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Forord
Dette udbudsparadigme for styrbare metoder er udarbejdet af Kontroludvalget for Kontrolordningen
for styret boring og gennempresning.
Udbudsparadigmet beskriver de mest anvendte styrbare metoder i Danmark, der anvendes til nyanlæg af ledninger med indvendig diameter op til 3 m.
Formålet med udbudsparadigmet er at skabe et fælles grundlag for udbud af projekter, hvor der
indgår styrbare metoder. Udbudsparadigmet tilskynder til, at alle relevante og nødvendige oplysninger og krav bliver givet, og sikrer således, at entreprenørerne er i stand til at afgive tilbud på ensartede vilkår.
Følgende hovedkategorier af styrbare metoder er indeholdt i udbudsparadigmet:

Udbudsparadigmet kan anvendes af alle, der arbejder med distribution af spildevand, gas, vand,
fjernvarme, føringsrør for forsyningsledninger, tunneller mv.
Paradigmet består af 2 hoveddokumenter:
•
•

Almindelig arbejdsbeskrivelse for styrbare metoder: ”AAB, styrbare metoder”, samt
Særlig arbejdsbeskrivelse for styrbare metoder. ”SAB, styrbare metoder”.

Arbejdsbeskrivelserne er opbygget efter ovennævnte 3 hovedkategorier: styrede boringer, pilotrørsmetode samt tunnelering, og der vil derfor være afsnit, som er gentaget under hver hovedkategori.
”AAB, styrbare metoder” beskriver de generelle krav til styrbare metoder, mens ”SAB, styrbare metoder” skal indeholde de projektspecifikke forhold. Vejledende oplysninger og eksempeltekst er anført i dobbeltklamme: <<vejledning eller eksempeltekst>>
Udbudsparadigmet indeholder ikke paradigme for tilbudsliste og TAG (tilbuds- og afregningsgrundlag), da det er forudsat, at de aktuelle bygherrer eller rådgivere allerede har en form for udbudsstandard, materialet skal indgå som en del af.
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Sideløbende med udbudsparadigmet har Kontroludvalget for Kontrolordningen for styret boring og
gennempresning udarbejdet en bygherrevejledning. Bygherrevejledningens formål er at sikre, at
bygherrer får en indføring i de muligheder og begrænsninger, der findes ved forskellige udførelsesmetoder samt, at der udføres de nødvendige forundersøgelser forud for valg af metode og projektering. Endelig at bygherren sikrer sig, at der gennemføres de nødvendige tilsyns- og kontrolaktiviteter under udførelsen. Det anbefales brugere af udbudsparadigmet inden udsendelse at gøre brug af
de informationer, der ligger i bygherrevejledningen.
Kontroludvalget for Kontrolordningen for styret boring og gennempresning påtager sig intet økonomisk eller juridisk ansvar for udbud baseret på indholdet i udbudsparadigmet.
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Generelt

0.1 AAB, Almindelig arbejdsbeskrivelse for styrbare metoder
Nærværende AAB ”Almindelig arbejdsbeskrivelse for styrbare metoder” beskriver alene arbejdet
vedr. styrede underboringer og gennempresninger, det vil sige presse- og modtagergruber ikke indgår i beskrivelsen. De projektspecifikke forhold skal beskrives i den Særlige arbejdsbeskrivelse ”SAB
styrbare metoder”.
Strukturen i nærværende ”AAB styret underboring og gennempresning” er opbygget efter principperne i Vejdirektoratets udbudsforskrifter for ledningsgrave.
Vejdirektoratets udbudsforskrifter kan downloades gratis fra vejdirektoratets hjemmeside
www.udbudsforskrifter.dk

0.2 Referencer
0.2.1 Normer og standarder
Generelt
1.

DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord 2012

2.

DS 430 Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord

3.

DS 437 Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord

4.

DS 442 Norm for almene vandforsyningsanlæg

5.

DS 443 Norm for gasledninger

6.

DS 448 Norm for lægning af fjernvarmeledninger

7.

DS/EN ISO 9001 Kvalitetsstyringssystemer - Systemkrav

8.

DS/EN ISO 12889 Opgravningsfri lægning og prøvning af afløbsledninger

9.

Naturgasselskabernes specifikke afstandskrav

10.

Arbejdstilsynets sikkerhedsregler

11.

Stærkstrømsbekendtgørelsen

12.

Danske El-værkers Forenings sikkerhedsregler

13.

Lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere (LER-loven)

14.

Bekendtgørelse nr. 815 af 22. august 2005 om registrering af ledningsejere

15.

Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer – Banenorm BN1-13-2

16.

Vejdirektoratets udbudsforskrifter for ledningsgrave, i gældende udgave

17.

DS 462 Norm for registrering af ledninger
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Boreentreprenørens og evt. underentreprenørers personale

Underentreprenører og indlejet mandskab må ikke være på arbejdspladsen, før der foreligger en
skriftlig godkendelse fra bygherren eller tilsynet. Misligholdelse vil blive betragtet som grov overtrædelse af kontraktforholdet, og giver bygherren ret til bortvisning fra pladsen og annullering af
kontrakten.

0.4

Pligtmæssige oplysninger

Tilbudsgiver skal desuden angive, at der ved udarbejdelse af tilbuddet er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Erklæringen afgives ved boreentreprenørens underskrift på tilbudslisten.
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Arbejdsplads med videre

1.1 Arbejdsplads
Arbejdspladsen overtages i den stand, den er i ved tilbudsafgivelsen, og det påhviler den bydende at
gøre sig bekendt med forholdene på stedet, forinden tilbud afgives, således at alle hoved- og bileverancer er inkluderet i tilbuddet. Boreentreprenøren kan ikke stille krav på baggrund af ukendskab
til arbejdspladsen.
Hvor arbejdsarealet fremgår af tegningerne, skal arbejdet udføres inden for de viste arealer. Er der
forhold, der efter boreentreprenørens skøn nødvendiggør et større arbejdsareal, skal spørgsmålet
afklares før tilbudsafgivelsen.
På ubefæstede arealer samt stianlæg mv., hvor det kan forudses, at boreentreprenørens materiel
vil beskadige arealerne, skal boreentreprenøren indregne etablering og fjernelse af interimsveje.
Fjernelse af beplantning må ikke påbegyndes uden, at tilsynets accept foreligger.
Boreentreprenøren skal sørge for al nødvendig kloak-, vand- og elforsyning, vedligeholdelse heraf,
afholdelse af udgiften hertil samt senere fjernelse af installationerne. Boreentreprenøren skal indhente myndighedernes godkendelse i forbindelse med installationerne.

Forhold til vejmyndigheden
Ved krydsning af befæstede arealer, er det boreentreprenørens ansvar, at dybder på styrbare underboringer fastlægges i overensstemmelse med ejerens / vejmyndighedens krav.
Boreentreprenøren skal indhente gravetilladelse ved den respektive myndighed.
Boreentreprenøren skal endvidere sørge for, at der er opstillet nødvendig afspærring og trafikregulering, og at det er godkendt ved den respektive myndighed.

Arbejde i det offentlige rum
Der må alene arbejdes i det offentlige rum i perioden 7 – 18. Hvis boreentreprenøren af forskellige
årsager ønsker at arbejde uden for dette tidsrum, skal han selv ansøge herom i henhold til Miljøloven.

Materialeoplæg
Materialeoplag skal ske på forsvarlig vis. Alle materialer skal mærkes, behandles og oplagres efter
Arbejdstilsynets, producentens og leverandørens forskrifter.
Boreentreprenøren er ansvarlig for egen, underentreprenørers samt leverandørers oplagring af materialer og materiel på arbejdspladsen, herunder også beskyttelse mod vejrlig, overlast og tyveri.
Placering af materialer på arbejdspladsen foretages i samråd med tilsynet. Der må ikke oplagres
materialer på adgangsveje.

Affaldshåndtering og affaldscontainer
Boreentreprenøren sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner og tømning af affaldscontainere i byggeperioden samt efterfølgende fjernelse.
Sortering og deponering af affald skal følge retningslinjerne gældende for bygherren, se ”SAB styrbare metoder”.
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Alle udgifter til bortskaffelse af affald fra de opstillede containere – herunder miljø- og affaldsafgifter – afholdes af boreentreprenøren.
Håndtering og deponering af boremudder er beskrevet i afsnit 6.

Fotoregistrering
Det fremgår af ”SAB styrbare metoder”, om der forud for arbejdets opstart er gennemført en fotoregistrering af synlige udvendige skader på eksisterende bygninger.

1.2 Afsætning
1.2.1

Bygherrens afsætning

Efter anmodning fra boreentreprenøren afsætter bygherren 1 højdefikspunkt langs boretracéet. Boreentreprenøren må kun anvende dette punkt som højdefikspunkt. Tilslutningskoter til eksisterende
systemer skal i god tid inden ledningsarbejdet udføres, kontrolleres af nærværende boreentreprenør.
Ligeledes afsætter bygherren hovedlinjer for ledningsanlægget, hvor dette er påkrævet.

1.2.2

Boreentreprenørens afsætning

Afsætning ud over det i afsnit 1.2.1 anførte foretages af boreentreprenøren.

1.2.3

Sikring af fikspunkter

Boreentreprenøren sikrer og vedligeholder kotefikspunkter afsat af bygherre.

1.4 Ledninger
Det fremgår af ”SAB styrbare metoder”, om der er angivet fremmede ledninger og kabler i tegningsmaterialet for det aktuelle projekt.

Ledningsoplysninger
Boreentreprenøren skal, inden gravearbejdet påbegyndes, forespørge i LER (LedningsEjerRegistret)
og indhente oplysninger om eksisterende ledningsanlæg indenfor arbejdsområdet.
Boreentreprenøren er forpligtiget til at overholde de enkelte ledningsejeres respektafstande (afstandskrav). De af ledningsejerne angivne respektafstande har højere prioritet end de vejledende
frie minimumsafstande ved knebne pladsforhold mellem forskellige ledningstyper i DS 475. Skema
over vejledende sikkerhedsafstande er vedlagt i bilag.
Det er altid boreentreprenøren, der har ansvaret for at have modtaget og set ledningsoplysningerne, inden boringens start og have vurderet om respekt- og sikkerhedsafstandene kan overholdes, og
om nødvendigt at udføre prøvehuller for eksakt lokalisering af fremmedledningers beliggenhed.
Hvor der er risiko for beskadigelse, skal boreentreprenøren efter påvisning blotlægge de aktuelle
anlæg, om nødvendigt ved håndgravning. Beskadiger boreentreprenøren påviste lednings- og kabelanlæg, skal han afholde udgiften til deres retablering.
Boreentreprenøren skal forvente, at der findes mindst én stikledning til hver parcel fra hver ledningsejer.
Ledningsoplysningerne skal være tilgængelige på arbejdsstedet, således at boreentreprenøren i hele
boreperioden har mulighed for at ændre retning af boringen, såfremt ændring af projektet eller
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uforudsete hindringer skulle bevirke dette, efter at have tjekket ledningsoplysningerne og afstandene til de eksisterende ledninger og bygværker.

Dræn
Drænsystemer, der ikke er vist på tegningerne, men hvis tilstedeværelse konstateres under arbejdets udførelse, skal straks afmærkes og reetableres. Hvis der er tvivl om reetableringen kontaktes
tilsynet.
Boreentreprenøren skal måle samtlige drænledninger ind i ledningsgraven, og udføre skitser af hver
drænlednings placering.

1.7

Prøvehuller

Det vil fremgå af den særlige arbejdsbeskrivelse, hvorvidt der skal graves prøvehuller.

1.8

Vibrationsmåling

Det fremgår af den særlige arbejdsbeskrivelse, om bygherren agter at gennemføre vibrationsmålinger i anlægsperioden, herunder angivelse af lokaliteter, maksimale svingningshastigheder mm.
Vibrationsmåleren placeres på soklen under bygninger udpeget af tilsynet eller bygherren og udføres
af uafhængig instans.
Generelt gælder:
Den maksimalt tilladte svingningshastighed for bygninger med risiko for skader er 3,0 mm/sek. ved
frekvenser < 10 Hz, jf. DIN 4150.
Den maksimalt tilladte svingningshastighed for normalt funderede bygninger uden speciel risiko for
skader er 5,0 mm/sek. ved frekvenser < 10 Hz, jf. DIN 4150.
Boreentreprenøren skal tilrettelægge og indrette sine arbejdsprocedurer, så dette krav overholdes.

1.9

Sikkerhedsarbejde

Boreentreprenøren og boreentreprenørens ansatte skal overholde alle krav til sikkerhed og sikkerhedsorganisation, som myndighederne foreskriver.
Bygherren skal udarbejde en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Han kan dog vælge at overdrage
arbejdet til entreprenøren.

1.10

Geotekniske undersøgelser

Hvis der er udført geotekniske forundersøgelser forud for arbejdets gennemførelse, vil det fremgå
af ”SAB styrbare metoder”. Boreentreprenøren skal forholde sig til de geotekniske oplysninger i udbudsmaterialet, herunder de forskellige jordbundstyper og – egenskaber samt grundvandsstand.
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Forberedende arbejder

2.1 Sikringsarbejder
Omfang af sikringsarbejder skal konstateres ved boreentreprenørens egen besigtigelse.
Særlige genstande angives i ”SAB styrbare metoder”.

3

Etablering af ledningsgrav

Oplukning af befæstelse, afstivning og grundvandssænkningsarbejder, opgravning, udjævning, omkringfyldning, tilfyldning og retablering udføres efter Vejdirektoratets udbudsforskrifter samt efter
de relevante normer DS 430, DS 437 og/eller DS 475, og vil for den konkrete projektlokalitet være
beskrevet i ”SAB styrbare metoder”.

4

Retablering

Oplukning af befæstelse, afstivning og grundvandssænkningsarbejder, opgravning, udjævning, omkringfyldning, tilfyldning og retablering udføres efter Vejdirektoratets udbudsforskrifter samt efter
de relevante normer DS 430, DS 437 og/eller DS 475, og vil for den konkrete projektlokalitet være
beskrevet i ”SAB styrbare metoder”.

5

Afsluttende arbejder

Ingen bemærkninger til afsluttende arbejder.
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6 Styrbare metoder
Alment
Styrbare metoder inddeles i følgende hovedgrupper:
1.

Styret boring

2.

Pilotrørsmetoden

3.

Tunnelering
- Mikrotunnelering
-Tunnelering med åben front

1.
Styret boring
Styret boring anvendes som betegnelse for de udførelsesmetoder, hvor boreriggen typisk står på terræn, og hvor boringen sker ved fremboring af borestænger, hvorefter medierøret itrækkes - sædvanligvis fra modtagegruben. Oftest udføres styrede boringer med en sonde placeret umiddelbart
bag ved borehovedet. En modtager på terræn – der flyttes i takt med fremboringen - giver via radiosignaler oplysninger om dybden af boringen. Styret boring er den mest anvendte metode til nyanlæg, og anvendes til f.eks. gas, vandforsyning, dræn, føringsrør for telekabler og visse former for
afløbssystemer.
2.
Pilotrørsmetoden
Pilotrørsbetegnelsen anvendes som betegnelse for de metoder, hvor der frembores et pilotrør, og
hvor der i pilotrøret er monteret en optisk lysgiver lige bag ved borehovedet. Fremboring forudsætter, at lysgiveren er synlig gennem de hule pilotrør fra pressegruben under hele boreforløbet. Pilotrørsmetoden anvendes typisk, hvor der stilles store krav til lægningsnøjagtigheden, f.eks. ved
kloakledninger. Pilotrøret tjener som guide / styrerør for en efterfølgende etablering af et føringseller medierør.
3.
Tunnelering
Tunnelering er en fælles betegnelse for styrbare metoder i større dimensioner. Tunnelering opdeles
i 2 overordnede metoder:
- mikrotunnelering
- tunnelering med åben front
Tunnelering udføres med en presserig opstillet i en pressegrube og frem til en modtagegrube. Pressegruben har en lodret bagvæg, der fungerer som modhold for den pressekraft, som riggen presser
på rørene med. Medierøret monteres et ad gangen i pressegruben, og presses ind ved hjælp af en
hydraulisk rig. Styringen foregår typisk ved laser eller ved gyroskop. Tunnelering anvendes typisk,
hvor der stilles store krav til lægningsnøjagtigheden, f.eks. ved kloakledninger.
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Generelt

Der stilles følgende krav til entreprenøren, der skal udføre styrbare metoder ved anvendelse af én
af ovenstående metoder:
1.

Entreprenøren skal aflevere en beskrivelse, der indeholder firmaets metode- og produktbetegnelse, metode- og produktbeskrivelse, herunder tolerancer, anvendelsesområde samt materiale-, produkt- og systemegenskaber.

2.

Dokumentation for aftaler mellem bygherre (kunde) og entreprenør.

3.

Dokumentation for indhentning af gravetilladelser og ledningsoplysninger.

4.

Planlægning af borearbejdet med dokumentation for, at borearbejdet kan udføres uden at
beskadige andre ledninger og installationer, samt for at respektafstande kan overholdes.

5.

Data for installerede ledninger.

6.

Dokumentation for installerede ledninger ikke har lidt overlast.

7.

Dokumentation for installerede ledningers 3-dimensionale placering i henhold til DS 462.

8.

Udarbejdelse af afvigerapport ved projektforløb, der afviger fra standardforløb.

9.

Angivelse af væsentlige data vedrørende borearbejdet: dato, sted, frigravninger, kontrol af
afstandsmåler, reamerdiameter, maskintype m.fl.

10.

Dokumentation for bortskaffet boremudder.

11.

Kvalitetshåndbog.

12.

Entreprenøren skal være omfattet af en uvildig ekstern audit af arbejdets udførelse, hvor der
1 gang om året aflægges et kontrolbesøg f.eks. ved medlemskab af "No-Dig kontrolordningen
for ledningsrenovering / No-Dig kontrolordningen for styret boring og gennempresning".

Entreprenører, der er optaget - eller er under optagelse – i ”Kontrolordningen for styret boring og
gennempresning” anses at opfylde ovenstående krav.

6.1 Styret boring
6.1.1 Alment
Såfremt andet ikke er angivet i den særlige arbejdsbeskrivelse (SAB styrbare metoder), skal arbejdet udføres i henhold til normal projektklasse, og normal sikkerhedsklasse, jævnfør DS475.

6.1.2 Materialer
Generelt gælder, at rør, der skal etableres ved hjælp af en styret boring, skal kunne modstå jordtrykket på projektlokaliteten. Det gælder både føringsrør og medierør.
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PE-rør
Hvor der anvendes PE-rør som føringsrør eller medierør ved styrede boringer, skal de udføres med
polyethylenrør af PE 100- eller PE 80-materiale, produceret i henhold
•
•
•

DS/EN 12201, del 1-5, nyeste udgave eller
DS/EN 13244, del 1-3, nyeste udgave eller
DS/EN 1555, del 1-7, nyeste udgave

Hvis ikke andet er angivet i ”SAB styrbare metoder”, skal PE-røret leveres i trykklasse SDR17.

PP-rør
Hvor der anvendes PP-rør som medierør, skal de være produceret i henhold til
•
•

DS/EN1852, del 1-3, nyeste udgave eller
DS/EN 14758, del 1-3, nyeste udgave

PVC-rør
Hvor der anvendes PVC-rør som medierør, skal de være produceret i henhold til
•
•
•

DS/EN1401, del 1-3, nyeste udgave eller
DS/EN 1452, del 1-5, nyeste udgave eller
DS/EN 1456, del 2, nyeste udgave.

Hvis ikke andet er angivet i ”SAB styrbare metoder”, skal PVC-rør leveres i stivhedsklasse SN8.

6.1.3 Udførelse
Overpumpning
Boreentreprenøren skal etablere nødvendig overpumpning, såfremt det fremgår af SAB styret boring
og gennempresning.
Afsende- og modtagegruber
Hvis modtage- og pressegruber er nødvendige for arbejdets gennemførelse, skal disse være etableret i det antal, der er nødvendigt for arbejdets udførelse.
Modtage- og afsendergruber skal være etableret i henhold til Arbejdstilsynets anvisninger, herunder
at der er etableret rækværk omkring gruber med fod-, knæ- og håndliste, og at der er etableret gode adgangsforhold til byggegruberne i form af trappe eller trappetårn.
Det er boreentreprenørens ansvar, at såvel presse- som modtagegruberne er dimensioneret til at
kunne optage de tryk- og trækkræfter, der anvendes under borearbejdet.
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Itrækningsgrube, PE-rør
Itrækningsgruben eller indføringsrampen skal være udført og udformet, så PE-rørenes krumningsradius under indføringen er mindst 30 gange rørenes udvendige diameter. Ved itrækning af vandledninger skal begge ender tilproppes. Ved itrækning af gravitationsledninger skal udgravningslængderne mindst være så lange som angivet i bilag 6 til Tekniske Bestemmelser.
Svejsning af PE-rør
PE-rørene samles ved stuksvejsning. Svejsninger på PE-rør skal udføres af certificeret svejser med
gyldigt USMA-certifikat (DS2383).
Der skal føres svejseprotokol, som skal udfyldes umiddelbart efter hver enkelt svejsning. Alle afvigelser skal godkendes af bygherrens repræsentant og skal tydeligt fremgå af protokollen.
Alt svejseudstyr skal være kalibreret.
Svejsejournalen skal som minimum indeholde:
•
•
•

oplysninger om svejsetemperatur, svejsekraft, varmesivetid, omstillingstid samt svejsetid og køletid
angivelse af rørleverandørens kriterier for visuel bedømmelse af korrekt stuksvejsning, herunder kriterier for korrekt vulstbredde samt accepterede afvigelser herfra
målekontrol af svejsning (vulstbredde)

Det fremgår af ”SAB styrbare metoder”, om indvendige og/eller udvendige svejsevulster skal fjernes.
Transport af PE-ledningen på arbejdspladsen skal foregå på ruller. I indføringsgruben skal ledningen
styres af ruller eller glatte glideflader, så den ikke beskadiges ved kontakt med skarpe kanter.
Elektromuffer kan anvendes som samlingsmetode, hvor det af pladshensyn ikke er muligt at anvende
stuksvejsemaskinen, f.eks. ved sammenkobling af ledninger i åben grav. Når der anvendes elektromuffer, skal svejsefladerne affedtes, og den oxyderede overflade skrabes af. Beskyttelseskapper
skal fjernes før samling med elektromuffer.
Boremudder
Boreentreprenøren har det fulde ansvar for at anvende boremudder, der er tilpasset de aktuelle
etableringsforhold. Boremudder skal efterfølgende deponeres på godkendt deponi, hvilket skal være
indregnet i tilbuddet. Deponering skal kunne dokumenteres. Det anvendte boremudder må maksimalt have en forureningsgrad svarende til Type 1 jord. Det må ikke indeholde tungmetaller eller
miljøfremmede tilsætningsstoffer. Boreentreprenøren skal dokumentere dette ved udlevering af
produktblad for boremudderet med angivelse af indhold af tungmetaller, kulbrinter m.v.
Det fremgår af ”SAB styrbare metoder”, om der i udbuddet stilles krav om recirkulationsanlæg / separationsanlæg for boremudder. Ligeledes vil det fremgå, hvorfra vand til boremudderet skal anskaffes.
Boreentreprenøren har for løbende at justere boremuddersammensætningen, såfremt de aktuelle
jordbundsforhold kræver det.

Kontrolordningen for styret boring og gennempresning
Paradigme for Almindelig Arbejdsbeskrivelse - AAB

Side 16 af 48

Blowup
Boreentreprenøren skal tage særlig hensyn til risiko for blowup ved opgaver, hvor jorddækningen er
lille, samt hvor der bores i tidligere omgravet jord. Boreentreprenøren skal redegøre for risikoen for
blowup ved planlægningen af boringen.
Det er boreentreprenørens ansvar at etablere det nødvendige antal aflastningshuller, herunder at
sikre at trykket i boremudderet ikke bliver for stort.
I tilfælde af blowup på terræn skal boreentreprenøren altid have et beredskab klar, således at der
kan ryddes op med det samme. Udgifter til beredskabet skal være indeholdt i tilbuddet – under post
for arbejdsplads.
Generelt skal alle udgifter til foranstaltninger for og beredskab imod blowup være indeholdt i tilbuddet.
Træk- og trykkræfter
Trækkraften, der anvendes til indføringen, skal måles og dokumenteres i KS-materialet. Efter indføringen skal ledningen have tid til at tilnærme sig jordens temperatur, før den afkortes i den endelige længde.
Det er boreentreprenørens ansvar at sikre en passende trækkraft under itrækning af medierøret, for
– ved f.eks. boring i kurver – at undgå ”osteskærereffekt”.
Itrækning af medierør skal så vidt muligt ske i én arbejdsoperation.
Lægningsdybde
Af udbudsmaterialet herunder tegningsmaterialet fremgår lægningsdybden for ledningerne i projektet. Ved større opgaver skal boreentreprenøren inden opstart af arbejdet vurdere, at ledningen
etableres i tilstrækkelig dybde, således risiko for blowup, opdrift er elimineret. Hvis dette krav er
gældende, vil det fremgå af SAB.
Udførelsesnøjagtighed
Evt. krav til udførelsesnøjagtighed vil fremgå af ”SAB - Styrbar metoder”.
For boringer ved anvendelse af pitmaskiner gælder samme lægningskrav som ved styrede boringer.

6.1.4 Kontrol
Standard borerapport
Boreentreprenøren skal kunne dokumentere hele forløbet af en boresag i en borerapport, der indeholder følgende dokumenter:
1.

Forside med en sagsbetegnelse og en indholdsfortegnelse samt aftale om en teknisk
specifikation af en styret boring (f.eks. Kontrolordningens specifikationsskema) jvf. det
efterfølgende afsnit

2.

Ledningsoplysningsskema

3.

Længdesnit (planlægningsfase)

4.

Boreplan (planlægningsfase) – tilvalgt skema

5.

Borejournal - data
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6.

Borejournal - målinger

7.

Plantegning som udført

8.

Længdesnit som udført – tilvalgt skema

9.

Kontrolskema vedr. gravitationsledningsendepunkter (eventuelt)

10.

Kontrolskema ved boringer på BaneDanmarks arealer (eventuelt)

11.

Eventuelle afvigerapporter (eventuelt)

12.

Øvrige bilag (eventuelt)
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I bilag til nærværende ”AAB styrbare metoder” er vedlagt uddybende beskrivelse og specifikation af
ovenstående krav til borerapport.
Opmåling
Ledningsanlæg kan opmåles med X-, Y- og Z-koordinater i DVR90 og UTM Euref89. Opmålingen skal
leveres digitalt som dwg-fil eller dgn-fil og for afløbsledningers vedkommende også i DANDAS format.
Følgende minimumskrav til måltolerancer for måleudstyret ved en styret boring skal være overholdt:
Vertikalt: indtil 5 % af dybden
Horisontalt: +/- 5 % af dybden
Hældninger: +/- 0,2 % eller +/- 0,20
Målingsintensiteten skal normalt mindst være pr. længde borestang maksimalt 6 meter. Ved boring
under jernbaner, gælder BaneDanmarks krav.
Målingerne skal indføjes i standard borerapporten.
Under specielle forhold f.eks. ved boring under fjorde, søer og brede åer, skal der kunne redegøres
for, at pilotboringen henholdsvis den installerede ledning ligger i et acceptabelt tracé. Der skal afleveres tegningsmateriale (plan og længdeprofil), der viser det projekterede og faktisk udførte forløb.
Det kan af ”SAB styrbare metoder” fremgå, at opmåling udføres af bygherren.
TV-inspektion og spuling af gravitationsledninger, afløb
Spuling:
Forud for TV-inspektion skal ledningsanlægget rengøres.
Rengøring af ledningsanlægget omfatter også nedstrøms ledninger, der måtte være belastet af projektet.
Alle urenheder skal fjernes fra ledningsanlægget. Såfremt der er specielle krav til renheden af rørene, vil det fremgå af ”SAB - Styrbar metoder”.
Forud for eventuel spuling skal boreentreprenøren sørge for, at samtlige berørte lodsejere informeres om arbejdet. Informationen skal foregå ved rettidig omdeling af orienteringsblad mindst to dage
før og med entydig angivelse af, hvilken ugedag spulingen vil foregå. Orienteringsblad udleveres af
bygherre.
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TV-inspektion:
TV-inspektion af hovedledninger og stikledninger skal udføres iht. dokumenteret rapporteringsstandard. TV- inspektionen skal udføres af et firma, der er underlagt ekstern 3. parts kontrol i forhold
til det udførte arbejde.
TV-inspektionen skal leveres i digitalt format på DVD eller harddisk, efter aftale med tilsynet.
TV-inspektionen skal leveres i DANDAS format eller tilsvarende format med én fil pr. ledningsstrækning samt samles i én fil.
Acceptkriterier for eventuelle fejl på TV-inspektionen vil fremgå af ”SAB Styrbare metoder”.
Det kan af ”SAB styrbare metoder” fremgå, at TV-inspektion udføres af bygherren.
Efter udbedring af fejl og mangler skal der for boreentreprenørens regning gennemføres fornyet TVinspektion af hele ledningsstrækningen mellem 2 brønde.
Efter afsluttende retablering med asfalt kontrolleres alle brønde for nedfaldne materialer. Konstateres der nedfaldne materialer, opsamler/spuler entreprenøren på egen regning.
Efter udbedring af fejl og mangler skal der for boreentreprenørens regning gennemføres fornyet TVinspektion af hele ledningsstrækningen mellem 2 brønde.
Efter afsluttende retablering med asfalt kontrolleres alle brønde for nedfaldne materialer. Konstateres der nedfaldne materialer, opsamler/spuler boreentreprenøren på egen regning.

Tæthedsprøvning og trykprøvning
Alle trykledninger skal tæthedsprøves iht. gældende normer indenfor det aktuelle fagområde (gas,
vand, kloak etc.).
Der skal ikke udføres tæthedskontrol på brønde samt spilde – og regnvandsledninger, med mindre
andet er angivet i ”SAB styrbare metoder”.
Tæthedsprøvningen skal udføres af et af boreentreprenøren uafhængigt firma. Tilsynet skal varsles
inden en tæthedsprøvning foretages.
De af tæthedsprøvningsfirmaet dokumenterede prøvningsresultater afleveres skriftligt til tilsynet.
Hvis der ved tæthedsprøvningen findes ledningsstrækninger, hvor tæthedskravet ikke kan opfyldes,
tillader bygherren, at boreentreprenøren for egen regning lader udføre en omprøvning.
Kan ledningssystemets tæthed ikke godkendes i forbindelse med omprøvningen, kræves utætheden/utæthederne lokaliseret og udbedret uden omkostning for bygherren.
Kasseres en ledning på grund af utæthed, skal boreentreprenøren for egen regning lade udføre en
ny tæthedsprøvning efter udbedring af skaden.
Det kan af ”SAB styrbare metoder” fremgå, at tæthedsprøvning udføres af bygherren.

Deformationsmåling
Hvis tilsynet, eventuel på baggrund af deformationer observeret ved TV-inspektionen, finder det
nødvendigt, skal boreentreprenøren foretage deformationsmåling. Målingen kan foretages ved at
trække en fast tolk gennem ledningen. Ingen deformationer må overskride kravene angivet i DS 430.
Hvis ledningen er deformeret, skal boreentreprenøren straks herefter udbedre fejlen.

Faldmåling
Hvis tilsynet finder det nødvendigt, skal boreentreprenøren medvirke ved en faldmåling på de af
tilsynet udvalgte ledningsstrækninger. Bygherren dækker udgifter til den første faldmåling.
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Pilotrørsmetoden

6.2.1 Alment
Såfremt andet ikke er angivet i den særlige arbejdsbeskrivelse ”SAB styrbare metoder” skal arbejdet udføres i henhold til normal projektklasse, og normal sikkerhedsklasse, jævnfør DS475.

6.2.2 Materialer
Generelt gælder, at rør, der skal etableres ved hjælp af en styret boring, skal kunne modstå jordtrykket på projektlokaliteten. Det gælder både føringsrør og medierør.

PE-rør
Hvor der anvendes PE-rør som føringsrør eller medierør ved styrede boringer, skal de udføres med
polyethylenrør af PE 100- eller PE 80-materiale, produceret i henhold til
•
•
•

DS/EN 12201, del 1-5, nyeste udgave eller
DS/EN 13244, del 1-3, nyeste udgave eller
DS/EN 1555, del 1-7, nyeste udgave

Hvis ikke andet er angivet i ”SAB styrbare metoder”, skal PE-røret leveres i trykklasse PN10 (SDR17).

PP-rør
Hvor der anvendes PP-rør som medierør, skal de være produceret i henhold til
•
•

DS/EN1852, del 1-3, nyeste udgave eller
DS/EN 14758, del 1-3, nyeste udgave

6.2.3 Udførelse
Overpumpning
Boreentreprenøren skal etablere nødvendig overpumpning, såfremt det fremgår af SAB styret boring
og gennempresning.
Presse- og modtagegruber
Boreentreprenøren skal etablere presse- og modtagegruber i det antal, der er nødvendigt for arbejdets udførelse.
Modtage- og afsendergruber skal være etableret i henhold til Arbejdstilsynets anvisninger, herunder
at der er etableret rækværk omkring gruber med fod-, knæ- og håndliste, og at der er etableret gode adgangsforhold til byggegruberne i form af trappe eller trappetårn.
Det er boreentreprenørens ansvar, at såvel presse- som modtagegruberne er dimensioneret til at
kunne optage de tryk- og trækkræfter, der anvendes under borearbejdet.
Boreentreprenøren skal sørge for etablering af vandtætning mellem væggen i pressegruben (typisk
spunsvæg) og føringsrør / medierør. Der accepteres ikke vand- eller materialeindtrængen til modtagegrube og pressegruben mellem væg og føringsrør / medierør. Vandtætning kan f.eks. ske ved
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anvendelse af flangetætning monteret på pressegrubens væg. Boreentreprenøren skal redegøre herfor i boreplanen, som gennemgås for tilsynet inden opstart af arbejdet.
Indføringsgrube
Ved anvendelse af PE-rør som medierør: boreentreprenøren skal sikre, at indføringsgruben er udført
og udformet, så PE-rørenes krumningsradius under indføringen er mindst 30 gange rørenes udvendige diameter.
PE-rørene samles ved stuksvejsning. Svejsninger på PE-rør skal udføres af certificeret svejser med
gyldigt USMA-certifikat (DS2383).
Der skal føres svejseprotokol, som skal udfyldes umiddelbart efter hver enkelt svejsning. Alle afvigelser skal godkendes af bygherrens repræsentant og skal tydeligt fremgå af protokollen.
Alt svejseudstyr skal være kalibreret.
Svejsejournalen skal som minimum indeholde:
•
•
•

oplysninger om svejsetemperatur, svejsekraft, varmesivetid, omstillingstid samt svejsetid og køletid
angivelse af rørleverandørens kriterier for visuel bedømmelse af korrekt stuksvejsning, herunder kriterier for korrekt vulstbredde samt accepterede afvigelser herfra
målekontrol af svejsning (vulstbredde)

Det fremgår af ”SAB styrbare metoder”, om indvendige og/eller udvendige svejsevulster skal fjernes.
Transport af PE-ledningen på arbejdspladsen skal foregå på ruller. I indføringsgruben skal ledningen
styres af ruller eller glatte glideflader, så den ikke beskadiges ved kontakt med skarpe kanter.
Elektromuffer kan anvendes som samlingsmetode, hvor det af pladshensyn ikke er muligt at anvende
stuksvejsemaskinen, f.eks. ved sammenkobling af ledninger i åben grav. Når der anvendes elektromuffer, skal svejsefladerne affedtes, og den oxyderede overflade skrabes af. Beskyttelseskapper
skal fjernes før samling med elektromuffer.
Boremudder
Boreentreprenøren har det fulde ansvar for at anvende boremudder, der er tilpasset de aktuelle
etableringsforhold. Boremudder skal efterfølgende deponeres på godkendt deponi, hvilket skal være
indregnet i tilbuddet. Deponering skal kunne dokumenteres. Det anvendte boremudder må maksimalt have en forureningsgrad svarende til Type 1 jord. Det må ikke indeholde tungmetaller eller
miljøfremmede tilsætningsstoffer. Boreentreprenøren skal dokumentere dette ved udlevering af
produktblad for boremudderet med angivelse af indhold af tungmetaller, kulbrinter m.v.
Det fremgår af ”SAB styrbare metoder”, om der i udbuddet stilles krav om recirkulationsanlæg / separationsanlæg for boremudder. Ligeledes vil det fremgå, hvorfra vand til boremudderet skal anskaffes.
Boreentreprenøren har for løbende at justere boremuddersammensætningen, såfremt de aktuelle
jordbundsforhold kræver det.

Kontrolordningen for styret boring og gennempresning
Paradigme for Almindelig Arbejdsbeskrivelse - AAB

Side 21 af 48

Blowup
Boreentreprenøren skal tage særlig hensyn til risiko for blowup ved opgaver, hvor jorddækningen er
lille, samt hvor der bores i tidligere omgravet jord. Boreentreprenøren skal redegøre for risikoen for
blowup i boreplanen.
Det er boreentreprenørens ansvar at etablere det nødvendige antal aflastningshuller, herunder at
sikre at trykket i boremudderet ikke bliver for stort.
I tilfælde af blowup på terræn skal boreentreprenøren altid have et beredskab klar i form af generator, mudderpumpe og container, således at der kan ryddes op med det samme. Udgifter til beredskabet skal være indeholdt i tilbuddet – under post for arbejdsplads.
Generelt skal alle udgifter til foranstaltninger for og beredskab imod blowup være indeholdt i tilbuddet.
Træk- og trykkræfter
Trækkraften, der anvendes til indføringen, skal måles og dokumenteres i KS-materialet. Efter indføringen skal ledningen have tid til at tilnærme sig jordens temperatur, før den afkortes i den endelige længde.
Det er boreentreprenørens ansvar at sikre en passende trækkraft under itrækning af medierøret, for
– ved f.eks. boring i kurver – at undgå ”osteskærereffekt”.
Itrækning af medierør skal så vidt muligt ske i én arbejdsoperation.
Lægningsdybde
Af udbudsmaterialet herunder tegningsmaterialet fremgår lægningsdybden for ledningerne i projektet. Ved større opgaver skal boreentreprenøren inden opstart af arbejdet aflevere beregninger, som
viser, at ledningen etableres i tilstrækkelig dybde, således risiko for blowup, opdrift er elimineret.
Hvis dette krav er gældende, vil det fremgå af SAB.
Anvendelse af føringsrør
Såfremt medierøret monteres i et føringsrør, skal boreentreprenøren levere og montere afstandsklodser, der fastholder medierøret i centreret og fastholdt position i føringsrøret. Boreentreprenøren skal senest ved kontraktforhandlingen anføre materiale og metode til fastholdelse af medierøret
i føringsrøret.
Udførelsesnøjagtighed
Boringer etableret efter pilotrørsmetoden skal udføres med en nøjagtighed på +/- 30 mm fra den
projekterede rette linje.

6.2.4 Kontrol
Standard borerapport
Boreentreprenøren skal kunne dokumentere hele forløbet af en boresag i en borerapport, der indeholder følgende dokumenter:
A. Forside
B. Ledningsoplysningsskema
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C. Længdesnit (planlægningsfase)
D. Borejournal-data
E. Borejournal-målinger
F. Plantegning som udført
Herudover skal en borerapport indeholde nedenstående dokumenter, hvis disse er aktuelle:
G. Kontrolskema vedr. gravitationslednings endepunkter
H. Kontrolskema ved boring på Banedanmarks arealer
I. Afvigerapport
J. Supplement til alle ovennævnte (A til J) dokumenter f.eks. Boreplan (planlægningsfase) og
Længdesnit som udført.
I bilag til nærværende ”AAB styrbare metoder” er vedlagt uddybende beskrivelse og specifikation af
ovenstående krav til borerapport.

Opmåling
Ledningsanlæg kan opmåles med X-, Y- og Z-koordinater i DVR90 og UTM Euref89. Opmålingen skal
leveres digitalt som dwg-fil eller dgn-fil samt for afløbsledningers vedkommende også i DANDAS
format.
Det kan af ”SAB styrbare metoder” fremgå, at opmåling udføres af bygherren.
TV-inspektion og spuling af gravitationsledninger, afløb
Spuling:
Forud for TV-inspektion skal ledningsanlægget rengøres.
Rengøring af ledningsanlægget omfatter også nedstrøms ledninger, der måtte være belastet af projektet.
Alle urenheder skal fjernes fra ledningsanlægget.
Forud for eventuel spuling skal boreentreprenøren sørge for, at samtlige berørte lodsejere informeres om arbejdet. Informationen skal foregå ved rettidig omdeling af orienteringsblad mindst to dage
før og med entydig angivelse af, hvilken ugedag spulingen vil foregå. Orienteringsblad udleveres af
bygherre.
TV-inspektion:
TV-inspektion af hovedledninger og stikledninger skal udføres iht. dokumenteret rapporteringsstandard. TV- inspektionen skal udføres af et firma, der er underlagt ekstern 3. parts kontrol i forhold
til det udførte arbejde.
TV-inspektionen skal leveres i digitalt format på DVD eller harddisk, efter aftale med tilsynet.
TV-inspektionen skal leveres i DANDAS format eller tilsvarende format med én fil pr. ledningsstrækning samt samles i én fil.
Acceptkriterier for eventuelle fejl på TV-inspektionen vil fremgå af SAB Styrbare metoder.
Det kan af ”SAB styrbare metoder” fremgå, at TV-inspektion udføres af bygherren.
Efter udbedring af fejl og mangler skal der for boreentreprenørens regning gennemføres fornyet TVinspektion af hele ledningsstrækningen mellem 2 brønde.

Kontrolordningen for styret boring og gennempresning
Paradigme for Almindelig Arbejdsbeskrivelse - AAB

Side 23 af 48

Efter afsluttende retablering med asfalt kontrolleres alle brønde for nedfaldne materialer. Konstateres der nedfaldne materialer, opsamler/spuler boreentreprenøren på egen regning.
Tæthedsprøvning og trykprøvning
Alle trykledninger skal tæthedsprøves iht. gældende normer indenfor det aktuelle fagområde (gas,
vand, kloak etc.).
Der skal ikke udføres tæthedskontrol på brønde samt spilde– og regnvandsledninger, med mindre
andet er angivet i ”SAB styrbare metoder”.
Tæthedsprøvningen skal udføres af et af boreentreprenøren uafhængigt firma. Tilsynet skal varsles
inden en tæthedsprøvning foretages.
De af tæthedsprøvningsfirmaet dokumenterede prøvningsresultater afleveres skriftligt til tilsynet.
Hvis der ved tæthedsprøvningen findes ledningsstrækninger, hvor tæthedskravet ikke kan opfyldes,
tillader bygherren, at boreentreprenøren for egen regning lader udføre en omprøvning.
Kan ledningssystemets tæthed ikke godkendes i forbindelse med omprøvningen, kræves utætheden/utæthederne lokaliseret og udbedret uden omkostning for bygherren.
Kasseres en ledning på grund af utæthed, skal boreentreprenøren for egen regning lade udføre en
ny tæthedsprøvning efter udbedring af skaden.
Deformationsmåling
Hvis tilsynet, eventuel på baggrund af deformationer observeret ved TV-inspektionen, finder det
nødvendigt, skal boreentreprenøren foretage deformationsmåling. Målingen foretages ved at trække
en fast tolk gennem ledningen. Ingen deformationer må overskride kravene angivet i DS 430. Hvis
ledningen er deformeret, skal boreentreprenøren straks herefter udbedre fejlen og gennemføre fornyet måling med tolk uden omkostninger for bygherre.
Faldmåling
Hvis tilsynet finder det nødvendigt, skal boreentreprenøren medvirke ved en faldmåling på de af
tilsynet udvalgte ledningsstrækninger. Bygherren dækker udgifter til den første faldmåling, men
overholder ledningen ikke de under afsnittet ”kontrol” opstillede krav til ledningsfald, skal boreentreprenøren straks herefter udbedre fejlen og gennemføre fornyet faldmåling uden omkostninger for
bygherre.

6.3

Tunnelering - mikrotunnelering og tunnelering med åben front

Dette afsnit omhandler arbejdsbeskrivelse for metoder udført ved tunnelering, og omfatter metoderne
- mikrotunnelering
- tunnelering med åben front
Metoden mikrotunnelering omfatter såvel udførelse med slurry-maskiner samt EPB-maskiner (Earth
Pressure Balance).
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6.3.1 Alment
Der kan i ”SAB styrbare metoder” være stillet specifikt krav om anvendt metode. Som udgangspunkt
har boreentreprenøren metodefrihed til gennemførelse af den aktuelle tunnelering.
Såfremt andet ikke er angivet i den særlige arbejdsbeskrivelse ”SAB styrbare metoder”, skal arbejdet udføres i henhold til normal projektklasse, og normal sikkerhedsklasse, jævnfør DS475.

6.3.2 Materialer
GAP-rør
Hovedledninger i GAP udføres i stivhedsklasse SN10000.
Rør, rørdele og brønde af glasfiber armeret polyester skal være produceret i henhold til DS/EN
14364 +A1 (nyeste udgaver). Materialer af glasfiberarmeret polyester skal endvidere udvise tilstrækkelig langtidsmodstandsevne overfor kombineret indvendig kemisk og mekanisk belastning i
henhold til DS/EN 1120.
Dokumentation for ovennævnte skal kunne forevises.
GAP trykrør udføres i trykklasse PN10.
Betonrør
Betonrør skal være trekant-mærkede eller underlagt ekstern kontrolordning af certificeret firma.
Betonrør skal opfylde DS/EN 1916 og DS2420-1 (nyeste udgave). Rørleverandøren skal levere en
styrkeberegning i henhold til DS437.

6.3.3 Udførelse
Overpumpning
Boreentreprenøren skal etablere nødvendig overpumpning, såfremt det fremgår af ”SAB - Styrbar
metoder”.
Presse- og modtagegruber
Boreentreprenøren skal etablere modtage- og afsendergruber i det antal, der er nødvendigt for arbejdets udførelse.
Modtage- og afsendergruber skal være etableret i henhold til Arbejdstilsynets anvisninger, herunder
at der er etableret rækværk omkring gruber med fod-, knæ- og håndliste, og at der er etableret gode adgangsforhold til byggegruberne i form af trappe eller trappetårn.
Det er boreentreprenørens ansvar, at såvel presse- som modtagegruberne er dimensioneret til at
kunne optage de tryk- og trækkræfter, der anvendes under borearbejdet.
Boreentreprenøren skal sørge for etablering af vandtætning mellem væggen i pressegruben (typisk
spunsvæg) og føringsrør / medierør. Der accepteres ikke vandindtrængen eller materialeindtrængen
til modtagegrube og pressegruben mellem væg og føringsrør / medierør. Vandtætning kan f.eks. ske
ved anvendelse af flangetætning monteret på pressegrubens væg. Boreentreprenøren skal redegøre
herfor i boreplanen, som gennemgås for tilsynet inden opstart af arbejdet.
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Boremudder
Boreentreprenøren har det fulde ansvar for at anvende boremudder, der er tilpasset de aktuelle
etableringsforhold. Boremudder skal efterfølgende deponeres på godkendt deponi, hvilket skal være
indregnet i tilbuddet. Deponering skal kunne dokumenteres. Det anvendte boremudder må maksimalt have en forureningsgrad svarende til Type 1 jord. Det må ikke indeholde tungmetaller eller
miljøfremmede tilsætningsstoffer. Boreentreprenøren skal dokumentere dette ved udlevering af
produktblad for boremudderet med angivelse af indhold af tungmetaller, kulbrinter m.v.
Det fremgår af ”SAB styrbare metoder”, om der i udbuddet stilles krav om recirkulationsanlæg / separationsanlæg for boremudder. Ligeledes vil det fremgå, hvorfra vand til boremudderet skal anskaffes.
Boreentreprenøren har for løbende at justere boremuddersammensætningen, såfremt de aktuelle
jordbundsforhold kræver det.
Blowup
Boreentreprenøren skal tage særlig hensyn til risiko for blowup ved opgaver, hvor jorddækningen er
lille, samt hvor der bores i tidligere omgravet jord. Boreentreprenøren skal redegøre for risikoen for
blowup i boreplanen.
Det er boreentreprenørens ansvar at etablere det nødvendige antal aflastningshuller, herunder at
sikre at trykket i boremudderet ikke bliver for stort.
I tilfælde af blowup på terræn skal boreentreprenøren altid have et beredskab klar, således at der
kan ryddes op med det samme. Udgifter til beredskabet skal være indeholdt i tilbuddet – under post
for arbejdsplads.
Generelt skal alle udgifter til foranstaltninger for og beredskab imod blowup være indeholdt i tilbuddet.
Træk- og trykkræfter
Trækkraften, der anvendes til indføringen, skal måles og dokumenteres i KS-materialet. Efter indføringen skal ledningen have tid til at tilnærme sig jordens temperatur, før den afkortes i den endelige længde.
Det er boreentreprenørens ansvar at sikre en passende trækkraft under itrækning af medierøret, for
– ved f.eks. boring i kurver – at undgå ”osteskærereffekt”.
Itrækning af medierør skal så vidt muligt ske i én arbejdsoperation.
Lægningsdybde
Af udbudsmaterialet herunder tegningsmaterialet fremgår lægningsdybden for ledningerne i projektet. Ved større opgaver skal boreentreprenøren inden opstart af arbejdet aflevere beregninger, som
viser, at ledningen etableres i tilstrækkelig dybde, således risiko for blowup, opdrift er elimineret.
Hvis dette krav er gældende vil det fremgå af SAB.
Anvendelse af føringsrør
Såfremt medierøret monteres i et føringsrør, skal boreentreprenøren levere og montere afstandsklodser, der fastholder medierøret i centreret og fastholdt position i føringsrøret. Boreentreprenøren skal senest ved kontraktforhandlingen anføre materiale og metode til fastholdelse af medierøret
i føringsrøret.
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Udførelsesnøjagtighed
Boringer etableret efter pilotrørsmetoden skal udføres med en nøjagtighed på +/- 30 mm fra den
projekterede rette linje.

6.3.4 Kontrol
Standard borerapport
Boreentreprenøren skal kunne dokumentere hele forløbet af en boresag i en borerapport, der indeholder følgende dokumenter:
A. Forside
B. Ledningsoplysningsskema
C. Længdesnit (planlægningsfase)
D. Borejournal-data
E. Borejournal-målinger
F. Plantegning som udført
Herudover skal en borerapport indeholde nedenstående dokumenter, hvis disse er aktuelle:
G. Kontrolskema vedr. gravitationslednings endepunkter
H. Kontrolskema ved boring på Banedanmarks arealer
I. Afvigerapport
J. Supplement til alle ovennævnte (A til J) dokumenter f.eks. Boreplan (planlægningsfase) og
Længdesnit som udført.
I bilag til nærværende ”AAB styrbare metoder” er vedlagt uddybende beskrivelse og specifikation af
ovenstående krav til borerapport.
Opmåling
Ledningsanlæg kan opmåles med X-, Y- og Z-koordinater i DVR90 og UTM Euref89. Opmålingen skal
leveres digitalt som dwg-fil eller dgn-fil samt for afløbsledningers vedkommende også i DANDAS
format.
Det kan af ”SAB styrbare metoder” fremgå, at opmåling udføres af bygherren.
TV-inspektion af gravitationsledninger, afløb
Spuling:
Forud for TV-inspektion skal ledningsanlægget rengøres.
Rengøring af ledningsanlægget omfatter også nedstrøms ledninger, der måtte være belastet af projektet.
Alle urenheder skal fjernes fra ledningsanlægget.
Forud for eventuel spuling skal boreentreprenøren sørge for at samtlige berørte lodsejere informeres om arbejdet. Informationen skal foregå ved rettidig omdeling af orienteringsblad mindst to dage
før og med entydig angivelse af, hvilken ugedag spulingen vil foregå. Orienteringsblad udleveres af
bygherre.
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TV-inspektion:
TV-inspektion af hovedledninger og stikledninger skal udføres iht. Nyeste gældende fotomanual fra
DANVA. TV- inspektionen skal udføres af et firma, der er medlem af DTVK.
TV-inspektionen skal leveres i digitalt format på DVD eller harddisk, efter aftale med tilsynet.
TV-inspektionen skal leveres i DANDAS format med én fil pr. ledningsstrækning samt samles i én fil.
Dette samt formatet af XML-filen aftales med tilsynet.
Acceptkriterier er iht. ”Acceptkriterier - Retningslinjer for vurdering af nye og fornyede afløbsledninger ved hjælp af TV-inspektion. Rørcenteranvisning 008, maj 2005”.
Det kan af ”SAB styrbare metoder” fremgå, at TV-inspektion udføres af bygherren.
Efter udbedring af fejl og mangler skal der for boreentreprenørens regning gennemføres fornyet TVinspektion af hele ledningsstrækningen mellem 2 brønde.
Efter afsluttende retablering med asfalt kontrolleres alle brønde for nedfaldne materialer. Konstateres der nedfaldne materialer, opsamler/spuler boreentreprenøren på egen regning.
Tæthedsprøvning og trykprøvning
Alle trykledninger skal tæthedsprøves iht. gældende normer indenfor det aktuelle fagområde (gas,
vand, kloak etc.).
Der skal ikke udføres tæthedskontrol på brønde samt spilde– og regnvandsledninger, med mindre
andet er angivet i ”SAB styrbare metoder”.
Tæthedsprøvningen skal udføres af et af boreentreprenøren uafhængigt firma. Tilsynet skal varsles
inden en tæthedsprøvning foretages.
De af tæthedsprøvningsfirmaet dokumenterede prøvningsresultater afleveres skriftligt til tilsynet.
Hvis der ved tæthedsprøvningen findes ledningsstrækninger, hvor tæthedskravet ikke kan opfyldes,
tillader bygherren, at boreentreprenøren for egen regning lader udføre en omprøvning.
Kan ledningssystemets tæthed ikke godkendes i forbindelse med omprøvningen, kræves utætheden/utæthederne lokaliseret og udbedret uden omkostning for bygherren.
Kasseres en ledning på grund af utæthed, skal boreentreprenøren for egen regning lade udføre en
ny tæthedsprøvning efter udbedring af skaden.
Metodefrihed
Der kan i ”SAB styrbare metoder” være stillet særlige krav om anvendt metode. Men som udgangspunkt har boreentreprenøren metodefrihed til gennemførelse af den aktuelle tunnelering.
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Borerapport

A.1 Generelt
For hver boring - eller serie af boringer - skal der udarbejdes en borerapport. Se nedenfor.
Firmaet skal have en godkendt procedure for registrering og opbevaring af borerapporter. Se
nedenfor.

A.2 Krav til borerapport
En borerapport for en styret boring skal indeholde følgende:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Forside
Ledningsoplysningsskema
Længdesnit (planlægningsfase)
Borejournal-data
Borejournal-målinger
Plantegning som udført

Herudover skal en borerapport indeholde nedenstående dokumenter, hvis disse er aktuelle:
G.
H.
I.
J.

Kontrolskema vedr. gravitationslednings endepunkter
Kontrolskema ved boring på Banedanmarks arealer
Afvigerapport
Supplement til alle ovennævnte (A til J) dokumenter f.eks. Boreplan (planlægningsfase)
og Længdesnit som udført.

Borerapporten er en del af et projekts kvalitetssikring. Den skal opbevares af firmaet og være tilgængelig for bygherren og kontroludvalget.
Firmaerne skal anvende den af kontroludvalget til enhver tid godkendte standardborerapport.
Dokumenterne kan forsynes med de forskellige firmaers navn og logo.
A Forsiden skal identificere firmaet, entreprisen, boringen(-erne) og desuden være en indholdsfortegnelse.
Kravene til den er, at følgende angives:
• Firmanavn
• Sagsnavn, sagsnummer, lokalitet eller andre betegnelser der definerer sagen og boringen
entydigt.
• Ved udførelse af flere boringer i samme entreprise: Boring nr.
• Dato for boringens udførelse
• Kundens navn
• Evt. rådgivende ingeniør
• Evt. hovedentreprenør
• Udførende boreentreprenør
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Hvem der leverer rør
Hvem der svejser rør
Om der skal udføres svejserapport
Om der er indhentet jordbundsundersøgelse og af hvem
Hvem der foretager indmåling og hvordan
Hvem der bortskaffer boremudder
Kundens underskrift og/eller henvisning til tilbud/byggemødereferat/telefonaccept
Indholdsfortegnelse med angivelse af antal sider af: Ledningsoplysningsskema,
Længdesnit (planlægningsfase), Borejournal-data, Borejournal-målinger, Plantegning
som udført, Kontrolskema vedr. gravitationsledningers endepunkter, Kontrolskema
ved boring på Banedanmarks arealer, evt. Afvigerapport og evt. Supplement til førnævnte
dokumenter f.eks. Boreplan (planlægningsfase) og Længdesnit som udført samt total antal
sider ekskl. forside.
Projektlederens navn og underskrift

B Ledningsoplysningsskemaet skal indeholde oplysninger om fremmede ledninger og deres indhentning samt oplysninger om indhentning og håndtering af en gravetilladelse. Det skal i hver enkelt
sag fremgå hvem af følgende: bygherre/rådgiver/hovedentreprenør/entreprenør, der indhenter
ledningsoplysninger og gravetilladelse.
Det er dog altid boreentreprenøren, der har ansvaret for at have modtaget og set alle relevante
ledningsoplysninger inden boringens start.
Boreentreprenøren kan dog i de tilfælde, hvor andre har indhentet ledningsoplysninger,
vælge at få disse eller denne til at underskrive følgende eller tilsvarende tekst:
”Vi bekræfter dels, at samtlige nødvendige ledningsoplysninger til brug for gennemførelse
af boringen/boringerne er forevist og tilgængelige for den boreansvarlige
inden udførelse og tidssvarende LER-kvittering er udleveret, og dels, at
vi bærer det fulde ansvar for eventuelle skader opstået i forbindelse med boringen/
boringerne, der er en følge af utilstrækkelige ledningsoplysninger eller
manglende påvisning/anvisning.”
Ledningsoplysningerne og gravetilladelsen skal være tilgængelige på arbejdsstedet for
boreentreprenøren i hele boreperioden.
Arbejdsstedet defineres som et sted i gangafstand (højst 1 km) fra borestedet.
Kravene til ledningsoplysningsskemaet er, at følgende angives:
• Firmanavn
• Entreprise, sagsnummer, og sagsnavn eller andre betegnelser der definerer sagen og boringen entydigt
• Ved udførelse af flere boringer i samme entreprise: boring nr.
• LER nr.
• LER dato
• Ledningstype
• Navn på ledningsejer
• Dato for tegnings udløb
• Om der frigraves eller ej
• Bemærkninger
• Hvem (firma) der har indhentet ledningsoplysningerne
• Navn og underskrift af den, der har indhentet ledningsoplysninger, evt. med særlige bemærkninger om ansvarsforhold, samt underskriftsdato
• Hvem (firma) der har indhentet gravetilladelse
• Navn og underskrift af den der har indhentet gravetilladelse
• Tilladelsesdato og/eller tilladelsesnummer
• Boreansvarliges navn og underskrift
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C Længdesnit (planlægningsfase) skal indeholde længdesnit af boringen
Kravene til det er at følgende angives:
• Firmanavn
• Entreprise, sagsnummer og sagsnavn eller andre betegnelser der definerer sagen
• og boringen(-erne) entydigt
• Boring nr.
• Boredato
• Længdesnit i mål eller i skitseform, boringens dybdeangivelse og dybdeangivelse af
• andre ledninger og/eller henvisning til projektmateriale, der i så fald skal indgå i borerapporten
• Angivelse af placering af start- og modtagehul
• Bemærkninger
D Borejournal-data skal udarbejdes af den boreansvarlige og skal indeholde faktuelle oplysninger
og målte værdier.
Der skal udarbejdes en borejournal for hver boring/ledningsstrækning.
Kravene til den er endvidere, at følgende angives
• Firmanavn
• Entreprise, sagsnummer, sagsnavn eller andre betegnelser der definerer sagen og boringen
entydigt
• Boring nr.
• Boredato
• Maskintype og evt. maskine nr.
• Dybdemåler/søgeudstyr kontrolleret inden boring ja/nej
• Reamerdiameter
• Evt. vandledning lukkes vandtæt
• Vandforbrug
• Hvor boremudderet er afleveret
• Forurenet jord kendt klasse/ukendt/mulig
• Rørtype og tryktrin
• Antal ledninger og deres dimension der skal itrækkes
• Maskintrækkraft når reameren trækkes ud i starthullet
• Omsætningsfaktor Psi/Tons
• Maksimal tilladelig trækkraft. Der henvises til bilag 5.
• Krumningsradius af emnerør overholdt ja/nej evt. meter
• Installeret længde
• Kolonne med bemærkninger
• Navn og underskrift af boreansvarlig
• Navn og underskrift af projektleder
E Borejournal-målinger skal udarbejdes af den boreansvarlige og skal indeholde faktuelle oplysninger og målte værdier. Der skal udarbejdes en journal for hver boring/ledningsstrækning.
Kravene til skemaet er, at følgende er angivet:
• Firmanavn
• Entreprise, sagsnummer, sagsnavn eller andre betegnelser der definerer sagen og
• boringen entydigt
• Boring nr.
• Boredato
• Måling nr.
• Længde fra borerig
• Evt. projekteret dybde
• Dybde af pilotboring
• Hældning af pilotboring
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Evt. krydsende ledninger samt type og dimension
Bemærkninger

F Plantegning som udført skal indeholde fastlæggelse af tracéet og desuden faktuelle oplysninger
om boringens placering.
Kravene til den er, at følgende angives:
• Firmanavn
• Entreprise, sagsnummer, sagsnavn eller andre betegnelser der definerer sagen og boringen
(-erne) entydigt
• Ved udførelse af flere boringer i samme entreprise: Boring nr.
• Lokalitet/by
• Tegning f.eks. plantegning i skitseform med mål til faste genstande på en sådan måde, at
boringens forløb kan genfindes, og/eller henvisning til projektmateriale der i så fald skal
indgå i borerapporten inklusive mål.
• Nordpil
• Placering af borerig samt start- og sluthul
• Bemærkninger
G Kontrolskema vedr. gravitationslednings endepunkter. Skemaet skal anvendes, når der sker etablering af gravitationsledninger ved hjælp af styrede boringer. I skemaet angives mere detaljerede oplysninger om ledningernes endepunkter.
Kravene er, at følgende er angivet:
• Firmanavn
• Entreprise, sagsnummer, sagsnavn eller andre betegnelser der definerer sagen og boringen
entydigt
• Boring nr.
• Boredato
• Lokalitet/By
• Projekteret kote ved startpunkt
• Projekteret kote ved slutpunkt
• Projekteret ledningsfald
• Længde af nedboring
• Længde af installeret ledning
• Længde af opboring
• Længde af installation
• Dato for evt. faldmåling
• Dato for evt. TV-inspektion
• Bemærkninger
• Navn og underskrift af boreansvarlig
• Navn og underskrift af godkender
H Kontrolskema ved boring på Banedanmarks arealer. Skemaet skal anvendes, når der udføres styrede boringer på Banedanmarks arealer.
Kravene er, at følgende er angivet:
• Firmanavn
• Entreprise, sagsnummer, sagsnavn eller andre betegnelser der definerer sagen og boringen
entydigt
• Boring nr.
• Boredato
• Navn og underskrift af den der har indhentet gravetilladelse hos Banedanmark
• Dato for indhentelse af gravetilladelsen
• Navn og underskrift af den der har indhentet jernbanesikkerhedsplan
• Dato for indhentelsen af jernbanesikkerhedsplan
• Navn og underskrift af den SR-arbejdsleder der følger borearbejdet
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Navne på de medarbejdere der er beskæftiget med borearbejdet
Journalnummer på Banedanmark certifikat
Boreansvarliges underskrift på om Banenorm BN1-13-2 er overholdt eller ej

Afvigerapport skal angive alt, hvad der ikke er forløbet normalt eller ikke har fulgt aftalerne eller boreplanen.
Hvis der ikke er nogen afvigerapport til opgaven, anføres dette også på borerapportens forside.

J Supplement til ovennævnte dokumenter F.eks. Boreplan (planlægningsfase) og
Længdesnit som udført.
Boreplan planlægningsfase kan indeholde fastlæggelse af tracéet og desuden faktuelle oplysninger om boringens placering.
Følgende kan angives:
• Firmanavn
• Entreprise, sagsnummer, sagsnavn eller andre betegnelser der definerer sagen og boringen
(-erne) entydigt
• Ved udførelse af flere boringer i samme entreprise: Boring nr.
• Boredato
• Lokalitet/by
• Tegning f.eks. plantegning i skitseform, og/eller henvisning til projektmateriale der i så fald
skal indgå i borerapporten
• Nordpil
• Placering af borerig samt start- og sluthul
• Bemærkninger
Længdesnit som udført kan indeholde et længdesnit af den udførte boring.
Følgende kan angives:
• Firmanavn
• Entreprise, sagsnummer, sagsnavn eller andre betegnelser der definerer sagen og boringen
(-erne) entydigt
• Boring nr.
• Boredato
• Længdesnit i mål eller i skitseform, boringens dybdeangivelse og dybdeangivelse af andre
ledninger og/eller henvisning til projektmateriale, der i så fald skal indgå i borerapporten
• Angivelse af placering af start- og modtagehul
• Bemærkninger

A.3 Krav til registrering og opbevaring af borerapporter
Borerapporter skal nummereres og registreres efter et af firmaet selvvalgt system.
Hver boring skal have et nummer (eller et undernummer såfremt der er foretaget flere boringer i
samme entreprise).
Alle boringer skal være registreret i et ajourført register, der skal opbevares af firmaet.
Det skal for kontrolordningens repræsentanter og bygherrer/hovedentreprenører være muligt ud fra
registret let at kunne finde og få udtaget en bestemt borerapport ud fra borested, sags- eller entreprisenavn, borelængde, ledningstype og dato eller periode for boringen.
Dokumenterne i samme sag skal opbevares samlet i logisk rækkefølge.
Registret og borerapporterne skal mindst opbevares i 5 år.
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