opgravning, sikring af render, nedlægning af ledninger og rør samt tilfyldning og retablering af
overfladearealer.

Kontrolordningen ledes og administreres af et kontroludvalg,
hvis medlemmer er udpeget af DANVA, Dansk Ledningsejerforum, de rådgivende ingeniører samt Banedanmark. Desuden
har kontroludvalget 2 repræsentanter, der er valgt af de tilsluttede firmaer.

Et alternativ til et sådant traditionelt ledningsarbejde er en
næsten opgravningsfri ledningsetablering ved hjælp af en styret boring eller en gennempresning.

Det daglige kontrolarbejde varetages af tekniske konsulenter
fra Byggeriets Kvalitetskontrol A/S. Efter behov kan andre eksterne konsulenter også inddrages efter aftale med kontroludvalget.

Styret boring kan udføres direkte fra og til jordoverfladen, men
afhængig af kravene til det kommende ledningsanlæg kan
borearbejdet også udføres fra opgravede start- og modtagegruber.

Hvad omfatter kontrolordningen?

Ledningssystemer kan således etableres over lange strækninger med stor nøjagtighed.

Kontrolordningen omfatter alle metoder til opgravningsfri ledningsetablering. Metoderne kan opdeles i ikke-styrbare jordfortrængende eller jordflyttende metoder og styrbare metoder
som mikrotunnelering, pilotrørsmetode og styret boring.

Hvor en kontrolordning?

Disse metoder er alle ubemandede. Jordarbejdet i undergrunden fjernstyres og kontrolleres af personel på jordoverfladen.

Når en bygherre skal vælge mellem nye og utraditionelle metoder, opstår der naturligt et ønske om at få sådanne metoder
underlagt en uvildig kvalitetskontrol.
En kvalitetskontrol skal sikre, at entrepriser, der udføres efter
metoder, der er tilsluttet kontrollen, gennemføres i overensstemmelse med de for metoderne godkendte deklarationer.
Herved skabes der større sikkerhed og tryghed for bygherren
omkring brugen af metoderne.
NO DIG-gruppen, nu under Dansk Byggeris Rørtekniksektion,
stiftede i 2001 Kontrolordning for styret boring og gennempresning efter et længere forudgående samarbejde med kundegrupperne inden for ledningsejerområdet og deres tilknyttede rådgivere.

Modsat er bemandede eller manuelle metoder som eksempelvis minitunnelering, hvor personellet arbejder inde i selve borerøret under installationen.
For metoder, der er godkendt og optaget i kontrolordningen, er
der udarbejdet en deklaration. Deklarationen omfatter en metode- og produktbeskrivelse, der beskriver, hvorledes arbejdet
udføres, hvilke sikkerhedsafstande og tolerancer der skal iagttages, samt hvor metoderne kan anvendes.

Planlægning og kvalitetssikring
Kontroludvalget og de tilsluttede firmaer har i fællesskab udarbejdet en standard borerapport, som de tilsluttede firmaer
er forpligtede til at bruge til deres dokumentation af hele forløbet af en boresag.

Hvem kan optages i kontrolordningen?
Firmaet skal dokumentere, at der er indhentet en gravetilladelse, at der er indhentet oplysninger om eksisterende anlæg
i det af borearbejdet berørte areal, at firmaet har forholdt sig
og planlagt borearbejdet ud fra de indhentede oplysninger, at
der er registreret og noteret en lang række data om forløbet af
borearbejdet, samt at der er udarbejdet en plantegning af det
gennemførte borearbejde og etablerede ledningsanlæg.
Ved boring til gravitationsledninger samt ved boring i Banedanmarks arealer skal der udfyldes særlige blanketter i borerapporten.
Kontrolordningen har udviklet og igangsat driften af en digital
udgave af standard borerapporten, som det er frivilligt for de
tilsluttede firmaer at gøre brug af.

Alle firmaer kan ansøge om optagelse i kontrolordningen. De
økonomiske vilkår for optagelsen og tilslutningen fastsættes af
kontrolordningen.
Forud for en optagelse gennemføres et optagelsesbesøg på
firmaets kontoradresse samt i form af en besigtigelse af et
igangværende arbejde med den ansøgte metode for at kontrollere og sikre, at kvalitetsstyringssystemet følges. Inden en
optagelse gennemføres, skal ansøgeren også kunne dokumentere, at der er udført installationer i det af kontrolordningen
fastsatte omfang.

Udbud af opgravningsfri
ledningsetablering

Den eksterne audit gennemføres årligt enten som kontrolbesøg
på kontoradressen eller i form af en besigtigelse af et igangværende arbejde med en tilsluttet metode.

Kontrolordningen opfordrer offentlige og private bygherrer,
som skal have etableret nye anlæg af ledninger ved brug af de
metoder, der kan optages i kontrolordningen, til at stille krav
om, at tilbudsgiveren enten er tilsluttet kontrolordningen eller
på anden vis kan dokumentere en tilsvarende kvalitetsstyring,
og som er underlagt en anden tilsvarende ekstern kontrol.

Under kontrolbesøg på kontoradressen bliver firmaets produktionsapparat og journaler over udførte arbejder inspiceret,
ligesom én eller flere afsluttede sager udvælges til en nærmere
kontrol af, om opgaven er udført i overensstemmelse med vilkårene for metodens tilslutning til kontrolordningen.

Kontrolordningen har i relation til udbud af styret boring
udarbejdet følgende dokumenter:
2 Bygherrevejledning om styrbare metoder
2 Almindelig Arbejdsbeskrivelse – AAB for styrbare metoder
2 Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse – SAB

Under et markbesøg kontrolleres også egenkontrollen og sags
registreringen på selve arbejdsstedet. Det år, hvor der gennemføres et markbesøg hos et tilsluttet firma, gennemføres
der også en skriftlig kontrolrunde i form af, at kontrollanten
ud fra en tilsendt liste over firmaets afsluttede boresager rekvirerer sags dokumenter fra én eller et par afsluttede sager.

som udbydere og deres rådgivere kan gøre brug af.

Ekstern audit

Hvis det konstateres, at en tilsluttet metode ikke lever op til
den godkendte deklaration eller det tilsluttede firma ikke
overholder tilslutningsvilkårene, kan kontroludvalget beslutte
at gennemføre et skærpet tilsyn. Endelig kan der træffes beslutning om at udelukke et firma fra kontrolordningen.
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