Kontrolordning for styret boring og gennempresning
Kontrolordningens 20. ordinære årsmøde
Torsdag den 10. september 2020 kl. 10.00 på
Frederik VI’s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
Supplement til kontroludvalgets skriftlige beretning af 3. marts 2020
Status
PA Underboring A/S, v/Per Andersen, Lærkedalsvej 1, 4270 Høng er blevet tilsluttet med
en metode til styret boring.
Alle nu 23 tilsluttede firmaer har fået udstedt 3 årige optagelsesbeviser med udløbsdatoer
henholdsvis 31. december 2022 eller 30. juni 2023.
Tilslutning af andre metoder
Kontrolordningen har kun tilslutning af metoder til styret boring. Men kontroludvalget ser
gerne, at tilslutningen kommer til at omfatte andre styrbare metoder som mikro tunellering
og pilotrørsmetode eller de ikke-styrbare gennempresningsmetoder.
M.J. Eriksson A/S har i 2018 og igen i 2020 fremsendt en forespørgsel om vilkår for optagelse af henholdsvis en pilotrørsmetode og en TB til mikro tunellering. Kun Entreprenørfirmaet Østergaard A/S har erklæret sig villig til at søge optagelse med deres tilsvarende metoder, men vil have minimum 3 firmaer med under begge metoder i et fælles arbejde med
at udvikle vilkår for en optagelse under kontrolordningen.
Standard borerapporten – digital borerapport
Brugerne af den digitale borerapport har længe haft ønsker om nogle justeringer i rapporten,
men det prisoverslag, som blev modtaget fra udbyderen Itera, forekom at være for højt. ITnørder hos Petri & Haugsted A/S har tilbudt at gennemføre de ønskede justeringer, og Itera
har åbnet op for, at P&H kan gennemføre dette arbejde.
En mere omfattende revision vil først blive gennemført, når det er muligt at udvide den digitale positionering af det udførte anlæg med z-koordinater.
Kontroludvalget mener, at den digitale borerapport vil blive det fremtidige grundlag for afrapportering af et udført borearbejde, og at brugen af standardborerapporten vil blive reduceret.
Kontroludvalget vil derfor lægge op til en drøftelse af, at man stiller en tidligere beslutning i
bero om, at alle tilsluttede firmaer med styrede boringer skal bruge standard borerapporten i
deres afrapportering af udførte borearbejder senest med virkning fra 1. januar 2021.
Revision af Tekniske Bestemmelser
En revision af Tekniske Bestemmelser har været undervejs længe, men har kunnet afsluttes den 19. maj 2020, hvor kontroludvalget godkendte et forelagt udkast. De fleste ændringer skyldes forhold ude fra i form af ændrede eller nye standarder, herunder også ændringer i respekt- og sikkerhedsafstande, samt ændret lovgivning, men den ny procedure for
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kontrolbesøg, og hvad der ellers har været af praksisændringer, skal også omtales i Tekniske Bestemmelser.
Tekniske Bestemmelser er udsendt til alle tilsluttede firmaer den 29. maj 2020 og er også
blevet udlagt på hjemmesiden.
Branchevejledning om gravearbejde ved eksisterende ledninger
Alle tilsluttede firmaer har den 3. august 2020 modtaget en høringsudsendelse med et udkast til en ny branchevejledning, der skal erstatte en gældende vejledning, der ligeledes blev
fremsendt.
Kontroludvalget
Kontroludvalget har hen over foråret og sommeren undergået en del ændringer.
Jeff Jakobsen, Dansk Gas Distribution A/S - fra 1. oktober 2019 Evida er blevet afløst af
Christian Bruun Lindstrøm, også fra Evida som den ene repræsentant for Dansk Ledningsejerforum. Jeff Jakobsen kunne ikke fortsætte ifølge vedtægterne.
Michael Ingemann Poulsen, TDC A/S, der også har repræsenteret Dansk Ledningsejerforum i kontroludvalget, er her blevet afløst af Bjarne Sigurd Munthe, TDC Netco som Dansk
Ledningsejerforums anden repræsentant i kontroludvalget.
Lars Bjerregaard, Trefor Vand A/S afløste i efteråret 2019 Kristian L. Hansen, Aarhus Vand
A/S som repræsentant for DANVA i kontroludvalget. Lars Bjerregaard er siden fratrådt sin
ansættelse i Trefor Vand A/S og har derfor også forladt kontroludvalget, hvor han er blevet
afløst som ny DANVA-repræsentant af Michael Lilja Weien, der også er ansat i Trefor Vand
A/S.
De øvrige kundeudpegede medlemmer er Ole Glavind, COWI A/S, der repræsenterer F.R.I
og siden årsmødet i 2019 har fungeret som formand, af Morten Roos der repræsenterer
Banedanmark, samt af Johnny Andersen Elley, Frederikshavn Kommune - Park og Vej der
repræsenterer Kommunalteknisk Chefforening.
De 2 firmarepræsentanten har været Otto Lindskov, Strib-Middelfart Entreprenørforretning
A/S og Kim Petersen, NCC Danmark A/S, mens Poul Erik Christensen, Entreprenørfirmaet
Østergaard A/S har været deres suppleant.
Som ny firmarepræsentant i stedet for Otto Lindskov, der ikke kan stille op til genvalg, foreslås nyvalg af Jim Valentin, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S.
Som ny suppleant i stedet for Poul Erik Christensen, der ikke genopstiller, foreslås valg af
den afgående firmarepræsentant Otto Lindskov. Otto Lindskov fortsætter efter aftale med
kontroludvalget i den nedsatte gruppe, der følger arbejdet med at få etableret en særlig
uddannelse af operatører af styrede boringer og vil derfor fortsat deltage i kontroludvalgets
møder.
Den 6. august 2020
Kontrolordning for styret boring og gennempresning
Kontroludvalget, konsulenter og sekretær
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