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Deklaration 

 
 
 
 
 
1. Navne- og adresseforhold 
 

S.H.T. Vand & Miljø ApS 
Brødlandsvej 56 
3310 Ølsted 
Telefon: 47777753 
Fax: 47777853 
Mobil:  40998350 
E-mail:  administration@sht.as 
www:  sht.as 
CVR. nr.: 31887607 

 
2.  Metode- og produktbetegnelse 
 

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode: 
 
Markedsføres under S.H.T. Vand & Miljø ApS som ”SHT Styret underboring”, ”SHT Styrbar 
boring” eller ”SHT Styret boring” 
 

3. Metode- og produktbeskrivelse 
 

 3.1. Formål: 
  

• At sikre kvalitetsbevidst udførsel af styret underboring,  
• Anvise krav til retningslinjer og procedure for arbejdets udførelse, 
• At sikre medarbejdere og kunder er informeret om kriterierne for arbejdets udførelse 
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 3.2. Forberedende arbejder: 
 
Forud for hver opgaves opstart indgås der mellem bygherren/hovedentreprenøren og den 
udførende entreprenør en aftale om en række leverancer og ydelser vedrørende bl.a. 
forundersøgelser, materialeleverancer og indmålinger samt til- eller fravalg af andre 
ydelser i forhold til kontrolordningens krav. 
 
Denne kundeaftale anføres i særlige rubrikker på standard borerapportens forside, og 
bliver juridisk bindende ved parternes underskrifter og/eller eventuelt i form af f.eks. en 
henvisning til et byggemødereferat el.lign., der fastsætter aftaleindgåelsen. 
 

 3.3. Planlægning før opstart: 
 

Bygherrens krav skal være tilstrækkelig defineret, og afvigende forhold afklaret, hvilket 
indgår i den samlede planlægning som blandt andet kan indbefatte: 

• Kontrakt- og projektgennemgang 
• Oversigtstegninger over f.eks. installationer (el, vand. kloak, telefon, gas m.v.) 
• Risiko-afdækning vedr. potentielle forureninger/forhindringer på/langs med bore-

området.  
• Byggepladsindretning, kontroludstyr, tidsplaner, personale. 
• Underentreprenør, forbrugsmaterialer, øvrige leverancer. 
• Udførelse og aflevering. 
• Opstille KS-plan og PSS (plan for sikkerhed & sundhed) iht. bygherrens krav. 
• Eventuel anmeldelse til AT (arbejdstilsynet). 

 
 3.4. Udførelse: 
   

Boringen udføres over 2 eller flere omgange. Først bores et pilotrør igennem, hvilket sker 
ved hjælp af et roterende borerør med et styrbart borehoved. Når pilotboringen er udført, 
monteres der en udvider (reamer). Reamer, og medierør trækkes herefter tilbage til 
udgangspunktet for boringen. 

 
Under boring eller itrækning af rør tilføres vand eventuelt med bentonit eller andet additiv. 
Borevæsken har til formål at sørge for materialetransporten bagud af røret samt for 
stabilisering af boretunnelen. 

 
 3.5. Start- og modtagegrube: 
 

Boringen kan udføres fra og til jordoverfladen, fra en startgrube til en modtagegrube eller 
en kombination heraf. Start- og modtagegrube anvendes til montering og afmontering af 
borehoved, reamer og rør samt til opsamling af overskydende boremudder. 
 
3.6. Borevæske 
 
Borevæske er en blanding af vand, bentonit og eventuelt tilsat additiver tilpasset 
jordbundsforholdene for det specifikke job. Borevæske pumpes via borestænger frem til 
borehovedet eller reamer, for at sikre: 
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• overskydende jord transporteres ud af borehullet som boremudder (nu en blanding 
af borevæske og løst-boret materiale eksempelvis jord og sand) 

• mindst mulig friktion mellem den omkringliggende jord og borestænger, borehoved 
samt eventuelt produktrør 

• nedkøling af borestænger og borehoved 
   
 3.7. Styring: 
  

Det styrbare borehoved er forsynet med en sender/sonde, der via en søger på 
jordoverfladen giver operatøren oplysninger om bl.a. dybde og hældning. Ud fra de 
oplysninger kan operatøren foretage eventuel nødvendig korrektion af borehovedet både 
vertikalt og horisontalt.  
 
3.8. Installationserfaringer: 
 

• For at minimere risikoen for blow-up ifm. reaming og itrækning af rør etableres der 
mellemgruber for hver 50 – 100 m til aflastning af boremuddertrykket. Afstanden er 
afhængigt af flere forhold herunder jordbundens beskaffenhed, lægningsdybde etc. 

• Etablering af ledninger med små tolerancer kræver øget fokus på målingerne. 
• Forhåndskendskab til jordbunds- og grundvandsforhold forøger muligheden for at 

opnå et godt boreresultat. 
 
 3.9. Måltolerancer: 
 

Der kan normalt opnås følgende måltolerancer: 
• Vertikalt: ± 5 % af dybden 
• Horisontalt: ± 10 % af dybden 
• Ved hældninger målt i o/oo er mindste måltolerance ± 2,0 o/oo 
• Ved hældninger målt i grader er måltolerancen ± 0,2 grader 

 
 3.10. Målingsintensitet: 
 

• Registreringsinterval pr. 3,05 meter eller minimum pr. borestang 
 

 3.11. Lægningstolerance: 
 

• Afhænger af de stedlige jordbundstyper og -forhold, dybde af boring og 
måleudstyrets specifikke nøjagtighed. 

• Erfaringsmæssigt kan en styret boring ikke udføres fuldstændigt mireret. 
• Boringer med fald (eller stigning) på mindre end ca. 15 o/oo kan ikke forventes 

udført uden lokale bagfald / lunker. 
 
 3.12. Installationsdata: 
 

• Rørdimension 32 mm - 670 mm 
• Borelængder op til 500 m. 
• Måledybde op til 15 m. 
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 3.13. Fejlkilder: 
 

Under udførelse af en styrbar boring kan signalet ved måling med radioudstyr blive 
forvrænget af: 
 

• elkabler i jorden eller i luften 
• jernbaner 
• spunsvægge af jern og køreplader 
• krydsning og parallelføring ved fundamenter, armeringsdæk samt piloteringspæle 
• ledningsanlæg 
• saltholdigt vand 
• ventilations- / udsugningsanlæg ved industribygninger. 
• andet magnetfelt 

 
4. Anvendelsesområder 
 
 4.1. Brancher: 

Metoden anvendes primært til boring for og itrækning af kabler, PE-rør eller stålrør enten 
direkte som medierør eller som foringsrør ifm.  

• gas og fjernvarmeledninger 
• kabler 
• vandledninger/trykledninger 
• gravitationsledninger og drænledninger 

 
4.2. Fordele: 

• Fleksible borerør muliggør boring i krumme linjer 
• Metoden er overvejende immun ifm. indtrængning af grund-, hav- & søvand 
• Metoden kræver få opgravninger og dermed skånsom ifm. trafikafvikling (færre 

gener) 
• Giver ifm. udførelsen lav belastning på/af omgivelserne 

 
4.3. Begrænsninger: 

• Boring i fint sand kræver iblanding af polymer-additiver for at undgå at tunnel-
væggene kollapser (itrækning af rør forhindres eller vanskeliggøres ved ”kollaps”) 

• Boring i fredede områder (f.eks. fredskov, §3 moseområder etc.) begrænses af at 
gravning af aflastningshuller mv. ikke er mulig over længere strækninger. 

• Den til dato kendte (og anvendte) målingsteknologi med de deraf følgende lægnings-
tolerance begrænser metodens egnethed ifm. etablering af gravitationsledninger 
med ringe fald. 
 

5. Materiale-, produkt- og systemegenskaber 
 

Der bruges rør, formstykker m.fl. i henhold til: 
• EN 12201 samt Nordic Poly Mark   (DS/EN 12201-3, DS mærket eller DK-Vand) 
• DS 430 lægning af fleksible ledninger af plast i jord 
• DS 475:2012 - Norm for etablering af ledningsanlæg i jord 
• Navn på tilsvarende anerkendt udenlandsk standard oplyses 
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 Firma-anbefaling: 
• Ved plast min. SDR17 PN10 afhængigt af jordbundsforhold og dybdeforhold. 
• Ved plast bør anvendes rør med kappe 

 
6. Deklarationsgrundlag 
 
 6.1. Liste over gældende materiale: 
 

• Nærværende Deklaration 
• Tekniske bestemmelser for Kontrolordning for styret boring og gennempresning af 19. 

maj 2020  
• Vedtægter for Kontrolordningen for styret boring og gennempresning af 5 marts 2015 
• Standard Borerapport 
• Specifikation for styret underboring jf. pkt. 3 
• Medarbejderhåndbog og APV for S.H.T. Vand & Miljø ApS 
• Arbejdsinstruks Styret underboring for S.H.T. Vand & Miljø ApS 

  
 Eksternt miljø: 

• BST-rapport om ”Afdækning og vurdering af miljøpåvirkninger ved styret 
underboring” 14. aug. 1998, ”Entreprenørernes BST” 

• LBK nr. 282 af 27/03/2017, ”Lov om forurenet jord med bekendtgørelser og 
vejledninger” 

• AT-vejledning D.2.23 - 1. oktober 2008, ”Arbejde i forurenet jord” 
• LBK nr. 818 af 27-06-2017; ”Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv” 

 
 Internt miljø: 

Bekendtgørelser (BKG) fra arbejdstilsynet: 
• BKG nr.   801 af   4. okt.  1993 ”om støjgrænser på arbejdspladsen” 
• BKG nr.   290 af   5. maj  1993 "om skiftende arbejdssteders indretning" 
• BKG nr.   867 af 13. okt.  1994 "om arbejdets udførelse" 
• BKG nr. 1017 af 15. dec. 1993 "om indretning af byggepladser og lignende 

arbejdssteder” 
• BKG nr.   746 af 28. aug. 1992 "om brug af personlige værnemidler" 
• BKG nr.   540 af   2. sep. 1982 ”om stoffer og materialer" 
• BKG nr.   561 af 24. jun.  1994 "om tekniske hjælpemidlers indretning" 
• BKG nr. 1273 af 18. dec. 1996 ”om sikkerhedskrav mv. til personlige værnemidler" 
• BKG nr.   370 af 19. april 2016 ”om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større 

uheld med farlige stoffer” 
 
AT-anvisninger & meddelelser (ATA): 

• ATA nr. 3.1.0.2 af dec. 1996 "Grænseværdi for stoffer og materialer” 
• ATA nr. 4.0.0.1 af aug. 1994 "Vurdering af arbejdspladssikkerhed og 

sundhedsforhold" 
• ATA nr. 2.3.0.4 af maj  1997 "om anhugning" 
• ATA nr. 2.2.0.1 af nov. 1996 "maskiner og maskinanlæg” 
• ATA nr. 4.0.5.2 af okt.  1994 "Vurdering af løft" 
• ATA nr. 4.04.16 af maj 1990 "overvejelser/foranstaltninger ifm. arbejde med 

forurenet jord" 
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6.2. KS – materiale: 
For hver boring – eller for hver serie af flere ensartede boringer – udarbejdes en borerap-
port iht. firmaets godkendte procedurer for registrering hhv. opbevaring af borerapporter og 
GDPR. 
 
Borerapporten er en central del af borearbejdets kvalitetssikring. Borerapporten opbevares 
derfor af firmaet i ”skyen”, så den er tilgængelig og sikret for firmaet, kunderne såvel som 
for kontroludvalgets fremadrettede aktiviteter.  
 
Standard borerapporten indeholder: 

1. Forside 
2. Borejournal – data 
3. Længdesnit og boreplan 
4. Borejournal – målinger 
5. Kontrolskema vedrørende en gravitationslednings start- og slutpunkt 
6. Kontrolskema ved boringer i Banedanmarks arealer 
7. Afvigerapport 
8. Supplement til ovennævnte dokumenter  

 
Borerapporten indeholder kun dokumenterne 5 - 8, hvis disse er aktuelle for det udførte 
arbejde. Herudover er der flg. relevante bilag: 

  
 6.3. Bilag: 

Bilag 1 Vejledende sikkerhedsafstande (Anbefalede mindste respektafstande) 
Bilag 2 Tilladelige trækkraft i PE-rør 
Bilag 3 Minimale byggegrubelængder ved indføring af PE-rør 
Bilag 4 Standard Borerapport 
Bilag 5 Standard Afvigerapport 
Bilag 6 Arbejdsinstruks for Styret Underboring 

 
 

  
 
 
7. Kontaktperson: 
 
 
 
______________________ 
William Hansen 
Mobil: 40 99 83 50 
 
 
 
 


