
 

 

 *SAGDI-2020-18099* 

Skriftlig beretning 2020 for NO DIG-gruppen 
 
 
 
 
NO DIG-gruppen blev oprettet som en fraktion i Entreprenørforeningens Kabel- og Led-
ningssektion af ni daværende medlemmer af denne sektion på et møde den 18. januar 
1990 på Entreprenørskolen. Fra 1. januar 2011 er NO DIG-gruppen overgået til at være 
en medlemsgruppe sammen med TV-inspektionsgruppen under DI Dansk Byggeris Rør-
tekniksektion. 

Medlemsforhold 
NO DIG-gruppen har i dag 18 medlemmer med i alt 44 stemmer. Der er ikke krav om, at 
en optagelse i én af NO DIG-områdets kontrolordninger indebærer et pligtmæssigt med-
lemskab af NO DIG-gruppen eller omvendt. 
 
Medlemmerne i NO DIG-gruppen er opdelt i områderne: Kloakrenovering og opgrav-
ningsfri ledningsetablering (styrbar boring). 
 
Den nuværende opdeling af NO DIG-gruppens medlemskreds er som følger: 
 
 Kloakrenovering: Opgravningsfri ledningsetablering:  
 Munck Forsyningsledninger A/S Munck Forsyningsledninger A/S 
 NCC Danmark A/S NCC Danmark A/S   
 Per Aarsleff A/S Rørteknik Nordkysten Entreprenørfirma A/S  
 Danpipe A/S Entreprenørfirmaet Østergaard A/S 
 Vitek Danmark A/S Zacho-Lind A/S 
 Entreprenør Peter Meyer A/S Jacob Post Styret Underboring A/S 
 Wicotec Kirkebjerg A/S Søren Knudsen A/S 
 Svatek A/S 
 JAC Kloak Teknik A/S 
 Aagaard Jensen A/S 
 VP Villy Poulsen A/S 
 N.C. Johansen & Søn ApS 
 SEM Kloakservice ApS 
 

NO DIG-gruppens bestyrelse 
NO DIG-gruppen ledes af en bestyrelse bestående af de samme fire medlemmer, som re-
præsenterer NO DIG-gruppens to medlemskredse i Rørtekniksektionens bestyrelse. To 
af de fire medlemmer vælges af medlemskredsen under Kontrolordning for styret boring 
og gennempresning, mens de sidste to vælges af medlemskredsen under Kontrolordning 
for ledningsrenovering.  
 
Siden årsmødet i 2019 har Peder Bjerre Jakobsen og Dennis Aamand repræsenteret 
medlemskredsen under Kontrolordning for ledningsrenovering, mens Søren Kjær og 
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Thomas R. Nygaard har repræsenteret medlemskredsen under Kontrolordning for styret 
boring og gennempresning.  
 
NO DIG-gruppens bestyrelse mødes i forbindelse med bestyrelsesmøderne i Rørteknik-
sektionen. Peder Bjerre Jakobsen har siden 2016 fungeret som NO DIG-gruppens for-
mand, mens Thomas R. Nygaard har fungeret som næstformand for bestyrelsen.  
 

Kontrolordning for Ledningsrenovering  
Kontrolordning for ledningsrenovering har pt. optaget systemer inden for kategorierne 
strømpeforing, overgangsprofiler, stram foring og rørsprængning.  
 
Strømpeforing: Der er 11 tilsluttede fordelt på Danpipe A/S, N.C. Johansen & Søn ApS, 
VP Villy Poulsen A/S og Entreprenør Peter Meyer A/S med hver et system, Vitek Dan-
mark A/S med tre tilsluttede systemer samt Per Aarsleff A/S med fire tilsluttede syste-
mer. Der er flere nye strømpeforingssystemer på vej ind i ordningen, idet FKSSlamson, 
VP Villy Poulsen og Aagaard Jensen alle har et system under optagelse.  
 
Overgangsprofiler: Der er tilsluttet fire overgangsprofiler, hvor Vitek Danmark A/S har 
to systemer, mens VP Villy Poulsen A/S og Per Aarsleff A/S har hver et system til en 
overgangsløsning mellem hoved- og stikledning. 
 
Rørsprængning: Munck Forsyningsledninger A/S og NCC Danmark A/S har tidligere 
gjort brug af adgangen i Tekniske Bestemmelser til at udarbejde en fælles deklaration for 
rørsprængning af begge ledningstyper. Det betyder, at kontrolordningen nu kun har to 
rørsprængningssystemer optaget. 
 
Stram foring: Per Aarsleff A/S og VP Villy Poulsen A/S er optaget i kontrolordningen 
med et system til stram foring af kloakledninger, begge med samme System Omega Li-
ner.  
 
Hovedparten af de nuværende optagelser udløber med udgangen af marts 2021, men en-
kelte udløb med udgangen af oktober 2019 pga. flere selvforskyldte mangler. Samtlige 
optagelser vil blive fornyet fra 1. april for yderligere et år, hvis alle forhold i relation til 
tilslutningen og kravene i de Tekniske Bestemmelser er opfyldte. 
 
Der har i det forgangne år været interesse fra et firma, som havde ønske om at få et slan-
gerørforingssystem optaget. De Tekniske Bestemmelser giver i den nuværende version 
ikke mulighed herfor, og optagelse af et slangerørforingssystem vil derfor kræve, at de 
Tekniske Bestemmelser bliver udvidet. Ifølge Teknologisk Institut vil det blive en større 
opgave, idet der ikke findes en international standard, som der kan tages udgangspunkt 
i. Kontroludvalget har på denne baggrund besluttet ikke at igangsætte en revision af de 
Tekniske Bestemmelser, og dermed bliver det ikke muligt på nuværende tidspunkt at få 
slangerørforingssystemer optaget i kontrolordningen.  
 
Kontroludvalget besluttede i 2019 at gennemføre et projekt på Teknologisk Institut med 
prøvninger af stavemner og ringemner fra samme foring. Formålet var at se, om der var 
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en evt. sammenhæng mellem de to typer prøveemner. Der er blevet gennemført prøv-
ninger af flere forskellige foringer og af flere omgange, og som viste resultater med en 
fravigelse på højst 10 pct. På baggrund af projektet er de Tekniske Bestemmelser blevet 
revideret, så det er muligt at benytte stavemner til proceskontrol og audittest.  
 
Der henvises til den skriftlige beretning for Kontrolordning for ledningsrenovering for 
en uddybning af det forgangne år i kontrolordningen.  

Kontrolordning for styret boring og gennempresning  
Der er nu tilsluttet 24 firmaer i kontrolordning for styret boring og gennempresning, 
hvilket er en fremgang på to siden årsmødet i november 2020. Der er aktuelt en  
enkelt optagelse i gang. Fælles for de tilsluttede firmaer er, at de fortsat kun har metode 
til styret boring tilsluttet.  
 
Kontrolordningen er fortsat åbne overfor at tilslutte metoder til mikrotunnelering og pi-
lotrørsmetode. Det kræver dog, at der minimum er tre firmaer, som er interesserede.  
 
Kontroludvalget har siden 2013 haft et samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol om 
optagelse og den årlige kontrol. Byggeriets Kvalitetskontrol har, med undtagelse af to, i 
løbet af 2020 gennemført eksterne kontrolbesøg hos alle tilsluttede firmaer. For de to 
undtagne virksomheder er en række borerapporter blevet gennemgået på kontorbesøget.  
 
Den digitale borerapport har i dag tilslutning fra otte firmaer. Det har længe været et øn-
ske, at der blev lavet en række tilretninger i borerapporten, og derudover er der udfor-
dringer ift. den fremtidige drift af borerapporten på den nuværende platform. Kontrol-
udvalget ser derfor på, om det er muligt at fremtidssikre den nuværende digitale bore-
rapport, eller om der findes en anden brugbar løsning.  
 
Der er i det forgangne år indkommet en enkelt forespørgsel/klage, idet en entreprenør 
ikke har overholdt gravetilladelsen og dermed afveget fra de anvendte forudsætninger i 
risikovurderingen. Klagen behandles i øjeblikket af Byggeriets Kvalitetskontrol. Fore-
spørgslen har medført, at kontroludvalget har besluttet at formulere en procedure for 
håndtering af kundeklager. Når proceduren foreligger, vil de tilsluttede firmaer blive ori-
enteret.  
 
Vedrørende boreuddannelsen er det fortsat forventningen, at der kommer en tilpasset 
boreuddannelse for operatører af styrede boringer. Miljøstyrelsen har det seneste år ar-
bejdet på et gennemsyn af brøndborerbekendtgørelsen, hvor styret underboring forven-
tes at blive en del af den nye bekendtgørelse for boringer på land. Der vil, så snart det er 
muligt, blive indkaldt til møder herom, og i den forbindelse skal vi sikre os, at behovet 
for en målrettet uddannelse bliver tilgodeset.  
 
Der henvises til den skriftlige beretning for Kontrolordning for styret boring og gennem-
presning for en uddybning af det forgangne år i kontrolordningen.  
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Projekter 
NO DIG-gruppen har tidligere sponsoreret projektudgivelsen af en bygherrevejledning, 
en almindelig arbejdsbeskrivelse samt en særlig arbejdsbeskrivelse i relation til Kontrol-
ordning for styret boring og gennempresning. Ifølge Thomas R. Nygaard er der behov 
for en ajourføring af alle tre dokumenter, der blev udlagt på hjemmesiden i 2012.  
 
Når omfanget af en kommende revision er klarlagt, vil Envidan, der var pennefører sidst, 
igen blive kontaktet med henblik på et økonomisk overslag for et muligt kommende revi-
sionsarbejde. NO DIG-gruppen har afsat et beløb hertil på 30.000 kr. i deres budget for 
2021. 

Økonomi 
NO DIG-gruppen har i regnskabet for 2020 haft et underskud på 58.625 kr., hvilket der 
også var budgetteret med. NO DIG gruppen har særlig haft udgifter i forbindelse med de 
to aflyste årsmøder, som blev aflyst så sent, at NO DIG-gruppen hang på den fulde reg-
ning.   
 
Der er udarbejdet et forslag til et budget for 2020 med et uændret kontingent til NO 
DIG-gruppen på 2.200 kr. pr. stemme på årsmødet. På udgiftssiden er der hensat flere 
større beløb, herunder uændret kontingent til Rørtekniksektionen på 50.000 kr. Der 
budgetteres derfor med et større underskud på regnskabet for 2021, som dog kan rum-
mes i egenkapitalen.  
 


