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Vores boresjak har mange
års erfaring og stor ekspertise
indenfor følgende områder:
Kloakledninger
Vandledninger
Kabelrør
Trykledninger
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STYRBAR UNDERBORING

STYRET UNDERBORING SKÅNER MILJØET OG DIN ØKONOMI

Vi arbejder med alt inden for styret underboring,
som vi anbefaler til ledningsarbejde, da det skåner
miljøet mest muligt og samtidig minimerer retableringsarbejdet.
I forbindelse med ledningsføringer vil styrbar underboring ofte være et oplagt alternativ til traditionel
opgravning. Underboring kan anvendes til ledningsføring af kabler, PE rør, gas- og vandledninger samt
fiberkabler.

Det kan fx. være ved krydsning af beplantede
områder, veje, jernbaner, vandafløb, åer, havne og
forurenede områder – eller i ældre bydele, hvor man
gerne vil bevare den oprindelige belægning.
Styrbar underboring er også fordelagtig ved anlægning af f.eks. gas-, vand- og fjervarmeledninger,
beskyttelses rør (forings rør), kabler og kabelrør,
afløbsledninger samt trykledninger. Og ikke mindst
en oplagt løsning langs veje, fortove og cykelstier.

Styrbar underboring er en præcis og målsikker opgravningsfri No dig metode, som ikke kræver megen
arbejdsplads. Metoden anvendes derfor typisk i
tilfælde hvor normalt gravearbejde er vanskeligt eller
uhensigtsmæssigt.

Kontrolordning for styret
boring og gennempresning

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S er kontroludvalgsmedlem i Dansk Byggeri’s udvidede
kontrolordning for styret boring og gennempresning. Styrbar underboring kaldes også:
styrbar underføring, styret underboring, styret boring, styret underføring, ledningsunderføring.

Vores maskinpark giver os stor kapacitet og erfaring,
og vi tilstræber os hele tiden på at udvikle os inden
for styret underboring.
Vi er certificeret af kontrolordningen for styret
underboring NO DIG. Derfor kan vi tilbyde jer den
bedste dokumentation med NO DIG’s borejournalskemaer, som er implementeret i vores egen
kvalitetskontrol.
Vi er desuden certificeret til at udføre styret
underboring på Banedanmark’s arealer, lige som vi
er certificeret til at udføre plastsvejsning.

DIMENSIONER
Elektronisk styring
Ledningsdimensioner Ø32-Ø630 mm
PE-rør / stål rør
Borelængde op til 300 meter
Måletolerance 5 % af dybden
Faldmåling i 15‰
Ved større dimentioner/længder vil vi udføre
opgaven med vores samarbejdspartnere

FORNUFTIGE VALG OG FORDELE
Undgå at skulle bryde diverse belægninger op
for igen at retablere
Lav miljøbelastning
Få opgravninger
Mulighed for ændring af tracé
og dybde under boreforløbet
Kræver ingen presse- /modtager huller
Færre trafikale gener

