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0.0 ANVENDELSE AF FAB 

 

0.0.1 Generelt 

FAB er PROVAS - Haderslev Forsyningsservice a/s´ standard for arbejder og leveran-

cer i forbindelse med udførelse af anlægsarbejder. 

 

FAB indgår som en separat del af det samlede udbudsmateriale, som er opbygget på 

baggrund af følgende beskrivelsesmoduler: 

 

Bind 1: Almindelige Betingelser (AB 92) 

Bind 2: Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) 

Bind 3: Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) 

Bind 4: KS - arkivmappe 1 – Dokumenter 

Bind 5: KS - arkivmappe 2 – Følgesedler 

Bind 6. Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) 

Tilbudsliste (TBL) 

 

Der er tilstræbt overensstemmelse mellem posternes nummerering i FAB, SAB og TBL. 

 

Hvor det har været nødvendigt at afgrænse eller uddybe Tilbuds- og Afregnings 

Grundlaget, afsluttes de pågældende afsnit med et TAG afsnit skrevet med kursiv. 

 

Bestemmelserne i FAB er generelt gældende bestemmelser. 

 

Bestemmelserne i SAB er projektrelaterede og vil variere fra et projekt til et andet. 

SAB skal således supplere bestemmelserne i FAB. 

 

Såfremt de i FAB anførte normer, vejledninger, bekendtgørelser og anvisninger m.m. 

på tilbudstidspunktet måtte være revideret eller fornyet, så er den reviderede hhv. 

nye udgave gældende. Entreprenøren er således forpligtet til løbende at holde sig 

ajour med ændringer, som måtte ske i de i FAB anførte normer, vejledninger, be-

kendtgørelser og anvisninger. 

 

0.0.2 Revision af FAB – august 2019 

I denne udgave af FAB er der foretaget en generel ajourføring af nævnte normer, be-

kendtgørelse, vejledninger og lignende, som er udgået eller revideret siden sidste re-

vision af FAB. I følgende delafsnit er der desuden foretaget ændringer: 

 

Punkt Emne Ændring 

1.0.1 Planlægning Begrænsningen af den specificerede omkostning til 

entreprisens opstart og generelle udførelse er øget 

fra 5% til 10% af entreprisesummen. 

1.0.10 Sikkerhed og sundhed Der er indført forbud mod alkohol og euforiserende 

stoffer i arbejdstiden.   
Der er indført krav om at alle på arbejdspladsen 

mindst skal bære reflekterende sikkerhedsvest 

klasse II. 

1.0.11 Vibrationsmåling Afsnittet om vibrationsmålinger er udvidet 

1.2 Vejrlig Entreprenøren skal tilvejebringe dokumentation af 

vejrforholdene. 

2.5 Råjordsarbejder Omlæsning og mellemdeponering af jord honoreres 

ikke særskilt.   
Omkostninger til opmåling af jordmængder afholdes 

af entreprenøren. 

Foretages ingen retvisende opmåling af jordmæng-

der afregnes efter de i TBL stipulerede mængder. 
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Punkt Emne Ændring 

3.0.5 Krav til rørlæggere Mindre ændring i de uddannelsesmæssige krav til 

rørlæggere. 

3.1.2 Typer af rør Typen af kloakrør er ændret således, at alle rør  

≤ 300 mm indvendig diameter skal være glatte  

massive rør.    
Rør større end Ø300 mm kan være strukturrør af 

plast eller GAP-rør. 

4.0.1 Vandafbrydelse  Krav til varsling og afrapportering ved afbrydelse af 

vandforsyningen. 

4.1 Bredde af lednings-

grave 

Ledningsgrave for vandforsyningsledninger skal mi-

nimum være 80 cm brede, hvis der skal foretages 

manuelt arbejde i dem. 

4.5.1 Farve på vandlednin-

ger 

Vandledninger skal være blå evt. med hvide striber - 

ikke sorte med blå striber. 

4.5.3 Elektromuffesvejsning Bortfald af krav om specifik fabrikat af svejseudstyr 

for elektrosvejsemuffer. 
  

Krav til kalibrering af elektromuffesvejseudstyr. 

4.5.7 Desinfektion  Mulighed for at anvende alternative produkter til  

natriumhypoklorit. 
 

Hygiejnekursus Præcisering af afholdelse og tilmelding til hygiejne-

kurser. 

4.6.2 

4.6.3 

Hovedventiler 

Stikledningsventiler 

Der skal etableres en understøttende flise under 

ventiler. 
  

Afstandskrav mellem spindel og underkant af ventil-

dæksel. 
  

Præcisering af ydelsesomfanget ved etablering af 

ventiler. 

4.8 Rengøring Der skal som udgangspunkt anvendes nye svampe 

ved gennemskylning af vandledninger. 
  

Gennemskylning af ledninger skal fortsætte indtil 

analyseresultatet foreligger. 
  

Renhedskrav til midlertidige ledninger. 

4.9.1 Mekaniske samlinger Mekaniske rørsamlinger skal være godkendt til brug i 

jord. 

4.9.2 Markering af stikled-

ninger 

Vandstikledninger på ubebyggede grunde markeres 

ved at føre dækbåndet over terræn. 

5.3.2 Forsegling af stabil-

grus 

Midlertidig forsegling af stabilgrus med bitumen af-

regnes særskilt. 

5.4-

5.8 

Asfaltudlægning Anstillingsomkostninger til asfaltudlægning afregnes 

særskilt. 
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Punkt Emne Ændring 

5.6-

5.7 

Fræsning af asfalt Præcisering af at bassin-/fortandingsfræsning skal 

være indeholdt i enhedsprisen for udlægning af ABB, 

AB og PA når der afregnes per lbm.  

8.1.4 Boreskema Tilføjelse af et boreskema, bilag 11, til brug ved 

fremboring i forbindelse med styrede boringer. 
 

Lunker i borede  

ledninger 

Præcisering af at lunker med VA>10% ikke accepte-

res i borede ledninger (acceptkriterie). 

9.9 Køreplader Præcisering af at flytning af køreplader på arbejds-

stedet skal være indeholdt i enhedsprisen for køre-

plader. 
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1.0 PLANLÆGNING OG TILRETTELÆGGELSE 
 

1.0.1 Arbejdets opstart og generelle udførelse 

Omfang: 

Arbejdets opstart og generelle udførelse er beskrevet i udbudsmaterialet. 

 

Uanset entreprisearbejdets omfang og karakter, så vil det omfatte ydelser vedrørende 

etablering, drift og rømning af arbejdspladsen, herunder blandt andet: 

 

• Etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af interimsveje og evt. nødvendige 

p-pladser til entreprenørens medarbejdere. 

• Løbende renholdelse af samtlige de af arbejdet berørte veje, fortove og pladser. 

• Udbedring af skader på eksisterende veje forårsaget af entreprenørens arbejde. 

• Forsyning af arbejdspladsen med el, vand, afløb og telefon i det omfang, det er 

nødvendigt for arbejdspladsens drift og arbejdets udførelse, herunder samtlige 

forbrugsudgifter. 

• Nødvendige skure til arbejdsledere, mandskab og materialer samt til toilet og ba-

defaciliteter. 

• Opvarmet og renholdt rum, udstyret til afholdelse af bygge- og sikkerhedsmøder. 

• Forskriftsmæssig oplagring og beskyttelse af materialer. 

• Interne rokeringer af skure m.v. på grund af arbejdets fremdrift eller tilsynets på-

bud. 

• Renholdelse af arbejdsplads og rådighedsarealer. 

• Løbende bortskaffelse af emballage, kemikalieaffald, overskydende og defekte 

materialer til lovlig aftager. Fyld- og lossepladsafgifter betales af entreprenøren. 

 

Overtagelse af arbejds- og rådighedsarealer: 

Entreprenøren overtager arbejds- og rådighedsarealer, som det henligger på tilbuds-

dagen. 

 

Entreprenøren skal selv besigtige arbejds- og rådighedsarealer forud for tilbudsafgivel-

sen. I den forbindelse skal han især gøre sig bekendt med adgangsforhold, arbejds-

arealets udbredelse, entreprisegrænser, eksisterende installationer m.v. 

 

Vejsyn: 

Entreprenøren skal forud for opstart af entreprisearbejder på offentlige og private veje 

foretage et vejsyn med dokumentation af de eksisterende forhold. Dokumentationen 

skal som minimum indeholde digitale fotos eller video af arbejds- og rådighedsarealers 

og eventuelle tilkørselsvejes belægninger samt en detaljeret indmåling og registrering 

af eventuel afmærkning på kørebane, eksisterende vejskilte og andet vejudstyr, som 

midlertidig fjernes i forbindelse med entreprisearbejdet. 

 

Bygherren, dennes tilsyn og vejmyndigheden kan efter aftale deltage i vejsynet. Do-

kumentationen skal under alle omstændigheder udleveres til bygherrens tilsyn umid-

delbart efter vejsynet er foretaget og inden arbejdet igangsættes. 

 

Gravetilladelse: 

Såfremt intet andet fremgår af SAB, skal entreprenøren forud for opstart af entrepri-

searbejder på offentlige veje ansøge vejmyndigheden om gravetilladelse. Nærmere 

anvisning for ansøgning om gravetilladelse fremgår af Haderslev Kommunes hjemme-

side: www.haderslev.dk 

 

Ved entreprisearbejder i privat vej eller privat fællesvej har bygherren indhentet tilla-

delse til entreprisearbejdets udførelse hos ejeren eller vejbestyrelse som nærmere be-

skrevet i SAB. 

file:///F:/UBM%202016_Endelig/www.haderslev.dk
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Anmeldelse af færdselsregulerende foranstaltninger: 

Entreprenøren skal i forbindelse med ovennævnte ansøgning om gravetilladelse an-

melde til vejmyndigheden og skaffe dennes godkendelse af påtænkte færdselsregule-

rende foranstaltninger såsom afspærring af veje for gennemkørende trafik, midlertidig 

omlægning af kørende trafik m.m. 

 

Entreprenøren skal i den forbindelse udarbejde og fremsende nødvendige skilte- og 

afmærkningsplaner, tids- og aktivitetsplaner, arbejdsbeskrivelser m.m., varetage nød-

vendig kommunikation og deltage i eventuelle møder i forbindelse med vejmyndighe-

dens sagsbehandling. 

 

Når vejmyndigheden har godkendt de færdselsregulerende foranstaltninger og entre-

prenørens skilte og afmærkningsplaner, skal entreprenøren skriftlig orientere; 

 

• Haderslev Kommune - Brand & Redning. 

• Ambulanceberedskab. 

• Eventuelt frivilligt brandværn. 

• Lokalt og evt. regionalt busselskab. 

• Haderslev Kommunes Hjemmepleje. 

• Haderslev Affald a/s. 

 

om de færdselsregulerende foranstaltninger med fremsendelse af tids- og arbejdsplan 

samt skilte- og afmærkningsplan. Såfremt de færdselsregulerende foranstaltninger 

skal ændres under anlægsarbejdets udførelse, skal entreprenøren om nødvendig ori-

enterer ovennævnte herom. 

 

Ved større og længerevarende arbejder med omfattende færdselsregulerende foran-

staltninger skal entreprenøren påregne at skulle deltage i et møde med vejmyndighed, 

Politi, Haderslev Beredskab, busselskaber m.fl., hvor de nærmere præmisser for ar-

bejdets udførelse aftales. 

 

Arbejdets planlægning: 

Entreprisearbejdet skal planlægges udført på hverdage i tidsrummet fra kl. 7.00 – 

18.00. Udførelse af arbejder uden for dette tidsrum, må kun ske efter forudgående af-

tale med bygherren eller tilsynet. 

 

Entreprenøren skal påregne, at bygherrens tilsyn kan kontaktes mandag – torsdag kl. 

8.00 – 15.00 og fredag kl. 8.00 – 11.00. 

 

Entreprenøren skal umiddelbart efter kontrahering deltage i et projektgennemgangs-

møde indkaldt af og afholdt hos bygherren. På mødet skal entreprenøren fremlægge 

en foreløbig tids- og aktivitetsplan for entreprisearbejdets gennemførelse. Tids- og ak-

tivitetsplanen skal baseres på de i udbudstidsplanen angivne krav til arbejdets udfø-

relse og ansvarspådragende afleveringsterminer.  

 

Entreprenøren tilretter tids- og aktivitetsplanen efter projektgennemgangsmødet og 

forelægger den reviderede udgave til bygherrens godkendelse forinden entreprisens 

igangsætning. Herefter vil tids- og aktivitetsplanen være den koordinerende tids- og 

aktivitetsplan for samtlige i entreprisearbejdet involverede interessenter, såvel myn-

digheder som private. 

 

Entreprenøren må påregne, at ændringer i arbejdets planlagte rækkefølge kan fore-

komme. Udgifter, gene og ventetider samt nødvendig revision af tids- og aktivitetspla-

nen forbundet hermed skal være indeholdt i tilbuddet. 
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TAG: 

Omkostninger i forbindelse med entreprisens planlægning og tilrettelæggelse afregnes 

jf. TBL post 1.0, idet posten afregnes med 50 % af beløbet ved arbejdspladsens etab-

lering og 50 % af beløbet ved arbejdspladsens rømning. Posten må maksimalt udgøre 

10 % af entreprisens samlede tilbudssum. 

 

Entreprenøren må påregne, at ændringer i arbejdets rækkefølge kan forekomme. Ud-

gifter, gener og ventetider samt revision af tids- og aktivitetsplan forbundet hermed 

skal være indeholdt i tilbuddet. 

 

1.0.2 Færdselsmæssige foranstaltninger 

Omfang: 

Entreprisen indeholder samtlige færdselsmæssige foranstaltninger herunder skiltning, 

afspærring samt medvirkende ved orientering af grundejere og erhvervsdrivende, som 

berøres af færdselsmæssige foranstaltninger under entreprisearbejdet. 

Entreprenøren skal sørge for alle fornødne færdselsregulerende foranstaltninger såsom 

afspærring, skiltning, belysning m.v. og har ansvaret for, at disse opretholdes såvel i 

som uden for arbejdstiden gennem hele entrepriseperioden. 

 

Entreprenøren skal endvidere sørge for nødvendig afmærkning af arbejdsarealerne, 

oprydning, vandlænsning og andre interimsforanstaltninger, der kan sikre, at såvel of-

fentlig som privat færdsel generes mindst mulig og gående såvel som kørende adgang 

til ejendomme langs arbejdsarealer opretholdes i størst mulig omfang. 

 

Afmærkning: 

Afmærkning m.v. skal udføres i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejregel for 

afmærkning af vejarbejder m.m., samt eventuelle anvisninger som entreprenøren 

måtte modtage fra vejmyndigheden, Politiet eller Arbejdstilsynet. 

 

Plan for midlertidig skiltning og ændring af afmærkning på kørebanen (Skilte- og af-

mærkningsplan) skal udarbejdes af entreprenøren inden anlægsarbejdets opstart, og 

forelægges vejmyndigheden til godkendelse i forbindelse med ansøgning om gravetil-

ladelse som nævnte i FAB afsnit 1.0.1. 

 

Entreprenøren har ansvaret for, at anlægsarealet til stadighed, også uden for alminde-

lig arbejdstid, er afmærket i henhold til færdselslovgivningen. Generelt skal al unødig 

skiltning fjernes, når der ikke foregår anlægsarbejder, det vil sige uden for arbejdsti-

den og umiddelbart efter anlægsarbejdets afslutning.  

 

Afmærkning på kørebanen (spærrelinjer, "hajtænder" m.m.), som beskadiges eller 

fjernes som følge af anlægsarbejdet, skal retableres af entreprenøren ved arbejdets 

afslutning. Hvis ikke andet er angivet i SAB, skal retableringen udføres jf. FAB afsnit 

5.12. 

 

Færdselstavler, reflekspæle og lignende vejudstyr, som midlertidigt har været optaget 

eller annulleret under anlægsarbejdet, skal genetableres hurtigst muligt efter arbej-

dets afslutning. 

 

Det er et krav, at entreprenørens arbejdsleder bærer ansvaret for planlægningen og 

den løbende opretholdelse af forskriftsmæssige færdselsmæssige foranstaltninger, og 

har gennemgået og bestået kurset ”Vejen som arbejdsplads” ved Vejdirektoratets Ef-

ter Uddannelse - VEJ-EU. Det er endvidere et krav, at de medarbejdere som opsætter 

skilte og afspærringsmateriel samt tilser og vedligeholder installationen i anlægsperio-

den, også har gennemgået og bestået førnævnte kursus. 

 

Kopi af ovennævnte personers gyldige uddannelsesbevis skal indsættes som doku-

mentation i KS-arkivmappe 1. 
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Afspærring: 

Arbejdet skal generelt tilrettelægges, og afspærring udføres på en sådan måde, at 

ulemperne for omgivelserne og de trafikale gener minimeres. Der skal i fornødent om-

fang etableres midlertidige omkørsler og adgangsveje, så den offentlige trafik hen-

holdsvis færdsel til og fra de berørte ejendomme kan foregå uhindret. Afspærring skal 

endvidere udføres under hensyntagen til, at de færdigetablerede vejstrækninger og 

tilstødende sidegader skal kunne benyttes igen så hurtigt som muligt. Dette om nød-

vendigt ved udlægning af køreplader eller midlertidig retablering ved udlægning af 

stabilt grus til overkant af eksisterende belægning. 

 

Uanset entreprisearbejdets omfang og karakter, så er det entreprenørens ansvar, at 

ambulancer samt brand- og redningskøretøjer til alle tider kan køre til ejendomme, 

som henligger i eller grænser op til arbejdsområder. Medfører entreprisearbejdet at 

tilkørselsmuligheden afbrydes f.eks. ved anlægsarbejde på smalle ”blinde veje”, skal 

entreprenøren på arbejdsstedet opbevare sand og køreplader samt råde over mand-

skab og materiel, hvormed tilkørselsmuligheden kan genetableres i løbet af 5 minut-

ter. 

 

For ejendomme som henligger i eller grænser op til arbejdsområder skal entreprenø-

ren sikre, at grundejere og beboere samt personer med berettiget ærinde f.eks. med-

arbejdere fra Postvæsnet, avisbude, den kommunale hjemmepleje og -madudbring-

ning m.fl. til enhver tid har gående adgang via anviste gangstier. Entreprenøren skal 

ved udlægning af gangbroer, gangplader eller stabil grus sikre, at den gående færdsel 

kan ske i sikker afstand fra igangværende entreprisearbejder og på en fast overflade 

uden faldrisiko. Gangstier skal være hensigtsmæssigt afmærkede ved brug af N44 

markeringskegler, N45 markeringsbrikker på snor eller O45 spærrebom ”lægte” fast-

gjort til N44 markeringskegle. Gangstiers overflade skal være jævne og stabile. Der 

må ikke forekomme pludselige niveauspring større end 25 mm eller anvendes fjed-

rende gangbroer eller gangplader. 

 

På bygherrens eller tilsynets anmodning skal entreprenøren ved arbejdstids ophør i 

størst mulig omfang tilvejebringe mulighed for, at køretøjer med maksimal 3500 kg 

egenvægt. har kørende adgang til førnævnte ejendomme. Adgangsvejen skal være 

hensigtsmæssigt afmærket ved brug afmærkningsudstyr af type som ovenfor beskre-

vet ved gangstier. Overfladen skal være jævn og kørefast. Såfremt der forekommer 

pludselige niveauspring på mere end 50 mm skal entreprenøren udlægge kørefaste 

stålplader eller etablere midlertidige ramper af stabilt grus. 

 

Informationsmøde og grundejerorientering: 

Såfremt bygherren afholder informationsmøde for de berørte grundejere forud for op-

start af anlægsarbejdet, skal entreprenøren deltager for at få indblik i den orientering 

om anlægsarbejdet, som grundejerne modtager. 

 

Bygherren vil eventuelt annoncere det forestående anlægsarbejde på sin hjemmeside 

og i lokal ugeavis. Desuden kan det komme på tale, at bygherren udarbejder en folder 

til brug ved orientering af de direkte berørte grundejere under anlægsarbejdets udfø-

relse. Entreprenøren skal i sådanne situationer aflevere folderen i grundejernes post-

kasser efter nærmere aftale med tilsynet. 

 

Hvis entreprisearbejdet begrænser eller forhindre kørende adgang til en ejendom, skal 

entreprenøren 2 kalenderdage forud varsle grundejeren herom. Varslingen skal ske 

skriftligt via en blanket, som entreprenøren skal udforme og aflevere i grundejerens 

postkasse. Blanketten skal indeholde oplysning om tidspunktet for opgravning foran 

ejendomme samt navn og telefonnummer på entreprenørens formand eller arbejdsle-

der. 

 



Provas – Haderslev Forsyningsservice a/s Side 15 
Udbudsforskrifter for anlægsarbejde Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB)  
 

 
 August 2019 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med afmærkning og afspærring samt entreprenø-

rens varsling af grundejere om entreprisearbejder, som begrænser eller forhindre kø-

rende adgang til ejendommen, afregnes under TBL post 1.0.1, medmindre der er an-

ført en særskilt post i TBL.  

 

Omkostninger forbundet med entreprenørens deltagelse i informationsmøder samt en-

treprenørens eventuelle aflevering af bygherrens orienteringsfolder i grundejeres post-

kasser afregnes efter medgået tidsforbrug jf. poster i TBL afsnit 9.1. 

 

I situationer hvor bygherren eller tilsynet ekstraordinært anmoder entreprenøren om 

at foretage afdækning med køreplader, afregnes efter forbrug ved anvendelse af po-

ster i TBL afsnit 9.9. 

 

1.0.3 Arbejds- og rådighedsarealer 

Omfang: 

De for entreprisearbejdet relevante arbejds- og rådighedsarealer er nærmere beskre-

vet i SAB og eventuelt vist på udarbejdede projekttegninger.  

 

Det påhviler entreprenøren at gøre sig bekendt med forholdene på arbejds- og rådig-

hedsarealer før tilbuddet afgives. Efterfølgende krav som følge af ukendskab til forhol-

dene vil blive afvist. 

 

Entreprenøren skal begrænse sine operationer til alene at foregå indenfor arbejds- og 

rådighedsarealerne. Skader forårsaget af en overskridelse af disse skal udbedres 

og/eller erstattes af entreprenøren. 

 

Det påhviler entreprenøren at tilrettelægge arbejdets udførelse, så asfaltbelægning, 

kantsten, fliser m.m. på tilstødende arealer ikke beskadiges eller tilsmudses i unødig 

omfang. 

 

Opstår der skader eller brudzoner i asfaltbelægningen uden for det opgravede arbejds-

areal, som kan lægges entreprenøren eller dennes underentreprenører/underleveran-

dører til last, påhviler det entreprenøren at reparere dette uden beregning. 

 

Mindre asfaltskader tillades oprettet med pulverasfalt evt. efter nedfræsning i den ek-

sisterende asfaltbelægning, mens større skader skal retableres med samme belæg-

ningsopbygning som krævet i arbejdsarealet. Sådanne brud kræves repareret ved ud-

skæring i retvinklede firkanter vinkelret på vejen. 

 

Arbejds- og rådighedsarealer: 

Arbejdsarealer er definerede som arealer, hvor entreprenøren skal udføre anlægsar-

bejder forbundet med projekterede afvandingsarbejde, belægningsarbejde eller lig-

nende.  

 

Rådighedsarealer er defineret som arealer, hvor entreprenøren kan etablere materiale-

depoter, opstille skure, benytte som tilkørselsvej eller lignende i forbindelse med udfø-

relse af entreprisearbejdet. 

 

Arbejdsarealet omfatter offentlig vej-, rabat-, og fortovsarealer og evt. private grund-

ejeres arealer i umiddelbar nærhed af de på projekttegningerne viste ledningsstræk-

ninger. 

 

Såfremt bygherren stiller andre arealer til rådighed fremgår dette af SAB og projekt-

tegningerne. 
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Har entreprenøren behov for yderligere arealer til etablering af arbejdsplads, materia-

leoplag, skure m.v., påhviler det entreprenøren selv at træffe aftale med og betale pri-

vate grundejere herfor. Entreprenøren skal i givet tilfælde træffe skriftlige aftaler med 

grundejerne. Ved rømning af sådanne arealer skal entreprenøren kunne fremvise en af 

lodsejeren underskrevet tilfredshedserklæring. Kopi af aftaler og tilfredshedserklærin-

ger skal fremlægges på bygherrens anmodning og indsættes som dokumentation i en-

treprenørens KS-arkivmappe 1. 

 

Indretning, drift og afvikling af arbejds- og rådighedsarealer: 

Arbejdstransporter og aflæsning af materialer uden for de førnævnte arbejds- og rå-

dighedsarealer må ikke forekomme. 

 

Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af overkørsler og arbejdsveje til 

opretholdelse af deres farbarhed påhviler entreprenøren. 

 

Arbejdspladsen skal til stadighed holdes ren og ryddelig, og de færdiggjorte stræknin-

ger skal umiddelbart ryddes for overskudsmaterialer og affald. 

 

Det påhviler entreprenøren at renholde og reparere de vejstrækninger, der benyttes 

under arbejdets udførelse. Rengøring skal foretages dagligt, og kan kræves udført 

flere gange dagligt, såfremt tilsynet skønner dette nødvendigt. 

 

Entreprenøren bærer det fulde ansvar for evt. skader, der måtte forekomme som følge 

af mangelfuld rengøring eller reparation. 

 

Maskinel skal uden for arbejdstid enten fjernes fra arbejdsarealet eller parkeres inden 

for den afmærkede arbejdszone alternativt på plads for materialeoplag, idet der dog 

altid skal være fri adgang for beboere, ambulance samt brand- og redningskøretøjer til 

de tilstødende ejendomme. 

 

Alle benyttede arealer skal ved arbejdstids ophør være retableret og ryddet for over-

skydende materialer og eventuel affald. 

 

Der vil ikke ved bygherrens foranstaltning blive etableret vand- eller elforsyning på ar-

bejds- og rådighedsarealer, hvorfor entreprenøren selv må tilvejebringe og betale for-

syningen inkl. interimsinstallationer, såfremt dette er nødvendigt for arbejdets udfø-

relse. 

 

Fortidsminder: 

Eventuelle kendte fortidsminder beliggende indenfor arbejds- og rådighedsarealerne 

fremgår af SAB og er eventuelt vist på projekttegningerne. Entreprenøren skal plan-

lægge og udføre entreprisearbejdet, så eventuelle beskyttelseszoner og restriktioner i 

forhold til fortidsmindet respekteres. 

 

Påtræffes der under entreprisearbejdet ukendte fortidsminder, skal entreprenøren 

straks indstille arbejdet og tilkalde bygherren eller tilsynet. 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med arbejds- og rådighedsarealer afregnes under 

TBL post 1.0.1, medmindre der er anført en særskilt post i TBL. 

 

Såfremt der under entreprisearbejdet observeres ukendte fortidsminder, som påfører 

entreprenøren uforudsete omkostninger, afregnes disse som ekstraarbejde efter nær-

mere aftale. 
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1.0.4 Afsætning 

Bygherrens afsætning: 

Afsætningspunkter og afmærkninger inden for arbejdsarealet, som bygherren har af-

sat eller har opnået kendskab til under entreprisearbejdets projektering, er angivet i 

SAB eller på projekttegningerne. Entreprenøren bærer under entreprisens afvikling an-

svaret for at bevare disse afsætnings- og afmærkningspunkter, herunder for egen reg-

ning at lade dem genetablere, såfremt de påføres skade. 

 

Dette fritager dog ikke entreprenøren for ansvar for bevarelsen af øvrige synlige punk-

ter, herunder skelpunkter, skelpæle og afmærkninger, der måtte findes inden for ar-

bejdsarealet. 

 

Entreprenørens afsætning: 

Afsætning i forbindelse med entreprisearbejdet påhviler entreprenøren, som bærer det 

fulde ansvar derfor. Bygherren stiller de udarbejde projekttegninger til rådighed som 

digitale tegningsfiler, hvorfra entreprenøren kan optage afsætningsdata (plankoordina-

ter og koter). Bygherren bærer ansvaret for data i de digitale tegningsfiler. Entrepre-

nøren bærer ansvaret for dataenes konvertering til afsætningsdata. 

 

Entreprenøren skal med bistand fra en engageret landinspektør selv fremføre, etab-

lere, sikre og vedligeholde plan- og højdefikspunkter nødvendig for førnævnte afsæt-

ning. De etablerede plan- og højdefikspunkters koordinater jf. EUREF89 og kote jf. 

DVR90 skal afrapporteres skriftlig til tilsynet. 

 

Ved afsætning af betydende anlægsdele, skal entreprenøren påregne efter nærmere 

aftale at skulle advisere tilsynet i så god tid forud for opstart af arbejdet, at tilsynet 

har mulighed for at kontrollere afsætningen. Tilsynet påtager sig intet ansvar for en-

treprenørens afsætning uanset de af tilsynet udførte kontrolmålinger. 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med afsætning, herunder fremføring af plan- og høj-

defikspunkter afregnes under TBL post 1.0.1, medmindre der er anført en særskilt 

post i TBL. 

 

1.0.5 Jordhåndtering og grundvand 

Såfremt der er foretaget geotekniske undersøgelser, eller der på anden vis er kend-

skab til grundvands- og jordbundsforholdene på arbejdsstedet, fremgår dette af SAB. 

 

Såfremt den projekterende i forbindelse med projekteringen har udarbejdet en jord-

håndteringsplan, som entreprenøren skal efterleve ved udførelse af entreprisearbej-

det, fremgår dette af SAB.  

 

Grundlæggende krav til håndtering og bortskaffelse af jord: 

Entreprenøren skal tilrette entreprisearbejdet, så håndtering af opgravet og oversky-

dende jord sker i henhold til regler i relevante bekendtgørelser og Haderslev Kommu-

nes Regulativ om jord, som er affald. Dette betyder blandt andet, at entreprenø-

ren: 

 

• Ikke må flytte jord fra en matrikel til en anden uden forudgående at have sikret 

sig, at dette kan ske uden anmeldelse iht. førnævnte regulativ, alternativt at an-

meldelse er sket, og sagsbehandlingen er afsluttet. 

• Har pligt til at anmelde jord til Haderslev Kommune, forinden det flyttes eller bort-

skaffes fra: 

 

o områdeklassificerede arealer, 

o kortlagte arealer, 

o offentligt vejareal, 
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o forurenet jord i øvrigt jf. § 2 i jordflytningsbekendtgørelsen. 

 

• Skal sortere jorden i forurenet og uforurenet i forbindelse med opgravningen og 

holde de 2 fraktioner adskilt frem til deres bortskaffelse eller genindbygning på 

opgravningsstedet. 

 

Håndtering og bortskaffelse af ikke anmeldelsespligtig jord: 

Jord som entreprenøren opgraver: 

 

• på arealer uden områdeklassificering, 

• på arealer, som ikke er kortlagte, 

• uden for offentligt vejareal, 

 

samt  

 

• intakt jord (ikke tidligere omgravet jord) beliggende mere end 0,50 m.u.t i offent-

lig vejareal 

 

kan betragtes som uforurenet kategori 1 jord, som kan flyttes væk fra matriklen, 

hvorpå opgravning er sket, eller bortskaffes uden forudgående anmeldelse til Hader-

slev Kommune. 

 

Entreprenøren skal ved bortskaffelse af uforurenet overskudsjord selv finde en egnet 

modtager. Modtagerens navn og adresse samt matrikel nr. og ejerlavsnavn for udsæt-

ningsstedet skal på bygherrens anmodning oplyses. Såfremt overskudsjorden udsæt-

tes på landbrugsjord, skal entreprenøren på bygherrens anmodning kunne udlevere 

relevant myndighedsgodkendelse deraf. 

 

Håndtering og bortskaffelse af anmeldelsespligtig jord: 

Jord som entreprenøren opgraver på: 

 

• områdeklassificerede arealer, 

• kortlagte arealer, 

• offentligt vejareal, 

 

skal betragtes som potentielt forurenet, og må ikke flyttes væk fra matriklen hvorpå 

opgravning er sket eller bortskaffes uden forudgående anmeldelse til Haderslev Kom-

mune. Entreprenøren skal foretage anmeldelsen vha. elektronisk skema beliggende på 

følgende hjemmeside: 

 
http://www.haderslevjord.geoenvironweb.dk/Login.aspx 

 

Ved opgravning på ”områdeklassificerede arealer” eller ”offentligt vejareal” kan entre-

prenøren forudsætte: 

 

• at overjord (muld og vækstlag) og råjord beliggende fra terræn og til 0,50 meters 

dybde herunder, samt tidligere omgravet jord kan kategoriseres som kategori 2 

(lettere forurenet jord) efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3.  

• at intakte jordaflejringer (jord som ikke tidligere har været omgravet), som henlig-

ger i mere end 0,50 meters dybde under terræn, kan kategoriseres som kategori 1 

(uforurenet jord) efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3.  

 

For at minimere bygherrens udgifter til bortskaffelse af overskudsjord fra ovennævnte 

arealer, skal entreprenøren tilrettelægge og udføre entreprisearbejdet, så overskuds-

jord til bortskaffelse stammer fra intakte jordlag beliggende mere end 0,50 m.u.t. Op-

gravet jord beliggende mellem 0 – 0,50 m.u.t. (typisk svarende til bærelag under be-

http://www.haderslevjord.geoenvironweb.dk/Login.aspx
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fæstede arealer) samt tidligere omgravet jord (typisk jord fra eksisterende lednings-

grave) skal således prioriteres genindbygget som nederste bærelag ved retablering af 

befæstede veje hhv. anvendt ved tilfyldning af nye ledningsgrave. 

 

Såfremt det kommer på tale at bortskaffe overskydende jord udgravet i indtil 0,50 

meters dybde under terræn eller tidligere omgravet jord fra førnævnte arealer, skal 

entreprenøren midlertidigt deponere overskudsjorden på den matrikel, hvor opgrav-

ningen er sket. Herefter foranstalter bygherren prøveudtagning og laboratorieanalyse 

for at eftervise om overskudsjorden kan kategoriseres som uforurenet kategori 1 jord.  

 

Såfremt forureningsundersøgelsen bekræfter, at jorden er ”ren”, bortskaffer entrepre-

nøren den som ”ikke anmeldelsespligtig jord”. 

 

Viser analyseresultaterne, at overskudsjorden er ”forurenet”, træffer bygherren be-

slutning om, hvortil jorden skal transporteres for videre behandling. Entreprenøren 

skal i dette tilfælde anmelde jordflytningen til Haderslev Kommune og læsse og trans-

portere jorden til aflæsning hos den anviste modtager. 

 

Har den projekterende vurderet, at entreprisearbejdet medfører behov for etablering 

af mellemdeponering af overskudsjord for efterfølgende prøveudtagning til kategorise-

ring af forureningsgraden, vil dette fremgå af SAB. I givet tilfælde indhenter bygher-

ren myndighedstilladelse til mellemdeponeringen og tilladelse til entreprenørens trans-

port af overskudsjord hertil.  

 

Håndtering af ”potentiel” jordforurening: 

Såfremt der under entreprisearbejdet påtræffes jord, som entreprenøren vurdere in-

deholder miljøfremmede stoffer herunder rester/spor af tjære, asfalt, olie eller benzin, 

skal arbejdet indstille og bygherren straks tilkaldes for nærmere vurdering af forhol-

dene.  

 

Håndtering og bortledning af oppumpet grundvand ved grundvandssænkning:  

Vandlænsning med dykpumper og bortledning af mindre mængde overfladevand eller 

tilstrømmende grundvand til ledningsgrav, tilrettelægges i samråd med tilsynet lø-

bende under entreprisearbejdets udførelse. 

 

Såfremt der skal iværksat grundvandsænkning med bortledning af store vandmæng-

der vha. etableret sugespidsanlæg eller filterboringer, eller grundvandssænkningen 

skal udfører i V1 hhv. V2 kortlagte områder med kendt forurening, vil procedure her-

for, eventuelle renseforanstaltninger samt tilrettelæggelse af bortledningen være nær-

mere beskrevet i SAB afsnit 3.8. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med håndtering og bortskaffelse af uforurenet kategori 1 jord 

ved afvandings- og vandforsyningsarbejder afregnes efter opmåling jf. TBL afsnit 3.7 

hhv. afsnit 4.3. Bygherren afholder omkostninger forbundet med udtagning af jordprø-

ver og laboratorieanalyse, såfremt der måtte være behov for dokumentation af jorden 

som uforurenet. 

 

Omkostninger forbundet med håndtering og bortskaffelse af forurenet jord kategori 2 

eller jord med anden forurening ved afvandings- og vandforsyningsarbejder, afregnes 

efter mængdeopmåling jf. poster i TBL afsnit 3.7 hhv. 4.3. Afregningen er tilrettelagt, 

så entreprenøren skal prissætte håndtering og transport af forurenet jord til et af tilsy-

net anvist modtageranlæg. Bygherren afholder omkostninger forbundet med udtag-

ning af jordprøver og laboratorieanalyse heraf. Bygherren afholder desuden alle om-

kostninger til behandling af den forurenede jord på modtageranlægget. 
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1.0.6 Eksisterende kabler og ledninger 

Projektmaterialet: 

Eksisterende kabel- og ledningsanlæg inden for entrepriseområdet, som bygherren har 

kendskab til, er indtegnet på projekttegningerne eller fremgår af de tegninger, der i 

forbindelse med projekteringen er indhentet hos de respektive forsyningsselskaber og 

evt. vedlagt i kopi som en del af tegningsmaterialet. 

 

Stikledninger vil normalt ikke være angivet på de omtalte tegninger. 

 

Ledningernes placering er kun vejledende, hvorfor entreprenøren inden arbejdet 

igangsættes er pålagt at indhente oplysninger om ledningernes eksakte placering hos 

ledningsejerne. Såfremt entreprenøren skal verificere eksisterende kabler og lednin-

gers eksakte placering ved prøvegravning, indmåling og nivellement, vil dette være 

nærmere beskrevet på projekttegningerne eller i SAB. 

 

Ledningsanlæggene har som udgangspunkt ikke været påvist i marken i forbindelse 

med projekteringsarbejdet. Er der foretaget prøvegravninger i forbindelse med projek-

teringen, fremgår dette af oplysninger i SAB og på projekttegningerne. 

 

Entreprenørens forpligtelser: 

Entreprenøren skal via oplysninger i ledningsejerregisteret – LER selv henvende sig til 

relevante ledningsejere for at få udleveret oplysninger om eksisterende kabler og led-

ninger indenfor arbejdsarealer. 

 

Entreprenøren skal på bygherrens/tilsynets forlangende kunne dokumentere at led-

ningsoplysningerne er indhentet ved fremvisning af kvittering fra LER. 

 

Entreprenøren er endvidere forpligtet til - om muligt - at skaffe sig oplysninger om ek-

sisterende ledningsanlægs placering på privat grund, såfremt anlægsarbejde foregår 

herpå. 

 

Entreprenøren er endvidere forpligtet til at gøre sig bekendt med den nøjagtige place-

ring af eksisterende kabler og ledninger inden for entrepriseområdet. Dette om nød-

vendigt ved at få foretaget en egentlig afsætning af disse kabler og ledninger ved led-

ningsejerens mellemkomst. 

 

Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger og kabler i jord samt 

elledninger ophængt på master, skal entreprenøren gøre sig bekendt med lednings-

ejernes betingelser for arbejder i ledningernes nærhed, og nøje overholde de med-

delte anvisninger og forskrifter. 

 

Opmærksomheden skal særlig henledes på følgende kabler og ledninger: 

 

• Spildevandsførende ledninger 

• Fjernvarmeledninger 

• Trykledninger for spildevand, regnvand, drikkevand eller drænvand 

• Nedgravede elkabler og ophængte elledninger 

• Gasledninger 

• Militære brændstofførende ledninger. 

 

Arbejder i nærheden af disse kabler og ledninger er forbundet med ”særlige sikker-

heds- og sundhedsmæssige risici”. For at imødegå skader på kabler og ledninger og 

sikre medarbejdernes sikkerhed og sundhed skal entreprenøren omhyggeligt instrue-

rer og vejlede medarbejder inden opgravning igangsættes. Om nødvendigt skal entre-

prenøren udarbejde beredskabs- og evakueringsplan. Såfremt bygherren har udarbej-

det en PSS for entreprisearbejdet, kan arbejdet være beskrevet deri. 
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Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. skader på eksisterende ledninger, hvis til-

stedeværelse er kendt eller påvist af ledningsejeren. 

 

Det forudsættes, at frilægning eller opgravning i nærheden af eksisterende kabler og 

ledninger udføres med forsigtighed og om nødvendigt ved håndgravning. 

 

Kabler og ledninger skal i henhold til ledningsejerens forskrifter sikres mod overlast 

under anlægsarbejdet ved foreskrevne understøtninger, opbinding, omkringstøbning 

eller lignende. 

 

Arbejdet skal tilrettelægges, så eksisterende ledningsanlæg i videst mulige udstræk-

ning er funktionsdygtige i hele arbejdsperioden. Såfremt entreprisens udførelse nød-

vendiggør midlertidig afbrydelse af kabler eller ledninger, skal der ved enhver afbry-

delse træffes forudgående aftale med ledningsejeren og tilsynet herom. Ved kortva-

rige afbrydelser aftalt med ledningsejeren og tilsynet må entreprenøren påregne, at 

skulle orientere de berørte forbrugere herom. Ved længevarende afbrydelser eller af-

brydelser som berører mange forbrugere afgør ledningsejeren og tilsynet, om der skal 

ske en egentlig annoncering af afbrydelse. Entreprenøren skal således være forud-

seende i forhold til behovet for midlertidige afbrydelser af kabler og ledninger. 

 

Træffer entreprenøren aftale med ledningsejere om flytning eller omlægning af eksi-

sterende ledningsanlæg, sker dette på entreprenørens regning og risiko. Der skal 

forud for aftalens indgåelse indhentes tilsynets godkendelse heraf. 

 

Der ydes ikke entreprenøren ekstrabetaling for gener eller udgifter påført i forbindelse 

med reparation, flytning eller omlægning af eksisterende ledninger angivet i projekt-

materialet. 

 

Ved beskadigelse af påviste såvel som ukendte ledninger skal entreprenøren straks 

underrette tilsynet og pågældende ledningsejer. Den følgende reparation skal udføres 

af ledningsejeren, såfremt anden aftale ikke er truffet på ledningsejermødet eller med 

tilsynet. 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med indhentning af ledningsoplysninger hos Led-

ningsejerregistret – LER samt eventuelle gebyr forbundet med ledningsejeres afsæt-

ning af eksisterende ledningers placering på arbejdsstedet afregnes under TBL post 

1.0.1, medmindre der er anført en særskilt post i TBL. 

 

Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle gener og udgifter til sikring af eksisterende 

ledninger og kabler, som berøres af entreprisearbejdet. 

Entreprenøren skal i sit tilbud indregne udgifter til pumpning for afledning af regn- og 

overfladevand samt evt. forekommende vand fra eksisterende oplyste ledningssyste-

mer. 

 

Udgifter til udbedring af mangler på eksisterende kabel- og ledningsanlæg vil kun blive 

godtgjort, hvis entreprenøren har påvist vedkommende mangel, inden arbejdet indled-

tes. 

 

Alle omkostninger forbundet med beskadigelse af eksisterende kendte eller påviste 

ledningsanlæg afholdes af entreprenøren. 

 

Ved projekterede omlægninger af fremmedledninger vil dette være angivet i SAB og 

sådanne ydelser afregnes ved særskilte poster i TBL. 

 

Omkostninger forbundet med verificering, indmåling og nivellement af eksisterende 

ledningsanlægs placering afregnes jf. TBL afsnit 9.6.3. 
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Ledningsejermøde: 

Hvor der i arbejdsarealet forefindes mange eller betydningsfulde fremmedledninger, 

skal entreprenøren påregne, at bygherren indkalder til et ledningsejermøde, for koor-

dinering af arbejdets udførelse. 

 

TAG: 

Entreprenørens omkostninger forbundet med deltagelse i eventuel ledningsejermøde 

afregnes efter medgået tid jf. poster i TBL afsnit 9.1. 

 

1.0.7 Entreprenørens forhold til det offentlige 

Alle af- og tilmeldinger til myndigheder, koncessionerede selskaber m.v. før og under 

arbejdets gang foretages af entreprenøren for egne og eventuelle underentreprenørers 

arbejder. 

 

Det er entreprenørens ansvar og risiko, at pligtige tilkaldelser af myndigheder sker 

rettidigt. 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med af- og tilmeldinger til offentlige myndigheder, 

koncessionerede selskaber m.v. afregnes under TBL post 1.0.1, medmindre der er an-

ført en særskilt post i TBL. 

 

1.0.8 Forhold til andre entreprenører og forsyningsselskaber 

Entreprenøren skal samvirke med evt. andre entreprenører/forsyningsselskaber på ar-

bejdspladsen, så fejl og forsinkelse af eget såvel som andre entreprenørers arbejder 

imødegås. 

 

Det vil fremgå af SAB eller PSS, hvilke andre entrepriser, der sideløbende skal udføres 

af anden entreprenør/forsyningsselskab. 

 

Entreprenøren skal samarbejde med Haderslev Affald a/s, så afhentning af dagrenova-

tion og genbrugelige materialer opretholdes hos ejendomme, som henligger i eller 

grænser op til arbejdsområder. Dette kræver, at indsamlingslastvogne fra den af Ha-

derslev Affald a/s engagerede renovatørs indsamlingslastvogne kan køre helt frem til 

ejendommene, og renovatørens personale kan transportere affaldscontainere på for-

skriftsmæssig fast belægning mellem ejendomme og indsamlingslastvogn. Hvor dette 

ikke er muligt pga. entreprisearbejdet, skal entreprenøren på de planlagte tømnings-

dage ved hjælp af eget egnet transportmateriel afhente affaldscontainere på berørte 

ejendomme og transportere dem til en med renovatøren aftalt lokalitet, hvortil ind-

samlingslastvognen har uhindret køreadgang. Når renovatøren har tømt affaldscontai-

nerne, skal entreprenøren straks derefter transportere dem tilbage til standpladser på 

de ejendomme, hvorfra de oprindeligt blev afhentet. Affaldscontainere må ikke ombyt-

tes de forskellige ejendomme imellem. 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med evt. samarbejde med andre entreprenører 

og/eller forsyningsselskaber afregnes under TBL post 1.0.1, medmindre der er anført 

en særskilt post i TBL. 

 

1.0.9 Entreprenørens forhold til private lodsejere 

I forbindelse med etablering af afløbs- og vandstikledninger på private grundejeres 

arealer skal entreprenøren træffe de nødvendige aftaler med den enkelte grundejer. 

Entreprenøren skal udarbejde en skitse, jf. FAB bilag 6, med angivelse af den aftalte 

placering af stikledning og eventuel skelbrønd og sørge for grundejerens accept i form 

af en kvittering på skitsen. Ved hjælp af bilag 6 skal entreprenøren desuden indhente 

en tilfredshedserklæring fra grundejeren vedrørende retablering af anvendt arbejds-

areal på dennes ejendom. 
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Såfremt entreprenøren træffer aftaler om benyttelse af private arealer ud over oven-

nævnte, skal der træffes skriftlig aftale mellem grundejeren og entreprenøren jf. FAB 

afsnit 1.0.3 – Arbejds- og rådighedsarealer. 

 

Ved udførelse af anlægsarbejde på privatejet areal skal entreprenøren planlægge og 

udføre arbejdet så: 

 

• der er afsat tilstrækkelig tid til kommunikation med grundejeren før, under og ef-

ter arbejdets udførelse, 

• indgåede aftaler med grundejeren (egne såvel som bygherrens) respekteres og 

opfyldes, 

• aftalte arbejds- og rådighedsarealer respekteres, 

• arbejdet udføres med egnet maskinel i hensigtsmæssig størrelse suppleret med 

manuel opgravning og tilfyldning, hvor dette måtte være påkrævet, 

• buske, hækplanter og lignende beplantning som måtte henstå på arbejdsarealet 

sikres mod skade eller nænsomt opgraves med rodklump, sideflyttes og sikres 

mod udtørring indtil den afsluttende genetablering på opgravningsstedet, 

• eventuel skade som entreprenøren måtte påføre grundejerens løsøre eller ejen-

dom under arbejdets udførelse straks meddeles grundejeren, og der samtidig 

træffes aftale om reparation, udskiftning eller erstatning, 

• arbejds- og rådighedsarealer løbende renholdes og ryddes for affald og oversky-

dende materialer tilvejebragt ved anlægsarbejdet. 

• arbejds- og rådighedsarealer afleveres i minimum samme stand som de blev mod-

taget såfremt anden aftale ikke foreligger. 

 

Entreprenørens personale skal i øvrigt udvise konduite over for de lokale beboere, og 

ved en åben og imødekommende dialog hermed forebygge gener, tvister og utilfreds-

hed med arbejdets udførelse og forløb. 

 

1.0.10 Sikkerhed og sundhed 

Lovbekendtgørelser og regler: 

Planlægning og håndtering af sikkerheds og sundhedsarbejdet ved planlægning, pro-

jektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder er grundlæggende reguleret ved 

følgende bekendtgørelser: 

 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 05/02/2013 om bygherrens pligter. 

• Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 110 af 05/03/2013 om projekterendes og 

rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16/12/2010 om bygge- og anlægsar-

bejde med ændringer jf. bekendtgørelse nr. 115 af 05/02/2013. 

 

Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden, ligesom 

det ikke er tilladt, at være påvirket af hverken alkohol eller euforiserende stoffer i ar-

bejdstiden. 

 

Alle skal som minimum bæres sikkerhedsvest kl. II på arbejdspladsen. 

 

Yderligere sikkerheds- og sundhedsmæssige krav med betydning for planlægning og 

udførelse af bygge- og anlægsarbejder fremgår af SAB og eventuel PSS: 

 

Entreprenøren er forpligtet til, at sætte sig ind i hvilke opgaver, der er pålagt entrepri-

sen i SAB og eventuelt PSS. Entreprenøren skal desuden sætte sig ind i de gældende 

regler for udførelsen af arbejdet. 

 

Generelt: 
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PROVAS – Haderslev Forsyningsservice a/s vil som bygherre efterleve bekendtgørelse 

nr. 117 og dermed medvirke til, at entreprisearbejder kan udføres sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.  

 

Koordinering af sikkerhed og sundhed under projektering: 

I projektfasen udpeger bygherren en arbejdsmiljøkoordinator, i det følgende be-

nævnt AMK(P), der vurderer de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved entre-

prisearbejdet. Fastlagte behov for iværksættelse af arbejder til fremme af sikkerhed 

og sundhed under entreprisearbejdets udførelse er efterfølgende beskrevet i SAB for 

den pågældende entreprise. 

 

Ved store anlægsarbejder, hvor arbejdsopgaver indebærer særlig farligt arbejde, ud-

arbejder AMK(P) en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).  

 

Ved små- og mellemstore anlægsarbejder skal der kun udarbejdes en PSS, hvis der 

skal udføres særligt farligt arbejde. PPS kravet vil her blive efterlevet ved, at 

AMK(P) udarbejder en PPS, der kun omfatter særlig farligt arbejde, og grænseflader i 

forhold til andre arbejdsopgaver på arbejdspladsen. 

 

PSS´ens beskrivelse af sikkerheden ved særligt farligt arbejde udarbejdes på grundlag 

af en skriftlig arbejdsmiljøvurdering (AMV), som entreprenøren er forpligtet til at 

udarbejde iht. bekendtgørelse nr. 1516. AMV´en skal indeholde en beskrivelse af, 

hvordan det særligt farlige arbejde udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvar-

ligt. Krav om udarbejdelse af AMV gælder både for store, mellemstore og små anlægs-

arbejder. 

 

Koordinering af sikkerhed og sundhed under entreprisearbejdets udførelse: 

PROVAS – Haderslev Forsyningsservice a/s sørger for, at anmelde anlægsarbejdet til 

Arbejdstilsynet, hvis 20 mand er beskæftiget i mere end 30 dage eller beskæftigelsen 

overstiger 500 manddage. 

 

PROVAS – Haderslev Forsyningsservice a/s vil endvidere sørge for, at der forinden en-

treprisearbejdets igangsætning udpeges en arbejdsmiljøkoordinator, i det føl-

gende benævnt AMK(B), der skal koordinere de sikkerheds- og sundhedsmæssige 

forhold under entreprisearbejdets udførelse. 

 

Såfremt PROVAS – Haderslev Forsyningsservice a/s ønsker at entreprenøren skal ko-

ordinere sikkerhed og sundhed under entreprisearbejdets udførelse, vil dette fremgå 

af SAB. Entreprenøren er i givet tilfælde forpligtet til at stille med en person, der har 

de fornødne kompetencer til at varetage opgaven som AMK(B). 

 

Ved anlægsarbejder, hvor hovedentreprenøren og dennes underentreprenører eller 

flere fagentreprenører udfører arbejde på samme arbejdssted, skal de enkelte ar-

bejdsgivere samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæfti-

gede på arbejdsstedet. Samarbejdet skal ske under hensyntagen til angivelserne i PSS 

og AMK(B)´s koordinering. 

 

Arbejdspladsens størrelse: 

Planlægning og håndtering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet er gradueret i forhold 

til antallet af beskæftigede. I henhold til bekendtgørelse nr. 117 skelnes der mellem 

følgende 3 arbejdspladsstørrelser: 

 

• Små arbejdspladser, som beskæftiger 1 – 4 personer samtidigt. 

• Mellemstore arbejdspladser, som beskæftiger 5 – 10 personer samtidigt. 

• Store arbejdspladser, som beskæftiger over 10 personer samtidigt. 
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Gradueringen af arbejdspladsens størrelse har betydning for de krav om erfaring og 

uddannelse, som bekendtgørelse 117 stiller til den person, som skal koordinere sikker-

hed og sundhed på arbejdspladsen, samt hvilke opgaver der skal udføres iht. neden-

stående skema: 

 

 

 

Arbejder Arbejdspladsens 

der skal udføres af størrelse: 

AMK(B) jf. bekendtgørelse 117: 

 

1 – 10 

beskæftigede 

 

11 eller flere  

beskæftigede 

(§ 10,1) Udarbejdelse af Plan for sikkerhed og 

sundhed 

Kun ved bilag 1 

arbejde 

Ja 

(§ 10,1) Udarbejdelse af journal Ja Ja 

(§ 13) Indgå aftaler om fælles områder Ja Ja 

(§ 15) Afholde opstartsmøder  Nej Ja 

(§ 16) Afholde sikkerhedsmøder Nej Ja 

(§ 19,1) Personlig tilstedeværelse Nej Ja 

(§19,2) Afholde sikkerhedsrunderinger Nej Ja 

(§ 20) Sikre at der kun er adgang for  

beføjede personer 

Ja Ja 

 

Den ved projekteringen og entreprisearbejdets udførelse forudsatte arbejdspladsstør-

relse fremgår af SAB. 

 

Anlægsarbejder med krav om PSS: 

AMK(P) udarbejder et grundlag for PSS under projekteringen, som en del af udbuds-

materialet. 

 

PSS´en er udarbejdet i henhold til PROVAS – Haderslev Forsyningsservice a/s para-

digme – udarbejdet til brug ved store anlægsarbejder. Det er et ufravigeligt krav, at 

paradigmet anvendes, idet entreprisearbejdets projektering, udbudsmaterialets øvrige 

dokumenter og den anlægsmæssige udførelse er baseret herpå. 

 

Efter kontrahering færdiggøres PSS af AMK(B) med bistand og input fra entreprenøren 

og eventuelt i samarbejde med AMK(P). AMK(B) ajourfører PSS løbende under entre-

prisearbejdets udførelse. Entreprenørens bistand omfatter levering af supplerende op-

lysninger nødvendig for færdiggørelse af organisationsplan, arbejdspladsplan, tidsplan 

m.v.  

 

Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne: 

AMK(P) har i grundlaget for PSS beskrevet, hvor og hvornår der ved anlægsarbejdet 

forventes, at være flere arbejdsgivere beskæftiget samtidig. Efter kontrahering og in-

den entreprisearbejdets igangsætning tilrettes afgrænsningen i forbindelse med fær-

diggørelsen af PSS´en. Tilretningen udføres af AMK(B) i samarbejde med AMK(P) og 

de entreprenører, der skal udføre arbejder i fællesområderne. PSS´en forelægges til 

bygherrens godkendelse, inden anlægsopgaven igangsættes. 

 

Opstarts- og sikkerhedsmøder: 

Store anlægsarbejder. 

Ved store anlægsarbejder skal entreprenøren og dennes eventuelle underentreprenø-

rer påregne at skulle deltage i opstartsmøde(r) for gennemgang af projektmaterialet, 

PSS og andre relevante sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. 

 

Desuden skal det påregnes, at skulle deltage i sikkerhedsmøder, der afholdes hver 14. 

dag. 
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Alle aktive entreprenører skal deltage med en ledelsesrepræsentant ved opstarts- og 

sikkerhedsmøder. De entreprenører der har mere end 4 ansatte, skal deltage med ar-

bejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant. 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med entreprenørens og dennes leverandørers og 

eventuelle underentreprenørers opfyldelse af Arbejdsmiljøloven samt myndighedsreg-

ler vedr. sikkerhed og sundhed, afregnes under TBL post 1.0.1, medmindre der er an-

ført en særskilt post i TBL. 

 

1.0.11 Vibrationsmåling 

Såfremt der ved entreprisearbejdets udførelse er vurderet betydelig risiko for at på-

føre tilgrænsende bygninger, forsyningsinstallationer m.m. skade fra vibrationer hidrø-

rende fra kørsel med entreprenørmaskiner, komprimering af materialer m.v., vil dette 

være nærmere beskrevet i SAB. Her vil det endvidere være oplyst, i hvilket omfang 

der skal udføres vibrationsmåling, og om målingerne skal tilvejebringes af entreprenø-

ren eller bygherre. 

 

Udførelse: 

Vibrationsmålingerne skal udføres på bygninger i nærheden af anlægsaktiviteterne, dvs. 

under opbrydning, tilfyldning og komprimering af opgravede huller og ledningsgrave 

samt komprimering af bærelag og belægninger. 

 

Vibrationsovervågningen skal foretages i henhold til standarden DIN 4150, Teil 3. 

 

Grænseværdier: 

Der skal tages udgangspunkt i et maksimalt vibrationsniveau svarende til kategori 3 i 

den anvendte standard DIN 4150, Teil 3. Dette svarer til en maksimal vibrationsha-

stighed på 3 mm/s ved 10 Hz. For frekvenser fra 10-50 Hz stiger værdien fra 3-8 mm/s 

og fra 50-100 Hz stiger værdien fra 8-10 mm/s, jf. linie 3 i nedenstående graf.  

 

Såfremt arbejdet tillades udføret efter de lempeligere krav, der fremgår af linie 2 i gra-

fen, vil dette fremgå af SAB. 

 

Målinger af vibrationshastigheder (”rystelser”) skal udføres for alle 3 retninger (lodret, 

samt på langs og tværs af bygningen). Overvågningen skal udføres med mindst 2 må-

lere på hver side af udgravningen, svarende til mindst 4 stk. målestationer, som frem-

rykkes i takt med projektets udførelse 

 

Entreprenøren skal tilrettelægge og indrette sine arbejdsprocedurer, så grænseværdi-

erne overholdes og herunder tilpasse materiellets udformning og størrelse (vægt), samt 

lagtykkelser mv.   

 

Plan for sikring af bygninger: 

Entreprenøren skal, senest 14 dage før bygge- og anlægsarbejdet igangsættes, udar-

bejde en plan over de bygninger, som entreprenørener foreslår overvåget ud fra deres 

sårbarhed over for vibrationer. Entreprenøren og tilsynet skal i fællesskab gennemgå 

forslaget og udvælge de bygninger, hvorpå målere skal anbringes.  

 

Planen skal desuden indeholde et forslag til, hvordan de pågældende husejere informe-

res om målearbejdet, og hvordan der indhentes accept fra husejerne til at overvåg-

ningsudstyr kan monteres på deres bygninger. 
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Overskridelser: 

Hvis grænseværdierne overskrides, skal entreprenørens arbejdsleder og gravemaskine-

føreren informeres ved en alarm eller sms-besked. Formanden og gravemaskineføreren 

skal herefter sammen konstatere årsagen til overskridelsen.  

 

Vibrationsniveauet og årsagen noteres i en logbog/dagsrapport. Hvis der er tale om et 

”uheld”, noteres dette i logbog/dagbog, og det angives, hvilke tiltag der iværksættes 

for at undgå endnu et ”uheld”. Hvis der er tale om en arbejdsprocedure og et materiel, 

som ikke kan forventes at bringes til at overholde grænseværdierne, skal arbejdet stop-

pes, indtil der er fundet en alternativ arbejdsprocedure/andet materiel. Løsningen be-

skrives i logbog/dagbog, som forelægges ved hvert byggemøde. 

 

Rapportering: 

Vibrationsdata skal forelægges på byggemøder.  

 

Den af parterne der forestår vibrationsmålingerne skal udarbejde en afsluttende rapport 

over vibrationsovervågningen efter afslutning af projektet. Rapporten skal indeholde en 

oversigt over hvilke bygninger, der har været vibrationsovervåget og i hvilke tidsrum 

samt en logbog/dagbog for alle målestationer, hvoraf følgende fremgår: 

 

• Identifikation af bygningen, som har været overvåget 

• Dato og klokkeslæt for overskridelsen 

• Frekvens i [Hz] og vibrationshastighed målt i [mm/s] 

• Årsag 

• Korrigerende handling 

 

Vibrationsdata fra hele overvågnings-perioden og for alle målestationer skal indgå i en-

treprisens kvalitets-dokumentation, som bygherre vil opbevare i mindst 5 år. 

 

TAG: 

Entreprenørens ydelser forbundet med vibrationsmåling afregnes efter TBL 1.0.11. 
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1.1 Kvalitetsstyring 

 

1.1.1 Generelt 

Udover udbudsmaterialet er kontrolafsnittene i følgende normer gældende: 

 

• DS430: 1986 Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord. 

• DS437: 1986 Norm for lægning af stive ledninger af beton mv. i jord. 

• DS475: 2012 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. 

 

Vejledende tekst i normerne skal betragtes som minimumskrav, mens skærpede krav i 

udbudsmaterialet skal betragtes som værende gældende forud for kravene i nor-

merne. 

 

Entreprenøren skal udarbejde og benytte et kvalitetsstyringssystem og sikre, at der 

gennemføres kvalitetsstyring af hele entreprisen. 

 

Kvalitetsstyringsarbejdet gennemføres som beskrevet i det følgende afsnit. 

 

1.1.2 Projektgennemgang 

Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets opstart deltage i et fælles projektgen-

nemgangsmøde, hvor der deltager repræsentanter for bygherren, projekterende tekni-

kere og tilsyn. 

 

Formålet med projektgennemgangen er følgende: 

 

• at overføre alle informationer fra projektfasen til udførelsesfasen 

• at aftale eventuelle tillæg eller ændringer til projektet 

• at fastlægge arbejdsmetoder og materielanvendelse 

• at fastlægge niveauet for kvalitetsstyring og -kontrol 

• at fastlægge forhold vedrørende dokumentation og arkivering 

 

Projektgennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og 

entreprenør. Heller ikke hvis projektgennemgangen resulterer i ændringer i projektet. 

 

Kvalitetsstyringssystem: 

Entreprenøren skal til projektgennemgangsmødet forelægge et kvalitetssty-

ringssystem tilpasset den aktuelle opgave. 

 

KS-systemet skal omfatte følgende hovedelementer: 

 

I.- KS-manual: 

Entreprenøren skal, på bygherrens anmodning, levere en overordnet generel 

beskrivelse af firmaets eksisterende kvalitetsstyringssystem, eksempelvis i 

form af en generel kvalitetsstyringsmanual med minimum følgende indhold: 

 

A. Beskrivelse af entreprenørfirmaet. 

B. Firmaets kvalitetspolitik og kvalitetsmåling. 

C. Organisationsforhold (basisorganisationen). 

D. Kvalitetsansvar og beføjelser. 

E. Kontroludstyr. 

 

II. KS-program:  

Entreprenøren skal levere en beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet for den 

aktuelle opgave, omfattende som minimum: 
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A. Organisation på den aktuelle opgave (KS-medarbejdere). 

B. Beskrivelse af arbejdsprocedurer herunder styring af evt. underentreprenører. 

C. Kontrolplan omfattende: 

 

• Modtagekontrol. 

• Forkontrol. 

• Udførelseskontrol. 

• Efterkontrol. 

 

Bygherrens minimumskrav til kontrolplanens indhold fremgår af FAB bilag 1. 

 

III. Materialedokumentation: 

Entreprenøren skal skriftligt dokumentere større enkeltkomponenter, såsom dørkpla-

dedæksler, smede- eller maskinkomponenter, eller specielle materialer f.eks. malerbe-

handlinger, korrosionsbeskyttelse m.v., som måtte indgå i entreprisen.  

 

Dokumentationen indsættes i KS-arkivmappe 2, og skal for hver komponent/materiale 

indeholde følgende oplysninger: 

 

• Leverandør, underleverandør og montør (navn, adresse, tlf. nr.) 

• Materialespecifikation (brochurer, konstruktionstegninger) 

• Indbygningsdokumentation, montagetegninger, målskitser, fotos 

• Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion (interval, midler og metode) 

 

1.1.3 Kvalitetsstyring i udførelsesfasen 

Generelt: 

Entreprenøren skal gennemføre aktiviteterne, som beskrevet i kvalitetsstyringssyste-

met, i takt med arbejdets udførelse, og i overensstemmelse med krav og specifikatio-

ner i udbudsmaterialet samt i entreprenørens KS-program.  

 

De udførte kontrolaktiviteter skal dokumenteres ved skriftligt materiale såsom bilag, 

prøvningsrapporter, attester, vejrligsprotokol m.m.  

 

Manglende udførelse af kontrol vil blive betragtet som en mangel ved den pågældende 

arbejdsydelse. 

 

De i det følgende beskrevne kontrolaktiviteter skal gennemføres af entreprenøren for 

relevante dele af arbejdsydelserne. 

 

Modtagekontrol: 

Formålet med modtagekontrollen er at kontrollere, at modtagne materialer og ydelser 

f.eks. fra underentreprenører, opfylder kravene i udbudsmaterialet eller indgåede afta-

ler, og svarer til de af leverandøren/underentreprenøren leverede dokumentationer. 

 

Modtagekontrollen på arbejdspladsen omfatter kontrol af følgesedler, samt visuel kon-

trol af synlige fejl og skader ved de leverede materialer. 

 

Forkontrol: 

Forkontrol vedrører aktiviteter umiddelbart før et delarbejdes igangsætning. 

 

Forkontrol udføres i det omfang udbudsbetingelserne og entreprenørens interne ar-

bejdsinstruktioner foreskriver og kan eksempelvis omfatte inspektion af færdselsregu-

lerende foranstaltninger, afmærkning af krydsende fremmedledninger m.v. 
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Udførelseskontrol: 

Formålet med udførelseskontrol er at kontrollere, at aktiviteter udføres i overensstem-

melse med udbudsmaterialets krav, entreprenørens kontrolplan og i overensstem-

melse med "god håndværksmæssig skik". 

 

Udførelseskontrollen skal udføres i takt med arbejdets gennemførelse, og kontrolakti-

viteterne skal medvirke til, at arbejdsmetoderne hele tiden tages op til overvejelse og 

forbedres hvis nødvendigt.  

 

Kontrollen skal endvidere sikre, at fejlbehæftede materialer eller arbejder udskiftes el-

ler ændres. 

 

Det fremgår af udbudsmaterialet og entreprenørens kontrolplan, hvilke udførelseskon-

troller, der skal gennemføres ved de enkelte typer af arbejde. 

 

Efterkontrol: 

Efterkontrol er aktiviteter omkring arbejdets færdiggørelse og aflevering. Formålet 

med efterkontrol er at sikre, at det færdige arbejde i sin helhed er udført som fore-

skrevet. 

 

Efterkontrol udføres i det omfang udbudsbetingelserne og entreprenørens kontrolplan 

foreskriver, og omfatter: 

 

• Tæthedsprøvning. 

• TV-inspektion (gennemføres som en bygherreleverance). 

• Digital opmåling (gennemføres som en bygherreleverance). 

• Slutgennemgang før færdigmelding af arbejdet. 

 

1.1.4 Dokumentation 

Styring af udførelsesdokumenter: 

Entreprenøren skal tilrettelægge et dokumentstyringssystem, som sikrer at rettelser til 

tegninger og beskrivelser registreres og fordeles, så kun gyldige udførelsesdokumen-

ter bliver anvendt af det udførende personale. 

 

Systemet skal ud over udbudsmaterialet også omfatte tegninger og beskrivelser udar-

bejdet af entreprenøren selv og eventuelle underentreprenører. Systemet skal mindst 

indeholde: 

 

• Dokumentfortegnelse over gældende udførelsesdokumenter med nr., titel og revi-

sionsdato. Fortegnelsen skal forefindes hos entreprenøren og bygherrens tilsyn. 

• Dokumentfordelingsliste med registrering af til hvem de enkelte dokumenter er 

fordelt. 

• Procedure for hvordan ændringer markeres i dokumenter, og hvordan det kontrol-

leres at dokumenter er ajourført. 

 

Arkivering af kontroldokumentation – KS arkiv: 

Arkivering af kontroldokumenter kan ske ved at benytte et af PROVAS – Haderslev 

Forsyningsservice a/s udarbejdet KS-arkiv eller ved et digitalt KS-arkiv leveret og ad-

ministreret af entreprenøren. 

 

KS-arkiv leveret af PROVAS – Haderslev Forsyningsservice a/s: 

Entreprenøren skal enten i digital form eller i trykt udgave (2 mapper) benytte det af 

PROVAS – Haderslev Forsyningsservice a/s udarbejdede KS-arkiv til opbevaring af den 

under entreprisearbejdet udarbejdede kontroldokumentation. 
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KS-arkivet omfatter 2 arkiveringsmapper med forud tilrettelagte opdeling af kontrol-

dokumenter og følgesedler. KS-arkivmappernes inddeling fremgår af udbudsdokumen-

terne ”KS arkivmappe 1 – Dokumenter” og ”KS arkivmappe 2 – Følgesedler” 

 

Entreprenørens kontroldokumentation skal være udarbejdet, så det er mulig entydigt 

at fastlægge: 

 

• Hvornår og fra hvilken leverandør (herunder også entreprenørens egen virksom-

hed) en leverance er modtaget. 

• Specifikationer af anvendte materialer i form af målsatte type- og produktblade, 

drifts- og vedligeholdelsesvejledning m.v. fra leverandøren, såfremt der ikke er 

tale om almindeligt forekommende produkter og handelsvarer. 

• Om håndtering og indbygning er sket i overensstemmelse med kravene i udbuds-

materialet, iht. entreprenørens KS-program og efter materiale- eller komponent-

leverandørens anvisninger. 

 

Dokumentationen for de udførte kontrolarbejder skal senest hverdagen før hvert byg-

gemøde være ajourført til bygherrens gennemsyn. Dokumentationsmaterialet skal lø-

bende ajourføres, være renskrevet, systematisk arkiveret, fortløbende nummereret og 

med tydelig angivelse af tilhørsforhold, datering og signeret af den medarbejder, der 

har haft ansvaret for dokumentationen. 

 

Misligholder entreprenøren ovennævnte forpligtigelse, forbeholder bygherren sig ret til 

på entreprenørens regning at udføre kontrolarbejder og tilvejebringe dokumentation 

derfor. 

 

KS-arkivmapperne med komplet dokumentationsmateriale afleveres umiddelbart efter 

afleveringsforretning og minimum 6 arbejdsdage inden fremsendelse af slutregning. 

Foreligger mapperne ikke i godkendt tilstand ved slutregningens betalingsfrist, vil 

dette blive betragtet som en mangel, til hvis udbedring bygherren vil foretage tilbage-

holdelse i slutregningen. 

 

Digitalt KS-arkiv leveret af entreprenøren: 

Entreprenøren kan benytte et digitalt KS-arkiv, hvis han ønsker det og råder over et 

sådant. Et digitalt arkiv skal administreres af entreprenøren. Arkivet placeres på et 

drev tilgængeligt via internettet, hvortil der kan uddeles læserettigheder til aktuelle 

samarbejdspartnere, der som minimum omfatter PROVAS’ tilsyn og PROVAS’ projekt-

ingeniør samt evt. PROVAS’ rådgiver. 

 

Det digitale arkiv skal være til rådighed i hele udførelsesperioden. Arkivet skal være 

inddelt med en mappestruktur, der svarer til inddelingen i udbudsdokumenterne ”KS 

arkivmappe 1 – Dokumenter” og KS arkivmappe 2 - følgesedler”. Det digitale arkiv 

skal overdrages til PROVAS ved entreprisens afslutning på egnet digitalt medie. Tids-

fristen for afleveringen er den samme som nævnt for KS-arkivmapperne i papirudgave 

jf. ovenstående afsnit. 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med entreprenørens kvalitetssikring skal være inde-

holdt i tilbuddets enhedspriser. 

 

1.1.5 Bygherrens tilsyn 

Bygherren vil, uafhængigt af entreprenørens kvalitetsstyring, selv eller ved sit tilsyn 

foretage kontrol med materialerne og arbejdets udførelse, samt med entreprenørens 

kontrolaktiviteter. Bygherrens tilsyn fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar 

for arbejdets korrekte udførelse, for kontrollen heraf og for dokumentation af kvali-

tetskravenes opfyldelse. 
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Bygherrens tilsyn skal have fri adgang til arbejdspladsen og til entreprenørens lagre 

og produktionssteder og have lejlighed til at foretage den ønskede kontrol, herunder 

også gennemgang af entreprenørens kontroldokumentation. 

 

Der skal være tilsvarende adgang hos underentreprenører. 

 

Entreprenøren skal påregne at stille nødvendigt mandskab og materiel til rådighed i 

forbindelse med bygherrens kontrol af arbejdets korrekte udførelse. 

 

Der vil som udgangspunkt blive tale om levering af målemedhjælp ved nivellering og 

opmåling samt materialer til sigteanalyser og lignende. 

 

 

1.2 Vejrlig 

 

1.2.1 Generelt 

Spilddage på grund af vejrlig kan accepteres som tidsfristforlængende spilddage, i det 

omfang de overskrider: 

 

• 2 døgn pr. måned i perioden fra 1. april til 31. oktober. 

• 5 døgn pr. måned i perioden fra 1. november til 31. marts. 

 

Følgende er retningsgivende for godkendelse af spilddage, idet én eller flere af neden-

stående grænseværdier skal være overskredet: 

 

Vind: Vindstyrker ≥ 15 m/s. i mindst 2 timer mellem kl. 7.00-16.00 

Nedbør: Regn ≥ 6 mm målt mellem kl. 7.00-16.00 

  Sne ≥ 5 mm (smeltet sne) målt mellem kl. 7.00-16.00 

Temperatur: ≤ ÷5 °C målt kl. 8.00 

 

Entreprenøren er på bygherrens anmodning forpligtet til, at fremskaffe dokumentation 

for ovennævnte. Dokumentation fremskaffes ved henvendelse til DMI. 

 

Såfremt entreprenøren indstiller entreprisearbejdet pga. vejrlig, skal dette straks 

meddeles tilsynet. 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med måling og/eller indhentelse af vejrdata afreg-

nes under TBL post 1.0.1. 

 

 

1.2.2 Vinterarbejder 

Vinterperioden defineres som perioden 1. november til 31. marts, hvor arbejdet med 

sandsynlighed vil kunne påvirkes af nattefrost, regn og sne m.m. Indeholdte spilddage 

fremgår af FAB afsnit 1.2.1. 

 

Arbejdet påregnes kun udført med udvidet brug af særlige vinterforanstaltninger så-

som snerydning, saltning m.v., såfremt dette er nærmere beskrevet i SAB. 

 

Følgende er retningsgivende for godkendelse af spilddage, idet én eller flere af neden-

stående grænseværdier skal være overskredet: 

 

Vind: Vindstyrker ≥ 15 m/s. i mindst 2 timer mellem kl. 7.00 – 16.00. 

Nedbør: Regn ≥ 6 mm målt mellem kl. 7.00 – 16.00. 

 Sne ≥ 5 mm (smeltet sne, svarende til 5 cm snelag) målt mellem kl. 

7.00 – 16.00. 

Temperatur: ≤ -5 °C målt kl. 8.00. 
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Ved stilstandsperioder som følge af vintervejrlig medregnes alle dage, der er omfattet 

af stilstandsperioden, som tidsfristforlængende, såfremt vintervejrligsdagene kan do-

kumenteres i henhold til ovennævnte. 

 

I forbindelse med arbejder i vinterperioden fra 1. november til 31. marts vil der i SAB 

være anført specifikke krav til de forventede vinterforanstaltninger, der skønnes at 

være nødvendige, for at entreprenøren kan videreføre arbejdet i denne periode. Så-

fremt vintervejrliget efter bygherrens vurdering medfører, at entreprisearbejdet ikke 

kan udføres med den forudsatte kvalitet eller udgifter til vinterforanstaltninger når et 

uacceptabelt niveau, forbeholder bygherren sig ret til at pålægge entreprenøren mid-

lertidigt at indstille entreprisearbejdet og nedlukke arbejdspladsen. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med vinterforanstaltninger afregnes jf. poster i TBL afsnit 

1.2.2. 

 

Såfremt bygherren indstiller entreprisearbejdet, afregnes entreprenørens udgifter for-

bundet med nedlukning og genopstart samt vedligehold, tilsyn og sikring af arbejds-

pladsen i stilstandsperioden i henhold til poster i TBL afsnit 1.2.2. 



Provas – Haderslev Forsyningsservice a/s Side 34 
Udbudsforskrifter for anlægsarbejde Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB)  
 

 
 August 2019 

2.0 JORDARBEJDE 
 

2.0.1 Generelt 

Udover udbudsmaterialet er følgende gældende: 

 

• DS/EN 1997-1:2007. Eurocode 7: Geoteknik – Del 1: Generelle regler 

• DS/EN 1997-2+AC: 2011. Eurocode 7: Geoteknik – Del 2: Jordbundsundersøgel- 

   ser og prøvning. 

• DS475: 2012.  Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. 

 

Vejledende tekst i normerne skal betragtes som minimumskrav, mens skærpede krav i 

udbudsmaterialet skal betragtes som værende gældende forud for kravene i nor-

merne. 

 

 

2.1 Rydning 

 

2.1.1 Generelt 

Ved rydning forstås fjernelse af al bevoksning, affald, eksisterende vejudstyr og jord-

fæstede forhindringer til hindrer for arbejdets udførelse. 

 

Arbejdet omfatter endvidere transport og bortskaffelse af ryddede materialer såfremt 

grundejere eller bygherren ikke gør krav på materialerne. 

 

2.1.2 Udførelse 

Ingen rydning må påbegyndes før arbejdets omfang og fremgangsmåden er aftalt med 

tilsynet og evt. berørte private grundejere. 

 

Bevoksning: 

Mindre træer og buske skal påregnes opgravet med rodklump og flyttet udenfor ar-

bejdsarealet, hvor de midlertidig genplantes, indtil de ved arbejdets afslutning retur-

neres og plantes på deres oprindelige grosted. 

 

I den midlertidige genplantningsperiode har entreprenøren ansvaret for at planterne 

får tilført tilstrækkeligt med vand ved fornøden vanding. Efter genplantning på det 

fremtidige voksested skal entreprenøren fortsætte nødvendig vanding frem til arbej-

dets aflevering. 

 

Hække kan undergraves, såfremt entreprenøren kan sikre, at hækplanternes rodsy-

stem holdes fugtigt og afskærmet fra sollys i den korte periode, arbejdet forudsættes 

at pågå. 

 

Større buske og træer fjernes ved nedskæring og opgravning af rødder/rodstød. 

 

Affald: 

Affald sorteres, læsses og bortskaffes til genanvendelse eller deponi iht. Haderslev 

Kommunes regulativ for erhvervsaffald. 

 

Konstateres der forekomst af slagger, asfaltrester, olie- eller kemikalieaffald eller 

større mængder nedgravet affald indstilles arbejdet, og tilsynet kontaktes. 

 

Det videre rydningsarbejde vil herefter blive nærmere aftalt med udgangspunkt i evt. 

myndighedskrav, affaldets art og evt. forurening af undergrunden. 
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Eksisterende vejudstyr: 

Eksisterende vejudstyr såsom spærrebomme, lygtepæle, skilte, reflekspæle, bænke 

o.l. afmonteres/opgraves og bringes til entreprenørens lagerplads for opmagasinering i 

arbejdsperioden. 

 

Ved arbejdets afslutning genetableres udstyret på dets oprindelige standplads. 

 

Jordfæstede forhindringer: 

Jordfæstede forhindringer såsom plankeværker, trådhegn, brønde og bygværker, fun-

damenter o.l. nedtages/opgraves og bortskaffes. 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med rydning inkl. transport og evt. behandlingsaf-

gifter til genoparbejdningsvirksomheder henholdsvis deponi skal være indeholdt i TBL 

post 2.1. 

 

Omkostningerne forbundet med rydning og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald af-

regnes som ekstraarbejde efter nærmere aftale. 

 

Hvor entreprisearbejdet omfatter etablering af afløbsledninger, vandforsyningslednin-

ger og eventuelt andre forsyningsledninger i fællesgrav eller samme rydningstracé, 

skal entreprenøren påregne at rydningsomkostningerne er foreskrevet afregnet efter 

en i SAB nærmere beskrevet fordelingsnøgle de involverede ledningsejere imellem. 

 

 

2.2 Opbrydning 

 

2.2.1 Generelt 

Ved opbrydning forstås sønderdeling af sammenhængende belægninger samt optag-

ning, rengøring og transport af kantsten, brosten, chaussésten, fliser m.v. til depot el-

ler deponi. 

 

Alle genanvendelige opbrudte materialer tilhører bygherren. 

 

Opbrudte asfalt- og betonmaterialer skal bortskaffes til modtageanlæg som anvist i 

Haderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald. 

 

Såfremt genanvendelige kantsten, fliser m.v. jf. SAB skal genindbygges på arbejdsste-

det, opbevares materialerne i depot på arbejdspladsen. 

 

Såfremt genanvendelige materialer ikke skal genindbygges på arbejdsstedet, skal en-

treprenøren påregne at transportere disse til bygherrens depot, efter nærmere anvis-

ning in SAB. 

 

Uanvendelige materialer i øvrigt bortskaffes iht. Haderslev Kommunes regulativ for er-

hvervsaffald. 

 

2.2.2 Udførelse 

Indledende arbejder: 

Ingen opbrydning må igangsættes, før omfang og metode er aftalt med tilsynet. 

 

I den forbindelse inspicerer entreprenøren og tilsynet opbrydningsarealerne for at fast-

lægge omfanget af genanvendelige materialer samt registrere belægningernes oprin-

delige tilstand, hvilket dokumenteres vha. fotos eller videooptagelser udført af tilsy-

net. 
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Asfaltbelægninger: 

Opbrydningsarbejdet skal ske så skånsomt, at den øvrige belægning på arbejdsarealet 

ikke skades, og så den efterladte eksisterende belægning langs rørgraven minimum 

har en bredde på 500 mm. 

 

Opbrydningen skal ske med en forudgående sporing langs udgravningen ved en af føl-

gende metoder: 

 

• Skæring med roterende skæreskive 

• Fræsesporing 

• Fræsning i fuld bredde 

 

Sporingen skal ske efter rette linjer og i fuld dybde, så hele asfaltbelægningen gen-

nemskæres. Kanter skal fremstå som et "rent" lodret snit. 

 

Såfremt den friskårne asfaltkant ikke er intakt efter ledningsgravens lukning, skal en-

treprenøren uden yderligere vederlag foretage en 50-100 mm tilbageskæring af den 

skadede kant jf. FAB afsnit 5.4.2. 

 

Ved større tilbageskæringer skal skæringen udføres parallelt og vinkelret i forhold til 

ledningsgravens længderetning. 

 

Opbrydning, læsning og transport af opbrudt asfaltbelægning skal ske uden materiale-

spild, og med arbejdsmetoder der sikrer, at der ikke efterlades asfaltrester på det op-

brudte areal. Opbrudt asfalt skal således påregnes læsset på lastvogn og bortskaffes 

uden mellemdeponering, såfremt intet andet fremgår af SAB. 

 

Kantsten: 

Opbrudte betonkantsten inkl. sættebeton skal bortskaffes, såfremt andet ikke er fore-

skrevet i SAB. 

 

Opbrudte granitkantsten skal enten genanvendes eller transporteres til depot efter 

nærmere anvisning i SAB. I forbindelse med opbrydningen skal granitkantstenene ren-

gøres for sættebeton. Såfremt opbrudte granitkantsten skal transporteres til anvist 

depot, skal entreprenøren påregne at få udleveret træpaller til oplagring og hensigts-

mæssig transport. 

 

Opbrydning, transport og eventuel midlertidig opbevaring af granitkantsten skal ske 

skånsomt og ved anvendelse af hensigtsmæssigt maskinel, så granitkantsten ikke på-

føres skade. 

 

Bro- og chaussésten: 

Opbrudte bro- og chaussésten af granit skal enten genanvendes eller transporteres til 

depot efter nærmere anvisning i SAB. I forbindelse med opbrydningen skal stenene 

rengøres for sættemateriale f.eks. ved anvendelse af risteskovl. Opbrydning og trans-

port skal tilrettelægges så ensfarvede sten holdes adskilt fra sten med anden farve. 

Opbrydning og transport skal endvidere ske, så stenene ikke påføres unødig skade. 

 

Såfremt opbrudte sten skal transporteres til anvist depot, skal entreprenøren påregne 

at få udleveret ”big-bags” til oplagring og hensigtsmæssig transport eller via SAB at få 

nærmere anvisning på transportens udførelse og aflæsningssteds placering. 

 

Belægningssten af beton: 

Opbrudte belægningssten af beton skal bortskaffes, såfremt andet ikke er foreskrevet 

i SAB. 
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Såfremt opbrudte belægningssten skal genanvendes eller transporteres til depot efter 

nærmere anvisning i SAB, skal de rengøres for sættemateriale i forbindelse med op-

brydningen. Eventuelt skadede eller revnede belægningssten skal bortskaffes. Entre-

prenøren kan påregne at få udleveret træpaller til oplagring og hensigtsmæssig trans-

port efter nærmere anvisning i SAB. 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med opbrydning, rengøring og midlertidig opbeva-

ring henholdsvis permanent bortskaffelse inkl. evt. behandlingsafgifter skal være inde-

holdt i posterne under TBL afsnit 2.2. 

 

Opbrydning af asfaltbelægninger skal tillige indeholde omkostninger til nødvendig spo-

ring langs udgravningen forud såvel som efter ledningsgravens lukning. 

 

Hvor entreprisearbejdet omfatter etablering af afløbsledninger, vandforsyningslednin-

ger og eventuelt andre forsyningsledninger i fællesgrav eller samme kørebaneareal, 

skal entreprenøren påregne at opbrydningsomkostningerne er foreskrevet afregnet ef-

ter en i SAB nærmere beskrevet fordelingsnøgle de involverede ledningsejere imellem. 

 

 

2.3 Overjord 

 

2.3.1 Generelt 

Ved overjord forstås muld- og vækstlag. 

 

Før det egentlige jordarbejde påbegyndes, skal eventuelt forekommende overjord på 

afgravnings- og påfyldningsarealer afrømmes. Eventuel anvisning for overjordens af-

rømning, deponering, udlægning og efterbehandling, som måtte være angivet i geo-

tekniske forundersøgelser eller i ”jordhåndteringsplan” jf. FAB afsnit 1.0.5, skal iagtta-

ges. 

 

Såfremt den afrømmede overjord skal betragtes som værende forurenet vil dette 

fremgå af SAB. 

 

2.3.2 Afrømning 

Inden afrømning påbegyndes, aftales endeligt omfang, udførelse og placering af over-

jordsdepoter med tilsynet. 

 

Entreprenøren skal påregne at skulle inspicere afrømningsarealet sammen med tilsy-

net og på forlangende at skulle afmærke afrømningsarealet vha. pløkke, flag, spray-

maling eller lignende. 

 

Evt. forudgående rydningsarbejde skal være afsluttet og kontrolleret af tilsynet. 

 

Overjord afrømmes i fuld dybde og oplægges i depot på arbejdsarealet for senere gen-

anvendelse, eller bortkøres og anbringes som angivet i SAB. 

 

Afrømning og deponering skal foregå i tørvejr og på en sådan måde, at mindst muligt 

går til spilde eller sammenblandes med andre materialer. Afrømningen skal ske i et 

tempo, der svarer til det efterfølgende jordarbejde, så råjordsplanum henligger blot-

lagt i så kort tid som muligt af hensyn til faren for opblødning pga. nedbør. 
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TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med afrømning og deponering af overjord skal være 

indeholdt i TBL post 2.3.2. 

 

Omkostninger forbundet med bortskaffelse af evt. forurenet overjord afregnes som 

ekstraarbejde efter nærmere aftale. 

 

2.3.3 Udlægning 

Når råjordsarbejdet er afsluttet, genudlægges deponeret overjord i oprindelig lagtyk-

kelse på de tidligere afrømmede arealer. Jorden genudlægges med overhøjde for at 

opnå foreskrevet lagtykkelse efter at jorden har sat sig. 

 

Såfremt anlægsarbejdet fordrer tilførsel af overjord, vil dette fremgå særskilt af SAB. 

 

Ved genudlæggelsen fjernes rødder, sten større end 50 mm og evt. uvedkommende 

affald, og overjordsplanum afsluttes med en planering svarende til den oprindelige 

jævnhed dog maksimalt et gab på 70 mm målt på en 3 m retskede. 

 

Efter overjordens genudlægning må der ikke forekomme unødvendigt kørsel med 

tungt materiel på de retablerede arealer.  

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med udlægning af overjord skal være indeholdt i 

TBL post 2.3.3. 

 

2.3.4 Efterbehandling 

Såfremt den genudlagte overjord skal efterbehandles, vil dette fremgå af SAB. 

 

Grubning: 

Grubning udføres før eller efter overjordens genudlægning og skal ske til en dybde af 

600 mm under terræn. 

 

Der skal ved grubningen tages hensyn til eksisterende dræn- og fremmedledningers 

dybde. 

 

Entreprenøren er ansvarlig for evt. skader påført ledninger i jord, hvis tilstedeværel-

sen af disse har været entreprenøren bekendt. 

 

Harvning, pløjning og fræsning: 

Pløjning, harvning og fræsning skal ske til en dybde af mindst 200 mm. 

 

Rødder, sten større end 60 mm og uvedkommende affald som måtte komme til syne, 

skal afsamles og bortskaffes.  

 

Arbejdet må ikke udføres, såfremt overjorden er opblødt af regn- eller overfladevand. 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med efterbehandling af overjord afregnes iht. TBL 

post 2.3.4. 

 

2.3.5 Græssåning 

Omfanget af græssåning vil fremgå af SAB og/eller TBL. 

 

Udførelse: 

Græssåning skal udføres etapevis hurtigst muligt efter udlægning og evt. efterbehand-

ling af overjorden, så ukrudtsplanter ikke får mulighed for at etablere sig. 
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Inden græssåning skal overjordens planum komprimeres ved let tromling og lunker og 

ujævnheder fjernes, så der maksimalt optræder 30 mm gab målt på en 3 m retskede. 

Rødder, sten større end 25 mm og andet uvedkommende affald afsamles og bortskaf-

fes. 

 

Græssåning udføres manuelt på mindre arealer og vha. såmaskine eller udsprøjtning 

på større arealer. 

 

Såfremt intet andet fremgår af SAB, skal der anvendes en græsblanding bestående af: 

 

• 60 % Rødsvingel. 

• 15 % Stivbladet svingel. 

• 25 % Engrapsgræs. 

• 5 % Hvene. 

 

Frøblandingen udsås med 0,5 – 1,0 kg udsæd pr. 100 m². 

 

I forbindelse med græssåningen tilføres 2-3 kg NPK 16-5-12 kunstgødning pr. 100 m². 

 

I perioden frem til 1 års afleveringen skal entreprenøren foretage nødvendig efterså-

ning af græs, gødske og udføre ukrudtsbekæmpelse, såfremt den oprindelige græsså-

ning ikke har medført et tæt græstæppe med 1 etableret græsplante pr. 2 cm. 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med græssåning, gødskning og ukrudtsbekæmpelse 

afregnes iht. TBL post 2.3.5. 

 

 

2.4 Blødbundsarbejder 

 

2.4.1 Generelt 

Ved blød bund forstås tørve- og dyndaflejringer, gytje og andre jordarter, hvori der 

findes organisk stof, dog med undtagelse af overjord. 

 

Arbejdet i et blødbundsområde må ikke påbegyndes, før entreprenøren har opnået til-

synets godkendelse af en principiel fremgangsmåde for udførelse og kontrol. Eventuel 

anvisning for blødbundsarbejdet, som måtte være angivet i geotekniske forundersø-

gelser eller i ”jordhåndteringsplan jf. FAB og SAB afsnit 1.0.5, skal iagttages. 

 

Hvor der under arbejdets udførelse findes tegn på blød bund, undersøges bundens be-

skaffenhed nærmere i samråd med tilsynet. 

 

Såfremt det opgravede blødbundsmateriale skal betragtes som værende forurenet vil 

dette fremgå af SAB. 

 

Ved udskiftning af blød bund ud over de i udbudsmaterialet angivne steder og mæng-

der, afregnes der efter den påtrufne mængde jf. FAB afsnit 9.5.1. 

 

2.4.2 Udførelse 

Al blød bund - inkl. nedskredet materiale - skal fjernes inden for de i SAB eller af tilsy-

net angivne grænser. 

 

Bortgravning af blød bund skal i almindelighed foretages i tørlagt byggegrube, således 

at den faste bund bliver tilgængelig for tilsynets inspektion. Tilsynet kan undtagelses-

vis tillade, at bortgravning af blød bund foregår under vand. 
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Den bortgravede jord fjernes og anbringes som angivet i SAB og i øvrigt efter tilsynets 

nærmere anvisning. 

 

Opfyldning skal normalt foregå i umiddelbar forbindelse med fjernelse af blød bund. 

 

Opfyldning kan enten foretages med leverede godkendte friktionsmaterialer eller med 

egnet råjord som angivet i SAB. Som udgangspunkt skal opfyldning under rør, brønde 

og bygværker ske med tilkørte godkendte friktionsmaterialer. 

 

Under eventuelt vandspejl og indtil 0,3 m over dette, skal opfyldningen altid foretages 

med friktionsmaterialer. 

 

Opfyldning foretages indtil oprindeligt terræn, dog højst til råjordsplanum. Arbejdet 

udføres og der komprimeres efter de for råjordsarbejder gældende arbejdsbeskrivelser 

jf. FAB afsnit 2.5. 

 

Ved vandlæsning skal vandspejlet holdes så lavt, at en effektiv komprimering ikke hin-

dres. 

 

Samtlige ovennævnte arbejder skal afsluttes, før det egentlige jordarbejde over de ak-

tuelle områder påbegyndes. 

 

TAG: 

Hvor der iht. udbudsmaterialet er påvist forekomst af blødbund, fastlægges mængden 

af bortgravet blød bund ud fra tværprofiler bestemt før og efter udgravningen. Mæng-

den af opfyldningsmateriale bestemmes som det målte rumfang mellem udskiftnings-

bund og den projekterede overside. 

 

Det påhviler entreprenøren uden særskilt betaling at tørholde udgravningen for nedbør 

og overfladevand. 

 

 

2.5 Råjordsarbejder 

 

2.5.1 Afgravningsarbejder 

Generelt: 

Afgravningsarbejdet omfatter udgravning, læsning, transport og aflæsning af råjord i 

midlertidig depot eller på påfyldningsstedet inkl. regulering og komprimering af pla-

num på afgravningsstedet. 

 

Såfremt den opgravede råjord skal betragtes som værende forurenet, vil dette fremgå 

af SAB. 

 

Udførelse: 

Afgravningsarbejdet skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at der til sta-

dighed er etableret en effektiv afvanding af såvel overflade- og grundvand som led-

nings- og grøftevand. 

 

Såfremt intet andet er angivet i SAB, skal eventuelle bærelag af stabil grus og bund-

sikringssand under befæstede arealer afgraves og oplægges i separate depoter uden 

sammenblanding med underliggende råjord. Dette med henblik på, at genanvende det 

opgravede stabile grus og bundsikringssand ved retablering af bærelagene.  

 

Der afgraves til de på tegningerne angivne profiler under hensyntagen til eventuelle 

sætninger ved komprimering m.v. 
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Entreprenøren skal straks gøre tilsynet opmærksom på forekomst af jordarter, der af-

viger væsentligt fra den omgivende jord, så der kan træffes specielle foranstaltninger 

herfor. 

 

Større sten, der fremkommer under afgravningsarbejdet, skal fjernes, såfremt de ikke 

kan indgå i påfyldningen. 

 

Eksisterende offentlige veje må ikke, ud over det i SAB nævnte, benyttes til jordtrans-

port. 

 

Vogne eller maskiner, der anvendes til jordtransport, skal være læsset på en sådan 

måde, at der ikke sker spild under transporten, hverken på vejbanen eller private are-

aler. Skulle dette ske, er det entreprenørens pligt jævnligt og som minimum ved ar-

bejdstids ophør at renholde arealerne. 

 

Overfladeafvanding: 

Råjordsoverfladerne skal til stadighed holdes således regulerede og komprimerede, at 

vand ikke kan samle sig og sive ned og opbløde jorden. Såfremt dette ikke respekte-

res, skal den opblødte jord vederlagsfrit og omgående erstattes med anden jord. 

Kørsel på færdigreguleret planum må kun finde sted efter forudgående aftale med til-

synet. 

 

Tolerancer: 

Planum må ikke afvige mere end 40 mm fra de specificerede koter. Afvigelserne må 

ikke være ensidige. 

 

På skråninger tillades ikke større afvigelser fra det forudsatte profil end 100 mm (vin-

kelret mål). 

Afvigelserne må ikke være ensidige over længere strækninger. 

 

Kontrol: 

Såfremt det færdigregulerede afgravningsplanum skal kontrolnivelleres eller kompri-

meringen kræves eftervist, vil proceduren herfor fremgå af SAB. 

 

TAG: 

Afgravning afregnes efter opmåling af den afgravede jordmængde (fast mål) jf. TBL 

post 2.5.1. Der honoreres ikke særskilt for omlæsning og mellemdeponering af jord.  

 

Omkostninger til opmåling af afgravet jordmængde afholdes af entreprenøren og skal 

være indeholdt i TBL post 2.5.1. Såfremt der ikke tilvejebringes en retvisende opmå-

ling af de afgravede jordmængder, foretages afregning efter den stipulerede mængde 

i TBL post 2.5.1 

 

Komprimeringskontrol afregnes pr. udført eftervisning bestående af 5 delprøver jf. TBL 

post 2.5.3. 

 

2.5.2 Påfyldningsarbejder 

Generelt: 

Påfyldningen omfatter aflæsning, udlægning, komprimering og regulering af råjord i 

påfyldningsområderne. 

 

Overjord må ikke indbygges i større sammenhængende mængder. 

 

Materialer: 

Påfyldningen opbygges af afgravningsjord og/eller af tilførte materialer. 
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Materialer, der ikke muliggør en forskriftsmæssig komprimering, f.eks. opblødt jord, 

frossen jord, sne, is, affald, træstød og tørvejord, må ikke forekomme i påfyldnings-

områderne. 

 

Sten og lignende, der er større end halvdelen af den anvendte lagtykkelse, må ikke 

anvendes i påfyldninger. 

 

Udførelse: 

Påfyldningsarbejdet skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at den størst 

mulige mængde afgravningsjord kan anvendes, og så der til stadighed er etableret en 

effektiv afvanding af såvel overfladevand som lednings- og grøftevand. 

 

Der påfyldes til de på projekttegningerne angivne profiler. 

 

Under påfyldningsarbejdet skal fylden udlægges i ensartede lag, hvis tykkelse fastsæt-

tes ved komprimeringsforsøg. Den krævede komprimeringsgrad skal opnås under hen-

syntagen til det komprimeringsmateriel, entreprenøren anvender. Lagtykkelsen kan 

dog ikke kræves mindre end 200 mm regnet i fast mål. 

 

Lagene komprimeres overalt i dækningens fulde bredde umiddelbart efter udlægnin-

gen. 

 

Råjordsoverfladerne skal til stadighed holdes således regulerede og komprimerede, at 

vand løber af, og jorden ikke bliver opblødt. 

 

Kørsel på et færdigreguleret råjordsplanum må kun finde sted efter forudgående aftale 

med tilsynet. 

 

Komprimering: 

Under udlægning af det første påfyldningslag udfører entreprenøren komprimering 

med det komprimeringsmateriel og det antal overkørsler, som denne finder tilstrække-

ligt for opnåelse af den foreskrevne komprimeringsgrad jf. FAB bilag 4. Størrelsen af 

det anvendte komprimeringsmateriel skal i samråd med tilsynet vælges, så der ved 

komprimeringen ikke påføres skade på nedgravede forsyningsledninger eller bygnin-

ger på eller i nærheden af arbejdsarealet. Såfremt jordens sammensætning eller jord-

bundsforholdene på indbygningsstedet ændres under påfyldningsarbejdets fremdrift, 

skal entreprenøren revurdere komprimeringens udførelse og det anvendte komprime-

ringsudstyrs anvendelighed. 

 

Entreprenørens indbygningsprocedure kan godkendes, såfremt komprimeringskontrol-

lens resultater overholder de i FAB bilag 4 anførte komprimeringskrav mht. mindste- 

og middelværdi. 

 

Efterfølgende udtages prøver/kontroller jf. FAB bilag 1. 

 

Tolerancer: 

Planum må ikke afvige mere end 40 mm fra de specificerede koter. Afvigelserne må 

ikke være ensidige. 

 

På skråninger tillades ikke større afvigelser fra det forudsatte profil end 100 mm (vin-

kelret mål). 

 

Afvigelserne må ikke være ensidige over længere strækninger. 
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Kontrol: 

Komprimeringskravet anses for opfyldt, når en komprimeringskontrol bestående af 5 

delprøver fordelt repræsentativt over et af tilsynet udpeget prøvningsafsnit overholder 

de i FAB bilag 4 anførte komprimeringskrav mht. mindste- og middelværdi. 

 

Krav om eftervisning af komprimeringskravenes overholdelse (procedure, antal m.v.) 

fremgår af SAB. 

 

Eftervisning skal udføres af et anerkendt kontrolfirma, godkendt af bygherren. 

 

TAG: 

Påfyldning afregnes efter opmåling af den indbyggede jordmængde (fast mål) jf. TBL 

post 2.5.2. Der honoreres ikke særskilt for omlæsning og mellemdeponering af jord.  

 

Omkostninger til opmåling af påfyldte jordmængde afholdes af entreprenøren og skal 

være indeholdt i TBL post 2.5.2. Såfremt der ikke tilvejebringes en retvisende opmå-

ling af de påfyldte jordmængder, foretages afregning efter den stipulerede mængde i 

TBL post 2.5.2 

 

Komprimeringskontrol afregnes pr. udført eftervisning bestående af 5 delprøver jf. TBL 

post 2.5.3. 
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3.0 AFVANDINGSARBEJDE 
 

3.0.1 Generelt 

Normer og vejledninger: 

Udover udbudsmaterialet er følgende normer og bekendtgørelser gældende for afvan-

dingsarbejdet: 

 

• DS/EN 1997-1: 2007. Eurocode 7: Geoteknik – Del 1: Generelle regler 

• DS/EN 1997-2+AC: 2011. Eurocode 7: Geoteknik – Del 2: Jordbundsundersøgel-

ser og prøvning. 

• DS/EN 1916: 2004. Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med 

stålfibre. 

• DS/EN 1917: 2004. Betonnedgangs- og -inspektionsbrønde, uarmerede, ar-

merede og med stålfibre og NA: 2003. 

• DS/EN 13598-1: 2011. Plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger lagt i 

jord - PVC-U, PP og PE - Del 1: Specifikationer for fit-

tings inkl. inspektionsbrønde (maks. dybde 1,25 m) 

• DS/EN 13598-2: 2016. PVC-U-, PP- og PE-gravitationsafløbssystemer i jord - 

Del 2: Specifikationer for mandehuller og inspektions-

brønde i trafikerede områder og dybe underjordiske in-

stallationer 

• DS421: 1986. Norm for tætte fleksible samlinger i ledninger af beton 

m.v. 

• DS430: 1986. Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord. 

• DS432: 2009. Norm for afløbsinstallationer 

• DS436: 1993. Norm for dræning af bygværker. 

• DS437: 1986. Norm for lægning af stive ledninger af beton mv. i jord. 

• DS455: 1985. Norm for tæthed af afløbssystemer i jord. 

• DS462: 1995. Norm for registrering af ledninger. 

• DS475: 2012. Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. 

• DS2077.1: 1983. Plastrør, drænrør og formstykker. Krav. 

• DS2420-1: 2008. Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med 

stålfibre - Supplement til DS/EN 1916 

• DS2420-2: 2008. Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, ar-

merede og med stålfibre, supplement til DS/EN 1917 

• DS2383: 1997. Svejsning af plade, rør og beholdere i plast. Certifice-

ring af plastsvejsere. 

• DS/INF 70-2: 1992. Plastrør – Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer,  

    Svejsemetodik. 

• DS/INF 70-3: 1992. Plastrør – Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer 

    Visuel bedømmelse af svejsninger. 

• DS/INF 70-4: 1992. Plastrør – Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer 

    Mærkning og dokumentation. 

• DS/INF 70-5: 1992. Plastrør – Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer 

    Svejsningers styrke - Prøvningsmetoder. 

• DS/INF 70-6: 2010. Plastrør – Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer 

    Kontrol af stuksvejseudstyr. 

• DS/INF 70-7: 1992. Plastrør – Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer 

    Procedureprøvning. 

• SBC 243, anneks E  Kriterier for visuel bedømmelse af svejset plastrør. 

• Bekendtgørelse nr. 473 af 7/10/1983 om kloakarbejde m.v. 

• Bekendtgørelse nr. 9 af 14/01/1988 om ændring af bekendtgørelse om kloakak-

bejder m.v. 
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Vejledende tekst i normerne skal betragtes som minimumskrav, mens skærpede krav i 

udbudsmaterialet skal betragtes som værende gældende forud for kravene i normer 

og vejledninger. 

 

Entrepriseoplysninger: 

Afvandingsarbejder forekommer i følgende situationer: 

 

• Ved nyanlæg, f.eks. ved byggemodning af bolig- og erhvervsområder. 

• Ved renovering, hvor eksisterende afløbsinstallation udskiftes med ny installation. 

 

Afvandingsarbejde kan udføres som selvstændigt entreprisearbejde eller som delar-

bejde f.eks. i forbindelse med byggemodning, vejrenovering m.m. 

 

I forbindelse med afvandingsarbejde forestår entreprenøren normalt følgende arbej-

der: 

 

• Uddeling af varslingsskrivelse til grundejere om forestående afvandingsarbejde. 

• Nødvendig rydning. 

• Opbrydning af muld og evt. befæstelse i ledningstracé. 

• Opgravning af ledningsgrav. 

• Levering og etablering af afløbsrør, brønde og bygværker. 

• Levering og etablering af brøndriste og visse brønddækseltyper. 

• Etablering af brønddæksler leveret af bygherren. 

• Levering, sammensvejsning og etablering af trykledninger. 

• Tæthedsprøvning af trykledninger. 

• Levering og etablering af udjævnings- og støttelag samt omkringfyldning af af-

løbsrør. 

• Tilfyldning og komprimering af ledningsgrav, levering og udlægning af advarsels-

bånd over trykledninger samt bortskaffelse af overskudsjord. 

• Rengøring af afløbsinstallation ved trykspuling og slamsugning umiddelbart før 

den af bygherren foranstaltede TV-inspektion. 

• Retablering af opbrudt muld og evt. befæstelse. 

 

Bygherren varetager følgende leverancer og arbejder: 

 

• Generel information til grundejere om forestående afvandingsarbejde. 

• Levering af nødvendige ventiler og udluftningsbrønde ved etablering af tryklednin-

ger. 

• TV-inspektion af nyetableret afløbsinstallation. 

• Prøveudtagning og laboratorieanalyse for dokumentation af overskudsjords foru-

reningsgrad. 

• Indmåling af nyetablerede afløbsinstallationers beliggenhed via et engageret land-

inspektørfirma, der rapporterer beliggenhedsdata til tilsynet, som efterfølgende 

overfører beliggenhedsdata til bygherrens ledningsregistreringsdatabase. 

• Støbejernskarme og –dæksler. 

• Grønne plastmarkeringspæle. 

 

Materialeliste: 

Entreprenøren skal senest på projektgennemgangsmødet aflevere en liste med oplys-

ning om de rør, brønde, dækbånd, riste- og brønddæksler m.m., som han agter at le-

vere og etablere ifm. entreprisearbejdet. De oplistede materialer/komponenter skal 

som minimum beskrives med følgende oplysninger: 

 

• Navn på leverandør/fabrikant. 

• Handelsnavn og type(nr.). 

• Rør- eller brøndgodsdimension og trykklasse/SDR 
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På bygherrens anmodning skal en komponent beskrives yderligere ved fremskaffelse 

af brochure eller datablad, brugsanvisning, specifikation af materialeegenskaber, sam-

lingselementers vandtæthed og kemikalieresistens eller lignende supplerende oplys-

ninger. 

 

Ingen materialer eller komponenter må sættes i ordre, før bygherren har 

godkendt entreprenørens materialeliste. Ønsker entreprenøren herefter at ud-

skifte en af de på den godkendte materialeliste anførte komponenter, skal han forin-

den indhente bygherrens godkendelse af den komponent, som alternativt ønskes taget 

i anvendelse. Entreprenøren skal i givet tilfælde beskrive den alternative komponent 

på samme vis, som beskrevet tidligere i dette afsnit. 

 

Arbejdets omfang: 

Afvandingsarbejdets omfang er nærmere beskrevet i SAB. 

 

TAG: 

Såfremt intet andet er anført i SAB omfatter entreprisen samtlige materialeleverancer. 

 

Afregning af en anlagt ledningsstrækning sker generelt efter opmåling af afstanden fra 

midte af opstrøms- til midte af nedstrøms beliggende brønd. 

 

Afregning af nyetablerede brønde sker generelt efter brønddybden. Denne fastsættes 

ved afstanden mellem brøndens bundløbskote og dækselkote. 

 

Ved anlæg af en ny ledningsstrækning i en eksisterende ledningsstræknings tracé, 

skal omkostningerne ved opgravning og bortskaffelse af den eksisterende ledning og 

eventuel tilhørende brønde være indeholdt i enhedspriserne. 

 

Afregning af omkostninger for etablering af udbudte ledningsstræk og brønde er tilret-

telagt, så enhedsprisen skal indeholde alle dermed forbundne udgifter, såsom levering 

af forskriftsmæssigt materiale ved etablering af udjævnings- og støttelag samt om-

kringfyldning af afløbsrør. 

 

Kun hvor udbudsmaterialet udtrykkeligt angiver, at afregning af navngivne arbejder 

og leverancer sker separat uden for enhedsprisen, vil dette komme på tale. Sådanne 

arbejder og leverancer er f.eks.: 

 

• grundforstærkning, 

• grundvandssænkning vha. sugespidser, 

• særlig afstivning, 

• udskiftning af opgravede materialer, der viser sig ikke at være genindbygningseg-

nede. 

 

Det pålægges således entreprenøren ved tilbudskalkulationen at vurdere forhold, af 

betydning for arbejdets omfang og udførelse herunder f.eks.: 

 

• valg af maskinel og udførelsesmetoder i det omfang udbudsmaterialet ikke fore-

skriver disse, 

• behov og omfang af opbrydning og retablering af belægninger, 

• rørgravens nødvendige bredde, 

• behov for anvendelse af gravekasse, idet der ved udgravning i alle arealer befæ-

stet med asfalt, fliser, belægningssten, grus eller lignende skal anvendes grave-

kasse. Ved fortove og på lokaliteter med mange nedgravede forsyningsinstallatio-

ner skal det vurderes om anvendelse af spredt afstivning skal ske i stedet grave-

kasse. 
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Omkringfyldningsmaterialer regnes til og med 0,10 meter over rørtop og vandret ud i 

udgravningens fulde bredde for plastrør. Ved dobbelt rørgrav regnes til og med 0,10 

meter over øverste rørtop og vandret ud i udgravningens fulde bredde.  

 

Såfremt leverandøranvisninger foreskriver yderligere sand over eller omkring rør, er 

dette forhold gældende for defineringen af omkringfyldningsmaterialet. 

 

3.0.2 Opgravning 

Generelt: 

I forbindelse med opgravning i nærheden af eksisterende ledninger skal entreprenøren 

udvise forsigtighed, idet ledningernes placering ikke må forventes at være helt nøjag-

tigt angivet hverken på ledningsplaner eller ved afsætning på arbejdsarealet. 

 

Det skal derfor forudsættes, at eksisterende ledninger generelt skal lokaliseres ved 

prøvegravninger, der i meget stor udstrækning skal forventes udført ved håndgrav-

ning. Lokaliseringen skal foretages i god tid forud for etablering af nye ledningstracéer 

og byggegruber. Såfremt entreprenøren misligholder sin forpligtigelse til at foretage 

den beskrevne lokalisering af eksisterende ledninger og der derved opstår problemer 

og afledte ekstraomkostninger ved den efterfølgende etablering af projekterede 

brønde og ledningsstræk, forbeholder bygherren sig ret til at gøre entreprenøren øko-

nomisk ansvarlig for disse ekstraomkostninger. 

 

Forinden opgravning påbegyndes, skal entreprenøren indhente gravetilladelse hos 

vejmyndigheden samt de nødvendige ledningsoplysninger jf. FAB afsnit 1.0.6 og 

1.0.7. 

 

Udførelse: 

Ved opgravning, skal belægningsmaterialer og muldjord henlægges hver for sig og må 

ikke opblandes med andre materialer. 

 

Såfremt intet andet er angivet i SAB, skal eventuelle bærelag af stabil grus og bund-

sikringssand under befæstede arealer afgraves og oplægges i separate depoter uden 

sammenblanding med underliggende råjord. Dette med henblik på, at genanvende det 

opgravede stabile grus og bundsikringssand ved retablering af bærelagene. 

 

Ledningsgravens bund afrettes omhyggeligt, så hvert enkelt rør får en ensartet under-

støtning i hele rørets længde. 

 

De opgravede materialer skal i videst muligt omfang genindbygges, og entreprenøren 

skal sikre materialerne mod opblødning eller udtørring. De opgravede materialer skal 

desuden søges opdelt og henlagt i hhv. egnet og ikke egnet depot af hensyn til opnå-

else af hensigtsmæssig genindbygning. Opdelingerne kan fremgå af den geotekniske 

rapport eller jordhåndteringsplanen, som entreprenøren skal respektere. 

 

Tilsynet kan forlange, at entreprenøren indbygger de opgravede materialer kontinuer-

ligt, uden at der betales særskilt herfor. 

 

Hvor ledninger er placeret i befæstede arealer, må entreprenøren påregne, at skulle 

indbygge de opgravede materialer kontinuerligt, uden at der kan kræves ekstrabeta-

ling herfor. Det skal ved sådanne ledningsstrækninger forudsættes, at der af hensyn 

til trafikafviklingen kun kan accepteres op til 30 meter åbentstående ledningsgrav. 

 

Ledningsgravens tværsnit skal tilpasses rørtype, rørdimension og arbejdsmetode. 

 

Hvor ledningsgraven etableres i opbrudte asfaltarealer, andre befæstede arealer og 

hvor udskiftning af det opgravede materiale er nødvendig, skal ledningsgraven afsti-

ves minimum ved anvendelse af gravekasse(r). 



Provas – Haderslev Forsyningsservice a/s Side 48 
Udbudsforskrifter for anlægsarbejde Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB)  
 

 
 August 2019 

 

Ledningsgravens bundbredde skal i denne situation begrænses til den i DS 475, tabel 

V 2.5a anførte, med mindre der etableres flere ledninger i fællesgrav eller lednings-

specifikke forhold gør en anden bredde nødvendig. 

 

Entreprenøren skal påregne, at opgravninger omkring eksisterende ledninger og kab-

ler udføres ved håndgravning. 

 

Prøvehuller: 

Hvor der i henhold til SAB, projekttegningerne eller under entreprisearbejdet kommer 

på tale at eftersøge og verificere eksisterende fremmedledningers placering, skal en-

treprenøren etablere prøvehul jf. FAB afsnit 9.6.3. 

 

TAG: 

I enhedspriserne for brønd- og ledningsarbejdet skal opgravning, nødvendig hånd-

gravning m.m. og alle ydelser i forbindelse hermed være indregnet.  

 

Ved opgravning under befæstede arealer med sammenhængende belægninger 

herunder belægningssten (Opbrydning afregnes særskilt jf. afsnit 2.2), skal enhedspri-

serne indeholde alle omkostninger fra afgravning af eksisterende makadam og 

ubundne bærelag af SG og BS, opgravning til bund af ledningsgrav, etablering af af-

retningslag, omkringfyldning af ledninger og brønde, afslutning med tilfyldning til un-

derkant nye ubundne bærelag, endvidere komprimering, afstivning af ledningsgrav og 

tørholdelse. 

 

Enhedspriserne skal endvidere indeholde tilslutning til nye/eksisterende ledninger og 

brønde, samt opgravning og bortskaffelse af gamle ledninger og brønde i tracéet. 

 

Enhedspriserne skal endvidere indeholde håndtering af det opgravede materiale fra 

opgravning, læsning, mellemdeponering inkl. transport tur/retur, læsning og genind-

bygning, herunder nødvendig afdækning i mellemdepot. 

 

Bortskaffelse at overskydende materialer afregnes jf. TBL afsnit 3.7. 

 

Ved opgravning for brønde og ledningstracér i ubefæstede arealer, som f.eks. 

SG belægning eller overjord, skal enhedspriserne indeholde alle ovenstående arbejder 

samt arbejder beskrevet i FAB afsnit 2.3, og gælder fra eksisterende terræn og til un-

derkant af evt. nye ubundne bærelag hhv. til og med retablering af overjord jf. afsnit 

2.3. 

 

Prøvehuller afregnes jf. poster i TBL afsnit 9.6.3. 

 

3.0.3 Tørholdelse af ledningsgrav 

Ledningsgravens bund skal sikres mod opblødning hidrørende fra nedbør, tilstrøm-

mende overfladevand, vand fra evt. brudte ledninger og mindre grundvandstilstrøm-

ning. 

 

Der vil ikke blive ydet særskilt betaling for tørholdelse af ledningsgraven forårsaget af 

manglende eller dårligt udførte interimsforanstaltninger ved opretholdelse af eksiste-

rende afvandingsledningers funktion eller gener og ulemper afledt heraf. 

 

Det vil være tilladt at bortlede vandet gennem den allerede lagte rørledning, såfremt 

denne ikke afleder til spildevandssystemet eller en følsom recipient. Mudder, grus m.v. 

skal hindres i at blive afledt ved hjælp af et filter eller sandfang. 
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Såfremt filteret eller sandfanget ikke tilbageholder materialerne, skal der straks udfø-

res en spuling af ledningen under samtidig opsugning ved en nedstrøms beliggende 

brønd. 

 

Anden form for grundvandssænkning må kun iværksættes efter nærmere aftale med 

tilsynet med hensyn til metode og omfang.  

 

På strækninger med stor grundvandstilstrømning, ved f.eks. sandede jordarter, påreg-

nes tørholdelsen suppleret med ekstra dykpumper eller ved hjælp af et sugespidsan-

læg jf. FAB afsnit 9.3 hhv. 9.4. 

 

TAG: 

Tørholdelse af ledningsgrav med indtil 2 pumper skal være indeholdt i enhedspriserne 

for brønd- og ledningsarbejder. Dette gælder såvel opstilling, drift og eventuelt leje af 

pumpe, der placeres i et ral- eller singelsdræn i udgravningen. 

 

I tilbuddet skal der ligeledes være indregnet udgifter i forbindelse med bortledningen 

af det oppumpede vand inden for en afstand af 50 m fra oppumpningsstedet. 

 

Overfladevand berettiger ikke til ekstra betaling for gener og lænsning. 

 

3.0.4 Afstivning 

Almindelig afstivning: 

Entreprenøren skal udføre afstivning af ledningsgraven ved anvendelse af gravekasse i 

følgende tilfælde: 

 

A. Hvor dette er påkrævet af hensyn til de ansattes sikkerhed og sundhed. 

B. Hvor der er risiko for at påføre skade på nærtliggende nedgravet forsyningsin-

stallation, nærtliggende belægning eller bygning. 

C. Ved andre forhold som angivet i SAB. 

 

Såfremt andre forhold, f.eks. jordens beskaffenhed nødvendiggør anvendelsen af gra-

vekasse eller anden form for afstivning, kan bygherren til enhver tid kræve, at entre-

prenøren benytter gravekasse eller særlig afstivning i forbindelse med brønd- og led-

ningsarbejderne jf. FAB afsnit 9.8. 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger til almindelig afstivning jf. ovennævnte pkt. A – C, skal være 

indeholdt i enhedspriserne for brønd- og ledningsarbejdet.  

 

Enhedsprisen skal omfatte anvendelse af gravekasse(r) til en indvendig bredde af ind-

til 2.50 m og en længde på minimum 4,0 m inkl. levering, nedsætning, længdeflyt-

ning, midlertidig tilfyldning langs yderside, optagning samt gener fra. f.eks. eksiste-

rende forsyningsledninger som forekommer i ledningstracéen. 

 

3.0.5 Rørlægning 

Generelt: 

Rørlægningsarbejdet omfatter sædvanligvis alle de til entreprisens færdiggørelse nød-

vendige arbejder, f.eks. levering af materialer, rørlægning, tilslutning til eksisterende 

eller nye afvandingssystemer, stikledningsarbejder, afmærkning af knækpunkter på 

ledninger for opmåling m.m. 

 

Hvis der i udbudsmaterialet ikke er krævet andet, lægges ledninger nøjagtigt retlinet 

vertikalt såvel som horisontalt mellem de forudsatte brønde eller bøjninger. Alle led-

ninger med muffesamlinger etableres med muffen mod løbsretningen og spidsenden 

med løbsretningen. 
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De på projekttegningerne herunder længdeprofiler anførte projektkoter refererer til 

brønde og ledningers bundløb. 

 

Rørtyper, dimensioner, fald m.m. vil fremgå af SAB, TBL og/eller projekttegningerne. 

 

Ved lægning af hovedledninger skal der anvendes laser, hvor dette er teknisk muligt. 

 

Rørmaterialerne må ikke på noget tidspunkt lide overlast. 

 

Hvor rørlægningsarbejdet kræver tilslutning til en eksisterende brønd, skal entrepre-

nøren ved nødvendig afstivning eller frigravning sikre, at brønden ikke skrider ud i den 

åbne ledningsgrav pga. bagved liggende jord - eller trafikbelastning. 

 

Uddannelsesmæssige krav til rørlæggeren: 

Den person, der praktisk udfører rørlægningsarbejde i ledningsgraven (rørlæggeren), 

skal opfylde et af følgende uddannelseskrav: 

 

• Have uddannelsesbevis fra AMU-systemet som kloakrørlægger. 

• Have uddannelsesbevis fra AMU-systemets uddannelse af anlægsarbejdere, kloa-

kering trin I og II. 

• Have bestået kloakmesterprøvens praktiske del. 

• Have svendebrev som struktør eller brolægger 

• Have gennemført kurser med minimum samme indhold som i uddannelsen til 

kloaklægger. 

 

Det er et krav, at enten entrepriselederen, formand/arbejdsleder eller dem person 

som praktisk udfører rørlægningsarbejdet er uddannet autoriseret kloakmester. Så-

fremt rørlæggeren ikke er autoriseret kloakmester, skal hans arbejde dagligt synes af 

en sådan. 

 

Såfremt entreprisen omfatter certifikatsvejsning af rør, skal den person som udfører 

dette være USME-certificeret svejser. 

 

Inden indgåelse af kontrakt skal entreprenøren oplyse navnet på de rørlæggere, der 

skal udføre rørlægningsarbejdet og evt. certifikatsvejsning, og forelægge dokumenta-

tion for deres uddannelse iht. ovenstående uddannelseskrav. 

 

Udførelse: 

I forbindelse med ledningsarbejderne skal entreprenøren sørge for, at knækpunkter på 

samtlige ledninger kan opmåles af det af bygherren engagerede landinspektørfirma. 

Dette også når tilfyldning af ledningsgraven er sket. Entreprenøren skal således ved 

hvert enkelt knækpunkt på ledningerne placere et lodretstående ø110 mm pejlerør (u-

PVC), hvorigennem landinspektørfirmaet kan foretage opmåling ved nedstik til rørtop-

pen. Entreprenøren skal afproppe pejlerør og fjerne disse efter opmåling. Manglende 

eller jordfyldte pejlerør anses som en mangel ved arbejdet. 

 

Hvor f.eks. trykledninger etableres med kurver, skal entreprenøren etablere lodretstå-

ende plastrør hver gang ledningens vertikale eller horisontale retning er ændret med 

+/- 0,25 m. 

 

Rør må ikke lægges på frossen, opblødt eller ringe bæredygtig eller sætningsfarlig 

bund. 

 

Etablering af udjævningslag, støttelag og omkringfyldning i henhold til normens krav 

betragtes som værende en integreret del af rørlægningsydelsen. 
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Entreprenøren skal afproppe blinde ledninger og fjerne eksisterende ubenyttede kloak-

ledninger i det omfang, disse bliver frilagt ved udgravning for det nye anlæg. 

 

Betonledninger: 

Betonrør lægges i henhold til DS 437 og DS 475.  

 

Entreprenøren skal som udgangspunkt påregne at skulle etablere udjævningslag, støt-

telag og omkringfyldning med tilkørt bundsikringssand. Entreprenøren kan dog etab-

lere udjævnings- og støttelag og foretage omkringfyldning med den opgravede jord, 

såfremt han ved prøveudtagning og sigteanalyse dokumentere, at jorden opfylde de i 

DS 437 afsnit 5.2.4, 5.2.5 og 5.2.6 anførte materialekrav 

 

Udjævnings- og støttelag komprimeres, så der opnås en komprimeringsgrad på min. 

95 % Vibrations-indstampning. 

 

Alle betonledninger herunder grenrør, overgangs- og formstykker skal udføres iht. 

DS/EN 1916 og DS 2420-1. 

 

Betonrør skal opfylde kravene til rør med samling i høj samlingsklasse jf. DS 421. 

 

Betonrør skal leveres i ”skærpet kontrolklasse”, hvilket medfører, at rørene ud- og 

indvendig skal være jævne, glatte og ikke må have fejl på muffer eller spidsender, ej 

heller fejl udbedret på fabrikken (svummet) eller lignende. 

 

Samlingsklassen indebærer bl.a. krav til maksimale bagspalter, hvorfor opmærksom-

heden skal henledes på rørleverandørens deklarationer og DS 421, afsnit 4.1. Ved af-

leveringen må bagspalten i samlingen højst udgøre 2/3 af den maksimalt tilladelige 

vinkelafvigelse/bagspalte. 

 

Såfremt rør eller brønde beskadiges under transporten, skal skaden meddeles til tilsy-

net, som herefter afgør, om reparation må foretages. Det må påregnes, at reparation 

ikke vil blive tilladt, såfremt skaden berører gummiringens leje, rørets spidsende eller 

skader, der vedrører gennemgående revner. Hvis tilladelse gives, bortfalder entrepre-

nørens ansvar for lednings styrke, holdbarhed, tæthed mv. ikke. 

 

Rørenes styrke skal på tilsynets anmodning dokumenteres i forhold til de aktuelle læg-

ningsforhold.  

 

Det bemærkes at synlige skader/indsivning der konstateres ved TV-inspektion, ikke 

accepteres og vil medføre krav om udbedring/udskiftning. 

 

Udvendigt cirkulære rør lægges normalt, så der tilvejebringes en normal understøt-

ning. Dette svarer til, at der skal opnås en ensartet understøtning langs omkredsens 

nederste sjettedel (60) i hele rørets længde. 

 

På nogle strækninger kan det jf. SAB være angivet, at der skal udføres forbedret un-

derstøtning. Dette svarer til en ensartet understøtning langs omkredsens nederste 

fjerdedel (90) i hele rørets længde. 

 

I rørlægningsarbejdet indregnes etablering af et udjævningslag og støttelag af tilkørt 

grus i henhold til normernes krav. 

 

Præfabrikerede betonrør og betonbrønde/brøndgods skal have en lagringstid på min. 4 

uger (28 dage) inden de leveres til arbejdspladsen. Ved levering på pladsen skal samt-

lige rør gennemgås for bl.a. skader, afskalninger og datomærkning. Entreprenøren 

skal således planlægge leverancerne, så der ved opstart er produceret betonrør og 

brønde i så god tid, at lagringstiden er overholdt. 
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Plastledninger: 

Plastledninger lægges i henhold til DS 430 og DS 475. 

 

Entreprenøren skal som udgangspunkt påregne at skulle etablere udjævningslag og 

omkringfyldning med tilkørt bundsikringssand. Entreprenøren kan dog etablere udjæv-

ningslag og foretage omkringfyldning med den opgravede jord, såfremt han ved prø-

veudtagning og sigteanalyse dokumentere, at jorden opfylde de i DS 430 afsnit 5.2.3 

og 5.2.4 anførte materialekrav 

 

Udjævningslag komprimeres, så der opnås en komprimeringsgrad på min. 95 % Vi-

brations-indstampning (VIP) . 

 

Såfremt intet andet fremgår af SAB, er normalt kontrolniveau gældende. 

 

For kloaktrykledninger gælder, at samtlige bøjninger skal forankres efter rørleveran-

dørens anvisninger. 

 

Rensning: 

Umiddelbart forud for bygherrens afsluttende TV-inspektion skal entreprenøren sørge 

for, at der er gennemført en højtryksspuling af samtlige anlagte ledninger, herunder 

stikledninger fra skelbrønde. Endvidere skal entreprenøren samtidig sørge for, at 

samtlige anlagte brønde, herunder skelbrønde tømmes ved slamsugning. Desuden 

tømmes samtlige eksisterende vejafvandingsbrønde inden for arbejdsarealerne ved 

slamsugning. 

 

Kontrol: 

Kontrolmetode, frekvens af prøver, acceptkriterier samt krav til dokumentation af led-

ningsfald, ledningslængde, koter og fri afstand mellem ledninger er angivet i FAB bilag 

1. 

 

TAG: 

I ledningspriserne skal samtlige arbejder og leverancer være indbefattet. Alle tilslut-

ninger ved nye og eksisterende ledninger og brønde samt det nødvendige antal bøj-

ninger, grenrør, overgangsstykker og lignende skal være indeholdt.  

 

Ledningsprisen for betonledninger skal indeholde samtlige arbejder og leverancer i for-

bindelse med levering og etablering af tilkørt grus i udjævnings- og støttelag. Jord 

som fortrænges ved etablering af udjævnings- og støttelag af tilkørt grus betragtes 

som ”overskudsjord”, og omkostningerne til bortskaffelse heraf afregnes jf. poster i 

TBL afsnit 3.7. 

 

Ledningsprisen for plastledninger skal indeholde samtlige arbejder og leverancer i for-

bindelse med levering og etablering af tilkørt bundsikringssand i udjævningslag og 

omkringfyldning til mindst 0,10 m over ledningstop. Jord som fortrænges ved etable-

ring af udjævningslag og omkringfyldning med tilkørt bundsikringssand betragtes som 

”overskudsjord”, og omkostningerne til bortskaffelse heraf afregnes jf. poster i TBL af-

snit 3.7. 

 

Endvidere skal ledningsprisen omfatte trykspuling og rensning af ledninger og brønde 

ved arbejdets afslutning, samt etablering af lodretstående plastrør for opmåling af ret-

ningsændringer på ledninger. 

 

De i TBL angivne ledningsdybder afregnes fra bundløb til eksisterende terræn, mens 

brønddybder regnes fra bundløb til dækseloverside. 

 

Såfremt den opgravede jord måtte have en kvalitet, så den kan anvendes som udjæv-

nings- og støttelag eller til omkringfyldning, forbeholder bygherren sig ret til dekort i 
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ledningsprisen modsvarende entreprenørens sparede udgift til køb af bundsikringssand 

hhv. grus. 

 

3.0.6 Afløb fra eksisterende ledninger 

Hvor arbejdet omfatter udskiftning eller gennemgravning af eksisterende ledningsan-

læg, der er i brug, skal entreprenøren påregne midlertidig afpropning af ledningerne 

og overpumpning af det heri førte vand. 

 

Det er entreprenørens ansvar, at der ikke pga. kloakeringsarbejdet forekommer over-

svømmelser i tilstødende huse eller kældre pga. mangelfuld overpumpning eller af-

propning af afløbsledninger (regn-, dræn- eller spildevandsledninger), som er i drift. 

 

Hvor svigt i overpumpningen kan give anledning til oversvømmelser og lignende ska-

der, skal overpumpningsanlægget være forsynet med højvandsalarm og fjernovervåg-

ningsinstallation, og der skal etableres nødstrømsanlæg. Til imødegåelse af pumpeha-

vari og brud på rørforbindelser m.m. skal der på arbejdspladsen ligeledes forefindes 

dublerings- og reservemateriel for de vigtigste komponenter i det etablerede over-

pumpningsanlæg. 

 

Entreprenøren har ansvaret for overpumpningsanlæggets etablering og drift i såvel 

som udenfor arbejdstid samt i evt. stilstandsperioder og skal indregne fornødent tilsyn 

og overvågning inkl. tilkaldevagt. 

 

Hvor ledningsarbejdet omfatter løbende udskiftning af en eksisterende afløbsledning i 

brug, skal entreprenørens tilbud indeholde nødvendig overpumpning af "vand" i ho-

vedledning såvel som tilsluttede stikledninger under arbejdets udførelser. 

 

Ved arbejdsdagens afslutning skal entreprenøren etablere en solid interimistisk rørfor-

bindelse mellem eksisterende og nyetableret ledning, såfremt overpumpningen ikke 

opretholdes. 

 

TAG: 

Afpropning, interimistiske rørforbindelse og overpumpning af vand i eksisterende 

kendte ledninger skal være indeholdt i enhedspriserne for brønd- og ledningsarbejdet. 

 

Afpropning og overpumpning af vand fra ledninger som ikke har været entreprenøren 

bekendt afregnes som aftalt ydelse jf. TBL afsnit 9.3. 

 

3.0.7 Omkringfyldning og tilfyldning 

Generelt: 

Tilfyldning udføres iht. DS 430, DS 437 og DS 475. De opgravede materialer skal i 

størst mulig omfang genindbygges. 

 

Tilsynet afgør, om ledninger skal synes, forinden omkringfyldning og tilfyldning finder 

sted. 

 

Graven tilfyldes umiddelbart efter, at kontrolarbejdet er udført. 

 

Komprimering: 

Entreprenøren skal have egnet komprimeringsmateriel til disposition. 

 

Komprimering af ledningernes omkringfyldning skal ske med omhu. Entreprenøren vil 

blive holdt ansvarlig for enhver beskadigelse af ledninger forårsaget af komprime-

ringsarbejdet. 

 

Ved tilfyldning af entreprisens første etablerede ledningsstrækning udfører entrepre-

nøren komprimering med det komprimeringsmateriel og det antal overkørsler, som 
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han finder tilstrækkeligt for opnåelse af den i FAB bilag 4 foreskrevne komprimerings-

grad. Størrelsen af det anvendte komprimeringsmateriel skal i samråd med tilsynet 

vælges, så komprimeringen ikke påføres skade på det etablerede ledningsanlæg eller 

bygninger på eller i nærheden af arbejdsarealet.  

 

Den opnåede komprimering efterviser entreprenøren ved udførelse af 1 komprime-

ringskontrol i omkringfyldnings- og tilfyldningsmaterialet omfattende 5 delprøver i 

hvert af de 2 materialer, placeret jævnt fordelt over ledningsstrækningen.  

 

Godtgør komprimeringskontrollen forskriftsmæssig komprimering, fortsætter entrepre-

nøren afvandingsarbejdet med den anvendte indbygningsprocedure.  

 

Kan forskriftsmæssig komprimering ikke eftervises, skal entreprenøren i samråd med 

tilsynet ændre komprimeringsmateriellet eller antallet af overkørsler og udføre en for-

nyet komprimeringskontrol. Denne procedure gentages indtil, forskriftsmæssig kom-

primering eftervises i omkringfyldnings- såvel som tilfyldningsmaterialet.  

 

Såfremt tilfyldningsjordens sammensætning ændrer sig under afvandingsarbejdets 

fremdrift, skal entreprenøren revurdere komprimeringens udførelse og det anvendte 

komprimeringsudstyrs anvendelighed. 

 

I eksisterende og fremtidige vej-, sti-, parkeringsarealer og lignende arealer, hvor 

sætninger skal undgås, skal entreprenøren udvise forøget omhyggelighed med kontrol 

af den opgravende råjords egnethed for genindbygning såvel som dens komprimering. 

 

Hvor anlægsdele er anbragt i åbne og ubefæstede arealer forudsættes tilfyldningen 

normalt at kunne ske med den opgravede råjord. Den mest sandede del skal fortrins-

vis anvendes omkring ledningsanlægget. 

 

Kontrolmetode, frekvens af prøver, acceptkriterier samt krav til dokumentation af 

komprimeringen for såvel omkringfyldning som tilfyldning er angivet i FAB bilag 1.  

 

Udskiftning: 

Såfremt det opgravede råjord efter entreprenørens vurdering er uegnet til genindbyg-

ning, skal tilsynet kontaktes for aftale om udskiftning med tilkørt bundsikringssand. 

Det tilkørte bundsikringssand skal være af en kvalitet som beskrevet jf. FAB afsnit 

5.2.1 og udskiftningsmængderne opgøres jf. FAB afsnit 9.5.1. 

 

Sætninger: 

Entreprenøren er i garantiperioden ansvarlig for sætninger af terræn og vejbefæstelse 

over udgravninger som følge af mangelfuld tilfyldning og komprimering. 

 

Ved eventuelle sætninger eller skader i afhjælpningsperioden skal entreprenøren 

straks efter bygherrens påtale udføre de fornødne efterreparationer. 

 

Entreprenøren bærer ansvaret for eventuelle følger af sådanne ulemper. Hvor der fo-

religger en øjeblikkelig fare, er bygherren berettiget til for entreprenørens regning at 

udføre fornødne reparationer. 

 

TAG: 

Alle ydelser vedrørende omkringfyldning og tilfyldning inkl. komprimeringskontrol skal 

være indeholdt i ledningspriserne. 

 

Endvidere skal der indregnes kontinuerlig indbygning af materialer, dersom tilsynet 

skønner det nødvendigt for at opnå komprimeringskravene. 

 

Udskiftning af ikke indbygningsegnet tilfyldningsmateriale afregnes jf. TBL afsnit 9.5.1. 
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3.0.8 TV-inspektion 

Generelt: 

Bygherrens tilsyn foranstalter en afsluttende TV-inspektion af samtlige anlagte gravi-

tationsledninger som kontrol af det udførte arbejde dog således, at det som udgangs-

punkt alene er hovedledningerne som TV-inspiceres. 

 

Det forudsættes, at der gennemføres én samlet TV-inspektion når alle rørlægningsar-

bejder er afsluttede, medmindre andet fremgår af SAB. 

 

Såfremt belægningsarbejderne udføres etapevis gennemføres TV-inspektionen forud 

for hver enkelt etape jf. SAB. 

 

Der er entreprenørens ansvar, at belægningsarbejder eller lignende ikke igangsættes 

før det via TV-inspektion er dokumenteret, at rørlægningsarbejdet er udført forskrifts-

mæssigt. 

 

Kontrol: 

Acceptkriterierne for nyanlagte og renoverede ledninger er fastlagt i henhold til 

DANVAS vejledning nr. 92, af januar 2014, Acceptkriterier, Vurdering af nye og forny-

ede ledninger ved TV-inspektion. Acceptkriterierne fremgår af FAB bilag 2. 

 

Kasseres en ledningsstrækning iht. acceptkriterierne, er entreprenøren pålagt at fore-

lægge bygherren en plan for udbedring af de observerede skader, så ledningsstræk-

ningen kan godkendes iht. acceptkriterierne. 

 

Når eventuelle skader er udbedret skal dette dokumenteres ved fornyet TV-inspektion. 

Den fornyede TV-inspektion skal gennemføres for hele brøndstrækninger. 

 

TAG: 

Højtryksspuling og slamsugning skal være indeholdt i enhedspriserne for brønd og led-

ningsarbejdet. 

 

Omkostningerne forbundet med TV-inspektion afholdes af bygherren, såfremt led-

ningsarbejdet er udført uden uacceptable observationer. 

 

Såfremt der ved TV-inspektionen konstateres uacceptable observationer og/eller spu-

ling og slamsugning ikke er gennemført tilfredsstillende, afholder entreprenøren alle 

omkostninger forbundet med fornyet TV-inspektion frem til at ledningen kan godken-

des af bygherren. 

 

Ovennævnte ekstra TV-inspektioner skal udføres af det TV-inspektionsfirma, som byg-

herrens tilsyn oprindeligt engagerede til TV -inspektionen. 

 

 

3.1 Gravitationsledninger 

 

3.1.1 Betonrør 

Betonrør med tilhørende komponenter skal være CE-mærkede og opfylde kravene be-

skrevet i: 

 

• DS/EN 1916: 2004  Betonrør og formstykker. 

• DS2420-1: 2008. Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stål-

fibre - Supplement til DS/EN 1916 

 

De specifikke krav fremgår af FAB bilag 7. 
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Overensstemmelse med kravene i standarderne og i bilag 8 skal på bygherrens an-

modning dokumenteres enten ved fremvisning af prøvningsrapporter fra et anerkendt 

prøvningsinstitut eller ved dokumentation af frivillig 3. parts kontrol. Dokumentationen 

skal være på dansk. 

 

TAG: 

Ved tilbudsgivning afgives tilbud pr. ledningsstrækning inkl. alle på strækningen nød-

vendige grenrør, bøjninger, reduktioner og tilslutning til brønde og bygværker. 

 

3.1.2 Plastrør 

Små plastrør ≤ Ø300 mm 

Rør med en indvendig diameter på 300 mm eller mindre skal være glatte PVC-U, PE 

eller PP rør kl. SN8 leveret i rørlængder á maksimal 3 meter. Glatte rør med rørvæg 

opbygget af komposit-materiale accepteres ikke. 

 

Ovennævnte rørtyper med tilhørende komponenter skal opfylde kravene beskrevet i: 

 

• DS/EN 1401: 2009. PVC-U-rørsystemer til gravitationsafløbsledninger i 

jord. 

• DS/EN 1852: 2009. Plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger i jord - 

Polypropylen (PP). 

• DS/EN 12666-1+A1: 2011 Plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger lagt i 

jord - Polyethylen (PE) - Del 1: Specifikationer for rør, 

fittings og systemet. 

 

Store plastrør > Ø300 mm 

Rør med en indvendig diameter større end 300 mm skal være glatte PVC-U, PE eller PP 

rør kl. SN8 eller PVC-U, PE eller PP strukturrør kl. SN8 eller rør af glasfiber armeret 

polyester (GAP), stivhedsklasse SN5000/PN1, leveret i rørlængder á maksimal 3 meter.  

 

Ovennævnte rørtyper med tilhørende komponenter skal opfylde kravene beskrevet i: 

 

• DS/EN 1401-1: 2019. Plastrørssystemer til trykløse jordlagte afløb – PVC-U, 

Del 1: Specifikationer for rør, formstykker og rørsy-

stemerne.  

• DS/EN 1852-1: 2018. Plastrørssystemer til trykløse jordlagte dræn og afløb 

– Polypropylen (PP). Del 1: Specifikationer for rør, 

formstykker og rørsystemet. 

• DS/EN 12666-1+A1: 2011 Plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger lagt i 

jord - Polyethylen (PE) - Del 1: Specifikationer for rør, 

fittings og systemet. 

• DS/EN 13476-1: 2018. Plastrørssystemer til trykløse jordlagte dræn og afløb 

– Rørsystemer af PVC-U, PP og PE med profileret rør-

væg – Del 1: Generelle krav og ydeevnekarakteri-

stika. 

• DS/EN 13476-3: 2018. Plastrørssystemer til trykløse jordlagte dræn og afløb 

– Rørsystemer af PVC-U, PP og PE med profileret rør-

væg – Del 3: Specifikationer for rør og formstykker 

med glat indvendig og profileret udvendig overflade 

og for rørledningssystemet, type B.  
• DS/EN 14364: 2013 Plastrørsystemer til dræn og kloakering med eller 

uden tryk - Glasfiberforstærket hærdeplast (GRP) ba-

seret på umættet polyesterharpiks (UP) - Specifikatio-

ner for rør, fittings og samlinger. 
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De specifikke krav fremgår af FAB bilag 8, som indeholder specifikationer svarende til 

Nordic Polymark samt minimumskrav opstillet af PROVAS – Haderslev Forsyningsser-

vice a/s.  

 

Overensstemmelse med kravene i standarderne skal på bygherrens anmodning doku-

menteres enten ved fremvisning af prøvningsrapporter fra et anerkendt prøvningsin-

stitut eller ved dokumentation af frivillig 3. parts kontrol. Dokumentationen skal være 

på dansk. 

 

Såfremt andre rørtyper end de ovenfor anførte kan anvendes, vil dette fremgå af SAB. 

 

TAG: 

Ved tilbudsgivning afgives tilbud pr. ledningsstrækning inkl. alle på strækningen nød-

vendige grenrør, bøjninger, reduktioner og tilslutning til brønde og bygværker. 

 

 

3.2 Trykledninger 

 

3.2.1 Plastrør 

Generelt: 

Plastrør med tilhørende rørkomponenter skal opfylde kravene beskrevet i: 

 

• DS/EN ISO 1452: 2010. Plastrørsystemer til vandforsyning og til jordlagte og til  

ikke jordlagte ledninger til dræn og afløb under tryk – 

Hård polyvinylchlorid (PVC-U). Del 1-4. 

• DS/EN 12201: 2011. Plastrørsystemer til vandforsyning samt til dræn og afløb 

under tryk - Polyethylen (PE). Del 1-4. 

 

Overensstemmelse med kravene i standarderne skal på bygherrens anmodning doku-

menteres enten ved fremvisning af prøvningsrapporter fra et anerkendt prøvningsin-

stitut eller ved dokumentation af frivillig 3. parts kontrol. Dokumentationen skal være 

på dansk. 

 

Der skal anvendes PVC-U PN10 trykrør eller PE PN10 trykrør som nærmere beskrevet i 

SAB. 

 

PVC-U trykrørs udvendige overflade skal fremstå i farven grå. 

 

PE-trykrørs udvendige overflade skal fremstå i farven brun, sort eller sort med langs-

gående brune striber. 

 

Svejsemetodik – stuksvejsning af PE trykrør: 

PE trykledninger sammensvejses, hvor det er teknisk mulig med stuksvejsemaskine 

iht. de i DS/INF 70-2 beskrevne arbejdsfaser og rørleverandørens anvisning. 

 

Såfremt indvendige svejsevulster ønskes fjernet, vil dette være angivet i SAB. 

 

Svejsearbejdet skal foregå tørt, i læ for blæst og ikke ved temperaturer under fryse-

punktet. Om nødvendig skal entreprenøren udføre svejsning i opstillet telt eller contai-

ner og afproppe frie rørender for at forhindre træk gennem rør (skorstenseffekt). 

 

Visuel kontrol: 

Når en stuksvejsning er afkølet, skal plastsvejseren udføre visuel kontrol af sammen-

føjningens form og regelmæssighed iht. DS/INF 70-3, Afsnit 4 – Retningslinjer for be-

dømmelse.  
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Svejsevulstens bredde måles og sammenholdes med den for svejsningen anviste mak-

simums- og minimumsbredde. Måleresultatet noteres i nedenfor nævnte svejseproto-

kol. 

 

Såfremt svejsningen ikke kan godkendes i henhold til ovennævnte retningslinjer for 

bedømmelse skal den kasseres ved bortskæring og fornyet svejsning af de renskårne 

rørender. 

 

Mærkning: 

Plastsvejseren skal mærke samtlige stuksvejsninger for at muliggøre senere identifika-

tion. Mærkningen skal ske ved prægning eller påskrift af data vedrørende udføreren, 

dato osv. enten i klar tekst eller kode iht. DS/INF 70-4, Del 1. 

 

Svejseprotokol: 

Plastsvejseren skal udføre skriftlig protokol for samtlige udførte stuksvejsninger iht. 

DS/INF 70-4, Del 2 og Del 3. Svejseprotokollen skal som minimum indeholde de op-

lysninger, som fremgår af den i FAB bilag 10 viste svejseprotokol. Svejseprotokoller 

skal på anmodning udleveres i kopi til tilsynet og afleveres ved entreprisens afslutning 

indsat i KS arkivmappe 1, som en del af entreprenørens kvalitetsdokumentation. 

 

Procedureprøvning: 

Bygherren ønsker som option at kunne anmode plastsvejseren om at udføre en proce-

dureprøve i henhold til DS/INF 70-7. 

 

Plastsvejseren skal acceptere bygherrens og tilsynets tilstedeværelse under procedu-

reprøven på anmodning orienterer tilsynet om anvendt svejsemetodik, kontrolproce-

durer, acceptkriterier m.v. Ved prøvningens afslutning skal plastsvejseren på anmod-

ning gennemgå den udarbejdede skriftlige dokumentation. 

 

Destruktiv prøvning af udførte proceduresvejsninger udføres iht. DS/INF 70-5 af et af 

entreprenøren uafhængigt anerkendt prøvningsfirma, som på anmodning kan doku-

mentere at råde over fornøden erfaring, ekspertise og prøvningsudstyr. 

 

Dokumentation for procedureprøvning samt destruktiv prøvning af proceduresvejsnin-

ger skal udleveres i kopi til tilsynet snarest mulig efter prøvningen og afleveres ved 

entreprisens afslutning indsat i KS - arkivmappe 1, som en del af entreprenørens kva-

litetsdokumentation. 

 

Kontrol af stuksvejseudstyr: 

Anvendt stuksvejsningsudstyr skal inden for de seneste 12 måneder, inden kontrollen, 

være kontrolleret i henhold til DS/INF 70-6. Prøvningsrapport skal inden igangsætning 

af svejsearbejdet udleveres i kopi til tilsynet og afleveres ved entreprisens afslutning 

som en del af entreprenørens kvalitetsdokumentation. 

 

Termometer som anvendes til temperaturkontrol på stuksvejsemaskinens varmespejle 

skal inden for de seneste 12 måneder være kalibreret på et af entreprenøren uaf-

hængigt anerkendt prøvningsfirma, som på anmodning kan dokumentere at råde over 

fornøden erfaring, ekspertise og prøvningsudstyr. 

 

Kalibreringsrapport skal inden igangsætning af svejsearbejdet udleveres i kopi til tilsy-

net og afleveres ved entreprisens afslutning som en del af entreprenørens kvalitetsdo-

kumentation. 

 

Svejsemetodik – elektromuffesvejsning af PE trykrør: 

Hvor det af montagemæssige og fysiske årsager ikke er mulig at foretage stuksvejs-

ning anvendes elektrosvejsemuffer. 
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Svejsning af trykledninger med lille rørdiameter (spolede rør) kan desuden være tilret-

telagt ved anvendelse af elektrosvejsemuffer, som nærmere beskrevet i SAB. 

 

Elektromuffesvejsningen skal udføres i henhold til den brugsanvisning, som elektro-

svejsemuffens fabrikant har udarbejdet. Entreprenøren skal anvende samme type 

svejsemaskine, som er foreskrevet af elektrosvejsemuffefabrikanten. 

 

Hvor det er teknisk muligt, skal der anvendes rørholdere til at holder rør korrekt og 

stabilt fastspændt under svejseprocessen. 

 

Svejsearbejdet skal foregå tørt, i læ for blæst og ikke ved temperaturer under fryse-

punktet. Om nødvendig skal entreprenøren udføre svejsning i opstillet telt og afproppe 

frie rørender for at forhindre træk gennem rør. 

 

Visuel kontrol: 

Når en elektromuffesvejsning er afkølet, skal plastsvejseren udføre visuel kontrol af 

sammenføjningen iht. seneste udgave af Kriterier for visuel bedømmelse af svejste 

PE-rør, Teknologisk Institut.  

 

Såfremt svejsningen ikke kan godkendes i henhold til ovennævnte retningslinjer for 

bedømmelse skal den kasseres ved bortskæring af elektrosvejsemuffen med efterføl-

gende fornyet svejsning af de renskårne rørender. 

 

Mærkning: 

Plastsvejseren skal mærke samtlige elektromuffesvejsninger for at muliggøre senere 

identifikation. Mærkningen skal ske ved prægning eller påskrift af data vedrørende ud-

føreren, dato osv. enten i klar tekst eller kode iht. DS/INF 70-4, Del 1. 

 

Svejseprotokol: 

Plastsvejseren skal udføre skriftlig protokol for samtlige udførte elektromuffesvejsnin-

ger. Svejseprotokollen skal som minimum indeholde de oplysninger, som fremgår af 

den i FAB bilag 10 viste svejseprotokol. Svejseprotokoller skal på anmodning udleve-

res i kopi til tilsynet og afleveres indsat i KS arkivmappe 1 ved entreprisens afslutning 

som en del af entreprenørens kvalitetsdokumentation. 

 

Procedureprøvning: 

Bygherren ønsker som option at kunne anmode plastsvejseren om at udføre en proce-

dureprøve i henhold til DS/INF 70-7. 

 

Plastsvejseren skal acceptere bygherrens og tilsynets tilstedeværelse under procedu-

reprøven, og på anmodning orientere tilsynet om anvendt svejsemetodik, kontrolpro-

cedurer, acceptkriterier m.v. Ved prøvningens afslutning skal plastsvejseren på an-

modning gennemgå den udarbejdede skriftlige dokumentation. 

 

Destruktiv prøvning af udførte proceduresvejsninger udføres iht. DS/INF 70-5 af et af 

entreprenøren uafhængigt anerkendt prøvningsfirma, som på anmodning kan doku-

mentere at råde over fornøden erfaring, ekspertise og prøvningsudstyr. 

 

Dokumentation for procedureprøvning samt destruktiv prøvning af proceduresvejsnin-

ger skal udleveres i kopi til tilsynet snarest mulig efter prøvningen og afleveres ved 

entreprisens afslutning indsat i KS - arkivmappe 1, som en del af entreprenørens kva-

litetsdokumentation. 

 

Uddannelsesmæssige krav til plastsvejsere: 

Svejsearbejdet skal udføres af en person, som gennem uddannelse på en godkendt 

plastsvejseskole har erhvervet DS-svejsepas med påtegning USME i henhold til DS 

2383. Svejsepas skal forevises på tilsynets anmodning, og fotokopi af svejsepasset 
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skal indsættes i KS arkivmappe 1 som en del af entreprenørens kvalitetsdokumenta-

tion. 

 

Trækfast mekanisk samling: 

Hvor ny trykledning skal tilsluttes pumpemanifold eller lignende udført af stål, anven-

des trækfaste mekaniske samling med rustfrie syrefaste bolte som nærmere beskrevet 

i SAB 

 

Forankring af PVC-U trykrør: 

Trykrør af PVC-U forankres ved retningsændring iht. rørleverandørens anvisning. 

 

Ved alle retningsændringer anvendes bøjninger med stor radius. 

 

Advarselsbånd af plast: 

Ved tilfyldning af ledningsgraven skal der 400 mm over trykledningens top udlægges 

et 200 mm bredt plastnet med grøn farve. Plastnettet skal være produceret efter kra-

vene i DS/EN 12613 Visuelt advarselsudstyr af plast til nedgravede kabler og rørled-

ninger. 

 

TAG: 

Afregnings sker pr. lbm. jf. TBL afsnit 3.2.1., idet enhedsprisen skal indeholde alle på 

strækningen nødvendige bøjninger, forankringer, evt. grenrør og tilslutning til pumpe-

station og oppumpningsbrønd. Enhedsprisen skal desuden indeholde omkostninger til 

levering og udrulning af advarselsbånd af plast 400 mm over trykledningens rørtop. 

 

Såfremt bygherren anvender option på udførelse af procedureprøve ved stuk- eller 

elektromuffesvejsning, afregnes pr. prøve jf. post i TBL afsnit 3.2.1. 

 

3.2.2 Tæthedsprøvning 

Tæthedsprøvningen udføres iht. DS 455. Der skal tæthedsprøves med rent vand og i 

”speciel tæthedsklasse” jf. DS 455. 

 

Tæthedsprøvningen udføres af et anerkendt prøvningsfirma.  

 

Tilsynet skal varsles 2 arbejdsdage før prøvningen udføres og gives adgang til at over-

være prøvningen. 

 

Der skal udarbejdes en prøvningsrapport ved anvendelse af FAB bilag 3 for hver tæt-

hedsprøvning uanset resultatet af denne. Kopi af prøvningsrapport fremsendes til til-

synet snarest efter prøvningens afslutning. Original prøvningsrapport indsættes i KS-

arkivmappe 1. 

 

Bygherren forbeholder sig ret til at kassere tæthedsprøvningen såfremt den er udført 

eller dokumenteret mangelfuldt. Entreprenøren skal i en sådan situation foranstalte en 

fornyet prøvning uden udgift for bygherren. 

 

Entreprenøren skal etablere midlertidige afpropninger, ventiler og slangekoblinger på 

hensigtsmæssige steder i ledningssystemet til brug ved påfyldning og bortledning af 

vand samt tilslutning af måleudstyr. 

 

Som sikkerhed for, at eventuelle toppunkter på vandledninger er vandfyldte skal en-

treprenøren ved vandpåfyldningen om nødvendig skylle en rensesvamp gennem den 

ledningssektion, som skal tæthedsprøves. 

 

Entreprenøren skal selv levere vand og foranstalte vandpåfyldning af trykledningen 

med tankvogn. Efter tæthedsprøvning skal entreprenøren aftømme trykledningen og 
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bortskaffe vand vha. slamsuger, såfremt det ikke kan afledes til nærliggende vej-

afvandingsbrønd. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. prøvning jf. TBL post 3.2.2. 

 

Samtlige omkostninger forbundet med eftervisning af trykledningens tæthed inkl. 

skriftlig prøvningsrapport, midlertidig afpropning, levering og fyldning med rent vand 

inkl. eventuel bortskaffelse efter prøvningen skal være indeholdt i tæthedsprøvningens 

enhedspris. 

 

Såfremt ledningens tæthed ikke kan opfylde tæthedskrav jf. DS 455, afholder entre-

prenøren alle omkostninger forbundet med eftersøgning og udbedring af utæthed 

samt fornyet tæthedsprøvning, indtil tæthedskravet er dokumenteret. 

 

 

3.3 Stikledninger 

Ved etablering af stikledninger på regn-, spildevands- eller fællesvandssystem, skal 

der anvendes glatte PVC-U, PE eller PP rør kl. SN8 leveret i rørlængder á maksimal 3 

meter. 

 

Ovennævnte rørtyper med tilhørende komponenter skal opfylde kravene beskrevet i: 

 

• DS/EN 1401-1: 2019. Plastrørssystemer til trykløse jordlagte afløb – PVC-U, 

Del 1: Specifikationer for rør, formstykker og rørsy-

stemerne.  

• DS/EN 1852-1: 2018. Plastrørssystemer til trykløse jordlagte dræn og afløb 

– Polypropylen (PP). Del 1: Specifikationer for rør, 

formstykker og rørsystemet. 

• DS/EN 12666-1+A1: 2011 Plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger lagt i 

jord - Polyethylen (PE) - Del 1: Specifikationer for rør, 

fittings og systemet. 

 

Ved nyanlæg skal stikledninger tilsluttes hovedledninger med grenrør, såfremt disse 

produceres i de pågældende hovedledningsdimensioner. Dog kan der accepteres påbo-

ringer af ledninger, hvis stikledningens diameter er mindre end 40% af hovedlednin-

gens diameter. 

 

Såfremt hovedledning etableres af sammensvejste PE rør ved styret boring, skal stik 

etableres ved at påsvejse PE-grenrør vha. elektrosvejsemuffer. Det benyttede PE-

grenrørs hovedløb skal være udført af samme PE rørtype (dimension og SDR) som an-

vendt ved hovedledningen. Etablering af grenrør må først igangsættes, når de indven-

dige trækspændinger påført hovedledning påføres ifm. den styrede boring, har haft tid 

til at afspænde. 

 

Ved reparations- og renoveringsarbejder eller situationer, hvor en ny stikledning skal 

tilsluttes en eksisterende hovedledning, kan tilslutningen udføres ved påboring. Dette 

forudsætter, at hovedledningens dimension er mindst ø300 mm ved betonrør hen-

holdsvis mindst ø315 mm ved plastrør. 

 

Krav til udførelse ved påboring vil fremgå af SAB. 

 

3.3.1 Stikledning til ejendomme 

Ejendomme tilsluttes normalt hovedafløbssystemet med én spildevandsledning og én 

regnvandsledning, såfremt der er tale om et separatkloakeret opland. Er der tale om 

et fælleskloakeret opland, tilsluttes ejendomme kun med én stikledning til hovedaf-

løbsledningen. 
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Stikledninger udføres som glatte PVC-U eller PP rør kl. SN8. Dimensionerne vil fremgå 

af TBL og/eller projekttegningerne. 

 

For stikledninger gælder samme krav som for hovedledninger mht. udjævnings- og 

støttelag, omkringfyldning og retablering m.v. 

 

Ledningerne føres ca. 1 m ind på den private parcel med et ledningsfald på minimum 

15 ‰ og skal normalt etableres retlinet fra hovedledning til skelbrønd. Dette såfremt 

andet ikke nødvendiggøres af eksisterende faldforhold eller er aftalt med tilsynet. 

 

I forbindelse med etablering af stikledninger skal entreprenøren udvise forøget agtpå-

givenhed mht. eksisterende private hegn, hække, træer m.m., og der skal i enheds-

priserne være indregnet den nødvendige forøgelse af maskin- og håndgravningsarbej-

det. 

 

De eksisterende levende hegn, hække, stensætninger og gærder skal forblive på ste-

det og så vidt muligt undergraves for indførsel af stikledninger. 

 

Arealer indenfor private skel skal retableres til samme udseende som før arbejdet. 

 

Det anbefales således entreprenøren at overveje, om hydraulisk gravemaskine og til-

svarende større maskiner vil kunne anvendes på ledningsstrækninger med indskræn-

ket rådighedsareal. 

 

Aftale om placering af stikledning ved nykloakering eller kloakseparering: 

Hvor der ved nykloakering eller kloakseparering skal etableres ny stikledning på privat 

grund, skal entreprenøren træffer skriftlig aftale med de berørte lodsejere om place-

ringen ved anvendelse af FAB bilag 6. Bygherren har ved projekteringen udarbejdet 

dette bilag for hver af de berørte ejendomme. 

 

Entreprenøren får disse bilag udleveret og har ansvar for at opsøge hver enkelt lods-

ejer for at få bekræftet placeringen ved dennes kvittering på bilag for den pågældende 

grund. Entreprenøren skal påregne, at meget af arbejdet forbundet med indgåelse af 

aftalerne skal ske uden for normal arbejdstid. 

 

Det er entreprenørens ansvar, at der er indgået aftaler med samtlige tilsluttede lods-

ejere forinden den pågældende nye hovedledningsstræk etableres. 

 

Efter etablering af stikledning og eventuel tilhørende skelbrønd skal entreprenøren op-

søge lodsejeren og vha. FAB bilag 6 indhente skriftlig tilfredshedserklæring for retable-

ringen af anvendte arbejds –og rådighedsareal. 

 

Opmålingsskitse: 

Inden stikledningen tildækkes, skal entreprenøren opmåle og nivellere placeringen, og 

udarbejde en opmålingsskitse ved anvendelse af FAB bilag 5. Opmålingsskitsen ind-

sættes i KS-arkivmappe 1. 

 

Opmålingsskitserne skal som minimum indeholde følgende: 
 

• Ejendommens adresse og husnummer samt evt. matr. nr. 

• Markering af skel omkring ejendommen. 

• Markering af bygninger og andre væsentlige kendetegn (eks. større træer) på 

ejendommen. 

• Nordpil. 

• Placering af skelbrønde med omtrentlig målsætning fra faste punkter f.eks. byg-

ninger. 
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• Tydelig markering af om der er tale om regn- eller spildevand (med signatur eller 

farve) 

• Markering af til hvilke(n) skelbrønd(e) ejendommens nuværende afløbssystem er 

tilsluttet og markering af hvilke(n) skelbrønd(e), som er afproppet. 

• Markering af oplysninger om det private afløbssystem, der er tilvejebragt i forbin-

delse med etablering af skelbrønd(e). 

• Skematisk afkrydsning på opmålingsskitsen samt angivelse af de i afkrydsnings-

skemaet fordrede oplysninger. 

 

Ved byggemodning skal der kun udarbejdes opmålingsskitse på ejendomme, hvor 

stikledning ikke etableres retlinet fra hovedledning og frem til skelbrønd. 

 

TAG:  

Stikledninger afregnes pr. lbm. iht. opmåling jf. poster i TBL afsnit 3.3.1. 

 

Omkostninger forbundet med opgravning, levering og lægning af stikledninger inkl. 

tilslutning til hovedledning og skelbrønd samt bortskaffelse af evt. overskudsmateria-

ler, nødvendig håndgravning, gener ved krydsende fremmedledninger m.m. skal være 

indeholdt i stikledningens enhedspris. 

 

Hvor stikledning(er) fremføres i befæstede arealer, skal opbrydning inkl. evt. bortskaf-

felse og retablering af befæstelsen være indeholdt i enhedsprisen. 

 

Omkostninger forbundet med entreprenørens indhentning af skriftlig aftale om etable-

ring af stikledning inkl. eventuel skelbrønd på privat grund samt afsluttende tilfreds-

hedserklæring vedrørende retablering af anvendte arbejds- og rådighedsarealer afreg-

nes pr. stk. jf. post i TBL afsnit 3.3.1. 

 

Eventuel udarbejdelse af opmålingsskitse afregnes jf. TBL afsnit 7.1.3. 

 

3.3.2 Stikledning til vejafvandingsbrønd 

Ved separatkloakeret opland tilsluttes vejafvandingsbrønde til hovedledningen for 

regnvand. 

 

Ved fælleskloakeret opland tilsluttes vejafvandingsbrønde til hovedafløbsledningen. 

 

Stikledninger udføres afhængig af vejafvandingsbrøndens type som ø150 mm betonrør 

eller som glat ø160 mm PVC-U, PE eller PP rør kl. SN8. 

 

For stikledninger gælder de samme krav som for hovedledninger mht. udjævnings- og 

støttelag, omkringfyldning og retablering m.v. 

 

Stikledningernes fremføring til vejafvandingsbrøndene fremgår af tegningsmaterialet. 

 

Såfremt intet andet er krævet, etableres stikledningerne med min. 15 ‰ ledningsfald. 

 

TAG:  

Stikledninger afregnes pr. lbm. iht. opmåling jf. TBL afsnit 3.3.2. 

 

Omkostninger forbundet med opgravning, levering og lægning af stikledninger inkl. 

tilslutning til hovedledning og vejafvandingsbrønd samt bortskaffelse af evt. uforure-

nede overskudsmaterialer, nødvendig håndgravning, gener ved krydsende fremmed-

ledninger m.m. skal være indeholdt i stikledningens enhedspris. 

 

Hvor stikledningen fremføres i befæstede arealer, skal opbrydning, inkl. evt. bortskaf-

felse og retablering af befæstelsen være indeholdt i enhedsprisen. 
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3.4 Drænledninger 

Drænledninger etableres iht. DS 436, normal kontrolniveau. 

 

Drænrør i plast med tilhørende komponenter skal opfylde kravene beskrevet i: 

 

• DS 2077: 1983. Plastrør. Drænrør og formstykker. 

 

Overensstemmelse med kravene i standarderne skal på bygherrens anmodning doku-

menteres enten ved fremvisning af prøvningsrapporter fra et anerkendt prøvningsin-

stitut eller ved dokumentation af frivillig 3. parts kontrol. Dokumentationen skal være 

på dansk. 

 

Der skal anvendes drænrør i PVC-U eller PE med alm. slids (ca. 1,5 x 5,0 mm lysning) 

uden bevikling. 

 

Drænrør etableres med min. 3 ‰ fald i en drænkasse, så røret på alle sider er omgi-

vet af min. 100 mm filtergrus. 

 

Filtergruset skal være fri for organiske bestanddele samt silt- og lerklumper og opfylde 

følgende kornkurvekrav: 

 

• Mindst 20 % > 1,0 mm og mindst 80 % > 0,125 mm. 

• d 15 (filtergrus): d 85 (tilfyldningsmaterialet) < 4. 

 

Ved forgreninger og skarpe retningsændringer anvendes formstykker. Ved lednings-

stop anvendes slutmuffe. 

 

Tilslutning til brønde skal ske med dræntilslutningsmuffe eller in situ boring med til-

slutning vha. gummipakning. 

 

TAG: 

Drænledninger afregnes pr. lbm. iht. TBL afsnit 3.4. 

 

Enhedsprisen skal indeholde udgravning, tilfyldning, levering og nedlægning af dræn-

rør, filtergruskasse samt nødvendige fittings og tilslutninger. Omkostninger til bort-

skaffelse at uforurenet overskudsjord skal endvidere være indeholdt i enhedsprisen. 

 

 

3.5 Brønde 

Opgravning og tilfyldning skal udføres som beskrevet tidligere i nærværende kapitel 

mht. ledningers etablering. 

 

Hvor der ikke er angivet "tvangskoter", er følgende "dækselkoter" gældende: 

 

• Vejareal: glat med overside af asfaltretablering eller anden belægningsoverflade. 

• Fortovsarealer: afsluttes med 50 mm topring for senere regulering ved sætninger. 

• Markarealer: generelt ikke mindre end 800 - 1000 mm under færdig muldover-

flade. 

• Ved levende hegn/uden for dyrkningsgrænser mv.: 150 mm over terræn, top af 

dige eller tilsvarende. 

 

Brønddimensioner og -materialer er angivet i SAB, TBL og/eller på projekttegningerne. 

 

Alle brønde skal være vandtætte og opdriftssikre for grundvandsspejl beliggende i ter-

ræn. 
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Tilslutning til brønde skal som udgangspunkt ske i brøndbunden. Såfremt tilslutning 

undtagelsesvist skal ske over brøndbundselementet, skal dette udføres ved betonbo-

ring og anvendelse af gennemføringstætning som beskrevet i SAB. 

 

TAG: 

Etablering af brønde afregnes pr. stk. jf. TBL afsnit 3.5. og skal indeholde udgravning, 

tørholdelse og afstivning af udgravning, levering og sætning af brønd samt tilfyldning 

inkl. komprimering og bortskaffelse af evt. uforurenet overskudsjord. 

 

Brønddæksler afregnes jf. TBL afsnit 3.6. 

 

3.5.1 Betonbrønde 

Generelt: 

Brøndgods af beton skal være CE-mærket og opfylde kravene beskrevet i: 

 

• DS/EN 1917: 2004. Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, arme-

rede og med stålfibre. 

• DS2420-2: 2008. Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, arme-

rede og med stålfibre, supplement til DS/EN 1917. 

 

De specifikke krav fremgår af FAB bilag 7. 

 

Præfabrikerede brønde: 

Brøndbunde skal udføres som præfabrikerede brønde, høj samlingsklasse. 

 

Præfabrikerede standard systembrøndbunde med lige, 45 eller 90 gennemløb skal 

som udgangspunkt anvendes, når faldet på til- og afløbsledninger er mindre end 40 

‰. 

 

Hvor der i brøndbunden skal ske gennemløb eller sidetilløb med afvinkling, udover det 

der kan opnås med standard system- eller drejebrøndbunde, skal der anvendes præ-

fabrikerede specialfremstillede brøndbunde. Efter aftale med bygherrens tilsyn kan 

brøndbunde alternativt støbes på stedet. 

 

Såfremt til- og afløbsledningerne tilsluttes med større fald end 40 ‰, kan der anven-

des 1 stk. 11¼ bøjning umiddelbart uden for brønden og max. 1 stk. bøjning pr. led-

ningsstrækning efter nærmere aftale med tilsynet i hvert tilfælde. 

 

Brøndens opføring skal udføres ved brøndringe med så stor højde som muligt, så an-

tallet af samlinger og dermed risikoen for indsivning minimeres. 

 

Brønden afsluttes med 1000 mm eller undtagelsesvis 750 mm høj ekscentrisk kegle 

med ø600 mm mandehul. 

 

Hvis de fysiske forhold ikke hindrer dette, etableres keglen med mandehullet placeret 

over afløbet fra brønden. 

 

Brugen af topringe skal minimeres mest muligt. Derfor skal der anvendes brøndringe/-

kegler frem for topringe. I asfaltbefæstede arealer skal øverste topring være udført af 

plast eller regenereret gummi. 

 

I samlinger beliggende dybere end fire meter anvendes trykudligning. Dette kan fx la-

ves ved hjælp af trykudligningsbånd eller gummistrimler. 

 

Alle ubenyttede bundrender til afproppede sidetilløb i systembrøndene skal tilstøbes 

med beton type (A35N16) i flugt med brøndens øvrige banketter og skal glittes til 

samme overfladejævnhed som brøndbunden i øvrigt. 
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Som alternativ til udstøbning med beton kan der etableres præfabrikeret bundrende-

indsats, såfremt sådanne forefindes til brøndtypen og ledningsdimensionen. 

 

3.5.2 Plastbrønde 

Generelt: 

Brøndgods af plast skal opfylde kravene beskrevet i: 

 

• DS/EN 13598-1: 2011. Plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger lagt i jord - 

PVC-U, PP og PE - Del 1: Specifikationer for fittings inkl. 

inspektionsbrønde (maks. dybde 1,25 m). 

• DS/EN 13598-2: 2016. PVC-U-, PP- og PE-gravitationsafløbssystemer i jord - Del 

2: Specifikationer for mandehuller og inspektionsbrønde i 

trafikerede områder og dybe underjordiske installationer. 

 

Som rense- og inspektionsbrønde anvendes ø425 mm eller ø600 mm præfabrikerede 

brønde af PVC-U, PE eller PP. Dimensionerne vil fremgå af TBL og/eller projekttegnin-

gerne. 

 

Brøndene leveres som hovedregel uden "blinde" sidetilløb. Hvor dette ikke er muligt, 

skal "blindt" sidetilløb afproppes vandtæt, med original endeprop af samme fabrikat 

som brøndbunden. 

 

Opføringsrøret skal udføres i én samlet rørlængde. 

 

Anvendelse af flydende karme med påsat teleskoprør og tætningsring må kun ske, så-

fremt dette er krævet i SAB. 

 

3.5.3 Skelbrønde 

Generelt: 

Brøndgods af plast skal være CE-mærket og opfylde kravene beskrevet i: 

 

• DS/EN 13598-1:2011. Plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger lagt i jord - 

PVC-U, PP og PE - Del 1: Specifikationer for fittings inkl. 

inspektionsbrønde (maks. dybde 1,25 m). 

• DS/EN 13598-2:2016. PVC-U-, PP- og PE-gravitationsafløbssystemer i jord - Del 

2: Specifikationer for mandehuller og inspektionsbrønde i 

trafikerede områder og dybe underjordiske installationer. 

 

Brøndgods af beton skal være CE-mærket og opfylde kravene beskrevet i: 

 

• DS/EN 1917: 2004. Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, arme-

rede og med stålfibre. 

• DS2420-2: 2008. Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, arme-

rede og med stålfibre, supplement til DS/EN 1917. 

 

Som skelbrønde skal der anvendes ø315 mm eller ø425 mm præfabrikerede brønde af 

PVC-U, PE eller PP samt ø1000 mm og ø1250 mm betonbrønde med præfabrikerede 

brøndbund. Skelbrøndenes dimensioner og placering vil fremgå af TBL og/eller pro-

jekttegningerne. 

 

Brøndbunden skal være med lige gennemløb, som ved indløb afproppes vandtæt med 

original endeprop af samme fabrikat som brøndbunden, såfremt lodsejerens nye eller 

eksisterende stikledning ikke kan tilsluttes umiddelbart. 

 

Opføringsrør af plast skal udføres i én samlet rørlængde. 
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Såfremt skelbrønden etableres "oven på" lodsejerens eksisterende stikledning, skal 

enhedsprisen omfatte nødvendige arbejder, rør og fittings for tilslutning af stiklednin-

gen. 

 

Ved skelbrønde dybere end 2,0 m.u.t. som entreprenøren ikke straks skal tilslutte ek-

sisterende afløbsinstallation på ejendommen, skal der på skelbrøndens indløb etable-

res et opført indløbsrør. Indløbsrøret tilvejebringes ved montage af en 450 vertikal 

bøjning i indløb til brøndbunden og herpå påsætte et rørstykke med så stor længde, at 

der kan afsluttes ca. 1,0 m.u.t. med muffe isat en vandtæt plastprop. 

 

Ved byggemodninger opføres skelbrønde til ca. 100 mm over fremtidig terræn, hvor 

der afsluttes med kegle og –dæksel af beton eller plast. 

 

Placeres skelbrønden i eksisterende befæstelse f.eks. flisebelægning ved en eksiste-

rende ejendom, etableres støbejernsdæksel i niveau med befæstelsen efter aftale med 

grundejeren. 

 

For efterfølgende identifikation af "brøndtypen", skal entreprenøren udføre skelbrønde 

etableret på separatkloakerede regnvandsledninger med opføringsrør af blå plast. 

 

Hvis en eksisterende skelbrønd ved separatkloakering ændres til fremtidig at være en 

del af den separatkloakeret afløbsinstallation, skal entreprenøren af hensyn til den ef-

terfølgende identifikation af brøndens ”tilhørsforhold”, indvendigt på brøndvæggen 

umiddelbart under topdækslet skrive et af følgende bogstaver med vandfast tuschpen 

eller spraymaling: 

 

• R - såfremt skelbrønden er tilsluttet separat regnvandssystem (blå pen/spray). 

• S - såfremt skelbrønden er tilsluttet separat spildevandssystem (rød pen/spray). 

 

TAG: 

Skelbrønde afregnes pr. stk. jf. poster i TBL afsnit 3.5.3. og skal indeholde udgrav-

ning, tørholdelse og afstivning af udgravning, levering og sætning af brønd med vand-

tæt afproppet indløb samt tilfyldning inkl. komprimering og bortskaffelse af evt. uforu-

renet overskudsjord. 

 

Opførte indløbsrør afregnes via separat post i TBL afsnit 3.5.3. 

 

Karm og dæksel på skelbrønde afregnes jf. poster i TBL afsnit 3.6. 

 

3.5.4 Vejafvandingsbrønde 

Generelt: 

Brøndgods af plast skal være CE-mærket og opfylde kravene beskrevet i: 

 

• DS/EN 13598-1: 2011. Plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger lagt i jord - 

PVC-U, PP og PE - Del 1: Specifikationer for fittings inkl. 

inspektionsbrønde (maks. dybde 1,25 m). 

• DS/EN 13598-2: 2016. PVC-U-, PP- og PE-gravitationsafløbssystemer i jord - Del 

2: Specifikationer for mandehuller og inspektionsbrønde i 

trafikerede områder og dybe underjordiske installationer. 

 

Brøndgods af beton skal være CE-mærket og opfylde kravene beskrevet i: 

 

• DS/EN 1917: 2004. Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, arme-

rede og med stålfibre. 

• DS2420-2: 2008. Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, arme-

rede og med stålfibre, supplement til DS/EN 1917. 
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Som vejafvandingsbrønde skal der anvendes ø315 mm præfabrikeret plastbrønde af 

PVC-U eller ø400 mm præfabrikeret betonbrønde. Dimensionerne vil fremgå af TBL 

og/eller projekttegningerne. 

 

Alle brønde skal være vandtætte for grundvandsspejl beliggende i terræn, og skal 

være udstyret med vandlås og 70 l sandfang. 

 

Opføringsrør på ø315 mm præfabrikerede plastbrønde skal udføres i én samlet rør-

længde. 

 

Opgravning og tilfyldning skal udføres som beskrevet tidligere i nærværende kapitel 

mht. ledningers etablering. 

 

TAG: 

Levering og etablering af ø315 mm vejafvandingsbrønde af plast afregnes pr. stk. jf. 

TBL post 3.5.4.1 og skal indeholde alle omkostninger til vandlås og sandfang, tilslut-

ning til stikledning samt komprimering og bortskaffelse af uforurenet overskudsjord. 

 

Levering og etablering af ø400 mm vejafvandingsbrønde af beton afregnes pr. stk. jf. 

TBL post 3.5.4.2 og skal indeholde alle omkostninger til vandlås og sandfang, tilslut-

ning til stikledning samt komprimering og bortskaffelse af uforurenet overskudsjord. 

 

Karm og rist på vejafvandingsbrønde afregnes jf. poster i TBL afsnit 3.6. 

 

3.5.5 Tagnedløbsbrønde 

Generelt: 

Brøndgods af plast skal opfylde kravene beskrevet i: 

 

• DS/EN 13598-1: 2011. Plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger lagt i jord - 

PVC-U, PP og PE - Del 1: Specifikationer for fittings inkl. 

inspektionsbrønde (maks. dybde 1,25 m). 

• DS/EN 13598-2: 2016. PVC-U-, PP- og PE-gravitationsafløbssystemer i jord - Del 

2: Specifikationer for mandehuller og inspektionsbrønde i 

trafikerede områder og dybe underjordiske installationer. 

 

Tagnedløbsbrønde etableres som angivet i SAB og/eller på projekttegningerne. 

 

Der anvendes ø200 mm PVC brønde med vandlås, 15 l. sandfang og glat ø110 mm 

PVC-U, PE eller PP kl. SN8 stikledning, der fremføres med minimum 10 ‰ fald til ho-

vedafløbsledningen. 

 

Tagnedløbsbrønden etableres om muligt lige under tagnedløbsrøret, som tilsluttes 

vandtæt vha. nødvendige fittings. Brønden føres til terræn, hvor der afsluttes med be-

tonkegle og -dæksel i ubefæstede arealer. Er tagnedløbsbrønden placeret i arealer be-

fæstet med asfalt, fliser eller støbt beton afsluttes med støbejernskarm og -dæksel. 

 

TAG: 

Levering og etablering af komplet ø200 mm tagnedløbsbrønde med betonkegle og –

dæksel afregnes som en enhedspris pr. stk. jf. TBL post 3.5.5.1 og skal indeholde alle 

omkostninger inkl. tilslutning af tagnedløbsrør og stikledning. 

 

Samme type tagnedløbsbrønde blot med støbejernskarm og -dæksel afregnes pr. stk. 

jf. TBL pos 3.5.5.2. 

 

 

3.6 Dæksler og riste 

Dækseltype på projekterede brønde fremgår af SAB, tegningsmaterialet eller TBL. 
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Valg af dækseltype sker med udgangspunkt i følgende 3 principielle etableringsmulig-

heder: 

 

• I asfaltbelagte arealer skal dæksler og karme være af støbejern med flydende 

karm. 

• I arealer med belægningssten, fliser m.v. skal dæksler være af støbejern med 4-

kantet fast karm. 

• I markarealer og ubefæstede arealer anvendes armerede betondæksler med fals.  

 

3.6.1 Støbejernsdæksler og riste 

Generelt: 

Brønddæksler, karme og riste af støbejern skal være CE-mærket og opfylde kravene 

beskrevet i: 

 

• DS/EN 124-2: 2015. Brønddæksler med karm til kørebane- og gangarealer - 

Del 2: Brønddæksler med karm lavet af støbejern. 

• DS/EN 124-3: 2015. Brønddæksler med karm til kørebane- og gangarealer - 

Del 3: Brønddæksler med karm lavet af stål eller alumini-

umslegeringer. 

 

Faste karme for dæksler og –riste lægges fast i cementmørtel og klines udvendigt og 

indvendigt. 

 

Flydende karme monteres efter fabrikantens anvisninger. 

 

Dæksler og –riste bringes i korrekt højde ved anvendelse af topringe af beton eller 

plast. Den samlede højde af topringe og brøndkarm må højst være 400 mm Der skal 

anvendes mindst én topring, og den øverste topring skal være af genbrugsplast, som 

tåler tung trafikbelastning. Topringe af plast skal være af kvalitet som fabrikat Laurid-

sen Import eller dermed tilsvarende. 

 

Såfremt dæksel eller –riste skal placeres i en belægning med fald, skal der anvendes 

skråt afskårne (skæve) topringe. 

 

Bygherreleverance af støbejernskarme og –dæksler samt riste: 

Ø425 mm og Ø600 mm støbejernsdæksler på brønde tilhørende PROVAS – Haderslev 

Forsyningsservice a/s (dvs. dæksler med PROVAS-logo) skal entreprenøren afhente  

på bygherrens lager, hvis adresse er angivet i SAB. 

 

Øvrige dæksler samt karme til alle dæksler, skal entreprenøren bestille hos en i SAB 

navngivet leverandør, hvormed PROVAS har indgået aftale om levering. Den pågæl-

dende leverandør foranstalter uden udgift for entreprenøren de bestilte dæksler og 

karme leveret på adressen for entreprenørens arbejdsplads. 

 

Riste inkl. karme skal entreprenøren ligeledes bestille hos en i SAB navngivet leveran-

dør, hvormed PROVAS har indgået aftale om levering. Den pågældende leverandør 

foranstalter uden udgift for entreprenøren de bestilte riste og tilhørende karme leveret 

på adressen for entreprenørens arbejdsplads. 

 

Entreprenøren skal levere og montere nødvendige topringe for højderegulering af 

dæksler og riste. 

 

TAG: 

Etablering af støbejernsdæksler og riste leveret af PROVAS – Haderslev Forsyningsser-

vice a/s inkl. levering af nødvendige topringe for højderegulering afregnes pr. stk. jf. 
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TBL afsnit 3.6.1. Enhedsprisen for ø425 mm og ø600 mm dæksler skal indeholde ud-

gift til afhentning af ø425 og ø600 mm ”logo-dæksler” på bygherrens lager med efter-

følgende transport til arbejdspladsen. 

 

Betonkegler for faste karme afregnes pr. stk. jf. TBL afsnit 3.6.2. 

 

Støbejernskarme, -dæksler og -riste på øvrige brønde: 

Det kan komme på tale, at entreprenøren skal levere og etablere støbejernskarme, -

dæksler og –riste på brønde tilhørende andre forsyningsselskaber, vejafvandings-

brønde tilhørende Haderslev Kommune – Veje & Trafik eller lodsejere. Omfanget vil 

være nærmere beskrevet i SAB. 

 

TAG: 

Levering og etablering af støbejernskarme, -dæksler og -riste inkl. nødvendige top-

ringe for højderegulering afregnes pr. stk. jf. TBL afsnit 3.6.1. Betonkegler for faste 

karme afregnes pr. stk. jf. TBL afsnit 3.6.2. 

 

3.6.2 Betondæksler 

Brønddæksler og kegler af beton skal være CE-mærket og opfylde kravene beskrevet 

i: 

 

• DS 432: 2009. Norm for afløbsinstallationer. 

 

Betondæksler skal være armerede og med fals. Der anvendes kun lette betondæksler 

(80 kg). 

 

Såfremt det er nødvendigt, bringes dækslet i korrekt højde ved anvendelse af top-

ringe. Den samlede højde af topringe og brøndkarm må højst være 400 mm. 

 

For ø315 og ø425 mm samt eventuelt ø600 mm plastbrønde leveres dæksel med be-

tonkegle. 

 

Såfremt dækslerne sænkes under terræn, skal de leveres med en indstøbt metalplade 

for genfinding vha. metaldetektor. Metalpladen udføres som en varmgalvaniseret stål-

plade med minimum 3 mm godstykkelse. 

 

TAG: 

Levering og etablering af betondæksler og betonkegler og nødvendige topringe for 

højderegulering afregnes pr. stk. jf. TBL afsnit 3.6.2. 

 

3.6.3 Plastdæksler 

Dæksler og kegler af plast skal være CE-mærket og opfylde kravene beskrevet i: 

 

• DS/EN 124-6: 2015. Brønddæksler med karm til kørebane- og gangarealer - 

Del 6: Brønddæksler med karm lavet af polypropylen 

(PP),polyethylen (PE) eller uplastificeret polyvinylchlorid 

(PVC-U). 

 

Ved etablering af ø315, ø425 og ø600 mm brønde med korrugeret opføringsrør kan 

det iht. SAB komme på tale at levere og etablere kegle og dæksel af plast. 

 

TAG: 

Levering og etablering af plastdæksler inkl. -kegler afregnes pr. stk. jf. TBL afsnit 

3.6.3. 

 

  



Provas – Haderslev Forsyningsservice a/s Side 71 
Udbudsforskrifter for anlægsarbejde Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB)  
 

 
 August 2019 

3.7 Bortskaffelse af overskudsjord 

Omfang: 

Den ved etablering af rørledninger og tilhørende brønde og bygværker fortrængte rå-

jordsmængde (overskudsjord) skal bortskaffes i forbindelse med opgravningsarbejdet. 

 

Bortskaffelse skal tilrettelægges i forhold til, om overskudsjorden i henhold til den i 

SAB afsnit 1.0.5 beskrevne jordhåndteringsplan er uforurenet eller indeholder forure-

ning. Entreprenøren skal tilrettelægge opgravning, eventuel midlertidig deponering og 

afsluttende bortskaffelse af overskudsjord jf. FAB afsnit 1.0.5 eller den i SAB afsnit 

1.0.5 beskrevne jordhåndteringsplan. 

 

3.7.1 Uforurenet jord – kategori 1 

Entreprenøren skal ved bortskaffelse af uforurenet overskudsjord selv finde en egnet 

modtager. Modtagerens navn og adresse samt matrikel nr. og ejerlavsnavn for udsæt-

ningsstedet skal på bygherrens anmodning oplyses. Såfremt overskudsjorden udsæt-

tes på landbrugsjord, skal entreprenøren på bygherrens anmodning kunne udlevere 

relevant myndighedsgodkendelse deraf. 

 

3.7.2 Forurenet jord – kategori 2 m.m. 

Er overskudsjord ”forurenet”, træffer bygherren på grundlag af forudgående jordprø-

veudtagning og laboratorieanalyse beslutning om, hvortil jorden skal transporteres for 

videre behandling. Entreprenøren skal i dette tilfælde anmelde jordflytningen til Ha-

derslev Kommune, læsse og transportere jorden til aflæsning hos den anviste modta-

ger. 

 

TAG: 

Bortskaffelse af uforurenet kategori 1 jord afregnes efter opmåling (m3 løs mål) jf. TBL 

afsnit 3.7.1.1, idet enhedsprisen skal indeholde alle omkostninger til eventuel midlerti-

dig deponering, læsning, transport, udsætning, gebyr hos modtageren m.v. 

 

Transport af forurenet kategori 2 jord m.m. afregnes efter opmåling (vejesedler) jf. 

TBL afsnit 3.7.2.1, idet enhedsprisen skal indeholde alle omkostninger til eventuel 

midlertidig deponering, læsning, læsning, transport, indvejning og aflæsning hos an-

vist modtager. 

 

Såfremt overskudsjord skal transporteres til andet modtageranlæg end det i TBL post 

3.7.2.1 forudsatte, reguleres den forøgede eller formindskede transportafstand vha. 

TBL post 3.7.2.2. Reguleringen foretages ved, at beregne det større eller mindre antal 

kørte km, som den ændrede transportafstand har medført. Det beregnede antal km 

multipliceres herefter med enhedsprisen i TBL post 3.7.2.2. Entreprenøren modtager 

herefter ekstrabetaling eller giver bygherren dekort ved forøget hhv. formindsket 

transportafstand. 

 

 

3.8 Bortskaffelse af oppumpet grundvand ifm. grundvandssænkning 

Vandlænsning med dykpumper eller et lille antal kortvarigt etablerede sugespidser 

med bortledning af en mindre vandmængde tilrettelægges i samråd med tilsynet lø-

bende under entreprisearbejdets udførelse.  

 

Såfremt der ifm. entreprisearbejdet skal iværksættes; 

 

• grundvandsænkning vha. et større antal sugespidser eller filterboringer, 

• grundvandssænkning i V1 hhv. V2 kortlagte område med kendt forurening, 

• grundvandssænkning i områder, hvor grundvandet kan indeholde okker, 

• grundvandssænkning inden for 300 meter fra eksisterende boring eller brønd med 

drikkevandsindvinding, 
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vil der i SAB afsnit 3.8 være beskrevet, hvordan grundvandssænkningen skal tilrette-

lægges og udføres. Eventuelle renseforanstaltninger som skal iværksættes samt hvor-

ledes bortledningen herunder eventuel udledning i recipient eller nedsivning skal udfø-

res, vil ligeledes være beskrevet. 

 

Såfremt entreprenøren under oppumpning og bortledning af grundvand får mistanke 

om, at dette kan være forurenet, skal tilsynet straks orienteres. 

 

TAG: 

Bortskaffelse af en mindre vandmængde vha. dykpumper eller ved kortvarig etable-

ring af sugespidser afregnes jf. poster i TBL afsnit 9.3 hhv. 9.4. 

 

Bortskaffelse af store mængder oppumpet grundvand ved etablering af et større antal 

sugespidser eller filterboring(er), eller såfremt der ifm. bortledningen skal iværksættes 

renseforanstaltninger afregnes jf. poster i TBL afsnit 3.8. 
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4.0 VANDFORSYNINGSARBEJDE 
 

4.0.1 Generelt 

Normer og vejledninger: 

Udover udbudsmaterialet er følgende normer og vejledninger gældende for vandled-

ningsarbejdet: 

 

• DS/EN 1997-1:2007. Eurocode 7: Geoteknik – Del 1: Generelle regler 

• DS/EN 1997-2+AC: 2011. Eurocode 7: Geoteknik – Del 2: Jordbundsundersøgel-

ser og prøvning. 

• DS430: 1986.  Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord. 

• DS436: 1993.  Norm for dræning af bygværker. 

• DS437: 1986.  Norm for lægning af stive ledninger af beton mv. i jord. 

• DS439: 2009.  Norm for vandinstallationer. 

• DS455: 1985.  Norm for tæthed af afløbssystemer i jord. 

• DS462: 1995.  Norm for registrering af ledninger. 

• DS475: 2012.  Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. 

• DS2383: 1997.  Svejsning af plade, rør og beholdere i plast. Certifice-

ring af plastsvejsere. 

• DS/INF 70-2: 1992. Plastrør – Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer 

  Svejsemetodik. 

• DS/INF 70-3: 1992. Plastrør – Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer 

  Visuel bedømmelse af svejsninger. 

• DS/INF 70-4: 1992. Plastrør – Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer 

  Mærkning og dokumentation. 

• DS/INF 70-5: 1992. Plastrør – Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer 

  Svejsningers styrke - Prøvningsmetoder. 

• DS/INF 70-6: 2010. Plastrør – Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer 

  Kontrol af stuksvejseudstyr. 

• DS/INF 70-7: 1992. Plastrør – Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer 

  Procedureprøvning. 

• SBC 243, anneks E. Kriterier for visuel bedømmelse af svejset plastrør. 

• DS/EN 12201 Plastrørsystemer til vandforsyning samt til dræn og af-

løb under tryk - Polyethylen (PE) - Del 1 – 4. 

• DS/EN 1074 Ventiler til vandforsyning. Del 1 – 6. 

 

Vejledende tekst i normerne skal betragtes som minimumskrav, mens krav i udbuds-

materialet skal betragtes som værende gældende forud for kravene i normer og vej-

ledninger. 

 

Entrepriseoplysninger: 

Vandforsyningsarbejder forekommer i følgende situationer: 

 

• Ved nyanlæg, f.eks. ved byggemodning af bolig- og erhvervsområder. 

• Ved renovering, hvor eksisterende vandforsyningsinstallation udskiftes med ny in-

stallation. 

 

Vandforsyningsarbejde kan udføres som selvstændigt entreprisearbejde eller som del-

arbejde i forbindelse med f.eks. kloaksaneringsarbejde.  

 

I forbindelse med vandforsyningsarbejde kan det komme på tale, at entreprenøren fo-

restår følgende arbejder og leverancer: 

 

• Mangfoldiggørelse/kopiering og uddeling af varslingsskrivelse til grundejere om 

midlertidig afbrydelse af vandforsyningen. 

• Nødvendig rydning. 

• Afrømning af muld og evt. opbrydning af befæstelse i ledningstracé. 



Provas – Haderslev Forsyningsservice a/s Side 74 
Udbudsforskrifter for anlægsarbejde Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB)  
 

 
 August 2019 

• Opgravning af ledningsgrav. 

• Levering og sammensvejsning af vandledninger. 

• Transport af rør og sammensvejste rørsektioner inkl. nedlægning i ledningsgrav. 

• Levering og etablering af afspærringsventiler inkl. teleskopisk garniture. 

• Etablering af ventildæksler, brandhydranter, udluftningsbrønde og sektionsbrønde 

leveret af bygherren. 

• Tæthedsprøvning af etablerede vandledninger. 

• Rengøring af etablerede vandledninger ved gennemskylning med rent vand samt 

ydelser/bistand ved bygherrens prøveudtagning for dokumentation af de rengjorte 

vandledningers renhed. 

• Omkringfyldning med bundsikringssand, tilfyldning og komprimering af lednings-

grav inkl. levering og udlægning af dækbånd og bortskaffelse af overskudsjord. 

• Retablering af opbrudt muld og evt. befæstelse. 

• Sløjfning af eksisterende vandledninger ved opgravning, tilfyldning eller afprop-

ning ved betontilstøbning. 

• Sløjfning af eksisterende brandhydranter ved opgravning samt transport og aflæs-

ning hos Haderslev Kommune - Brand & Redning. 

 

Såfremt vandledninger skal etableres ved opgravningsfri metode såsom styret boring 

eller gennempresning, udføres arbejdet i henhold til FAB kapitel 8.0. 

 

Materialeliste: 

Entreprenøren skal senest på projektgennemgangsmødet aflevere en liste med oplys-

ning om de rør, ventiler, trækfaste mekaniske rørsamlinger, støttebøsninger m.m., 

som han agter at levere og etablere ifm. entreprisearbejdet. De oplistede materia-

ler/komponenter skal som minimum beskrives med følgende oplysninger: 

 

• Navn på leverandør/fabrikant. 

• Handelsnavn og type(nr.). 

 

På bygherrens anmodning skal en komponent beskrives yderligere ved fremskaffelse 

af brochure eller datablad, brugsanvisning, specifikation af korrosionsbeskyttelse eller 

lignende supplerende oplysninger. 

 

Ingen materialer eller komponenter må sættes i ordre, før bygherren har 

godkendt entreprenørens materialeliste. Ønsker entreprenøren herefter at ud-

skifte en af de på den godkendte materialeliste anførte komponenter, skal han forin-

den indhente bygherrens godkendelse af den komponent, som alternativt ønskes taget 

i anvendelse. Entreprenøren skal i givet tilfælde beskrive den alternative komponent 

på samme vis, som det er beskrevet tidligere i dette afsnit. 

 

Bygherreleverancer: 

Bygherren varetager altid følgende leverancer og arbejder: 

 

• Udarbejdelse af varslingsskrivelse til grundejere om midlertidig afbrydelse af 

vandforsyning. 

• Levering af ventildæksler, brandhydranter, udluftnings- og sektionsbrønde. 

• Prøveudtagning og laboratorieanalyse for dokumentation af rengjorte vandlednin-

gers renhed. 

• Prøvetagning og laboratorieanalyse for dokumentation af overskudsjords forure-

ningsgrad. 

• Indmåling af nyetablerede vandforsyningsinstallations beliggenhed via et engage-

ret landinspektørfirma, der indrapporterer beliggenhedsdata til bygherrens led-

ningsregistreringsdatabase. 
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Arbejdets omfang: 

Vandforsyningsarbejdets omfang er nærmere beskrevet i SAB. 

 

Orientering af PROVAS´ kundecenter ved lukning af vandforsyning og ledningsbrud: 

Såfremt der under entreprisearbejdet sker brud på eksisterende vandforsyningsinstal-

lation, eller der er behov for kortvarig lukning af vandforsyningen i et delområde, skal 

entreprenøren straks hhv. senest 3 dage forud for en planlagt lukning orientere 

PROVAS´ Kundecenter på tlf. nr. 73 520 520. Samtidig skal bygherren og dennes til-

syn orienteres. Entreprenøren skal snarest efter en vandafbrydelse er ophørt oplyse 

bygherre om den reelle varighed af vandafbrydelsen. 

 

 

4.1 Vandledning i egen grav 

Tracé for nye vandledninger i egen grav er vist på projekttegningerne, og arbejder og 

ydelser forbundet med rydning, opbrydning, opgravning og retablering af egen led-

ningsgrav er nærmere beskrevet i SAB og ved poster i TBL. 

 

Rydning: 

Rydning udføres iht. FAB afsnit 2.1 og eventuelle bemærkninger i SAB. 

 

Opbrydning: 

Opbrydning af overjord og eventuelle belægninger udføres iht. FAB afsnit 2.2. 

 

Opgravning: 

Opgravning af ledningsgrav udføres iht. FAB afsnit 3.0.2. Hvor der udføres manuelt 

arbejde i ledningsgraven, skal bundbredden være minimum 80 cm. 

 

Ledningsgravens dybde skal tilrettelægges, så den etablerede vandlednings rørtop 

henligger 1,5 m under færdigretableret terræn. Såfremt den foreskrevne lægnings-

dybde medfører kollision med anden eksisterende forsyningsledning, skal entreprenø-

ren kontakte tilsynet, så det i samråd kan besluttes, om den projekterede vandledning 

skal føres over eller under den påtrufne eksisterende forsyningsledning. 

 

Tørholdelse: 

Tørholdes af ledningsgrav for tilstrømmende grundvand elle nedbør udføres iht. FAB 

afsnit 3.0.3. 

 

Afstivning: 

Afstivning af ledningsgrav udføres iht. FAB afsnit 3.0.4. 

 

Omkringfyldning og tilfyldning: 

Omkringfyldning af vandledninger (hovedledninger såvel som stikledninger) og tilfyld-

ning af ledningsgrav udføres iht. FAB afsnit 3.0.7, idet omkringfyldningen skal ske 

med bundsikringssand, som udlægges med 10 cm lagtykkelse under, over og på 

begge sider af ledningerne. 

 

Retablering af afrømmet overjord: 

Afrømmet overjord genudlægges, efterbehandler og græssås iht. FAB afsnit 2.3.3, 

2.3.4 og 2.3.5. 

 

Retablering af opbrudt befæstelse: 

Opbrudt befæstelse og underliggende bærelag retableres iht. FAB kapitel 5.0. 

 

Prøvehuller: 

Hvor der i henhold til SAB, projekttegningerne eller under entreprisearbejdet kommer 

på tale at eftersøge og verificere eksisterende vandledningers eller fremmedledningers 

placering, skal entreprenøren etablere prøvehul jf. FAB afsnit 9.6.3. 
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TAG: 

Omkostninger forbundet med etablering og retablering af egen ledningsgrav for vand-

ledninger afregnes pr. lbm. jf. TBL afsnit 4.1. Enhedsprisen skal indeholde alle om-

kostninger forbundet med rydning, opgravning, tørholdelse, afstivning, afspærring og 

afdækning, omkringfyldning, tilfyldning og retablering af opbudt overjord. 

 

Hvor hovedvandledninger henligger i befæstede arealer, afregnes omkostninger til op-

brydning af befæstelse pr. lbm. jf. TBL afsnit 2.2. Omkostninger forbundet med retab-

lering af den opbrudt befæstelse inkl. underliggende bærelag og eventuel afmærkning 

afregnes pr. lbm. jf. TBL afsnit 5.2 - 5.12. 

 

Prøvehuller afregnes jf. poster i TBL afsnit 9.6.3. 

 

 

4.2 Vandledning i fælles grav 

Tracé for nye vandledninger i fælles grav med f.eks. afløbsledninger er vist på projekt-

tegningerne, og arbejder og ydelser forbundet med rydning, opbrydning, opgravning 

og retablering af egen ledningsgrav er nærmere beskrevet i SAB og ved poster i TBL. 

 

Rydning: 

Rydning udføres iht. FAB afsnit 2.1 og eventuelle bemærkninger i SAB. 

 

Opbrydning: 

Opbrydning af overjord og eventuelle belægninger udføres iht. FAB afsnit 2.2. 

 

Opgravning: 

Opgravning af ledningsgrav udføres iht. FAB afsnit 3.0.2. 

 

Ledningsgravens dybde skal tilrettelægges, så den etablerede vandlednings rørtop 

henligger 1,5 m under færdigretableret terræn. Såfremt den foreskrevne lægnings-

dybde medfører kollision med anden eksisterende forsyningsledning, skal entreprenø-

ren kontakte tilsynet, så det i samråd kan besluttes, om den projekterede vandledning 

skal føres over eller under den påtrufne eksisterende forsyningsledning 

 

Tørholdelse: 

Tørholdes af ledningsgrav for tilstrømmende grundvand eller nedbør udføres iht. FAB 

afsnit 3.0.3. 

 

Afstivning: 

Afstivning af ledningsgrav udføres iht. FAB afsnit 3.0.4. 

 

Omkringfyldning og tilfyldning: 

Omkringfyldning af vandledninger (hovedledninger såvel som stikledninger) og tilfyld-

ning af ledningsgrav udføres iht. FAB afsnit 3.0.7, idet omkringfyldningen skal ske 

med tilkørt bundsikringssand, som udlægges med 10 cm lagtykkelse under, over og 

på begge sider af ledningerne. 

 

Retablering af afrømmet overjord: 

Afrømmet overjord genudlægges, efterbehandles og græssås iht. FAB afsnit 2.3.3, 

2.3.4 og 2.3.5. 

 

Retablering af opbrudt befæstelse: 

Opbrudt befæstelse og underliggende bærelag retableres iht. FAB kapitel 5.0. 
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Prøvehuller: 

Hvor der i henhold til SAB, projekttegningerne eller under entreprisearbejdet kommer 

på tale at eftersøge og verificere eksisterende fremmedledningers placering, skal en-

treprenøren etablere prøvehul jf. FAB afsnit 9.6.3. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med etablering og retablering af fællesgrav for vandledninger 

afregnes pr. lbm. jf. TBL afsnit 4.2. Entreprenøren skal udføre sin kalkulation, så en-

hedsprisen kun indeholder vandledningens andel af de samlede omkostninger forbun-

det med rydning, opgravning, tørholdelse, afstivning, omkringfyldning, tilfyldning og 

retablering af opbudt overjord. 

 

Hvor hovedvandledninger henligger i befæstede arealer, afregnes omkostninger til op-

brydning af befæstelse pr. lbm. jf. TBL afsnit 2.2. Omkostninger forbundet med retab-

lering af den opbrudte befæstelse inkl. underliggende bærelag og eventuel afmærk-

ning afregnes pr. lbm. jf. TBL afsnit 5.2 - 5.12. 

 

Prøvehuller afregnes jf. poster i TBL afsnit 9.6.3. 

 

 

4.3 Bortskaffelse af overskudsjord 

Omfang: 

Den ved etablering af vandforsyningsledninger med tilhørende ventiler sektionsbrønde 

m.m. fortrængte råjordsmængde (overskudsjord) skal bortskaffes i forbindelse med 

opgravningsarbejdet. 

 

Bortskaffelse skal tilrettelægges i forhold til, om overskudsjorden i henhold til den i 

SAB afsnit 1.0.5 beskrevne jordhåndteringsplan er uforurenet eller indeholder forure-

ning. Entreprenøren skal tilrettelægge opgravning, eventuel midlertidig deponering og 

afsluttende bortskaffelse af overskudsjord jf. FAB afsnit 1.0.5 eller den i SAB afsnit 

1.0.5 beskrevne jordhåndteringsplan. 

 

4.3.1 Uforurenet jord – kategori 1 

Entreprenøren skal ved bortskaffelse af uforurenet overskudsjord selv finde en egnet 

modtager. Modtagerens navn og adresse samt matrikel nr. og ejerlavsnavn for udsæt-

ningsstedet skal på bygherrens anmodning oplyses. Såfremt overskudsjorden udsæt-

tes på landbrugsjord, skal entreprenøren på bygherrens anmodning kunne udlevere 

relevant myndighedsgodkendelse deraf. 

 

4.3.2 Forurenet jord – kategori 2 m.m. 

Er overskudsjord ”forurenet”, træffer bygherren på grundlag af forudgående jordprø-

veudtagning og laboratorieanalyse beslutning om, hvortil jorden skal transporteres for 

videre behandling. Entreprenøren skal i dette tilfælde anmelde jordflytningen til Ha-

derslev Kommune, læsse og transportere jorden til aflæsning hos den anviste modta-

ger. 

 

TAG: 

Bortskaffelse af uforurenet kategori 1 jord afregnes efter opmåling (m3 løs mål) jf. TBL 

afsnit 4.3.1.1, idet enhedsprisen skal indeholde alle omkostninger til læsning, trans-

port, udsætning, gebyr hos modtageren m.v. 

 

Transport af forurenet kategori 2 jord m.m. afregnes efter opmåling (tons iht. veje-

sedler) jf. TBL afsnit 4.3.2.1, idet enhedsprisen skal indeholde alle omkostninger til 

læsning, transport, indvejning og aflæsning hos anvist modtager. 

 

Såfremt overskudsjord skal transporteres til andet modtageranlæg end det i TBL post 

4.3.2.1 forudsatte, reguleres den forøgede eller formindskede transportafstand vha. 
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TBL post 4.3.2.2. Reguleringen foretages ved, at beregne det større eller mindre antal 

kørte km, som den ændrede transportafstand har medført. Det beregnede antal km 

multipliceres herefter med enhedsprisen i TBL post 4.3.2.2. Entreprenøren modtager 

herefter ekstrabetaling eller giver bygherren dekort ved forøget hhv. formindsket 

transportafstand. 

 

 

4.4 Dækbånd 

Ved tilfyldning af ledningsgrav skal der 400 mm over trykledningens top udlægges et 

200 mm bredt plastnet med blå farve. Plastnettet skal være produceret efter kravene i 

DS/EN 12613 Visuelt advarselsudstyr af plast til nedgravede kabler og rørledninger. 

Hvis dækbåndet er påtrykt tekst, skal den være dansksproget og henvise til ”Vandfor-

syning”. 

 

TAG: 

Levering og udrulning af dækbånd i ledningsgrav afregnes pr. lbm. jf. TBL afsnit 4.4. 

 

 

4.5 Etablering af vandledninger 

I det følgende anvendes betegnelsen ”vandledninger” om plastrør, som skal transpor-

tere drikkevand ved tryk fra vandværk og frem til slutbrugeren.  

 

4.5.1 Levering, håndtering, transport og lagring af rør 

Generelt: 

Entreprenøren skal levere samtlige vandledninger inkl. nødvendige formstykker, ende-

propper, fittings samt eventuelle elektrosvejsemuffer nødvendig for etablering af de af 

entreprisearbejdet omfattede vandledninger.  

 

Vandledninger med tilhørende rørkomponenter skal opfylde kravene beskrevet i: 

 

• DS/EN 12201 Plastrørsystemer til vandforsyning samt til dræn og afløb 

under tryk – Polyetylen (PE) – Del 1 - 4. 

 

De specifikke krav fremgår af FAB bilag 8, skema 19, 20 og 21, som desuden indehol-

der specifikationer svarende til Nordic Polymark. Vandforsyningsledninger skal være 

blå PE-ledninger evt. med hvide striber (ikke sorte med blå striber). 

 

Overensstemmelse med kravene i standarderne skal på bygherrens anmodning doku-

menteres enten ved fremvisning af prøvningsrapporter fra et anerkendt prøvningsin-

stitut eller ved dokumentation af frivillig 3. parts kontrol. Dokumentationen skal være 

på dansk. 

 

På bygherrens anmodning skal entreprenøren kunne forelægge dokumentation for Mil-

jøstyrelsens accept af rørets egnethed til drikkevandsforsyning i Danmark. Desuden 

skal der på anmodning kunne forelægges en migrationstest efter EN 12873-1 (Stan-

dard for migrationstest) eller tilsvarende med skærpelser som anført i nedenstående 

skema. Dette som dokumentation for omfanget af det leverede rørs afsmitning af mil-

jøfremmede stoffer til drikkevandet. 

 

Testen skal være repræsentativ for de leverede plastrør, dvs. at der skal laves en ny 

test, hvis produktionsprocessen eller råvarevalget/-sammensætningen ændres. 

 

Det skal så vidt muligt tilstræbes, at testen gennemføres på rør med et overflade/vo-

lumen-forhold på 1 cm2/1 cm3, eller ved et forhold, der afspejler det højeste over-

flade/volumen forhold ved en realistisk anvendelse af produktet, dvs. ved den mindste 

diameter af de markedsførte rør. Analysen skal foretages af et akkrediteret analysela-

boratorium. Analyseudgifter skal være indeholdt i tilbuddet. 
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Nedbrydningsprodukter  

fra antioxidanter 

samt NVOC 

Accept- 

kriterium 

(μg/l) 

Detektions- 

grænse 

(μg/l) 

(1) 2,4-di-tert-butylphenol  < 5  < 0,5  

(2) 2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinon  < 5  < 0,5  

(3)3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) methylpropanoat < 1  < 0,1  

(4) 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd < 1  < 0,1  

(5) 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyacetophenon < 2  < 0,2  

(6)7,9-di-tert-butyl-1-oxaspiro[4,5]-deca-6,9 dien-2,8-dion < 1  < 0,1  

(7) 5-methyl-2 hexanon < 1  < 0,1  

(8) 4-ethylphenol < 0,5  < 0,1  

(9) 4-tert-butylphenol < 0,5  < 0,05  

(10) 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxystyren < 0,5  < 0,05  

(11) 4-methyl-2,5-di-tert-butyl-phenol (BHT) < 0,5  < 0,05  

Sum maksimalt 10  
NVOC 0,3 mg/l 0,1 mg/l 

 

Der skal som et supplement til ovenstående specifikationer analyseres for nedbryd-

ningsprodukter fra de antioxidanter, der kan være tilsat PE rørene samt NVOC – jf. 

ovenstående tabel. Stofferne analyseres ved GC-MS analyser. Analysemetodens de-

tektionsgrænse skal opfylde kravene i tabellen. Kan dette ikke opfyldes, vil tilbuddet 

blive afvist som ikke-konditionsmæssigt. 

 

PE-rør og formstykker der er INSTA-CERT certificeret (mærket med ”Nordic Poly Mark” 

eller ”DK VAND”) anses for at opfylde både de skærpede tekniske krav og krav til pro-

ces- og kvalitetssikring, som er specifikt beskrevet i dette afsnit. 

 

Leveringsomfang: 

Vandledninger i dimensionerne ø32 mm, ø40 mm og ø50 mm leveres som PE80, 

SDR11. 

 

Vandledninger i dimensionerne ø63 mm og ø75 mm skal leveres som PE100, SDR 11, 

PN16 eller PE80, SDR11.  

 

Vandledninger i dimensionen ø90 mm eller større skal leveres som PE100, SDR17, 

PN10 rør i minimum 6 – 12 meters længde, idet rørtype og dimensioner er nærmere 

beskrevet i SAB, TBL og på projekttegningerne.  

 

Modtagekontrol: 

Entreprenøren skal udføre modtagekontrol, når materialer og komponenter modtages 

på arbejdspladsen, og dokumentere kontrollen som en del af sin kvalitetssikring. Ob-

serverer entreprenøren herved fejlleverede eller beskadigede materialer herunder rør 

uden rørpropper, tilsmudsede fittings eller fittings leveret med skadet emballage eller 

lignende, skal disse afvises ved leveringen. 

 

Ved levering overtager entreprenøren ansvaret for materialernes forskriftsmæssige 

håndtering, transport og lagring. Entreprenøren hæfter således for eventuel tilsmuds-

ning, beskadigelse, bortkomst, hærværk eller tyveri, og er pålagt at iværksætte nød-

vendige foranstaltninger til imødegåelse heraf. 
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Håndtering og transport: 

For at undgå skadelige påvirkninger og tilsmudsning af rør, formstykker, endepropper, 

elektromuffer m.v. ved håndtering og transport skal entreprenøren sikre: 

 

• At rørender konstant under håndtering, herunder svejsning, er afproppet. 

• At rør ikke tippes fra vogn. 

• At af- og pålæsning samt flytning af rørbundter og spolede rør sker med kran og 

under anvendelse af tekstil-løftestropper. 

• At rør efter sammensvejsning transporteres med egnet transportmateriel og ikke 

slæbes unødig hen over jord eller befæstelse med risiko for beskadigelse eller til-

smudsning. 

• At rørleverandørens anvisning for mindste bøjningsradius respekteres 

• At der ikke opstår punktbelastninger eller kontakt med skarpe kanter. 

• At rørender efter rørsvejsning og frem til endelig montage i rørgrav er vandtæt 

afproppet med påsvejst slutprop eller vandtæt afblændet med trækfast mekanisk 

blindflange. 

 

Lagring: 

For at undgå skadelige påvirkninger og tilsmudsning af rør, formstykker, endepropper, 

elektromuffer m.v. ved lagring før og efter rørsvejsning skal entreprenøren sikre: 

 

• At rørbundter, spolede og løse rør opbevares hævet over terræn og på en jævn, 

stabil og tør bund, og om nødvendig bag stabilt aflåseligt byggepladshegn. 

• At rørpropper i de leverede rørs rørender forbliver heri under lagring frem til rørs-

vejsning. 

• At endepropper, elektrosvejsemuffer og lignende formstykker opbevares længst 

mulig i den emballage, hvori de er leveret fra fabrik, og opbevaringen på arbejds-

pladsen sker i tørt og renholdt skur eller materialecontainer. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med levering, modtagekontrol, håndtering, transport og lag-

ring af rør skal være indeholdt i vandledningernes enhedspris jf. poster i TBL afsnit 

4.5.1. 

 

Omkostninger forbundet med levering af migrationstest afregnes jf. post i TBL afsnit 

4.5.1. 

 

4.5.2 Stuksvejsning 

Svejsemetodik: 

Vandledninger sammensvejses, hvor det er teknisk mulig med stuksvejsemaskine. 

Stuksvejsningen skal udføres iht. de i DS/INF 70-2 beskrevne arbejdsfaser og rørleve-

randørens anvisning. 

 

Svejsearbejdet skal foregå tørt, i læ for blæst og ikke ved temperaturer under fryse-

punktet. Om nødvendig skal entreprenøren udføre svejsning i opstillet telt eller contai-

ner. Frie rørender skal afproppes for at opretholde god hygiejne og for at forhindre 

træk gennem rør (skorstenseffekt). 

 

Visuel kontrol: 

Når en stuksvejsning er afkølet, skal plastsvejseren udføre visuel kontrol af sammen-

føjningens form og regelmæssighed iht. DS/INF 70-3, Afsnit 4 – Retningslinjer for be-

dømmelse. 

 

Svejsevulstens bredde måles og sammenholdes med den for svejsningen anviste mak-

simums- og minimumsbredde. Måleresultat noteres i nedenfor nævnte svejseprotokol. 
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Såfremt svejsningen ikke kan godkendes i henhold til ovennævnte retningslinjer for 

bedømmelse, skal den kasseres ved bortskæring og fornyet svejsning af de renskårne 

rørender. 

 

Mærkning: 

Plastsvejseren skal mærke samtlige stuksvejsninger for at muliggøre senere identifika-

tion. Mærkningen skal ske ved prægning eller påskrift af data vedrørende udføreren, 

dato osv. enten i klar tekst eller kode iht. DS/INF 70-4, Del 1. 

 

Såfremt vandledningen under etableringen har været aflukket ved anvendelse af sam-

menklemningsværktøj skal ”klemstedet” markeres med plastklæbebånd i hele rørets 

omkreds og tydelig påskrift af teksten ”Klemsted”. 

 

Svejseprotokol: 

Plastsvejseren skal udføre skriftlig protokol for samtlige udførte stuksvejsninger iht. 

DS/INF 70-4, Del 2 og Del 3. Svejseprotokoller skal på anmodning udleveres i kopi til 

tilsynet under arbejdets udførelse. Svejseprotokol afleveres indsat i KS arkivmappe 1 

ved entreprisens afslutning som en del af entreprenørens kvalitetsdokumentation. 

 

Procedureprøvning: 

Bygherren ønsker som option at kunne anmode plastsvejseren om at udføre en proce-

dureprøve i henhold til DS/INF 70-7. 

 

Plastsvejseren skal acceptere bygherrens og tilsynets tilstedeværelse under procedu-

reprøven, og på anmodning orienterer om anvendt svejsemetodik, kontrolprocedurer, 

acceptkriterier m.v. Ved prøvningens afslutning skal plastsvejseren på anmodning 

gennemgå den udarbejdede skriftlige dokumentation. 

 

Destruktiv prøvning af udførte proceduresvejsninger udføres iht. DS/INF 70-5 af et af 

entreprenøren uafhængigt anerkendt prøvningsfirma, som på anmodning kan doku-

mentere at råde over fornøden erfaring, ekspertise og prøvningsudstyr. 

 

Dokumentation for procedureprøvning samt destruktiv prøvning af proceduresvejsnin-

ger skal udleveres i kopi til tilsynet snarest mulig efter prøvningen og afleveres ved 

entreprisens afslutning indsat i KS - arkivmappe 1, som en del af entreprenørens kva-

litetsdokumentation. 

 

Kontrol af stuksvejseudstyr: 

Anvendt stuksvejsningsudstyr skal inden for de seneste 12 måneder være kontrolleret 

i henhold til DS/INF 70-6. Prøvningsrapport skal inden igangsætning af svejsearbejdet 

udleveres i kopi til tilsynet og afleveres ved entreprisens afslutning som en del af en-

treprenørens kvalitetsdokumentation. 

 

Termometer som anvendes til temperaturkontrol på stuksvejsemaskinens varmespejle 

skal inden for de seneste 12 måneder være kalibreret på et af entreprenøren uaf-

hængigt anerkendt prøvningsfirma, som på anmodning kan dokumentere at råde over 

fornøden erfaring, ekspertise og prøvningsudstyr. Kalibreringsrapport skal på anmod-

ning udleveres i kopi til tilsynet inden igangsætning af svejsearbejdet og ved entrepri-

sens afslutning afleveres indsat i KS-arkivmappe 1. 

 

Uddannelsesmæssige krav til plastsvejsere: 

Svejsearbejdet skal udføres af en person, som gennem uddannelse på en godkendt 

plastsvejseskole har erhvervet DS-svejsepas med påtegning USME i henhold til DS 

2383. Svejsepas skal forevises på tilsynets anmodning, og fotokopi af svejsepasset 

skal vedlægges entreprenørens kvalitetsdokumentation indsat i KS – arkivmappe 1. 
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Plastsvejseren skal endvidere have deltaget i et ”hygiejnekursus” foranstaltet af byg-

herren. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med visuel kontrol, udarbejdelse af skriftlig svejseprotokol og 

mærkning af stuksvejsninger skal være indeholdt i vandledningernes enhedspris jf. 

poster i TBL afsnit 4.5.1. 

 

Omkostninger forbundet med procedureprøvning afregnes jf. poster i TBL afsnit 4.5.2. 

 

4.5.3 Elektromuffesvejsning 

Svejsemetodik: 

Hvor det af montagemæssige og fysiske årsager ikke er mulig at foretage stuksvejs-

ning, anvendes elektrosvejsemuffer. 

 

Svejsning af hovedvandledninger med lille rørdiameter (spolede rør) samt svejsning af 

vandstikledninger kan desuden være tilrettelagt ved anvendelse af elektrosvejsemuf-

fer, som nærmere beskrevet i SAB. 

 

Elektromuffesvejsningen skal udføres i henhold til den brugsanvisning, som elektro-

svejsemuffens fabrikant har udarbejdet.  

 

Hvor det er teknisk muligt, skal der anvendes et 4-punkts opspændingsværktøj til at 

holde rør korrekt og stabilt fastspændt under svejseprocessen. 

 

Svejsearbejdet skal foregå tørt, i læ for blæst og ikke ved temperaturer under fryse-

punktet. Om nødvendig skal entreprenøren udføre svejsning i opstillet telt eller contai-

ner. Frie rørender skal afproppes for at opretholde god hygiejne og for at forhindre 

træk gennem rør. 

 

Ved elektromuffesvejsning af PE100 rør som ikke har ”kappe”, skal rørenderne skra-

bes med rotationsskraber inden samling. Dette for at fjerne den oxiderede overflade 

på rørendernes udvendige rørvæg inden svejsning. 

 

Visuel kontrol: 

Når en elektromuffesvejsning er afkølet, skal plastsvejseren udføre visuel kontrol af 

sammenføjningen iht. seneste udgave af Kriterier for visuel bedømmelse af svejste 

PE-rør, Teknologisk Institut.  

 

Såfremt svejsningen ikke kan godkendes i henhold til ovennævnte retningslinjer for 

bedømmelse skal den kasseres ved bortskæring og fornyet svejsning af de renskårne 

rørender. 

 

Mærkning: 

Plastsvejseren skal mærke samtlige elektromuffesvejsninger for at muliggøre senere 

identifikation. Mærkningen skal ske ved prægning eller påskrift af data vedrørende ud-

føreren, dato osv. enten i klar tekst eller kode iht. DS/INF 70-4, Del 1. 

 

Såfremt vandledningen under etableringen har været aflukket ved anvendelse af sam-

menklemningsværktøj skal ”klemstedet” markeres med plastklæbebånd i hele rørets 

omkreds og tydelig påskrift af teksten ”Klemsted”. 

 

Svejseprotokol: 

Plastsvejseren skal udføre skriftlig protokol for samtlige udførte elektromuffesvejsnin-

ger. Svejseprotokollen skal som minimum indeholde de oplysninger, som den i FAB 

bilag 10 viste svejseprotokol. Svejseprotokoller skal på anmodning udleveres i kopi til 
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tilsynet og afleveres indsat i KS arkivmappe 1 ved entreprisens afslutning som en del 

af entreprenørens kvalitetsdokumentation. 

 

Procedureprøvning: 

Bygherren ønsker som option at kunne anmode plastsvejseren om at udføre en proce-

dureprøve i henhold til DS/INF 70-7. 

 

Plastsvejseren skal acceptere bygherrens og tilsynets tilstedeværelse under procedu-

reprøven, og på anmodning orienterer om anvendt svejsemetodik, kontrolprocedurer, 

acceptkriterier m.v. Ved prøvningens afslutning skal plastsvejseren på anmodning 

gennemgå den udarbejdede skriftlige dokumentation. 

 

Destruktiv prøvning af udførte proceduresvejsninger udføres iht. DS/INF 70-5 af et af 

entreprenøren uafhængigt anerkendt prøvningsfirma, som på anmodning kan doku-

mentere at råde over fornøden erfaring, ekspertise og prøvningsudstyr. 

 

Dokumentation for procedureprøvning samt destruktiv prøvning af proceduresvejsnin-

ger skal udleveres i kopi til tilsynet snarest mulig efter prøvningen og afleveres ved 

entreprisens afslutning indsat i KS - arkivmappe 1, som en del af entreprenørens kva-

litetsdokumentation. 

 

Kontrol af elektrosvejsemuffeudstyr: 

Anvendt elektromuffesvejsningsudstyr skal være kalibreret på et af entreprenøren uaf-

hængigt anerkendt prøvningsfirma, som på anmodning kan dokumentere at råde over 

fornøden erfaring, ekspertise og prøvningsudstyr. Kalibreringsrapport skal på anmod-

ning udleveres i kopi til tilsynet inden igangsætning af svejsearbejdet og ved entrepri-

sens afslutning afleveres indsat i KS-arkivmappe 1. 

 

Uddannelsesmæssige krav til plastsvejsere: 

Svejsearbejdet skal udføres af en person, som gennem uddannelse på en godkendt 

plastsvejseskole har erhvervet DS-svejsepas med påtegning USME i henhold til DS 

2383. Svejsepas skal forevises på tilsynets anmodning, og fotokopi af svejsepasset 

skal inden arbejdet påbegyndes indsættes i KS-arkivmappe 1, som en del af entrepre-

nørens kvalitetsdokumentation. 

 

Plastsvejseren skal også have deltaget i et ”hygiejnekursus” foranstaltet af bygherren. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med visuel kontrol, udarbejdelse af skriftlig svejseprotokol og 

mærkning af elektromuffesvejsninger skal være indeholdt i vandledningernes enheds-

pris jf. TBL afsnit 4.5.1. 

 

Omkostninger forbundet med procedureprøvning afregnes jf. poster i TBL afsnit 4.5.3. 

 

4.5.4 Trækfaste mekaniske rørsamlinger 

Hvor ny hovedvandledning udført af PE-rør skal tilsluttes eksisterende vandledning ud-

ført af støbejern, stål, PVC eller Eternit, anvendes trækfaste mekaniske samling og 

støttebøsning.  

 

Entreprenøren leverer og etablerer den trækfaste mekanisk samling og støttebøsnin-

gen og er ansvarlig for, at der opnås en stabil og vandtæt rørsamling. 

 

Trækfast mekanisk samling og støttebøsning skal være korrosionsbeskyttet for perma-

nent nedgravning i jord. Bolte, møtrikker og underlagsskiver for montage skal være 

udført af rustfri syrefast stål, kvalitet AISI 316. 
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TAG: 

Omkostninger forbundet med levering og etablering af trækfast mekanisk rørsamling 

inkl. støttebøsning afregnes jf. poster i TBL afsnit 4.5.4. 

 

4.5.5 Nedlægning i rørgrav 

Entreprenøren skal i samråd med tilsynet tilrettelægge vandledninger sammensvejst 

og etableret i sektioner med sådan længde, at de på hensigtsmæssig måde kan frem-

føres til og nedsænkes i ledningsgraven. Rørleverandørens anvisninger for mindste 

bøjningsradius skal respekteres. Sektionernes længde tilrettelægges endvidere, så tra-

fikale gener pga. åbenstående ledningsgrav minimeres. 

 

Ved løft af vandledninger, skal dette udføres med tekstilløftestropper. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med nedlægning i ledningsgrav skal være indeholdt i vand-

ledningernes enhedspris jf. TBL afsnit 4.5.1. 

 

Etablering og retablering af ledningsgrav afregnes jf. poster i TBL afsnit 4.1 hhv. 4.2. 

 

4.5.6 Afmærkning af vandledning, ventiler m.m. for opmåling 

Hvor det er udførelsesmæssigt muligt, skal vandledninger opmåles af det af bygherren 

engagerede landinspektørfirma forinden ledningsgraven tildækkes. 

 

Såfremt ledningsgraven tildækkes før opmåling, skal entreprenøren afmærke vandled-

ningernes vertikale placering med træpløkker. I kurver, skal der afmærkes med træ-

pløk hver gang vandledningens horisontale retning er ændret med +/- 0,25 m. Dimen-

sionsskift, overgang til anden rørtype, T-rør, afpropninger, afspærringsventiler, stik-

ledningsventiler, hydranter, udluftnings- og sektionsbrønde m.m. skal endvidere af-

mærkes med træpløkke. 

 

Afmærkning med lodrette ø110 plast rør sat oven på vandledningen og ført over ter-

ræn skal anvendes, hvor den anviste lægningsdybde undtagelsesvis er afveget og det 

derfor er nødvendig at nivellere vandledningens bundløbskote. 

 

Afmærkningen skal sikres og opretholdes indtil et af bygherren engagerede landin-

spektørfirma har udført indmåling. Entreprenøren skal samarbejde med, herunder til-

kalde landinspektørfirmaet og om nødvendig vejlede dette om afmærkningen under 

indmålingen. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med afmærkning for opmåling skal være indeholdt i vandled-

ningernes enhedspris jf. TBL afsnit 4.5.1. 

 

4.5.7 Hygiejniske forskrifter ved håndtering og svejsning af ledninger 

Følgende hygiejniske forskrifter skal nøje overholdes ved levering, håndtering og 

svejsning af vandledninger: 

 

• Frie rørender skal konstant være afproppede ved levering og oplagring på ar-

bejdspladsen. Efter sammensvejsning og forud for etablering i rørgrav skal frie rø-

render være afproppet vandtæt med påsvejst PE-endeprop. Afpropningen må 

først fjernes umiddelbart før svejsning eller montage i rørgraven. Frie rørender, 

som ved arbejdstids ophør efterlades på rørsvejsestedet eller i rørgraven, skal af-

proppes vandtæt med påsvejst PE-endeprop eller trækfast mekanisk blindflange 

godkendt af tilsynet. 

• Frie afproppede rørende skal hæves over terræn, såfremt der er risiko for, at de 

kan neddykkes eller oversvømmes ved nedbør, tilstrømmende overfladevand, op-

stigende grundvand eller lignende. 
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• Rørsvejsning skal udføres i tørre omgivelse, så nedbør, overflade- og grundvand 

eller opsprøjt herfra ikke kan komme i kontakt med svejseudstyr eller åbenstå-

ende rørender. Om nødvendig skal entreprenøren udføre svejsearbejdet i contai-

ner eller overdække rørsvejseudstyret med telt, vandlænse og udlægge tørt og 

stabilt underlag på rørsvejsestedet. 

• Rørender, fittings og lignende som ikke er rene pga. fejl eller svigt i førnævnte 

forskrifter, skal rengøres med en desinficerende opløsning inden svejsning eller 

rørsamling. Som desinficerende opløsning kan anvendes en natriumhypoklorit-op-

løsning fremstillet ved blanding af 1 liter 15 % natriumhypoklorit i 10 liter vand-

værksvand. Den anvendte natriumhypoklorit skal være myndighedsgodkendt til 

anvendelse i ”levnedsmiddelindustrien”. Brug af andet desinfektionsmiddel end 

natriumhypoklorit skal forhåndsgodkendes af bygherre. Beholder for opbevaring af 

desinfektionsmiddel skal være godkendt til opbevaring af levnedsmidler, ren og 

må ikke tidligere have været anvendt til andre formål. Aftørring udføres med rene 

engangsklude, som kasseres umiddelbart efter anvendelsen. 

• Svejseudstyr og værktøj som anvendes i forbindelse med rørsvejsning og eventuel 

fjernelse af indvendige svejsevulster skal ved hver arbejdsdags begyndelse rengø-

res ved anvendelse af førnævnte desinfektionsmiddel-opløsning. Om nødvendig 

foretages fornyet rengøring i løbet af arbejdsdagen. 

• Personale som udfører rørsvejsning og håndtering af rørender ved montage, skal 

være iført rent arbejdstøj og have adgang til sanitære faciliteter, så de kan opret-

holde fornøden personlig hygiejne under arbejdets udførelse. Når der arbejdes 

med overflader, som senere kan komme i kontakt med drikkevandet, skal hænder 

være renvaskede og desinficerede ved anvendelse af gel eller vådservietter. Alter-

nativt kan der anvendes engangshandsker. 

• Entreprenørens personale og underentreprenører, som opholder sig på byggeplad-

ser, hvor der udføres vandforsyningsarbejder for Provas, skal have deltaget i et 

”hygiejnekursus” foranstalte af bygherren. 

 

Provas afholder inden anlægsopstart et hygiejnekursus for entreprenørens personale. 

Herudover kan entreprenøren efter behov frit tilmelde medarbejdere til de planlagte 

hygiejnekurser, der fremgår af Provas hjemmeside www.provas.dk . 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med efterlevelse af hygiejniske forskrifter herunder eventuel 

deltagelse i ”hygiejnekursus” skal være indeholdt i vandledningernes enhedspris jf. 

TBL afsnit 4.5.1. 

 

 

4.6 Etablering af ventiler, hydranter m.v. 

 

4.6.1 Levering, håndtering, transport og lagring 

Levering: 

Levering af de for entreprisearbejdet omfattede ventildæksler, hydranter, udluftnings- 

og sektionsbrønde er bygherreleverancer. De aktuelle materialers fabrikat, type og di-

mension samt leveringstermin, leverings- eller afhentningssted er nærmere beskrevet 

i SAB. 

 

Entreprenøren skal udføre modtagekontrol, når de af bygherren leverede materialer 

afhentes på anvist afhentningssted eller modtages på arbejdspladsen, og dokumen-

tere kontrollen som en del af sin kvalitetssikring. Observerer entreprenøren uoverens-

stemmelse mellem de leverede materialer og den af leverandøren/vognmanden udle-

verede følgeseddel, skal denne straks gøres opmærksom derpå, og tilsynet tilkaldes. 

Modtagelse af åbenlyst fejlleverede materialer, beskadigede eller tilsmudsede materia-

ler herunder ventiler med skadet emballage skal afvises ved leveringen. 

 

http://www.provas.dk/
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Ved levering eller afhentning overtager entreprenøren ansvaret for de af bygherren 

leverede materialernes forskriftsmæssige håndtering, transport og lagring. Entrepre-

nøren hæfter således for eventuel tilsmudsning, beskadigelse, bortkomst, hærværk 

eller tyveri, og er pålagt at iværksætte nødvendige foranstaltninger til imødegåelse 

heraf. 

Lagring og håndtering: 

For at undgå skadelige påvirkninger og tilsmudsning ved lagring og håndtering før og 

efter etablering skal entreprenøren sikre: 

 

• At ventiler, fittings, hydranter, udluftnings- og sektionsbrønde og lignende opbe-

vares længst mulig i den emballage, hvori de er leveret fra fabrik, og opbevarin-

gen på arbejdspladsen i størst mulig omfang sker i tørt og renholdt skur eller ma-

terialecontainer. Pågældende skur eller container mærkes efter nærmere aftale 

med tilsynet med et ”blå hånd skilt”, som udleveres af bygherren. Dette for at 

markere, at her opbevares komponenter, hvortil der stilles skærpede krav om ren 

og tør opbevaring.  

• At såfremt udluftnings- og sektionsbrønde opbevares i det fri på entreprenørens 

materialeplads, skal disse afdækkes med presenning eller ved svøb med gennem-

sigtig krympefolie, henstilles hævet over terræn på en jævn, stabil og tør bund og 

om nødvendig bag stabilt aflåseligt byggepladshegn. 

• At ovennævnte materialer transporteres med egnet transportmateriel og ikke slæ-

bes unødig hen over jord eller befæstelse med risiko for beskadigelse eller til-

smudsning. 

 

4.6.2 Afspærringsventiler 

Generelt: 

Entreprenøren skal på anviste steder levere og etablere afspærringsventiler inkl. tele-

skopisk garniture på vandforsyningssystemets hovedledninger. Entreprenøren skal 

desuden etablere de af bygherren leverede ventildæksler inkl. top- og bundflise ved 

terræn over de opførte teleskopiske garniturer. 

 

Afspærringsventilers placering er nærmere beskrevet i SAB og vist på projekttegnin-

ger. I SAB er det endvidere oplyst om ventildæksler leveres af bygherren på arbejds-

stedet eller entreprenøren skal afhente dem på en nærmere oplyst adresse. 

 

Entreprenørens levering af afspærringsventiler: 

Leverede afspærringsventiler skal være produceret jf. DS/EN1074 inkl. teleskopisk 

garniture. Begge korrosionsbeskyttet for permanent nedgravning i jord. Bolte, møtrik-

ker og underlagsskiver for ventilernes montage skal være udført af rustfri syrefast 

stål, kvalitet AISI 316. 

 

Entreprenøren skal levere og montere en flise under afspærringsventiler, som disse 

hviler af på. Bredden på den understøttende flise skal mindst være det dobbelte af 

vandledningens ydre diameter, og flisens længde skal mindst være lige så lang som 

ventilen. 

 

Garniture skal etableres lodret og tilpasset i højde, så der er minimum 30 cm afstand 

mellem underside af ventildækslet og toppen af ventilspindlen på den teleskopiske 

garniture. Mellem garnituren og ventildækslet monteres et pasrør af passende dimen-

sion. 

 

Bygherrens levering af ventildæksler: 

Bygherren leverer ventildæksel (fast støbejernskarm og –dæksel) og bundflise af be-

ton. Det vil af SAB fremgå, om bygherren leverer ventildæksel og bundflise til entre-

prenørens arbejdsplads, eller entreprenøren skal afhente disse på bygherrens lager. 
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Højderegulering af ventildæksler: 

Inden entreprisearbejdets aflevering skal entreprenøren regulerer alle ventildækslers 

højde, så de afleveres i niveau med terræn eller den befæstelse, som måtte fore-

komme, hvor afspærringsventilen er placeret. Entreprenøren skal desuden åbne alle 

ventildæksler for at kontrollere, at de er uden skade, og der er minimum 30 cm af-

stand mellem underside af ventildækslet og toppen af den med det teleskopiske garni-

ture opførte ventilspindel. I forbindelse med kontrollen skal ventildækslets karm ren-

gøres for eventuel sand eller asfaltrester. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med entreprenørens levering og etableringen af afspærrings-

ventiler inkl. garniture samt etablering af ventildæksler leveret af bygherren afregnes 

jf. poster i TBL afsnit 4.6.2. Omkostningerne skal indeholde alle ydelser forbundet med 

rydning, opgravning, tørholdelse, afstivning, afspærring og afdækning, omkringfyld-

ning, tilfyldning og retablering af opbudt overjord samt alle ydelser forbundet med 

ventildækslers eventuelle afhentning på bygherrens materialedepot, opbevaring og 

håndtering frem til etablering, afsluttende kontrol og rengøring samt eventuel juste-

ring af ventildækslers højde, levering af pasrør og understøtning, samt efterlevelse af 

hygiejniske forskrifter ved etableringen. 

 

4.6.3 Stikledningsventiler 

Entreprenøren skal tilslutte nye vandstikledninger til hovedledninger med stiklednings-

ventiler. inkl. teleskopisk garniture. Det kan desuden komme på tale, at entreprenøren 

skal udskifte eksisterende vandstikledninger med nye. Entreprenøren skal desuden 

etablere de af bygherren leverede ventildæksler inkl. bund- og topflise af beton i ter-

ræn over de opførte teleskopiske garniturer. 

 

Stikledningsventilernes fabrikat, type, placering og anvisninger for etableringen er 

nærmere beskrevet i SAB og vist på projekttegninger. I SAB er det endvidere oplyst 

om ventildæksler leveres af bygherren på arbejdsstedet eller entreprenøren skal af-

hente dem på en nærmere oplyst adresse. 

 

Entreprenørens levering af stikledningsventiler: 

Leverede stikledningsventiler skal være produceret jf. DS/EN1074 inkl. teleskopisk 

garniture. Begge korrosionsbeskyttet for permanent nedgravning i jord. Bolte, møtrik-

ker og underlagsskiver for ventilernes montage skal være udført af rustfri syrefast 

stål, kvalitet AISI 316. 

 

Garniture skal etableres lodret og tilpasset i højde, så der er minimum 30 cm afstand 

mellem underside af ventildækslet og toppen af den med det teleskopiske garniture 

opførte ventilspindel. Mellem garnituren og ventildækslet monteres et pasrør af pas-

sende dimension. 

 

Bygherrens levering af ventildæksler: 

Bygherren leverer ventildæksler og top- og bundflise af beton til anvendelse på føl-

gende lokaliteter: 

 

• Til stikledningsventiler placeret i asfaltbefæstet areal leveres rundt ventildæksel 

med ”flydende karm” af støbejern. 

• Til stikledningsventiler placeret i øvrige befæstede samt ubefæstede arealer leve-

res firkantet støbejernsdæksel med fast karm samt top- og bundflise af beton. 

 

Højderegulering af ventildæksler: 

Inden entreprisearbejdets aflevering skal entreprenøren regulerer alle ventildækslers 

højde, så de afleveres i niveau med terræn eller den befæstelse, som måtte fore-

komme, hvor afspærringsventilen er placeret. Entreprenøren skal desuden åbne alle 
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ventildæksler for at kontrollere, at de er uden skade, og der er minimum 30 cm af-

stand mellem underside af ventildækslet og toppen af den med det teleskopiske garni-

ture opførte ventilspindel. I forbindelse med kontrollen skal ventildækslets karm ren-

gøres for eventuel sand eller asfaltrester. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med entreprenørens levering og etableringen af stiklednings-

ventiler inkl. garniture samt etablering af ventildæksler leveret af bygherren afregnes 

jf. poster i TBL afsnit 4.6.3. Omkostningerne skal indeholde alle ydelser forbundet med 

rydning, opgravning, tørholdelse, afstivning, afspærring og afdækning, omkringfyld-

ning, tilfyldning og retablering af opbudt overjord samt alle ydelser forbundet med 

ventildækslers eventuelle afhentning på bygherrens materialedepot, opbevaring og 

håndtering frem til etablering, afsluttende kontrol og rengøring samt eventuel juste-

ring af ventildækslers højde, levering af pasrør, samt efterlevelse af hygiejniske for-

skrifter ved etableringen. 

 

4.6.4 Brandhydranter 

På udvalgte lokaliteter, som nærmere beskrevet i SAB, etablerer entreprenøren brand-

hydranter leveret af bygherren. 

 

Brandhydrantens fabrikat og type, placering, og anvisninger for etableringen er nær-

mere beskrevet i SAB og vist på projekttegninger. I SAB er det endvidere oplyst, på 

hvilken adresse entreprenøren skal afhente brandhydranter leveret af bygherren. 

 

4.6.5 Udluftningsbrønd 

I udvalgte toppunkter som nærmere beskrevet i SAB etablerer entreprenøren udluft-

ningsbrønde leveret af bygherren. 

 

Udluftningsbrøndens fabrikat og type, placering, og anvisninger for etableringen er 

nærmere beskrevet i SAB og vist på projekttegninger. I SAB er det endvidere oplyst, 

på hvilken adresse entreprenøren skal afhente udluftningsbrønde leveret af bygherren. 

 

4.6.6 Sektionsbrønde 

I udvalgte punkter som nærmere beskrevet i SAB etablerer entreprenøren sektions-

brønde leveret af bygherren.  

 

Sektionsbrøndenes fabrikat og type, placering, og anvisninger for etableringen er nær-

mere beskrevet i SAB og vist på projekttegninger. I SAB er det endvidere oplyst, på 

hvilken adresse entreprenøren skal afhente sektionsbrønde leveret af bygherren. 

 

TAG: 

Alle brandhydranter, udluftnings- og sektionsbrønden inkl. montagebolte, brønddæks-

ler mm. leveres af bygherren men skal etableres at entreprenøren. Omkostninger for-

bundet med etableringen afregnes jf. poster i TBL afsnit 4.6.4 – 4.6.6. Omkostnin-

gerne skal indeholde ydelser forbundet med komponenternes eventuelle afhentning på 

bygherrens materialedepot, opbevaring og håndtering frem til og med etablering, ren-

gøring inden aflevering samt efterlevelse af hygiejniske forskrifter ved etableringen 

som nærmere beskrevet i SAB. 

 

 

4.7 Tæthedsprøvning 

Entreprenøren skal, hvis krævet i SAB, foranstalte nyetableret vandforsyningsinstalla-

tion ekskl. stikledninger tæthedsprøvet med vandværksvand og i ”speciel tætheds-

klasse” iht. DS 455.  

 

Tæthedsprøvningen udføres af et anerkendt prøvningsfirma, som kan godkendes af 

bygherren. 
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Tilsynet skal varsles 2 arbejdsdage før prøvningen udføres og gives adgang til at over-

være prøvningen. 

 

Der skal udarbejdes en prøvningsrapport ved anvendelse af FAB bilag 3 for hver tæt-

hedsprøvning uanset resultatet af denne. Kopi af prøvningsrapport fremsendes til til-

synet snarest efter prøvningens afslutning. Original prøvningsrapport indsættes i KS-

arkivmappe 1. 

 

Bygherren forbeholder sig ret til at kassere tæthedsprøvningen, såfremt den er udført 

eller dokumenteret mangelfuldt. Entreprenøren skal i en sådan situation foranstalte en 

fornyet prøvning uden udgift for bygherren. 

 

Entreprenøren skal etablere midlertidige afpropninger, ventiler og slangekoblinger på 

hensigtsmæssige steder i ledningssystemet til brug ved påfyldning og bortledning af 

vand samt tilslutning af måleudstyr. 

 

Som sikkerhed for, at eventuelle toppunkter på vandledninger er vandfyldte skal en-

treprenøren ved vandpåfyldningen skylle en rensesvamp gennem den ledningssektion, 

som skal tæthedsprøves. Rensesvampen skal desinficeres i en natriumhypoklorit-op-

løsning, som beskrevet i FAB afsnit 4.8 inden anvendelse. 

 

Vandpåfyldning skal ske ved etablering af midlertidig rørforbindelse inkl. vandur til ek-

sisterende vandforsyningsledning. Samtlige anvendte materialer skal være rene og 

desinficeret ved gennemskylning af en natriumhypoklorit-opløsning, som beskrevet i 

FAB afsnit 4.8 inden anvendelse. 

 

Bortskaffelse af vand fra tæthedsprøvningen udføres med afledning til nærmeste vej-

afvandingsbrønd, vejgrøft eller afløbsinstallation for afledning af regnvand. 

 

Entreprenøren kan aftappe vand fra eksisterende vandforsyningsledning til brug ved 

tæthedsprøvning. Entreprenøren skal via det etablerede vandur måle den aftappede 

vandmængde og afrapportere den samlede brugte vandmængde ved afrapportering af 

tæthedsprøvningen. Entreprenøren må kun foretage aftapning, såfremt der forudgå-

ende er truffet specifik aftale herom med bygherrens personale. 

 

Såfremt vandpåfyldning skal ske ved tilkørsel af vand med tankvogn, skal der anven-

des rent drikkevand og tankvogn godkendt til transport af levnedsmidler. Tapstedets 

placering samt grundlag for afregning af vandforbruget vil være nærmere beskrevet i 

SAB. 

 

TAG: 

Tæthedsprøvning afregnes jf. TBL afsnit 4.7. 

 

Samtlige omkostninger forbundet med tæthedsprøvningen såsom skriftlig prøvnings-

rapport, midlertidig afpropning, fyldning med rent vandværksvand inkl. bortskaffelse 

efter prøvningen skal være indeholdt i enhedsprisen. Aftapning af vand fra bygherrens 

eksisterende vandforsyningsledninger sker vederlagsfrit. 

 

Såfremt ledningens tæthed ikke kan opfylde tæthedskrav jf. DS 455, afholder entre-

prenøren alle omkostninger forbundet med eftersøgning og udbedring af utæthed 

samt fornyet tæthedsprøvning, indtil tæthedskravet er dokumenteret. Ved fornyet 

tæthedsprøvning(er) forbeholder bygherren sig ret til at afkræve entreprenøren beta-

ling for det ekstra vandforbrug, som måtte medgå derved. 
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4.8 Rengøring 

Entreprenøren skal aflevere den etablerede vandforsyningsinstallation rengjort og klar 

til drift efter gennemskylning af rensesvamp. 

 

Til rensningen anvendes svampe som type ASK, GIRARD eller POLLY-PIGS fra fab. 

COBALC eller svampe af tilsvarende kvalitet, som kan godkendes af bygherren. 

 

Til gennemskylning anvendes nye svampe med mindre andet aftales med tilsynet. Inden 

svampen placeres i ledningen, skal den desinficeres ved gennemvædning i en blanding 

af 10 liter vandværksvand og 1 liter 15 % natriumhypoklorit eller et lignende produkt. 

Produktet skal godkendes af tilsynet før brug. 

Det anvendte desinfektionsmiddel skal være myndighedsgodkendt til anvendelse i 

”levnedsmiddelindustrien”. Beholder for opbevaring af desinfektionsmiddel skal være 

godkendt til opbevaring af levnedsmidler, ren og må ikke tidligere have været anvendt 

til andre formål. Umiddelbart inden brug skylles den desinficerede svampe med rent 

vandværksvand. 

 

Det påhviler entreprenøren at opsamle og bortskaffe det ved rengøring af rensesvam-

pen anvendte desinfektionsmiddel til nærtliggende spildevandsinstallation, idet opløs-

ningen ikke må afledes direkte til vandmiljøet eller afløbsinstallation for bortledning af 

regnvand. 

 

Som sikkerhed for, at der ikke efterlades fastsiddende rester af rensesvampen i led-

ningssystemet, skal alt svampemateriale som placeres i ledningssystemet registreres 

og alt svampemateriale som skylles ud opsamles, registreres og på anmodning forevi-

ses tilsynet. 

 

Efter rensesvampens passage skal ledningssystemet gennemskylles med en vand-

mængde svarende til 3 gange volumenet i det berørte ledningssystem eller til det gen-

nemskyllede vand er uden misfarvning. Kontrol for misfarvning skal ske ved at op-

samle det udløbende skyllevand i en hvid plastspand. Gennemskylningen skal ske med 

moderat flow, så det undgås, at partikler fra det eksisterende ledningsnet rives løs, 

idet disse kan medføre forøget skylningstid samt medføre driftsforstyrrelser i det eksi-

sterende ledningssystem.  

 

For rensning skal entreprenøren etablere midlertidig renseventil ved indløb og udløb 

på ledningssystemet. Renseventilerne skal være udformet, så det er mulig at indføre 

og udskylle rensesvampen samt montere slangeforbindelse for til- og bortledning af 

rensevand. 

 

Tilledning af rensevand skal ske ved etablering af en permanent eller midlertidig rør-

forbindelse til bygherrens eksisterende vandforsyningsinstallation. Tilslutningsstedet 

aftales nærmere med tilsynet, såfremt det ikke er oplyst i SAB. Samtlige anvendte 

ventiler og rørmaterialer skal være rene og om nødvendig desinficerede.  

 

Bortskaffelse af vand fra rengøring udføres med en midlertidig rørforbindelse for afled-

ning til nærmeste vejafvandingsbrønd, vejgrøft eller afløbsinstallation for afledning af 

regnvand.  
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Foto 1: Midlertidig rørforbindelse med afspærringsventiler, vandur samt Tee med nip-

pelrør for aftapning af vand ifm. hygiejnegodkendelse. 

 

Den midlertidige rørforbindelse skal være udført som vist på Foto 1 med afspærrings-

ventil, vandur samt Tee, hvor der på afgreningen er etableret en afspærringsventil ef-

terfulgt af et nippelrør, hvorfra bygherrens personale kan udtage vandprøve ifm. hygi-

ejnegodkendelsen. 

 

Entreprenøren kan aftappe vand fra eksisterende vandforsyningsledning til brug ved 

rengøring. Entreprenøren må kun selv foretage aftapning, såfremt der forudgående er 

truffet specifik aftale herom med bygherren. 

 

Når rengøringen er afsluttet, skal vandledningen hygiejnegodkendes af bygherren. En-

treprenøren skal minimum 2 arbejdsdage forud varsle tilsynet om termin for rengøring 

af hensyn til bygherrens planlægning af prøveudtagning for hygiejnegodkendelsen. 

 

Hygiejnegodkendelsen er baseret på en bakteriologisk kontrol med BactiQuant® (BQ) 

metode og udstyr. Bygherren forestår prøveudtagning og analyse af kontrolprøver fra 

vandledningen, når entreprenøren har meldt denne klar til idriftsættelse, og afholder 

alle omkostninger hermed. For at bygherren kan udtage kontrolprøver, skal entrepre-

nøren foranstalte, at der ved vandledningens ind- og udløb er monteret en prøvehane 

eller forefindes en vandstikledning. 

 

Vurdering af hygiejnen sker på baggrund af følgende: 

 

BQ resultat: Hygiejnemæssig tilstand: 

Forskellen mellem BQInd og 

BQUd er mindre end 40. 

God hygiejne. 

Vandledningen kan hygiejnegodkendes. 

Forskellen mellem BQInd og 

BQUd er større end 40. 

Tvivlsom hygiejne. 

Vandledningen kræver skylning i yderligere 2 – 3 ti-

mer og fornyet prøveudtagning. 

 

Det tager 1-2 timer at udtage og analysere en vandprøve. Indtil analyseresultatet fo-

religger skal entreprenøren fortsætte med at gennemskylle ledningen. 

 

Såfremt den rengjorte vandledning ikke kan hygiejnegodkendes, udfører entreprenø-

ren efter nærmere aftale og uden omkostning for bygherren ekstra skylning af vand-

forsyningsinstallationen. Om nødvendig foretages fornyet gennemskylning af rense-

svamp. Afslutningsvis iværksætter bygherren ekstra prøvetagning for hygiejnegodken-

delse. Denne procedure gennemføres indtil hygiejnegodkendelse opnås. 

 

Entreprenøren fastlægger i samråd med tilsynet, hvor store vandledningsstrækninger, 

der skal hygiejnegodkendes og idriftsættes ad gangen. Der må ikke leveres vand til 
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bygherrens kunder fra en nyanlagt vandledning, før denne er hygiejnegodkendt gen-

nem ovenstående procedure. Dette gælder også midlertidige ledninger, der f.eks ud-

lægges på terræn til midlertidig forsyning af kunder.  

 

Når en vandledningsstrækning er hygiejnegodkendt, udskiftes den midlertidige rørin-

stallation med en permanent rørforbindelse til bygherrens eksisterende vandforsy-

ningsledning. Der må ikke efterfølgende udføres anlægsarbejde på den nyetablerede 

og hygiejnegodkendte vandledningsinstallation uden bygherrens forudgående godken-

delse. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med rensning afregnes jf. TBL afsnit 4.8. Aftapning af vand 

fra bygherrens eksisterende vandforsyningsinstallation sker vederlagsfrit. 

 

Omkostninger forbundet med prøveudtagning og analyse af kontrolprøver for hygiej-

negodkendelse afholdes af bygherren. 

 

Omkostninger til ekstra gennemskylning og bygherrens fornyede prøveudtagning og 

laboratorieanalyse i situationer, hvor vandledninger ikke kan hygiejnegodkendes ved 

første prøvning, betales af entreprenøren. Det samme er tilfældet, såfremt en vand-

ledning kræver ekstra gennemskylning med fornyet prøveudtagning og laboratorie-

analyse i situationer, hvor entreprenøren har udvist grov uagtsomhed eller manglende 

overholdelse af hygiejnemæssige forskrifter. I sådanne situationer forbeholder bygher-

ren sig ret til at afkræve entreprenøren betaling for det ved rengøringen anvendte 

vandforbrug samt udgifter til ekstra prøveudtagning og analyse af kontrolprøver for 

hygiejnegodkendelse. 

 

 

4.9 Vandstikledninger 

 

4.9.1 Udskiftning af eksisterende stikledning 

Ny vandstikledning inkl. fittings for sammenslutning med eksisterende vandledning le-

veres af entreprenøren og etableres/fremføres generelt parallelt med eksisterende 

vandstikledning og afsluttes ca. 1 m indenfor skel med tilslutning til den eksisterende 

vandstikledning. Tilslutningen skal udføres af en person, der har autorisation til udfø-

relse af vand-, varme- og sanitære installationer. Sammenslutningen mellem ny og 

eksisterende stikledning skal ske ved brug af en mekanisk samling med støttebøsning 

godkendt af bygherren, hvor begge ledninger er af PE-rør. Er ledningerne af PE-rør 

hhv. jern anvendes en mekanisk samling med støttebøsning ved det tilsluttede PE-rør. 

Mekaniske samlinger skal være godkendt til brug i jord. Der kan f.eks. anvendes sam-

ling med produktet Isiflo Sprint. 

 

Entreprenøren skal træffe aftale med grundejeren om, hvordan ny vandstikledning 

skal føres ind på grunden ved anvendelse af FAB bilag 6. I entrepriser hvor der også 

skal etableres nye spildevandsstikledninger til ejendomme, træffer entreprenøren 

samtidig aftale med grundejeren om placering af spildevandsstikledning, som beskre-

vet i SAB afsnit 3.3.1. 

 

Entreprenøren skal indhente tilfredshedserklæringer ved FAB bilag 6 eller 9 fra grund-

ejeren efter vandstikledningens etablering og arbejdsarealets retablering. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med udskiftning af eksisterende vandstikledning med ny af-

regnes jf. TBL afsnit 4.9.1, idet enhedsprisen skal indeholde udgifter forbundet med 

levering og evt. svejsning af vandstikledningen, nedlæggelse af denne i ledningsgrav, 
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levering af fittings og eventuel tilslutning til eksisterende stikledningsventil og tilslut-

ning til eksisterende vandstikledning med leveret mekanisk samling eller elektrosvej-

semuffe samt indhentning af tilfredshedserklæring fra grundejer. 

 

Etablering og retablering af stikledningsgrav afregnes jf. TBL afsnit 4.1 eller 4.2. 

 

Bortskaffelse af eventuel overskudsjord afregnes jf. TBL afsnit 4.3. 

 

Levering og udrulning af dækbånd afregnes jf. TBL afsnit 4.4. 

 

4.9.2 Stikledning til ubebygget grund 

Ved vandforsyning af ubebygget grund f.eks. i forbindelse med byggemodning leverer 

og fremfører entreprenøren ny vandstikledning fra grenrør på hovedledning og ca. 1 

meter ind på den ubebyggede grund. Her føres stikledningen frem i frostfri dybde, 

hvor den afsluttes med påsvejst endeprop placeret 1,50 meter under færdigreguleret 

terræn. Enden af stikledning markeres på terræn ved at føre dækbåndet lodret op og 

afskære det 0,25 meter over færdigreguleret terræn. 

 

Nye vandstikledningers placering er nærmere illustreret på projekttegninger eller be-

skrevet i SAB. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med levering og etablering af vandstikledning til ubebygget 

grund afregnes jf. TBL afsnit 4.9.2, idet enhedsprisen skal indeholde udgifter forbun-

det med levering af stikledning og påsvejsning af endeprop, nedlæggelse af denne i 

ledningsgrav, levering og etablering af grenrør på hovedvandledning inkl. tilslutning af 

stikledning. 

 

Etablering og retablering af ledningsgrav afregnes jf. TBL afsnit 4.1 eller 4.2. 

 

Bortskaffelse af eventuel overskudsjord afregnes jf. TBL afsnit 4.3. 

 

Levering og udrulning af dækbånd afregnes jf. TBL afsnit 4.4 

 

 

4.10 Sløjfning af brandhydrant 

Såfremt eksisterende brandhydrant skal sløjfes, vil dette fremgå af SAB og projektteg-

ninger. 

 

Sløjfning udføres ved skånsom opgravning herunder nødvendig håndgravning og af-

kobling fra hoved- eller stikledning, så det sikres, at brandhydranten kan optages i hel 

og ubeskadiget stand.  

 

Efter demontage transporterer entreprenøren den sløjfede brandhydrant til aflæsning 

hos: 

 

Haderslev Kommune -  Brand & Redning 

Solsikkevej 2 

6100 Haderslev 

 

efter forudgående aftale om tidspunkt for leveringen. 

 

TAG: 

Alle omkostninger forbundet med sløjfning af brandhydrant ved opgravning og leve-

ring til Haderslev Kommune - Brand & Redning sker jf. TBL afsnit 4.10. 
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4.11 Sløjfning af vandledninger 

Såfremt eksisterende vandledninger skal sløjfes ved opgravning, tilfyldning eller af-

proppes, vil dette fremgå af SAB eller projekttegninger. Tilfyldning og afpropning af 

vandledninger udføres som beskrevet i FAB afsnit 7.2. 

 

Sløjfning af eksisterende vandledning ved opgravning udføres med eller uden samtidig 

etablering af ny vandledning som beskrevet i SAB. Sløjfede vandledninger skal bringes 

til depot på entreprenørens materialeplads ved arbejdsdagens ophør. 

 

Eventuel opgravning og håndtering af vandledninger udført af ETERNIT rør skal be-

tragtes som ”særlig farligt arbejde”, idet rørene skal påregnes at indeholde asbest, 

som kan udgøre en særlig sikkerheds- og sundhedsmæssig fare, såfremt rørmaterialet 

knuses eller bearbejdes med skærende værktøj. Arbejdets omfang samt krav til sik-

kerhed og sundhed vil i givet tilfælde fremgå af SAB. 

 

TAG: 

Alle omkostninger forbundet med sløjfning af vandledninger ved opgravning sker pr. 

lbm. jf. TBL afsnit 4.11. 

 

Alle omkostninger forbundet med sløjfning af vandledninger ved tilfyldning sker pr. 

forbrugt m³ tilfyldningsmateriale jf. TBL post 7.2.1. 

 

Vandtæt afpropning af rørender ved betontilstøbning afregnes jf. poster i TBL afsnit 

7.2. 

 

Såfremt afpropningen skal ske ved gravning fra terræn, afregnes der for opgravning 

og retablering af et ”prøvehul” jf. TBL post 9.6.3.1, 9.6.3.2 og 9.6.3.3. 
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5.0 BELÆGNINGSARBEJDE 
 

5.0.1 Generelt 

Udover udbudsmaterialet er følgende gældende: 

 

• DS475: 2012. Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. 

• DS1136: 2013. Brolægning og belægningsarbejder. 

• DS/EN933-1: 2013. Prøvningsmetoder for geometriske egenskaber ved til-

slag. Del 1: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling – 

Sigteanalyse. 

• DS/EN1338: 2004. Belægningssten af beton. 

• DS/EN1339: 2004. Betonfliser – Krav og prøvningsmetoder. 

• DS/EN1340: 2004. Kantsten af beton, inkl. rettelser. 

• DS/EN1341: 2013. Fliser af natursten til udendørs belægning. 

• DS/EN1342: 2013. Brosten af natursten til udendørs belægning. 

• DS/EN1343: 2013. Kantsten af natursten til udendørs belægning. 

• DS/EN13242+A1: 2008. Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til 

vejbygning og andre anlægsarbejder. 

• DS/EN13285: 2018. Ubundne blandinger – Specifikationer. 

• DS/EN13055: 2016. Lette tilslag. 

• DS/EN 15435: 2009. Præfabrikerede betonprodukter – Udstøbningsblokke af 

normal- og letbeton – Produktegenskaber og ydeevne. 

• Danske Anlægsgartnere. Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde. 

 

Vejledende tekst i normerne skal betragtes som minimumskrav, mens skærpede krav i 

udbudsmaterialet skal betragtes som værende gældende forud for kravene i nor-

merne. 

 

Arbejdet omfatter retablering af alle arealer i arbejdsområdet - indbefattet arbejds-

bæltet, arbejdsarealer, lagerpladser, tilkørselsvej m.m. - til mindst samme standard 

og udseende, som før arbejdets påbegyndelse. Hvor andet ikke er anført, skal alle 

arealer udplaneres til de oprindelige koter. 

 

Med undtagelse af asfaltretablering, hvor særlig bestemmelse gælder, skal retablerin-

gerne udføres umiddelbart efter tilfyldning, så vejarealerne er kørefaste som tilkørsel 

til de enkelte ejendomme og tilstødende sidegader. 

 

Alle offentlige som private veje, fortove, stier, grøfter, rabatter m.v., der måtte være 

blevet beskadiget af entreprenørens arbejde eller udstyr, skal retableres på dennes 

foranstaltning og regning til mindst samme standard og udseende som før arbejdets 

påbegyndelse. Retablering skal ske i overensstemmelse med de krav, som vejmyndig-

heden har fremsat i forbindelse med gravetilladelsen. 

 

Definitioner: 

Fra kantsten til kantsten = en hel vejbane. 

Fra kantsten til midte vej = en halv vejbane. 

 

5.0.2 Vejregler 

Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter er gældende for efterfølgende afsnit 

omkring bundsikring, stabile grusbærelag, varmblandet asfalt, overfladebehandling, 

flise- og brolægnings-arbejder og kørebaneafmærkning, dog med de i afsnittene an-

førte fravigelser og tilføjelser: 

 

5.0.3 Bærelag 

Såfremt bærelag og underlag udføres i samme entreprise, kan entreprenøren ikke 

gøre mangler eller fejl ved underlaget gældende over for bygherren uanset tidligere 

godkendelse. 
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Såfremt underlaget er udført i anden entreprise, skal entreprenøren umiddelbart efter, 

at han er blevet opmærksom på eventuelle mangler ved underlaget i relation til de i 

SAB givne oplysninger, give bygherren skriftlig meddelelse herom. 

 

TAG: 

Krav om betaling af merydelser som følge af fejl eller unøjagtigheder i underlaget vil 

kun blive behandlet, hvis entreprenøren har gjort opmærksom på forholdet inden ud-

lægning af bærelaget. 

 

5.0.4 Asfaltarbejder 

Asfaltmaterialer kræves fremstillet og leveret af et af bygherren anerkendt firma. 

 

TAG: 

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt alle øvrige 

nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 

 

5.0.5 Kontrol 

Såfremt andet ikke fremgår af FAB eller SAB, skal entreprenørens kontrol af det ud-

førte arbejde, udføres som beskrevet i de i afsnit 5.0.2 nævnte vejregler. 

 

TAG: 

Al kontrol, som i henhold til de følgende afsnit kan kræves udført af entreprenøren, 

skal være indeholdt i enhedsprisen for de respektive ydelser. 

 

 

5.1 Entreprisens omfang 

 

5.1.1 Belægningers geometri og opbygning 

Belægningers geometri og opbygning samt deres underlag er beskrevet i SAB og på 

projekttegninger. 

 

Såfremt intet andet er anført i SAB etableres veje med følgende standard opbygning: 

 

Primære asfaltveje 

Vejklasse: 1 og 2 

Årsdøgntrafik: Større end 4.000 

Lastbiler pr. døgn: Større end 100 

Vejopbygning: 70 - 90 kg/m2 AB (~ 3 – 4 cm) 

140 kg/m2,ABB pen. 40/60 (~ 6 cm) 

180 kg/m2, GAB 1, pen. 40/60 (~ 7,50 cm) 

20 cm SG kv. II, Stabil grus 

BS kv. I, Bundsikring jf. nedenstående skema 

 

Mellemstore asfaltveje 

Vejklasse: 2 og 3 

Årsdøgntrafik: 1.000 – 4.000 

Lastbiler pr. døgn: 10 - 100 

Vejopbygning: 60 kg/m2 AB (~ 2,50 cm) 

180 kg/m2, GAB 0, pen. 70/100 (~ 7,50 cm) 

20 cm SG kv. II, Stabil grus 

BS kv. I, Bundsikring jf. nedenstående skema 
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Små asfaltveje 

Vejklasse: 3 og 4 

Årsdøgntrafik: 0 – 1.000 

Lastbiler pr. døgn: 1 – 10 

Vejopbygning: 60 kg/m2 AB (~ 2,50 cm) 

130 kg/m2, GAB 0, pen. 70/100 (~ 5,50 cm) 

15 cm SG kv. II, Stabil grus 

BS kv. I, Bundsikring jf. nedenstående skema 

 

Stabil grus veje 

Indkørsler, stier, overkørsler 

Årsdøgntrafik: 0 -10 

Lastbiler pr. døgn: 1 

Vejopbygning: 20 cm SG kv. II, Stabil grus 

BS kv. I, Bundsikring jf. nedenstående skema 

 

Lagtykkelsen for BS kv. I, Bundsikring (cm) fastlægges i henhold til nedenstående 

skema, der angiver den totale mindste befæstelse i mm altså inkl. asfalt, SG og BS.  

 

Underbund: 

 

 

 Lastbiler pr. døgn: 

Sand og grus 

uden revler af 

ler og silt 

af betydning 

Moræne-

ler 

Silt og 

meget fedt ler 

(plastisk ler) 

1 stk.  

Ingen bundsikring 

nødvendig. 

40 cm 50 cm 

10 stk. 50 cm 70 cm 

100 stk. 60 cm  80 cm 

1.000 stk. 70 cm 90 cm 

 

Ovenstående standardopbygning finder primært anvendelse ved opgravninger i vejens 

længderetning i enten halve eller hele vejbanebredder.  

 

Standardopbygningen forudsætter, at færdigreguleret råjordsplanum under bærelaget 

af bundsikring er komprimeret, så der ved eftervisning af komprimeringsgraden med 

Dansk Mini Faldlod iht. kontrolprocedure beskrevet i bilag 4, opnås et E modul på mi-

nimum 40 MPa. Opnås der ikke et E modul på minimum 40 MPa, skal entreprenøren 

straks orienterer bygherren eller dennes tilsyn, som vil tage stilling til, om bærelags-

opbygningen skal ændres eller anden afhjælpende foranstaltning skal iværksættes. 

 

5.1.2 Retablering af ledningsgrave i veje med bærelag af makadam 

 

Ledningsgrav i veje med bærelag af makadam retableres i henhold til nedenstående 

skitse og efter nærmere anvisning i SAB for at imødegå revnedannelser i den retable-

rede asfaltbelægning. 
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TAG: 

Entreprisens enhedspriser indeholder materialeleverancer og indbygning. 

 

Materialer til indbyrdes overbredde på de forskellige bærelag herudover samt til side-

støtte skal være inkluderet i enhedspriserne. 

 

Såfremt flere ”ledningsejere” har etableret forsyningsledninger i fællesgrav i befæstet 

areal eller i samme kørebaneareal, skal omkostninger forbundet med retablering af 

bærelag asfaltbelægning, slidlag, brostens- og chausséstensbefæstelse, fliser m.v. af-

regnes efter en i SAB nærmere beskrevet fordelingsnøgle. 

 

 

5.2 Bundsikring (BS) 

 

5.2.1 Materialer 

Bundsikring skal leveres iht. DS/EN 13285 og Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsfor-

skrifter for bundsikringslag af sand og grus. 

 

TAG: 

Bundsikring afregnes jf. TBL afsnit 5.2. 

 

5.2.2 Udførelse 

Udlægning: 

Bundsikringslag kan forlanges udlagt snarest muligt, efter at planum er godkendt. 

 

Bundsikringslaget udlægges i et eller flere lag efter forholdene, idet det enkelte lags 

tykkelse ikke må overskride 300 mm af hensyn til opnåelse af effektiv komprimering. 

 

Komprimering: 

Udlagt ukomprimeret bundsikring må ikke henligge i vejkasse eller ledningsgrav fra 

den ene dag til den næste, og hvert lag skal komprimeres under iagttagelse af et hen-

sigtsmæssigt vandindhold. 
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Kørsel: 

Kørsel på bundsikringslaget må ikke forekomme uden tilsynets godkendelse. 

 

Såfremt forholdene og de efterfølgende arbejdsprocesser nødvendiggør, at der må ske 

kørsel på bundsikringslag, skal eventuel spordannelse oprettes og reguleres. 

 

5.2.3 Tolerancer 

Bundsikringslagets overflade skal reguleres, så den ikke afviger mere end 2 cm fra 

den foreskrevne overflade. Afvigelserne må ikke være ensidige eller give anledning til 

vandansamlinger. 

 

5.2.4 Kontrol 

Materialer: 

Materialernes kvalitet kontrolleres fortløbende. Kontrolmetode, frekvens af prøver, ac-

ceptkriterier samt krav til dokumentation er angivet i FAB bilag 1.  

 

Såfremt kontrolresultaterne ikke tilfredsstiller de stillede krav, skal der omgående ud-

tages og analyseres en ny prøve, og produktionen skal om nødvendigt justeres. Leve-

rede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes. 

 

Komprimering: 

Kontrolmetode, frekvens af prøver, acceptkriterier samt krav til dokumentation er an-

givet i FAB bilag 1. Eftervisning skal udføres af et af bygherren anerkendt firma. 

 

TAG: 

Alle omkostninger vedr. dokumentation af materiale- og komprimeringskrav skal være 

indeholdt i tilbudsprisen. 

 

 

5.3 Bærelag af stabilt grus (SG) 

 

5.3.1 Materialer 

Skal leveres iht. DS/EN 13285 og Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

ubundne bærelag af stabilt grus. 

 

TAG: 

Bærelag af stabil grus afregnes jf. TBL afsnit 5.3. 

 

5.3.2 Udførelse 

Udlægning: 

Inden det stabile grus udlægges, skal planum eller et eventuelt bundsikringslag være 

færdigreguleret, komprimeret og kontrolleret. 

 

Det stabile grus skal normalt køres til anvendelsesstedet over de anlægsstrækninger, 

der allerede er belagt med stabilt grus. 

 

Stabilt gruslaget udlægges med en overbredde uden for kørebane-, nødrabat- og nød-

sporskanter på 0,50 m og en overbredde uden for sti- og fortovskanter på 0,30 m 

med en tolerance på 0 mm til +50 mm. 

 

Højderygge etableres i det ubundne bærelag. 

 

Der etableres kantforstærkning af stabilt grus langs kørebane-, sti- og fortovskanter. 

Kantforstærkningen etableres med overflade i samme niveau som overside af belæg-

ning og med anlæg 10 væk fra det befæstede areal. 

 



Provas – Haderslev Forsyningsservice a/s Side 100 
Udbudsforskrifter for anlægsarbejde Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB)  
 

 
 August 2019 

Hvor asfaltretableringen ikke udføres løbende, skal SG bærelaget midlertidig føres op i 

flugt med den tilstødende asfaltbelægnings overside. 

 

SG belægningen skal herefter vedligeholdes mht. sporkørsel og opkøring i perioden 

frem til asfaltretableringen. 

 

Forud for asfaltretableringen afrømmes og bortskaffes den ekstra udlagte SG og pla-

num for asfaltbærelaget finreguleres og komprimeres. 

 

Såfremt SG-bærelaget forud for asfaltudlægning på grund af entreprenørens arbejds-

tilrettelæggelse skal ligge ubeskyttet i mere end 1 uge, kan overfladen - efter aftale 

med tilsynet - forsegles med 1 kg/m² bitumenemulsion med efterfølgende afstrygning 

med sand. Forsegling skal ske umiddelbart efter komprimering. 

 

TAG: 

Midlertidigt udlæg af SG med overhøjde inkl. afrømning og bortskaffelse skal være in-

deholdt i enhedspriserne. 

 

Forsegling af SG med bitumen afregnes efter TBL post 5.3.4. Enhedspriserne skal in-

deholde omkostninger til anstilling og bortskaffelse af bitumenholdig SG. 

 

Komprimering: 

Udlagt ukomprimeret stabilt grus må ikke henligge fra den ene dag til den næste. 

 

Komprimeringen skal udføres med materiel, der giver en ensartet komprimering i hele 

bærelagets tykkelse. Hvis materialernes vandindhold under komprimeringen er væ-

sentligt lavere end det optimale, skal komprimeringen udføres under samtidig tilsæt-

ning af de manglende vandmængder. 

 

Retningsgivende kan anføres, at forøgelse af vandindholdet med 1 % kræver tilsæt-

ning af ca. 20 l. vand pr. m³ grus. 

 

Viser der sig ved mere end 30 % indhold af materiale større end 16 mm vanskelighe-

der ved at opfylde det stillede komprimeringskrav ved anvendelse af hensigtsmæssigt 

komprimeringsmateriel, kan bygherren tillade en reduktion af komprimeringskravet på 

grundlag af markforsøg, jf. Statens Vejlaboratoriums leveringsbetingelser og prøv-

ningsmetoder 5 Komprimeringskrav fastsat ved markforsøg. 

 

5.3.3 Tolerancer 

Overfladen af det færdige lag stabile grus må ikke udvise større afvigelser end ± 10 

mm fra de foreskrevne højder. Afvigelserne må ikke være ensidige eller give anled-

ning til vandansamlinger.  

 

Afretning af større lunker i et fastkomprimeret bærelag må kun finde sted efter forud-

gående oprivning. 

 

5.3.4 Kontrol 

Materialer: 

Materialernes kvalitet kontrolleres fortløbende. Kontrolmetode, frekvens af prøver, ac-

ceptkriterier samt krav til dokumentation er angivet i FAB bilag 1. 

 

Eftervisning skal udføres af et af bygherren anerkendt firma. 

 

Såfremt kontrolresultaterne ikke tilfredsstiller de stillede krav, skal der omgående ud-

tages og analyseres en ny prøve, og produktionen skal om nødvendigt justeres. Leve-

rede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes. 
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Komprimering: 

Kontrolmetode, frekvens af prøver, acceptkriterier samt krav til dokumentation er an-

givet i FAB bilag 1. Eftervisning skal udføres af et af bygherren anerkendt firma. 

 

TAG: 

Alle omkostninger vedr. dokumentation af materiale- og komprimeringskrav skal være 

indeholdt i tilbudsprisen. 

 

 

5.4 Bærelag af grusasfaltbeton (GAB) 

 

5.4.1 Materialer 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

varmblandet asfalt samt følgende supplerende krav. 

 

Det angivne antal kg/m² er forudsat en standarddensitet/-rumvægt på 2.350 kg/m³ 

indbygget asfalt. En tolerance på +/- 1 % på densiteten/-rumvægten accepteres. 

 

Såfremt rumvægten afviger fra ovenstående er det entreprenørens ansvar at opnå 

den angivne tykkelse ved regulering af mængden af den udlagte asfalt. 

 

Den første sætning i AAB afsnit 2.1.1 Bindemidler og klæbemidler udgår og erstattes 

af: 

 

• Bitumener skal tilfredsstille DS/EN 12591:2009. Bindemidler og klæbemidler i øv-

rigt skal tilfredsstille de danske Specifikationer for bitumen, bitumenoplægning el-

ler bitumenemulsion til vejformål. 

 

Asfaltspecifikationer skal godkendes af tilsynet inden udlægning.  

 

TAG: 

Bærelag af grusasfaltbeton (GAB) afregnes jf. TBL afsnit 5.4. 

 

5.4.2 Udførelse 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

varmblandet asfalt samt følgende supplerende krav. 

 

Bitumen: 

Ved primære asfaltveje anvendes pen 40/60. 

Ved mellemstore og små asfaltveje anvendes pen. 70/100. 

 

Der henvises i øvrigt til laboratorierapport nr. 61 fra Statens Vejlaboratorium. 

 

Tilbageskæring: 

Inden asfaltretablering udføres, skal entreprenøren kontrollere, at de tilbageblevne ek-

sisterende asfaltkanter fremstår fuldt understøttede, rette og skarpkantede uden "riv-

ninger". Er dette ikke tilfældet, skal entreprenøren selv bekoste ny skæring samt bære 

udgifterne til ekstra asfaltretablering, der skal udføres på følgende måde. 

 

Eksisterende asfaltkanter renskæres 50 - 100 mm fra den eksisterende ubeskadigede 

stabilgrusbelægning, idet smalle arealer mellem rende og kantsten/rabatter eller kiles-

trækninger med bredder mindre end 500 mm helt fjernes. Ligeledes bortskæres yder-

ligere belægning, hvis den ny belægning i kile ved retablering får en mindre bredde 

end 500 mm.  

 

Skæring skal altid være retvinklet på vejen og i lige linjer. Afvigelser herfra opnås kun 

undtagelsesvis ved aftale med vejmyndigheden og tilsynet. 
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Alle skæringer af asfaltkanter skal foretages med diamantklinge og i fuld dybde for at 

undgå knusning af den friskårede kant. 

 

Klæbning: 

Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til un-

derlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbende arealer må ikke hen-

ligge uafdækkede efter arbejdstids ophør. Klæbende arealer skal friholdes for trafik. 

 

Arealer skal være rengjorte før klæbning. Der må ikke foretages klæbning i regnvejr. 

 

Tilsprøjtning af kantsten og lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, 

skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning eller udskiftning af kantsten efter 

tilsynets anvisninger. 

 

Klæbning må tidligst finde sted dagen før udlægning og i øvrigt så sent som muligt. 

 

Der skal ikke klæbes på stabilt grus. 

 

Udlægning: 

Udlægning skal foregå med maskine uden afblanding og så kontinuerlig som muligt. 

 

Håndudlægning må kun forekomme, hvor udlægning med maskine ikke er mulig. 

 

Eksisterende asfaltramper ved indkørsler til ejendomme og overkørsler ved kantsten 

retableres, såfremt disse er ryddet/opbrudt i forbindelse med ledningsarbejdet. 

 

Eksisterende asfaltramper ved indkørsler til ejendomme og overkørsler ved kantsten 

retableres såfremt disse er ryddet/opbrudt i forbindelse med entreprisearbejdet. 

 

TAG: 

Eventuel ekstra tilbageskæring skal være indeholdt i TBL post 2.2.1. 

 

Forbrug af GAB til genetablering af asfaltramper ved indkørsler til ejendomme og 

overkørsler ved kantsten skal være indeholdt i poster i TBL afsnit 5.4. 

 

Anstilling til udlægning af GAB afregnes særskilt i TBL post 5.4.7. 

 

5.4.3 Tolerancer 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

varmblandet asfalt samt følgende supplerende krav. 

 
Hvor overfladen af den færdige belægning støder op til eksisterende belægninger, skal 

den have en overhøjde på 0-5 mm. 

 

5.4.4 Kontrol 

Kontrolmetode, frekvens af prøver, acceptkriterier samt krav til dokumentation af as-

falt er angivet i FAB bilag 1. Prøvning/eftervisning skal foretages af et af bygherren 

anerkendt laboratorium. 
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5.5 Bærelag af asfaltbetonbindelag (ABB) 

 

5.5.1 Materialer 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

varmblandet asfalt samt følgende supplerende krav. 

 

Det angivne antal kg/m² er forudsat en standarddensitet/-rumvægt på 2.350 kg/m³ 

indbygget svarende til min. xx cm som angivet i FAB afsnit 5.1. Tolerancen +/- 1 % 

på densiteten/-rumvægten accepteres. 

 

Såfremt rumvægten afviger fra ovenstående er det entreprenørens ansvar at opnå 

den angivne tykkelse ved regulering af mængden af den udlagte asfalt. 

 

Den første sætning i AAB afsnit 2.1.1 Bindemidler og klæbemidler udgår og erstattes 

af: 

 

• Bitumener skal tilfredsstille DS/EN 12591:2009. Bindemidler og klæbemidler i øv-

rigt skal tilfredsstille de danske Specifikationer for bitumen, bitumenoplægning el-

ler bitumenemulsion til vejformå. 

 

Asfaltspecifikationer skal godkendes af tilsynet inden udlægning.  

 

TAG: 

Bærelag af asfaltbetonbindelag (ABB) afregnes jf. TBL afsnit 5.5.  

 

5.5.2 Udførelse 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

varmblandet asfalt samt følgende supplerende krav. 

 

Bitumen: 

Ved primære asfaltveje anvendes pen 40/60. 

 

Der henvises i øvrigt til laboratorierapport nr. 61 fra Statens Vejlaboratorium. 

 

Tilbagefræsning/fortandingsfræsning: 

Ved retablering af primære asfaltveje med to asfaltbærelag (GAB1 + ABB) skal der ef-

ter udlægning af GAB 1 foretages en tilbagefræsning/fortandingsfræsning i den eksi-

sterende asfalt. Fortandingsfræsningen skal udføres i minimum 100 mm bredde på 

alle kanter. Der skal foretages omhyggelig klæbning på alle kanter forud for udlæg-

ning af ABB. 

 

Klæbning: 

Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til un-

derlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbende arealer må ikke hen-

ligge uafdækkede efter arbejdstids ophør. Klæbende arealer skal friholdes for trafik.  

 

Arealer skal være rengjorte før klæbning. Der må ikke foretages klæbning i regnvejr. 

 

Tilsprøjtning af kantsten og lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, 

skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning eller udskiftning af kantsten efter 

tilsynets anvisninger. 

 

Klæbning må tidligst finde sted dagen før udlægning og i øvrigt så sent som muligt. 

 

Udlægning: 

Udlægning skal foregå med maskine uden afblanding og så kontinuerlig som muligt. 
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Håndudlægning må kun forekomme, hvor udlægning med maskine ikke er mulig. 

 

TAG: 

Omkostninger til tilbagefræsning/fortandingsfræsning skal være indeholdt i TBL post 

5.5.1 og 5.5.2.  

 

Anstilling til udlægning af ABB afregnes særskilt i TBL post 5.5.4. 

 

5.5.3 Tolerancer 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

varmblandet asfalt samt følgende supplerende krav. 

 
Hvor overfladen af den færdige belægning støder op til eksisterende belægninger, skal 

den have en overhøjde på 0-5 mm. 

 

5.5.4 Kontrol 

Kontrolmetode, frekvens af prøver, acceptkriterier samt krav til dokumentation af as-

falt er angivet i FAB bilag 1. 

 

Prøvning/eftervisning skal foretages af et af bygherren anerkendt laboratorium. 

 

 

5.6 Slidlag af asfaltbeton (AB) 

 

5.6.1 Materialer 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

varmblandet asfalt samt følgende supplerende krav. 

 

Det angivne antal kg/m2 er forudsat en standarddensitet/-rumvægt på 2.350 kg/m3 

indbygget AB. En tolerancen på +/- 1 % på densiteten/-rumvægten accepteres. 

 

Såfremt rumvægten afviger fra ovenstående er det entreprenørens ansvar at opnå 

den angivne tykkelse ved regulering af mængden af den udlagte asfalt. 

 

Den første sætning i AAB afsnit 2.1.1 Bindemidler og klæbemidler udgår og erstattes 

af: 

 

• Bitumener skal tilfredsstille DS/EN 12591:2009. Bindemidler og klæbemidler i øv-

rigt skal tilfredsstille de danske Specifikationer for bitumen, bitumenoplægning el-

ler bitumenemulsion til vejformål. 

 

Asfaltspecifikationer skal godkendes af tilsynet inden udlægning. 

 

TAG:  

Slidlag af asfaltbeton (AB) afregnes jf. TBL afsnit 5.6 

 

5.6.2 Udførelse 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

varmblandet asfalt samt følgende supplerende krav. 

 

Slidlaget udlægges efter forudgående afretning umiddelbart forud for udløbet af den 

1-årige garantiperiode eller efter bygherrens anmodning. 

 

Fræsning: 

Forud for udlægning af AB skal afmærkning på kørebane og eksisterende asfaltramper 

ved indkørsler til ejendomme og overkørsler ved kantsten fjernes ved fræsning.  
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Der skal desuden foretages en bassinfræsning over den tidligere ledningsgrav såfremt 

udlægning af AB ikke foretages i hele vejens bredde. Fræsningen skal udføres med en 

dybde som modsvarer den lagtykkelse, hvormed slidlag af PA er foreskrevet udlagt og 

med min. 200 mm bredde på alle kanter. 

 

TAG: 

Omkostninger til bassinfræsning skal være indeholdt i TBL post 5.6.1.  

Omkostninger til bassinfræsning skal ikke være indeholdt i TBL post 5.6.2. 

 

Anstilling til udlægning af AB afregnes særskilt i TBL post 5.6.4. 

 

Klæbning: 

Der skal foretages klæbning på alle kanter forud for udlægning af AB. Klæbningen skal 

afpasses til underlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbende arealer 

må ikke henligge uafdækkede efter arbejdstids ophør. Klæbende arealer skal friholdes 

for trafik.  

 

Arealer skal være rengjorte før klæbning. Der må ikke foretages klæbning i regnvejr. 

 

Tilsprøjtning af kantsten og lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, 

skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning eller udskiftning af kantsten efter 

tilsynets anvisninger. 

 

Klæbning må tidligst finde sted dagen før udlægning og i øvrigt så sent som muligt. 

 

Udlægning: 

Udlægning skal foregå med maskine uden afblanding og så kontinuerlig som muligt. 

 

Håndudlægning må kun forekomme, hvor udlægning med maskine ikke er mulig. 

 

Eksisterende asfaltramper ved indkørsler til ejendomme og overkørsler ved kantsten 

retableres såfremt disse er ryddet/opbrudt forud for udlægning af AB. 

 

5.6.3 Tolerancer 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

varmblandet asfalt. 

 

5.6.4 Kontrol 

Kontrolmetode, frekvens af prøver, acceptkriterier samt krav til dokumentation af as-

falt er angivet i FAB bilag 1. Prøvning/eftervisning skal foretages af et af bygherren 

anerkendt laboratorium. 

 

 

5.7 Slidlag af pulverasfalt (PA) 

 

5.7.1 Materialer 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

varmblandet asfalt samt følgende supplerende krav. 

 

Det angivne antal kg/m2 er forudsat en standarddensitet/-rumvægt på 2.350 kg/m3 

indbygget PA. En tolerancen på +/- 1 % på densiteten/-rumvægten accepteres. 

 

Såfremt rumvægten afviger fra ovenstående er det entreprenørens ansvar at opnå 

den angivne tykkelse ved regulering af mængden af den udlagte asfalt. 

 

Den første sætning i AAB afsnit 2.1.1 Bindemidler og klæbemidler udgår og erstattes 

af: 
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• Bitumener skal tilfredsstille DS/EN 12591:2009. Bindemidler og klæbemidler i øv-

rigt skal tilfredsstille de danske Specifikationer for bitumen, bitumenoplægning el-

ler bitumenemulsion til vejformål. 

 

Asfaltspecifikationer skal godkendes af tilsynet inden udlægning. 

 

TAG: 

Slidlag af pulverasfalt (PA) afregnes jf. TBL afsnit 5.7 

 

5.7.2 Udførelse 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

varmblandet asfalt samt følgende supplerende krav. 

 

Slidlaget udlægges efter forudgående afretning umiddelbart forud for udløbet af den 

1-årige garantiperiode eller efter bygherrens anmodning. 

 

Fræsning: 

Forud for udlægning af PA skal afmærkning på kørebane og eksisterende asfaltramper 

ved indkørsler til ejendomme og overkørsler ved kantsten fjernes ved fræsning.  

 

Der skal desuden foretages en bassinfræsning over den tidligere ledningsgrav såfremt 

udlægning af PA ikke foretages i hele vejens bredde. Fræsningen skal udføres med en 

dybde som modsvarer den lagtykkelse, hvormed slidlag af PA er foreskrevet udlagt og 

med min. 200 mm bredde på alle kanter. 

 

TAG: 

Omkostninger til bassinfræsning skal være indeholdt i TBL post 5.7.1.  

Omkostninger til bassinfræsning skal ikke være indeholdt i TBL post 5.7.2. 

 

Anstilling til udlægning af PA afregnes særskilt i TBL post 5.7.4. 

 

Klæbning: 

Der skal foretages klæbning på alle kanter forud for udlægning af PA. Klæbningen skal 

afpasses til underlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbende arealer 

må ikke henligge uafdækkede efter arbejdstids ophør. Klæbende arealer skal friholdes 

for trafik.  

 

Arealer skal være rengjorte før klæbning. Der må ikke foretages klæbning i regnvejr. 

 

Tilsprøjtning af kantsten og lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, 

skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning eller udskiftning af kantsten efter 

tilsynets anvisninger. 

 

Klæbning må tidligst finde sted dagen før udlægning og i øvrigt så sent som muligt. 

 

Udlægning: 

Udlægning skal foregå med maskine uden afblanding og så kontinuerlig som muligt. 

 

Håndudlægning må kun forekomme, hvor udlægning med maskine ikke er mulig. 

 

Eksisterende asfaltramper ved indkørsler til ejendomme og overkørsler ved kantsten 

retableres såfremt disse er ryddet/opbrudt forud for udlægning af PA. 

 

5.7.3 Tolerancer 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

varmblandet asfalt. 
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5.7.4 Kontrol 

Kontrolmetode, frekvens af prøver, acceptkriterier samt krav til dokumentation af as-

falt er angivet i FAB bilag 1. 

 

Prøvning/eftervisning skal foretages af et af bygherren anerkendt laboratorium. 

 

 

5.8 Overfladebehandling (OB) 

 

5.8.1 Materialer 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

overfladebehandling. 

 

TAG:  

Overfladebehandling (OB) afregnes jf. TBL afsnit 5.8. 

Anstilling til udlægning af OB afregnes særskilt i TBL post 5.8.3. 

 

5.8.2 Udførelse 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

overfladebehandling. 

 

5.8.3 Tolerancer 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

overfladebehandling. 

 

5.8.4 Kontrol 

Skal opfylde kravene i henhold til Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for 

overfladebehandling. 

 

Prøvning/eftervisning skal foretages af et af bygherren anerkendt laboratorium. 

 

 

5.9 Fliser og betonstensbelægning 

 

5.9.1 Referencer 

Arbejdet skal udføres i henhold til følgende: 

 

• DS/EN1338: Belægningssten af beton. 

• DS/EN1339: Betonfliser. 

• DS1136: Brolægning og belægningsarbejder. 

• Leverandøranvisning, herunder lægningsanvisning. 

• Vejdirektoratets vejregel Udbuds- og anlægsforskrifter for brolægningsarbejder. 

• Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere, gæl-

dende udgave. 

 

5.9.2 Materialer 

Jf. SAB. 

 

Fliser og belægningssten: 

Fliser og belægningssten leveres iht. DS1338 samt DS1339 og skal være kontrollerede 

hos leverandør for overholdelse af mål, styrkeklasse og holdbarhed. 

 

Fliser og belægningssten skal være forsynet med identifikationsnumre. Krav til pro-

duktet i øvrigt vil fremgå af SAB og/eller tegninger. 
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Sættegrus: 

Sættegrus leveres som mørtelsand jf. DS/EN 13139, eller med følgende specifikatio-

ner: 

 

Maskevidde: Gennemfald i vægtprocent: 

8,0 mm: 100 % 

4,0 mm: 90 – 100 % 

2,0 mm: 70 – 95 %  

1,0 mm: 50 – 80 % 

0,5 mm: 25 – 55 % 

0,25 mm: 10 – 30 % 

0,125 mm: 5 – 15 % 

0,075 mm: 0 – 10 % 

 

Grus til fugefyldning: 

Grus til fugefyldning leveres jf. leverandøranvisninger eller som medfølgende specifi-

kationer: 

 

Maskevidde: Gennemfald i vægtprocent: 

8,0 mm: 100 % 

4,0 mm: 100 % 

2,0 mm: 80 – 100 % 

1,0 mm: 55 – 85 % 

0,5 mm: 30 – 60 % 

0,25 mm: 15 – 35 % 

0,125 mm: 10 – 25 % 

0,075 mm: 0 – 10 % 

 

TAG: 

Levering og etablering af fliser og betonstensbelægningssten afregnes jf. TBL afsnit 

5.9. 

 

5.9.3 Udførelse - fliser og betonbelægningssten 

Udlægning af sættegrus: 

Sættegrus udlægges jf. DS1136. Spor efter ledere efterfyldes. 

 

Der må ikke aftrækkes større arealer end der lægges sten inden for samme dag. 

 

Lægning: 

Fliser med synlige fejl og jernudfældninger skal kasseres inden lægning. 

 

Fliser og belægningssten udlægges i mønster/detaljer som anført i SAB eller angivet 

på tegninger. Lægningen skal følge de angivne modullinjer. 

Den færdige belægnings jævnhed og mindstefald skal være jf. DS1136. 

 

Max. afvigelse på koter +/- 5 mm i terræn. Færdighøjde ved kantsten + 10 mm, 

brønde + 5 mm og ved døre + 2 mm. 

 

Alle tilpasninger udføres, så alle kanter er lige og med max. fremspring på 2 mm. 

Tilpassede fliser skal være min. 50 % af normalformat. 

 

Fugefyldning 

Fugerne skal være absolut tætte og fyldt med sand, som fejes eller vandes (slemmes) 

ned. 

 

Den udlagte belægning skal fuges inden for samme dag. 
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Belægningsfladerne afrettes evt. med velegnet pladevibrator. 

 

Når sandfyldningen har sat sig i fugerne, gentages fugefyldningen, indtil fugerne er 

fyldte. 

 

5.9.4 Udførelse græsarmeringssten 

Græsarmeringssten: 

Leveres i overensstemmelse med DS1136. 

 

Voksemedium 

Såfremt andet ikke står anført i SAB anvendes: 

 

• sandblandet muld (50 % vasket grus, 50 % muld) uden synlige plantedele, sten 

eller andet uvedkommende materiale. 

• 1½ kg N-P-K kunstgødning type 14-7-17 pr. 100 m². 

 

Græsfrø: 

Såfremt andet ikke står anført i SAB anvendes: 

 

• 50 % engrapsgræs. 

• 50 % rød svingel. 

 

Forbrug: 1 kg græsfrø pr. 100 m². 

 

Lægning: 

Græsarmeringssten med synlige fejl skal kasseres inden lægning. 

 

Sten udlægges ifølge leverandørens anvisning og som angivet på projekttegningerne. 

Den færdige overflade skal fremstå jævn og uden synlige lunker. Afvigelserne fra en 3 

m retskede må ikke overstige ± 10 mm 

 

Alle tilskæringer udføres med skære- og klippeværktøj. Tilpassede sten skal være min. 

50 % af normalstørrelsen. 

 

Græsarmeringssten afrettes med velegnet pladevibrator. 

 

Fyldning: 

Huller i græsarmeringsstenene fyldes med voksemedium, der efterfølgende nedvan-

des. Herefter udsås græsfrø og der udspredes et tyndt lag voksemedium eller sand, så 

græsfrøene fastholdes/dækkes. Overfladen i græsarmeringsstenenes færdigetablerede 

græssåede celler skal være 10 mm under stenenes overflade eller jf. fabrikantens an-

visning, så der er plads til græssets vækst. 

 

Såning: 

Udstrøning af græsfrø og kunstgødning udføres manuelt. Belægningen vandes, hvis 

det er nødvendigt af hensyn til opnåelse af optimale spiringsforhold. 

 

5.9.5 Kontrol 

Kontrolmetode, frekvens af prøver, acceptkriterier samt krav til dokumentation af 

sættegrus, fugefyldning og brolægning er angivet i FAB bilag 1.  

 

Prøvning/eftervisning af sigteanalyser skal foretages af et af entreprenøren uaf-

hængigt laboratorium, godkendt af bygherren. 

 

 

5.10 Kantbegrænsninger 
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5.10.1 Reference 

• DS1136: Brolægning og belægningsarbejder. 

• DS/EN1340: Kantsten af beton, inkl. rettelser. 

• DS/EN1343: Kantsten af natursten til udendørs belægning. 

• Leverandøranvisning, herunder lægningsanvisning. 

• Vejdirektoratets vejregel Udbuds- og anlægsforskrifter for brolægningsarbejder. 

• Gældende udgave af Danske Anlægsgartnere Normer og vejledning for anlægs-

gartnerarbejde 

 

5.10.2 Materialer 

Betonkantsten: 

Betonkantsten leveres iht. DS1340 og skal være kontrollerede hos leverandør for 

overholdelse af mål, styrkeklasse og holdbarhed. 

 

Betonkantstenene skal være forsynet med identifikationsnumre. Krav til produktet i 

øvrigt vil fremgå af SAB og/eller tegninger. 

 

Granitkantsten: 

Kantsten leveret i granit skal opfylde krav som angivet i DS/EN1343. 

 

Beton: 

Beton for sætning skal leveres fra værk tilsluttet Dansk Fabriksbeton Kontrol. 

 

Der anvendes beton kvalitet C25-M, betonstyrke Fck = 25 MN/m², normal kontrol-

klasse, stenstørrelse mindre end 32 mm. 

 

TAG: 

Levering og etablering af kantbegrænsninger afregnes jf. TBL afsnit 5.10. 

 

5.10.3 Udførelse 

Kantbegrænsninger etableres i.h.t. SAB og/eller tegninger samt DS 1136.  

 

Såfremt intet andet er angivet i SAB, så skal kantbegrænsninger etableres med 100 

mm lysning i forhold til færdigetableret overflade (overside slidlag) på tilstødende be-

fæstet areal. Såfremt færdig overflade hhv. slidlag ikke etableres samtidig med kant-

begrænsningen, er det entreprenørens ansvar, at lysningen på intet tidspunkt oversti-

ger 130 mm. Denne forpligtigelse gælder desuden i situationer, hvor eksisterende be-

fæstelse langs en eksisterende kantbegrænsning opbrydes og erstattes af en midlerti-

dig bunden eller ubunden befæstelse. 

 

For betonkantstens vedkommende gives ca. 2 mm fuge for at undgå afskalninger, og i 

rundinger anvendes kurvesten i største mulig omfang. 

 

Eventuelt opbrudte kurvekantsten af granit skal genetableres i størst mulig omfang. 

 

Kantsten sættes på et 100 mm tykt og 300 mm bredt lag sættemateriale af beton. 

Sættematerialet føres op bag kantstenen i 150 mm's bredde indtil 150 mm under 

kantstenens top.  

 

Plænekantsten skal tilsvarende efter færdigsætning have mindst 100 mm under foden 

i 250 mm's bredde. Betonen føres op bag kantstenen i 100 mm's bredde indtil 150 

mm under kantstenens top. 

 

I begge de ovenstående tilfælde føres betonen på stenens forside op i 150 mm's hhv. 

100 mm's bredde til 100 mm over stenens fod.  
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Al beton, også den indbyggede, skal afdækkes med måtter, sand eller lignende ved 

risiko for frost eller udtørring. 

 

Sømbare kantsten samt limkantsten sættes i henhold til fabrikantens anvisninger. 

 

Tolerancer: 

Færdig kantstens lysning skal være som angivet på tegningerne. 

 

Kantsten anbringes i nøje overensstemmelse med projektets koter. Afvigelser i højde-

retningen må højst andrage ± 5 mm for betonkantsten og ± 10 mm for granitkant-

sten. I øvrigt skal den færdige kantstenssætning fremtræde i jævne flugter i overens-

stemmelse med længdeprofil og plantegning. 

 

5.10.4 Kontrol 

Kontrolmetode, frekvens af prøver, acceptkriterier samt krav til dokumentation af be-

ton og brolægning er angivet i FAB bilag 1. 

 

 

5.11 Brosten og chaussésten 

 

5.11.1 Referencer 

• DS1136: Brolægning og belægningsarbejder. 

• DS/EN1341: Fliser af natursten til udendørs belægning. 

• DS/EN1342: Brosten af natursten til udendørs belægning. 

• Leverandøranvisning, herunder lægningsanvisning. 

• Vejdirektoratets vejregel Udbuds- og anlægsforskrifter for brolægningsarbejder. 
• Gældende udgave af Danske Anlægsgartnere Normer og vejledning for anlægs-

gartnerarbejde 

 

5.11.2 Materialer 

Brosten: 

Brosten af granit leveres iht. DS1342. 

 

Chaussébrosten: 

Chaussébrosten af granit leveres iht. DS1342. 

 

Sættegrus: 

I.h.t. afsnit 5.9.2, "Sættegrus". 

 

Fugefyldning: 

I.h.t. afsnit 5.9.2, "Grus til fugefyldning". 

 

Stenmel: 

Stenmel 0-4 mm stenmel af typen lys grå granit som ”Lys grå portugisisk” eller tilsva-

rende. Prøver af stenmelet skal foreligges tilsynet for farvekontrol i god tid inden ud-

lægningen. 

 

TAG: 

Levering og etablering af brosten og chaussésten afregnes jf. TBL afsnit 5.11. 

 

5.11.3 Udførelse 

Lige skifter: 

Bro- og chaussébrosten etableres jf. SAB og/eller projekttegningerne. 

 

Ved sætning i lige skifter skal stenene sorteres efter bredde, således at hvert skift har 

ensartet bredde. Forbandt skal være minimum 1/3 sten. 
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Buer: 

• korden i cirkelbuen skal være mellem 1,0 m og 2,5 m, 

• pilhøjden skal være 1/5 af buelængden, 

• buerne skal skære hinanden under en ret vinkel, 

• buernes længde skal være en kvartcirkel, buer med lige kantbegrænsninger dog 

1/8 cirkel, 

• forbandtet skal være minimum 1/3 sten,  

• stenene skal sorteres efter størrelse, så de største sten sættes midt på buen. 

 

Kørearealer, gangarealer samt pladser: 

Brosten og chaussésten sættes i henholdsvis 100-150 mm og 50-100 mm sættemate-

riale, jf. SAB. 

 

I arealer med tung trafik sættes brosten med en overhøjde på ca. 50 mm, hvorefter 

det springstødes med maskine, til overfladen har nået det foreskrevne profil. I arealer 

med let trafik samt gangarealer sættes både brosten og chaussésten med en over-

højde på 20-30 mm, hvorefter der håndstødes, tromles eller vibreres, til det fore-

skrevne profil er nået. 

 

Fugerne, der overalt skal være så små som muligt og udfyldes med grus iht. afsnit 

5.9.2, "Grus til fugefyldning". 

 

Overkørsler: 

Brosten i overkørsler sættes i 100 mm sættemateriale. 

 

Brostensoverkørsler sættes i lige skifter med halvstensforbandt. Fugerne skal være så 

små som muligt. Brostensbelægningen afgrænses, såfremt andet ikke er angivet i 

SAB, af et skifte brosten sat i sættemateriale af beton. 

 

Chaussésten i overkørsler sættes i bueforbandt samt lige skifter i 50-60 mm sættema-

teriale på det bærende underlag. Fugerne skal være så små som muligt. Chaussé-

stensbelægningen afgrænses af et enkelt skifte brosten sat i sættemateriale af beton. 

 

5.11.4 Kontrol 

Grus til sætning og fugefyld: 

Der udtages prøve til sigteanalyse pr. påbegyndt 100 m³ af et anerkendt laborato-

rium, godkendt af bygherren. 

 

Sætning: 

Der skal løbende foretages måling for kontrol af fugesand, færdighøjde og jævnhed. 

 

 

5.12 Afmærkning 

Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for kørebaneafmærkning, Almindelig Ar-

bejdsbeskrivelse, AAB er gældende for arbejdets udførelse. 

 

Entreprenøren skal ved foto og opmåling registrere den eksisterende afmærkning på 

samtlige veje, der berøres af entreprisen. Denne registrering skal afleveres til tilsynet 

inden arbejdet med opbrydning må starte. 

 

Afmærkningen på kørebanen skal retableres på den udlagte GAB samt efterfølgende 

fjernes forud for udlægning af PA/AB slidlag. Efter udlægningen af PA/AB retableres 

afmærkningen.Kørebaneafmærkningen skal være permanent og udføres med 3 mm 

termoplastisk materiale som skal være med min. 40 % perler og 22 % bindemiddel. 

 

TAG: 

Retablering af afmærkning på kørebaner afregnes jf. TBL afsnit 5.12. 
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6.0 BETON- OG STØBEARBEJDE 
 

6.0.1 Omfang og grundlag 

Arbejdet omfatter samtlige beton- og jernbetonarbejder til bygværker, brønde, lednin-

ger m.v. med dertil hørende leverancer og arbejdsydelser til arbejdets fuldstændige 

færdiggørelse. 

 

Beton- og jernbetonarbejderne udføres i overensstemmelse med gældende normer og 

forskrifter, herunder: 

 

• BIPS B2.220: 2012. Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstøbt. 

• BIPS A24: 2011. Betonoverflader – Specifikation, krav og kontrol. 

• DS/EN 1992-3: 2009 Eurocode 2: Betonkonstruktioner – Del 3: Betonkon-

struktioner til opbevaring af væsker og pulvere, med 

DS/EN 1992-3 DK NA: 2010. 

• DS/EN 1992-1-1+AC: 2008. Eurocode 2: Betonkonstruktioner – Del 1-1: Generelle 

regler samt regler for bygningskonstruktioner, med 

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017. 

• DS/EN 1997-1: 2007 Eurocode 7: Geoteknik – Del 1: Generelle regler, 

med DS/EN 1997-1 DK NA:2015. 

• DS/EN 1993-1-1+AC: 2007. Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-1: Generelle 

regler samt regler for bygningskonstruktioner, med 

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2015. 

• DS/EN 206:2013+A1:2016. Beton - specifikation, egenskaber, produktion og 

overensstemmelse. 

• DS/EN 206 DK NA:2018. Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og 

overensstemmelse – Regler for anvendelse af EN 

206 i Danmark. 

• DS/EN 10080: 2006. Armeringsstål til beton – Svejselige armeringsstål - 

Generelt 

• DS 2111.6 Teknisk tegning. Bygningstegninger. Målsætning. 

Metoder. 

• DS 1012: 1987. Målafsætning på byggepladsen. Almene regler. 

• DS/EN ISO 6284: 1999 Bygningstegninger. Tolerancer i byggeriet. Toleran-

ceangivelse på bygningstegninger. 

• Tillæg eller rettelsesblade til DS-publikationer. 

 

6.0.2 Kvalitetsspecifikation - alment 

Miljø-, eksponerings- og kontrolklasse: 

Miljø- og kontrolklasse er specificeret for de enkelte bygningsdele i SAB eller på teg-

ningerne. 

 

Mål og tolerancer: 

De enkelte bygningsdele skal placeres efter målsætningslinjer og -planer, jf. DS 

2111.6 og DS 1012, således at fejlophobninger undgås. 

 

Alle mål skal overholdes med en nøjagtighed, der svarer til god håndværksmæssig ud-

førelse under hensyntagen til målets størrelse. 

 

Specifikke krav er angivet i SAB. 

 

Ved toleranceangivelse er anvendt principperne i DS/EN ISO 6284. Basismålene er de 

mål, der er angivet på tegningerne. Ved placeringsmål anvendes målet til den nærme-

ste kendte modullinje som basismål, medmindre andet fremgår af tegningen. Den 

størst tilladte afvigelse er angivet i SAB og/eller på projekttegningerne som ± ½ T, 

hvor T er tolerancen. 
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Udseende: 

Krav til de færdige betonoverflader er specificeret for de enkelte bygningsdele i SAB 

og/eller på projekttegningerne. 

 

Hvor der foreskrives en af nedennævnte oversidebehandlinger uden nærmere angi-

velse af udfaldskrav, skal de her anførte krav opfyldes: 

 

• Formglat: BO-12, jf. BIPS A24. 

• Glittet: BO-21 til BO-28, jf. BIPS A24. 

• Grovglittet: BO-41 til BO-43, jf. BIPS A24. 

• Plant afrevet: BO-52, jf. BIPS A24. 

• Afkostet: BO-53, jf. BIPS A24. 

 

For specielle overfladers vedkommende defineres udfaldskravene efter støbning af 

prøve i overensstemmelse med anvisning i SAB. 

 

Oplysning om senere overfladebehandling: 

De færdige betonoverflader må ikke være forurenede eller på anden måde vanskelig-

gøre en efterfølgende overfladebehandling, hvor en sådan er oplyst i SAB og/eller på 

projekttegningerne. Der skal tages hensyn til dette ved forme samt midler til forseg-

ling og andre efterarbejder på betonoverfladerne. 

 

6.0.3 Kvalitetsovervågning - alment 

Kontrolprocedurer: 

De almindelige kontrolbestemmelser anført i DS/EN 206 og BIPS B2.220 er gældende 

for betonkonstruktionsarbejdet. 

 

Mål og tolerancer: 

Den udførende skal under arbejdets udførelse kontrollere, at målene overholdes med 

den krævede nøjagtighed. 

 

Efter bygningsdelenes færdiggørelse inden for et støbeafsnit skal den udførende fore-

tage visuel inspektion af bygningsdelene. Inspektionen udføres de steder, hvor afgi-

velsen fra hvert foreskrevet hovedmål umiddelbart forekommer størst. Alle således 

udsøgte enkeltmål skal kontrolleres ved måling. 

 

På forlangende af bygherrens tilsyn skal den udførende endvidere dokumentere stør-

relsen af mål, om hvis nøjagtighed der rejses berettiget tvivl, eksempelvis dersom der 

opstår vanskeligheder med overholdelse af afledte mål, dvs. vægafstande, fugebred-

der og lignende. 

 

Udseende: 

For hvert støbeafsnit skal den udførende visuelt kontrollere, at kravene til udseendet 

af overflader er opfyldt. Ved inspektionen søges de steder, hvor afvigelserne fra ideal-

målene på de målelige kravstørrelser umiddelbart forekommer størst, og afvigelserne 

kontrolleres disse steder. 

 

Specielle overflader kontrolleres ved sammenligning med de prøver, som definerer ud-

faldskravene. 
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6.1 Formarbejde 

 

6.1.1 Kvalitetsspecifikation - formarbejde 

Formsystemer: 

Før formarbejdet iværksættes, skal den udførende orientere bygherrens tilsyn om, 

hvilke formsystemer, der påtænkes anvendt. Orienteringen skal foreligge så betids, at 

en eventuel prøvestøbning kan udføres inden for tidsplanens ramme. 

 

Formene skal have en sådan opbygning, tilstand og stivhed, at kravene til de færdige 

konstruktioners geometri og udseende kan overholdes. 

 

Formclampsjern skal være placeret i lodrette og vandrette linjer, således der fremstår 

et regelmæssigt mønster. 

 

Formclampssystemer skal godkendes af bygherren. 

 

I konstruktioner skal formclamps være udformet således, at de ikke senere giver an-

ledning til vandgennemtrængning. 

 

Efter afformning skal der kunne tilstøbes fuldt ud med min. 35 mm cementmørtel til-

sat klæbeforbedrer over eventuelle ender af afvredne afstandsjern. Clampshullet skal 

være konisk. Afstandsholdere af plastrør må ikke anvendes. 

 

Formtæthed: 

Formene skal være så tætte, at der ikke kan forekomme mørtelgennemsivning i et 

omfang, så der opstår grove sandstriber. 

 

Pilhøjder: 

Forme til bjælker og plader skal udføres med pilhøjde efter aftale med tilsynet. 

 

Slipmidler (formolie): 

Slipmidler skal påføres, før armeringen anbringes i formen. Slipmidler må ikke bevirke 

misfarvning. Slipmidler til vinterbrug skal være frostsikre. 

 

Formflader af ubehandlet træ: 

Alle formflader af ubehandlet træ skal vandes grundigt før støbningen. 

 

Rengøring: 

Umiddelbart før støbning skal formen rengøres, og frit vand skal renses op af formen. 

Dette gælder også støbeflader mod tidligere udførte bygningsdele. Om nødvendigt 

skal der afsættes spulehuller, som lukkes før støbning. 

 

Færdiggørelse: 

Alt formarbejde skal være færdiggjort, før støbning påbegyndes i det pågældende stø-

beafsnit. 

 

6.1.2 Kvalitetsovervågning - formarbejde 

Før støbning skal entreprenøren inspicere formene for hvert støbeafsnit i skærpet og 

normal kontrolklasse. 

 

Den visuelle inspektion skal mindst omfatte formgeometri, slipmiddelpåføring, udspa-

ringer, indstøbningsdele, formtæthed, oprensning og vanding. 
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6.2 Armeringsarbejde 

 

6.2.1 Kvalitetsspecifikation - armeringsarbejdet 

Slap armering: 

Der anvendes følgende ståltyper: 

 

• R: Glat betonstål S235, f yk ≥ 235 N/mm² 

• Y: Ny tentorstål B550, f yk ≥ 550 N/mm² 

• K: Kamstål, B550, f yk ≥ 550 N/mm2 

 

Svejsning af armering: 

For kraftoverførende samling skal den karakteristiske flyde- eller 0,2 % -spænding be-

stemt i henhold til DS/EN 10080 mindst være lige så stor som armeringens flyde- eller 

0,2 % -spænding. 

 

Al armering skal være klasse B eller bedre. 

Anvendelse af svejst armering, hvor dette ikke er foreskrevet i SAB og/eller på pro-

jekttegningerne, må kun forekomme efter accept fra bygherrens tilsyn. 

 

Svejsning skal udføres af erfarne svejsere. 

 

Svejste net: 

Svejste net skal bearbejdes og leveres i overensstemmelse med DS/EN 10080. 

 

Anvendelse af svejste armeringsnet, hvor sådanne ikke er foreskrevet i SAB og/eller 

på projekttegningerne, må kun forekomme efter accept fra bygherrens tilsyn. 

 

Udførelse: 

Armering skal opbevares og håndteres således, at sammenblanding af de forskellige 

typer og dimensioner ikke kan forekomme. Armering med gravrust må ikke anvendes. 

Før indbygning skal løs rust fjernes, og forurenet jern skal renses. 

 

Den udførende skal udarbejde bukkelister, som skal redegøre for alle klippe- og buk-

kelængder samt størrelse og form af færdig armering. Herved skal der tages fornødent 

hensyn til tolerancetillæg på dæklaget og til eventuelle målafvigelser på formen. 

 

Placeringen af stød i løbende armering er ikke angivet på projekttegningerne. Stød-

længden sættes til trækforankringslængden jf. reglerne i DS/EN 1992-1-1, inkl. DK 

NA. Hvor alle stænger stødes i samme snit, øges stødlængden med 50 %. Net stødes i 

i overensstemmelse med deres godkendelsesstandard. 

 

Ved udsparinger, hvor speciel armeringstegning ikke er udarbejdet, overklippes arme-

ringen, og der suppleres med siden af udsparingen med stødjern med tilsvarende 

areal ført en stødlængde forbi udsparingen. 

 

Afstandsholdere skal kunne tåle enhver påvirkning, de kommer ud for under arbejdets 

udførelse, uden at de beskadiges eller vælter. Ekstra afstandsholdere skal være til 

stede ved formen, for at fornøden korrektion af armeringens placering kan foretages. 

 

Armeringsarbejdet skal færdiggøres fuldstændigt, før støbningen af det pågældende 

støbeafsnit påbegyndes. 

 

Armeringen må ikke være i elektrisk kontakt med øvrige metalliske indstøbningsdele. 
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6.2.2 Kvalitetsovervågning - armeringsarbejdet 

Armeringsstål: 

Leveret armeringsstål skal opfylde kravene i DS/EN 10080. 

 

Armering, der leveres færdigbukket fra leverandør, skal være ledsaget af følgeseddel 

med oplysning om armeringstype og fabrikationsværk. Dokumentation fra leverandø-

ren skal forelægges for bygherrens tilsyn. 

 

Målkontrol for færdigbukket armering udføres hos leverandøren efter aftale mellem le-

verandør og den udførende, eventuelt som stikprøvekontrol. Kontrolresultater skal på 

forlangende forelægges for bygherrens tilsyn. 

 

Den udførende skal ved modtagelsen kontrollere, at type og dimension af leveret ar-

mering er korrekt. 

 

Svejste net: 

Leverede maskinsvejste armeringsstål skal opfylde kravene i DS/EN 10080. 

 

Udførelse: 

Kopi af bukkelisterne skal på forlangende udleveres til bygherrens tilsyn. 

 

Armeringen skal inspiceres før støbning for hvert støbeafsnit i normal og skærpet kon-

trolklasse. 

 

Ved inspektionen udsøges de punkter, hvor afvigelsen fra den tilstræbte værdi fore-

kommer størst for hvert af de foreskrevne dæklag og hovedmål på armeringen. 

 

For hver af de på projekttegningerne viste klippe- og bukningsvarianter af hovedarme-

ring skal der som led i inspektionen af et støbeafsnit foretages mindst én kontrol af 

armeringstype, -antal, -dimension og -form. For anden armering foretages denne kon-

trol stikprøvevis. 

 

Efter støbning og afformning skal der foretages enkelte stikprøvemålinger af dæklag 

med dæklagsmåler på de steder, hvor armeringsarrangementet ventes at være mest 

sårbart over for forskydninger under støbearbejdet. 

 

 

6.3 Betonarbejdet 

 

6.3.1 Kvalitetsspecifikation - betonarbejdet 

Betonfremstilling: 

For beton normal og skærpet kontrolklasse skal produktionskontrollen vurderes og 

overvåges af et godkendt kontrolorgan og dernæst certificeres af et godkendt certifi-

ceringsorgan jævnfør DS 2426 kap. 10. 

 

Al beton skal fremstilles med delmaterialer og sammensætning i overensstemmelse 

med kravene i DS/EN 206 svarende til betonbetegnelserne (detailspecifikationerne) 

samt eventuelle supplerende krav, som specificeret i SAB. 

 

De på projekttegningerne og/eller i SAB anvendte betonbetegnelser refererer til føl-

gende betontyper: 
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Betegnelse 

 
 

 
Betonstyrke 

fck 

 
Ekspone-

rings- 
klasse 

 
Miljøklasse 

 
Kontrol-
klasse 

 
Maksimal 

stenstørrelse 

 
C05 

 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
32 

 
C25-M 

 

 
25 

 
XC2 

 
M 

 
N 
 

 
32 
 

 
C30-A 

 

 
30 
 

 
XS1 

 

 
A 
 

 
N 
 

 
32 
 

 
C40-M 

 

 
40 
 

 
XF1 

 

 
M 
 

 
N 
 

 
32 
 

 
C40-EA 

 

 
40 
 

 
XF4 

 

 
EA 
 

 
N 
 

 
32 
 

 
C40-EA 

 

 
40 
 

 
XA3 

 

 
EA 

 
N 

 
32 

 

Udførelse af betonarbejdet: 

Betonarbejdets udførelse og betonens beskyttelse i hærdeperioden skal ske i overens-

stemmelse med kravene i DS/EN 206 og BIPS B2.220 svarende til detailspecifikatio-

nerne i SAB og/eller på projekttegningerne. 

 

Arbejdet skal tilrettelægges således, at revnevidderne i støbeskel minimeres. 

 

Støbeplan skal godkendes af tilsynet. 

 

Støbeskel: 

Støbeskel skal, medmindre andet foreskrives, enten være lodrette eller vandrette, og 

de skal altid udføres med begrænsende form. 

 

Hvor der er foreskrevet ru støbeskel, skal overfladen af den førststøbte beton afkostes 

forsigtigt med en grov kost, når passende sammenhæng i overfladen er opnået, med-

mindre anden udførelse er foreskrevet. 

 

Støbeskel udover de på projekttegningerne viste mål kun forekomme efter accept fra 

bygherrens tilsyn. 

 

I konstruktioner, som ifølge SAB skal være vandtætte, skal der i alle støbeskel anven-

des fugebånd som beskrevet i SAB. Rør m.v., som indstøbes, skal endvidere tætnes 

med samme fugebånd. Leverandørens anvisninger skal nøje overholdes. 

 

Stødarmering skal forankres i henhold til DS/EN 1992-1-1, kapitel 8. Stødarmeringen 

må ikke placeres i den førststøbte beton efter vibrering heraf er foretaget. 

 

Ved støbning mod afbundet beton skal den afbundne overflade fremstå i renset og 

vandmættet, men overfladetør tilstand. Slam eller løse sten skal fjernes med stålbør-

ste eller behugning, og der renses umiddelbart før støbning yderligere med trykluft el-

ler trykvand. Alt frit vand skal renses op umiddelbart før støbning. Den ny beton skal 

bearbejdes omhyggeligt op mod støbeskellet. 

 

Hvor der er særlige tæthedskrav, skal støbeskel sandblæses. Krav hertil vil fremgå af 

SAB. 
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6.3.2 Kvalitetsovervågning - betonarbejdet 

Betonfremstilling og udførelse af betonarbejdet: 

Kontrol med betonfremstilling, betonarbejdets udførelse og betonens beskyttelse i 

hærdeperioden skal gennemføres i overensstemmelse med kravene i DS/EN 206 og 

BPS B203. 

 

Støbeskel: 

Den udførende skal foretage visuel kontrol af støbeskel med tilhørende arrangement 

af fugebånd og stødarmering. 

 

Fastgørelse: 

Af hensyn til tæthed af bygværker må der ved fastgørelse af maskindele, beslag m.v. 

kun anvendes limankre af rustfri stål, kv. SIS 2333. 

 

Relationer til andre arbejder: 

Det påhviler den udførende inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse 

af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således forudsætningerne for 

hans eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede. 

 

Den udførende skal rette henvendelse til bygherrens tilsyn, såfremt forudsætningerne 

for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for at være til stede. 
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7.0 DIVERSE ARBEJDE 
 

7.1 Opmåling og nivellering 

I forbindelse med lednings- og brøndarbejderne skal entreprenøren foretage en lø-

bende kontrolopmåling jf. FAB bilag 1. Bygherren foretager ved arbejdernes afslutning 

en digital opmåling af det samlede afløbssystem som kontrol af de udførte arbejder. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med den nedenfor beskrevne opmåling, nivellement og doku-

mentationsarbejde afregnes iht. TBL post 7.1. 

 

Glemte mål eller koter skal entreprenøren fremskaffe ved fornyet opgravning for egen 

regning. 

 

7.1.1 Entreprenørens kontrolmåling 

Entreprenøren skal under arbejdets udførelse føre kontrol med rørledningernes place-

ring i højde ved at efternivellere bundløb i alle etablerede brønde, samt nivellere led-

ningen jf. FAB bilag 1. Dette nivellement skal udføres fortløbende under arbejdet, og 

resultaterne indføres i et kontrolskema, der indsættes i KS-arkivmappe 1 som en del 

af entreprenørens kvalitetssikringsdokumentation. Kontrolskemaerne skal være ajour-

førte og tilgængelige for bygherrens tilsyn til hver en tid. 

 

Entreprenøren skal ligeledes markere, opmåle, nivellere og beskrive: 

 

• Krydsende dræn (eksisterende såvel som nye). 

• Evt. retningsændringer eller på ledningerne. 

 

Opmålingen skal ske med reference til centrum i strækningens endebrønde. 

 

Nivellement skal udføres i forhold til DVR90 med reference til de oplyste højde-

fixpunkter. 

 

Krydsende dræn nivelleres mht. bundløb, og ledningsmateriale/-dimension registreres. 

Oplysninger om krydsende dræn afrapporteres til bygherrens tilsyn. 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med entreprenørens kontrolopmåling samt doku-

mentation herfor skal være indeholdt i enhedspriser for brønd- og ledningsarbejderne. 

 

7.1.2 Landinspektørens kontrolopmåling 

Bygherrens tilsyn foranstalter en afsluttende digital opmåling af det etablerede afløbs-

system som kontrol af det udførte arbejde. 

 

Den afsluttende digitale opmåling omfatter: 

 

• Brønde og bygværker på hovedledninger (nye såvel som eksisterende, hvortil der 

tilsluttes). 

• Skelbrønde (nye såvel som evt. eksisterende). 

• Retningsændringer på ledninger (knækpunkter i vertikal såvel som horisontal ret-

ning). 

 

Entreprenøren skal i forbindelse med ledningsarbejderne sikre, at der inden arbejder-

nes afslutning kan ske en afsluttende digital opmåling af brønde og bygværker såvel 

som retningsændringer på ledninger, herunder trykledninger. I forbindelse med ret-

ningsændringer på ledninger skal entreprenøren muliggøre afsluttende opmåling ved 

etablering af lodretstående plastrør over knækpunkterne jf. FAB afsnit 3.0.5. 
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Entreprenøren skal endvidere medvirke ved påvisning af brønde samt retningsændrin-

ger i forbindelse med den afsluttende opmåling. Om nødvendig skal entreprenøren fri-

grave og tildække eventuelt brønddæksler, som f.eks. i markarealer eller vejarealer 

befæstet med stabil grus er udført ”nedsænket” under terræn. 

 

TAG: 

Samtlige omkostninger forbundet med entreprenørens bistand i forbindelse med den 

afsluttende opmåling skal være indeholdt i enhedspriser for brønd- og ledningsarbej-

derne. 

 

7.1.3 Opmålingsskitser 

Såfremt det fremgår af SAB, skal entreprenøren udarbejde opmålingsskitser for hver 

enkelt hovedledningsstrækning. 

 

Opmålingsskitserne udarbejdes jf. FAB bilag 5 og skal omfatte: 

 

• Benævnelse, bund- og dækselkote på strækningens endebrønde. 

• Angivelse af samtlige stikledninger, herunder materiale, dimension mv. 

• Angivelse af stikledningernes retning og slutpunkt (skelbrønd, vejafvandingsbrønd 

mv.). 

• Mål- og kotesætning af vertikale og horisontale retningsændringer på hoved- 

og/eller stikledninger. 

• Mål- og kotesætning af evt. krydsende drænledninger. 

• Mål- og kotesætning af evt. overgangstykker, fittings mv. 

 

Opmålingsskitser for hovedledningsstrækninger (brønd til brønd) skal udføres løbende 

og umiddelbart efter at hovedledninger og brønde samt grenrør til stik er etableret. 

Placering af stikledning, skelbrønd og tilslutning til eksisterende private stikledninger 

kan indtegnes efterfølgende. 

 

Såfremt en stikledningen ikke lægges retlinet, skal alle retningsændringer anføres 

med oplysning om bundkote og målsætning i forhold til hovedledning og eventuel 

skelbrønd. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med udarbejdelse af opmålingsskitser afregnes pr. stk. jf. po-

ster i TBL afsnit 7.1.3. 

 

 

7.2 Sløjfning af ledninger 

Tilfyldning: 

Ledninger der er projekteret sløjfet ved tilfyldning, skal opfyldes med letflydende be-

ton, også benævnt ”pumpebart ledningsfyld” eller ”skumbeton”. 

 

Tilfyldningen udføres ved frilægning af ledningen ca. pr. 25 m med efterfølgende ind-

føring af tilfyldningsmateriale. Tilfyldningsmængde skal kontrolleres strækningsvis, så 

fuld ledningstilfyldning sikres. 

 

De afbrudte ledningsender tilstøbes med beton. Dette gælder ligeledes, hvor den eksi-

sterende ledning måtte blive afbrudt af nye tværgående ledninger eller brønde. 

 

Vandtæt afpropning af rørender med beton: 

Hvor det i SAB, på tegninger er foreskrevet eller under anlægsarbejdet findes hen-

sigtsmæssigt at afproppe rørender på eksisterende ledningstrækninger, udføres dette 

ved vandtæt tilstøbning med beton type A35N16. Tilstøbningen skal udføres, så der 

efter tilfyldning ikke er risiko for, at tilfyldningsmaterialet skyller ind i afløbsrøret, og 

derved medfører risiko for sætninger i eventuel belægning over rørenden. 
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TAG: 

Sløjfning af ledninger ved tilfyldning sker pr. forbrugt m³ tilfyldningsmateriale jf. TBL 

post 7.2.1. 

Vandtæt afpropning af rørender ved betontilstøbning afregnes jf. poster i TBL afsnit 

7.2. 

 

Såfremt afpropningen skal ske ved gravning fra terræn, afregnes der for opgravning 

og retablering for et ”prøvehul” jf. TBL post 9.6.3.1, 9.6.3.2 og 9.6.3.3.  

 

 

7.3 Sløjfning af brønde 

Såfremt eksisterende brønde iht. SAB og projekttegningerne skal sløjfes ved tilfyld-

ning, udfører dette på følgende måde: 

 

• Ind- og udløb afproppes/aflukkes omhyggeligt med geotekstil eller betonstøbning. 

• Såfremt brøndbunden er tæt, bores der hul, så evt. grundvand frit kan strømme 

ind og ud af brønden. 

• Topringe, kegle og eventuelle brøndringe frigraves og afmonteres til ca. 1 meter 

under terræn. 

• Brønden fyldes med 16 – 32 mm nøddesten til ca. 1 m under terræn. 

• Udlagte nøddesten afdækkes omhyggeligt med geotekstil, som udlægges med 

overlæg, så der ikke kan trænge jord ned imellem nøddestenene. Den anvendte 

geotekstil skal være af fabrikat ”non woven”/nålet polypropylen med en egenvægt 

på minimum 180 g/m2. 

• Herefter tilfyldes med råjord og udlægges muld alternativt med råjord, bærelag og 

befæstelse afhængig af, hvad der er foreskrevet i SAB for det areal, hvor den sløj-

fede brønd fremtidig skal henligge. 

 

Alternativt kan brønde jf. SAB være foreskrevet sløjfes ved fuldstændig opgravning og 

bortskaffelse af brøndgodset. 

 

Såfremt bygherren ønsker evt. brugbare brønddæksler udleveret, vil dette fremgå af 

SAB. 

 

TAG: 

Såfremt brønde sløjfes ved delvis nedbrydning og tilfyldning sker afregning pr. sløjfet 

brønd jf. poster i TBL afsnit 7.3.1, idet enhedspriserne skal indeholde alle omkostnin-

ger forbundet med den øverste brønddels nedbrydning og bortskaffelse, perforering af 

brøndbunden samt tilfyldning med nøddesten og afsluttende retablering af terræn som 

foreskrevet for tilstødende arealer. 

 

Sløjfes brønde ved opgravning afregnes pr. sløjfet brønd jf. poster i TBL afsnit 7.3.2, 

idet enhedsprisen skal indeholde alle omkostninger forbundet med opgravning og 

bortskaffelse af brøndgodset samt tilfyldning med komprimeret bundsikringssand og 

afsluttende retablering af terræn som foreskrevet for tilstødende arealer. 
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8.0 OPGRAVNINGSFRIE LEDNINGSARBEJDER 
 

8.1 Styret boring 

Etablering af medierør ved styret boring forudsættes anvendt på korte og lange stræk-

ninger, hvor det ikke findes hensigtsmæssigt at foretage opgravning. 

 

Styret boring udføres med en borerig over 2 eller flere omgange. Først bores et pi-

lotrør monteret med et styrbart borehoved igennem fra modtagergruben til afsender-

gruben. Når pilotrøret er fremført til afsendergruben udskiftes borehovedet med en 

reamer. Medierøret fastspændes på reameren ved hjælp af en ”kobling”, som tillader 

boreriggen at rotere pilotrør og reamer uden at rotationen overføres til medierøret. Pi-

lotrør, reamer og medierør trækkes herefter tilbage til modtagegruben. 

 

Under pilotboring, eventuel forreamning og reamning med samtidig itrækning af me-

dierøret pumper boreriggen borevæske gennem det hule pilotrør og ud gennem bore-

hovedet hhv. reameren. Borevæsken er rent vand som eventuelt er tilsat bentonit-ler 

eller andet additiv (polymer) afhængig af arbejdsstedets jordbundsforhold. Borevæ-

sken sørger for at stabilisere boretunnelen og transportere det af borehovedet eller 

reameren friraspede materiale langs pilotrøret hhv. medierøret. Borevæske iblandet 

friraspet materiale løber således som om ”boremudder” til afsender- og modtagergru-

ben, hvorfra det kan opsuges og bortskaffes 

 

8.1.1 Afsender- og modtagegrube samt aflastningshuller 

Generelt: 

Forud for boringens udførelse udgraves om nødvendig en afsender- og en modtager-

grube i den projekterede boretræknings endepunkter. De 2 gruber har til formål at 

sikre opsamling af boremudder, og kan desuden benyttes til at kontrollere, at medie-

røret afsendes hhv. modtages i projekteret niveau. 

 

Boreentreprenøren skal vurdere behovet for etablering af aflastningshuller langs bore-

tracéen og forestå disses etablering og retablering inkl. opbrydning og retablering af 

eventuel befæstelse. 

 

Opgravning og retablering: 

Ingen opgravning må iværksættes, før boreentreprenøren i henhold til FAB afsnit 

1.0.6 har indhentet oplysninger om eventuelle eksisterende kabler og forsyningsinstal-

lationers placering på opgravningsstedet. 

 

Ved opgravning i offentligt vejareal skal der forud indhentes gravetilladelse. Såfremt 

intet andet er angivet i SAB har boreentreprenøren ansvaret for at indhente gravetilla-

delse hos vejmyndigheden. 

 

Opgravning af gruber og aflastningshuller i ubefæstede arealer skal udføres, så muld 

indledningsvis afrømmes og oplægges i depot. Herefter udgraves grube eller aflast-

ningshul, idet den opgravede jord oplægges i separat depot uden sammenblanding 

med materialer i mulddepotet. 

 

Såfremt gruber eller aflastningshuller opgraves i befæstede arealer, foretages nødven-

dig opbrydning af belægningen og underliggende bærelag. Opbrudte materialer op-

lægges i separate depoter med henblik på genindbygning ved retablering at gruberne. 

 

Retablering af gruber og aflastningshuller udføres, så de oprindelige muld, bærelag og 

befæstelse genetableres i samme lagtykkelse og på oprindelig lokalitet. 

 

Afstivning: 

Afsender- og modtagegrube samt aflastningshuller skal afstives såfremt dette er på-

krævet af hensyn til jordens beskaffenhed og grundvandsspejl, opretholdelse af per-
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sonsikkerhed under borearbejdets udførelse samt imødegåelse af skred eller sætnin-

ger, som kan medføre skade på nærtliggende veje, bygninger, forsyningsinstallationer 

m.v. 

 

Afstivningen udføres vha. gravekasse eller andet hensigtsmæssigt afstivningsmateriel, 

som angivet i FAB afsnit 3.0.4. 

 

Afspærring: 

De etablerede gruber og aflastningshuller skal afspærres med stabilt rækværk eller 

trådhegn, så der ikke er risiko for, at personer kan styrte ned i gruben i eller uden for 

arbejdstid. 

 

Tørholdelse: 

Entreprenøren skal om nødvendig lænse afsender- og modtagergrube samt aflast-

ningshuller for regn- eller grundvand med 1 dykpumpe inkl. 50 m afløbsslange pr. 

grube. Entreprenøren skal selv etablere elforsyning vha. elgeneratoranlæg eller ved 

tilslutning til offentlig elforsyning via nødvendig interimsinstallation.  

 

Oppumpet regn- eller grundvand afledes til et udledningspunkt som angivet i SAB eller 

som anvist af tilsynet. 

 

Midlertidig adgangsvej til gruber og aflastningshuller: 

Entreprenøren skal anlægge midlertidig kørefast adgangsvej til gruber og aflastnings-

huller, såfremt han finder dette nødvendig af hensyn til arbejdets udførelse, eller det 

er foreskrevet i SAB. Adgangsvejen befæstes med jernplader, stabil grus udlagt på 

geotekstil eller lignende metode for tilvejebringelse af fornøden bæredygtighed ift. 

transport af afstivningsmateriale og bortskaffelse af boremudder. 

 

TAG: 

Alle omkostninger forbundet med etablering og retablering af afsender- og modtage-

grube inkl. afstivning, afspærring og tørholdelse skal være indeholdt TBL post 8.1.1. 

Såfremt posten desuden skal indeholde omkostninger forbundet med at etablere og 

fjerne midlertidig kørefast adgangsvej til gruber, vil grundlaget for kalkulation heraf 

fremgå af SAB. 

 

Det af boreentreprenøren forudsatte antal aflastningshuller samt omkostninger for-

bundet med etablering og retablering inkl. afstivning, afspærring og tørholdelse skal 

være indeholdt TBL post 8.1.1.2 Der afregnes for det antal aflastningshuller som der 

aktuelt tages i anvendelse med den i posten anførte enhedspris. Såfremt posten desu-

den skal indeholde omkostninger forbundet med at etablere og fjerne midlertidig køre-

fast adgangsvej til aflastningshullerne, vil grundlaget for kalkulation heraf fremgå af 

SAB.  

 

8.1.2 Medierør 

I det følgende angiver betegnelsen ”medierør” det rør, som etableres ved styret bo-

ring. Betegnelsen omfatter således rør, som skal transportere regn, dræn eller spilde-

vand ved tryk (pumpeledninger) eller gravitation, drikkevand ved tryk samt ”forings-

rør” for fremføring af førnævnte tryk- eller gravitationsrør. 

 

Rørtype: 

Såfremt intet andet fremgår af SAB, skal der anvendes medierørtype godkendt iht. 

Nordic Poly Mark og produceret iht. DS/EN 12201-1. 

 

Der kan efter entreprenørens valg anvendes massive PE rør såvel som ”kapperør”. 

Handelsnavnet ”kapperør” er en betegnelse for trykrør med en udvendig kappe af PP-

plast omkring et indvendigt rør af PE100 plastmateriale. 
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Medierørets farve skal opfylde følgende krav: 

 

• Medierør for transport af regn-, dræn eller spildevand skal være sorte eller rød-

brune 

• Medierør for transport af drikkevand skal være blå eller sort med blå striber. 

 

For medierør som skal anvendes til drikkevandsforsyning, skal Miljøstyrelsens accept 

af rørets egnethed kunne forelægges på bygherrens anmodning. 

 

Minimumskrav til medierørets dimension og trykklasse vil fremgå af SAB. 

 

Med hensyn til medierørets trækstyrke, så er det boreentreprenørens ansvar at vælge 

en rørtype og en godstykkelse (trykklasse), der kan modstå de trækkræfter, som vil 

optræde under medierørets etablering ved styret boring. Såfremt entreprenøren vur-

derer behov for at anvende en anden rørtype eller trykklasse end det i SAB forudsatte, 

skal bygherrens accept indhentes. 

 

Rørsvejsning: 

Medierør sammensvejses hvor det er teknisk mulig ved stuksvejsning iht. rørleveran-

dørens anvisning. Hvor det af montagemæssige og fysiske årsager ikke er mulig at fo-

retage stuksvejsning anvendes elektromuffesvejsninger. 

 

Rørsvejsning samt placering af det sammensvejste medierør udføres på et midlertidigt 

arbejdsareal som nærmere beskrevet i SAB. 

 

Svejsearbejdet skal udføres af personer med den i FAB afsnit 3.0.5 anførte certifice-

ring.  

 

Boreentreprenøren skal som en del af sin kvalitetsdokumentation udarbejde en ”svej-

sejournal”. 

 

 

Svejsejournalen skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

• Kopi af uddannelsesbevis for rørsvejser. 

• Beskrivelse af anvendt rørsvejseudstyr med oplysning om fabrikat, type, 

antal m.v. 

• Beskrivelse af anvendt måleudstyr (termometer, ur, skydelære m.v.). 

• Kopi af testrapport/certifikat fra seneste kontrol af termometer. 

• Kopi af typeblad fra rørproducenten med anvisning på korrekt udførelse af 

stuksvejsning for den pågældende rørtype. Krav til svejsetemperatur, svej-

sekraft, varmesivningstid, omstillingstid, svejse/køletid m.v. skal være an-

givet. 

• Kopi af typeblad fra rørproducenten med anvisning på visuel bedømmelse 

af udført svejsning. Krav til vulstbredde samt accepterede afvigelser herfra 

skal være angivet. 

• Skema med målte temperaturer på varmespejl samt resultat af visuel kon-

trol af svejsninger, idet det er et krav, at der foretages målekontrol og fo-

todokumentation af samtlige udførte svejsninger. 

• Skema med nummererede fotos af visuelt kontrollerede svejsninger. 

 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med levering og sammensvejsning af medierør inkl. eventu-

elle ”montagesvejsninger”, bøjninger ved retningsændringer, håndtering af sammen-

svejst rør og udarbejdelse af svejsejournal afregnes jf. post TBL afsnit 8.1.2. 
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Fjernelse af svejsevulster: 

Boreentreprenøren vurderer selv, om der er behov for at fjerne udvendige svejsevul-

ster. 

 

Såfremt bygherren ønsker indvendige svejsevulster fjernet, vil dette fremgå af SAB. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med fjernelse af indvendige svejsevulster afregnes jf. post 

TBL afsnit 8.1.2. 

 

8.1.3 Mobilisering og demobilisering af borerig 

Det forudsættes, at boreentreprenøren anvender selvkørende borerig, som sammen 

med nødvendigt hjælpemateriel, materialecontainere, mandskabs- og sanitetsskur 

m.v. transporteres til og fra arbejdsstedet med lastvogn. 

 

Boreentreprenøren skal selv etablere installation for el- og vandforsyning af borerig, 

mandskabs- og sanitetsskur samt bortskaffe eventuel spildevand fra sidstnævnte in-

stallation. 

 

I SAB og på projekttegninger vil arbejdsstedet, adgangsforhold og rådighedsarealer 

være nærmere beskrevet. Desuden vil mulighederne for benyttelse af eventuel lokal 

vand- og elforsyning på arbejdsstedet være oplyst. 

 

Boreentreprenøren skal anlægge midlertidig kørefast adgangsvej frem til arbejdsste-

det, såfremt dette er foreskrevet i SAB. Adgangsvejen befæstes med jernplader eller 

lignende metode for tilvejebringelse af fornøden bæredygtighed ift. transport af bore-

rig, hjælpemateriale m.v. 

 

TAG: 

Alle omkostninger forbundet med mobilisering og demobilisering af borerig inkl. nød-

vendigt hjælpemateriel, materialecontainer, mandskabs- og sanitetsskur, eventuel til-

vejebringelse af bæredygtig adgangsvej samt el- og vandforsyning af arbejdsstedet, 

skal være indeholdt TBL post 8.1.3. 

 

Såfremt posten desuden skal indeholde omkostninger forbundet med at etablere og 

fjerne midlertidig kørefast adgangsvej til arbejdsstedet, vil grundlaget for kalkulation 

heraf fremgå af SAB. 

 

8.1.4 Pilotboring og reamning med samtidig indføring af medierør 

Generelt: 

Fremboring af pilotbor og efterfølgende reamning med samtidig indføring af medierør 

skal udføres i henhold til de tekniske bestemmelser og krav om kvalitetssikring og 

kvalitetskontrol, som Dansk Byggeris NO DIG Gruppe har vedtaget for ”Kontrolordnin-

gen for styrbar boring og gennempresning”. Dette uanset, at entreprenøren ikke 

måtte være optaget i kontrolordningen. Bygherren har dog i det følgende fraveget 

hhv. suppleret enkelte punkter i kontrolordningens tekniske bestemmelser f.eks. i for-

hold til borerapportens disposition og indhold. 

 

Boreentreprenøren skal straks kontakte bygherren eller tilsynet såfremt den maksi-

male trækstyrke overskrides under indføring af medierøret. 

 

Borearbejdets omfang: 

Borearbejdets omfang er nærmere beskrevet i SAB, ved poster i TBL og via eventuelle 

projekttegninger. 

 

Såfremt boreentreprenøren under pilotboring møder forhindringer i undergrunden 

f.eks. sten eller ugunstige jordbundsmæssige forhold der gør, at boringens projekte-

rede tracé ikke kan opnås, skal bygherren eller dennes tilsyn straks orienteres. Der 
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træffes i fællesskab aftale om at ændre pilotboringens tracé eller iværksættelse af an-

den foranstaltning, som kan sikre at pilotboringen kan gennemføres. 

 

Ledningsoplysninger og gravetilladelser: 

Pilotboring må ikke igangsættes, før boreentreprenøren i henhold til FAB afsnit 1.0.6 

har indhentet oplysninger om eksisterende kabler og forsyningsinstallationers place-

ring i boringens tracé. Boreentreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, der er en 

følge af utilstrækkelig ledningsoplysninger eller manglende påvisning/anvisning. Dette 

ansvar er også gældende, såfremt boreentreprenøren benytter ledningsoplysninger 

indhentet af hovedentreprenøren eller bygherren og overdraget ham hhv. stillet ham 

til rådighed som en del af udbudsmaterialet. 

 

Ved boring i offentligt vejareal skal der forud indhentes gravetilladelse hos vejmyndig-

heden. Det vil af SAB fremgå om boreentreprenøren har ansvaret for at indhente gra-

vetilladelse. 

 

Ved boring i privat fællesvej eller privat ejet areal vil bygherren indhente gravetilla-

delse hos ejeren. Aftalte vilkår for boringens udførelse vil fremgå af SAB. 

 

Respekt- og sikkerhedsafstande: 

Igangsættelse af pilotboring er betinget af, at boreentreprenøren har kontrolleret, om 

der er fornøden respekt- og sikkerhedsafstand imellem eksisterende fremmedled-

ningsinstallationer og det medierør, som skal etableres ved boringen. Krav til sikker-

heds- og respektafstande som er foreskrevet af relevante forsyningsselskaber skal 

overholdes, og har højere prioritet end de vejledende frie minimumsafstande ved 

knebne pladsforhold, som er angivet i DS 475. Der er under ”Kontrolordningen for 

styrbar boring og gennempresning” endvidere udarbejdet et skema med vejledende 

respektafstande som skal tages i anvendelse, såfremt respektafstand ikke er foreskre-

vet af forsyningsselskabet eller via gældende normer. 

 

Hvor den projekterende har vurderet, at der er risiko for, at fornøden sikkerheds- eller 

respektafstand ikke kan opnås, er dette angivet i SAB eller på projekttegningerne. Her 

skal boreentreprenøren vha. ”prøvehuller” jf. FAB afsnit 9.6 verificere det pågældende 

eksisterende fremmedledningsinstallationers placering.  

 

Hvor det af sikkerheds- og sundhedsmæssige årsager er nødvendig at lægge eksiste-

rende elkabel ”strømløst”, er boreentreprenøren ansvarlig for at foranstalte dette. 

 

Indmåling af pilotboringens vertikale og horisontale beliggenhed: 

Boreentreprenøren skal løbende under pilotboringen registrere borehovedets vertikale 

og horisontale beliggenhed. Borehoved skal således være monteret med en signalgi-

ver, så boreentreprenørens medarbejdere ved hjælp af måleudstyr fra terræn kan 

fastslå borehovedets beliggenhed. Det måleudstyr, som boreentreprenøren benytter til 

stedfæstelsen, skal som minimum overholde følgende måletolerancer: 

 

• Vertikalt: indtil 5 % af dybden 

• Horisontalt: +/- 10 % af dybden 

 

Såfremt intet andet fremgår af SAB, skal måleintensiteten være pr. borestangs 

længde, dog maksimalt pr. 5 meter. 

 

Boreentreprenøren skal markere målepunkternes placering på terræn med sprayma-

ling eller træpløk. Herefter skal boreentreprenøren nummerere målepunkterne og fo-

retage nivellement, så han kan udfylde bilag 11 og optegne et længdesnit for pilotbo-

ringen. Længdesnittet og/eller det udfyldte bilag 11 skal fremsendes til bygherren eller 

dennes tilsyn til kontrol og godkendelse, før itrækning af medierøret må iværksættes. 

 

Et af bygherren engageret landinspektørfirma skal endvidere indmåle og nivellere må-

lepunkterne umiddelbart efter pilotboringens afslutning. Boreentreprenøren skal i den 
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forbindelse udlevere skemaet i bilag 11, hvor samtlige nummererede målepunkter er 

oplistet og tilhørende målte dybder til borehovedet er angivet. 

 

Opmærksomheden henledes på, at bygherre ikke accepterer større lunker end 

VA=10% i borede ledninger; se bilag 2.  

 

Vandtæt afpropning af medierør ved itrækning: 

Boreentreprenøren skal drage omsorg for, at medierøret afproppes vandtæt, hvor det 

via tilslutningskoblingen er fastgjort til reameren, så der ikke trænger boremudder ind 

i medierøret. Hvis boreentreprenøren misligholder denne forpligtigelse, skal han foran-

stalte og afholde alle udgifter forbundet med rengøring af medierøret ved gennemskyl-

ning af rensesvamp med vandværksvand. 

 

Såfremt boremudder trænger ind i medierør, som skal anvendes til transport af drik-

kevand, skal boreentreprenøren endvidere foranstalte og afholde alle udgifter til desin-

fektion, prøveudtagning og laboratorieanalyser til eftervisning af renhed. 

 

Kvalitetsstyring: 

Boreentreprenøren skal være i besiddelse af en kvalitetshåndbog, der beskriver den 

kvalitetsstyring, som benyttes ved styret boring. Kvalitetshåndbogen skal udleveres 

på bygherrens anmodning. 

 

 

Kvalitetshåndbogen skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

 

• Kvalitetsmålsætning. 

• Kvalitetspolitik. 

• Procedurer og forretningsgange. 

• Arbejdsinstruktioner. 

• Kontrolmetoder. 

• Checklister. 

• Formularer. 

 

 

Borerapport: 

For hver boring eller serie af boringer skal entreprenøren kunne dokumentere hele bo-

resagens forløb og den udført kvalitetskontrol via en ”borerapport” udarbejdet i hen-

hold til kontrolordningens ”standard borerapport” eller dermed tilsvarende. Borerap-

porten skal således minimum omfatte følgende dokumenter: 

 

 

A. Forside 

Skal indeholde følgende oplysninger: 

 

• Borefirmaets navn. 

• Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser, til definition af 

sagen og boringen. 

• Bygherrens navn. 

• Boring nr. - især hvis flere boringer udføres i samme entreprise. 

• Dato for boringens udførelse. 

• Indholdsfortegnelse med angivelse af borerapportens delafsnit. 

• Den boreansvarliges navn og underskrift. 

 

B. Aftale om tekniske specifikationer for styret boring. 

Før en borings opstart skal der mellem bygherren eller hovedentreprenøren 

og den entreprenør, som udfører boringen (boreentreprenøren) indgås en 

aftale om specifikation af den styrede boring. Aftalens skal indgås ved an-

vendelse af kontrolordningens standard specifikationsskema eller et af bo-

reentreprenøren udarbejdet skema med tilsvarende indhold. 
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C. Ledningsoplysningsskema. 

Skal indeholde oplysninger om fremmede ledninger i boretracéen samt gra-

vetilladelse ved boring i offentlige veje hhv. dokumentation for grundeje-

rens accept af boring i privatejet areal. 

 

Det skal fremgå af skemaet, om det er bygherren, bygherrens tilsyn, ho-

vedentreprenøren eller boreentreprenøren, der indhenter ledningsoplysnin-

ger og gravetilladelse. Det er dog altid boreentreprenøren, der har ansva-

ret for at have modtaget, set og efter bedste evne have verificeret alle re-

levante ledningsoplysninger og gravetilladelse inden boringens start. Led-

ningsoplysninger og gravetilladelse skal boreentreprenøren medbringe på 

arbejdsstedet under boringens udførelse. 

 

Ledningsoplysningsskemaet skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

 

• Borefirmaets navn. 

• Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser til definition af 

sagen og boringen. 

• Bygherrens navn. 

• Boring nr. - især hvis flere boringer udføres i samme entreprise. 

• LER nr. LER dato samt navn på den person, som har indhentet lednings-

oplysninger via LER eller ledningsejer. 

• Fremmedledningstype og navn på pågældende ledningsejer. 

• Dato for modtagelse af ledningsoplysning. 

• Hvilke fremmedledningers placering, der skal verificeres f.eks. ved fri-

gravning eller med bistand af ledningsejeren inden boring igangsættes. 

• Dato for modtagelse af gravetilladelse samt navn på den person, som 

har indhentet gravetilladelsen. 

• Den boreansvarliges navn og underskrift. 

 

D. Boreplan. 

Skal fastlægge tracé og angive faktuelle oplysninger om boringens place-

ring. 

 

Boreplanen skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

 

• Borefirmaets navn. 

• Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser til definition af 

sagen og boringen. 

• Bygherrens navn. 

• Boring nr. - især hvis flere boringer udføres i samme entreprise. 

• Lokalitet, by, adresse. 

• Plantegning og/eller henvisning til projektmateriale, der i givet tilfælde 

vedlægges som bilag. Plantegningen skal være målsat (målestok) og bo-

ringen skal angives med stationering ift. afsender- og modtagegrube. 

Relevante fremmede ledningers placering f.eks. gas- og højspændings-

ledninger som krydser eller parallelføres boretracéen skal angives. 

• Placering af borerig, afsender- og modtagergrube, adgangsveje, ar-

bejds- og rådighedsarealer samt lokalitet for rørsvejsning og oplagring 

af sammensvejst medierør. 

 

E. Længdesnit. 

Skal fastlægge boringens længdesnit. 

 

Længdesnittet skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

 

• Borefirmaets navn. 
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• Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser, til definition af 

sagen og boringen. 

• Bygherrens navn. 

• Boring nr. - især hvis flere boringer udføres i samme entreprise. 

 

Længdesnit og/eller henvisning til projektmateriale, der i givet tilfælde ved-

lægges som bilag. Længdesnittet skal være målsat (målestok samt statio-

nering ift. afsender- og modtagegrube) indeholde dybdeangivelse (kote iht. 

DVR90) og ledningsfald (o/oo) for medierøret. Relevante fremmede lednin-

gers placering i forhold til førnævnte stationering samt dybde (kote iht. 

DVR90) skal angives. 

 

F. Borejournal – data. 

Skal udarbejdes af boreentreprenøren for hver boret strækning og inde-

holde faktuelle oplysninger og målte værdier. 

 

Borejournal - data skal minimum indehold følgende oplysninger: 

 

• Borefirmaets navn. 

• Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser til definition af 

sagen og boringen. 

• Bygherrens navn. 

• Boring nr. - især hvis flere boringer udføres i samme entreprise. 

• Boredato. 

• Boremaskintype. 

• Dybdemåler/søgeudstyr kontrolleret inden boring. 

• Reamerdiameter. 

• Blanderecept for boremudder med angivelse af mængdeforhold, pro-

duktnavn for anvendte komponenter og hjælpestoffer samt navn og 

adresse på disses leverandør. Sikkerhedsdatablade for anvendte kompo-

nenter og hjælpestoffer skal vedlægges som bilag. 

• Boremudderforbrug. 

• Navn, adresse og CVE nr. på den virksomhed hvortil boremudderet er 

afleveret for behandling eller deponering. 

• Medierørets dimension, materiale og tryktrin samt navn på fabrikanten. 

Såfremt der etableres flere medierør ved samme itrækning skal før-

nævnte oplysninger afgives for hvert enkelt medierør. 

• Maksimal tilladelig trækkraft samt reelt forekomne trækkræfter som 

målt minimum pr. 5 m under itrækningen. 

• Mindst tilladelig krumningsradius. 

• Navn på den boreansvarlige (boremaskinens operatør) samt navn på bo-

reentreprenørens projektleder. 

 

G. Borejournal - målinger. 

Skal udarbejdes af boreentreprenøren for hver boret strækning og inde-

holde faktuelle oplysninger og målte værdier herfor. 

 

Borejournal - målinger skal minimum indehold følgende oplysninger: 

 

• Borefirmaets navn. 

• Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser til definition af 

sagen og boringen. 

• Bygherrens navn. 

• Boring nr. - især hvis flere boringer udføres i samme entreprise. 

• Boredato. 

• Måling nr. 

• Længde fra borerig. 

• Projekteret dybde (bilag 11). 

• Dybde af pilotboring (bilag 11).  
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• Hældning af pilotboring. 

• Krydsende ledningers type og dimension. 

 

 

 

H. Kontrolskema ved boringer til gravitations- og trykledninger. 

Skemaet skal anvendes, når gravitations- og trykledninger eller foringsrør 

etableres ved styret boring. 

 

Kontrolskemaet skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

 

• Borefirmaets navn. 

• Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser til definition af 

sagen og boringen. 

• Bygherrens navn. 

• Boring nr. - især hvis flere boringer udføres i samme entreprise. 

• Boredato. 

• Lokalitet, by, adresse. 

• Projekteret og udført kote ved startpunkt. 

• Projekteret og udført kote ved slutpunkt. 

• Længde af nedboring. 

• Projekteret og udført længde af installeret ledning. 

• Længde af opboring. 

• Navn på den boreansvarlige (boremaskinens operatør) samt navn på bo-

reentreprenørens projektleder. 

 

I. Kontrolskema ved boring på Banedanmarks arealer. 

Skemaet skal anvendes, når der udføres styret boring på Banedanmarks 

arealer. 

 

Kontrolskemaet skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

 

• Borefirmaets navn. 

• Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser til definition af 

sagen og boringen. 

• Bygherrens navn. 

• Boring nr. - især hvis flere boringer udføres i samme entreprise. 

• Boredato. 

• Navn på den, som har indhentet gravetilladelse hos Banedanmark. 

• Dato for indhentelse af gravetilladelse. 

• Navn på den, som har indhentet jernbanesikkerhedsplan. 

• Dato for indhentelsen af jernbanesikkerhedsplan. 

• Navn og underskrift af den SR-arbejdsleder, der følger borearbejdet. 

• Navn på de medarbejdere, der er beskæftiget med borearbejdet. 

• Journalnummer på Banedanmarks certifikat. 

• Boreansvarliges underskrift på, om Banenorm BN1 er overholdt eller ej. 

 

J. Afvigerrapport. 

I afvigerrapporten angives alt, som ikke er forløbet normalt eller ikke har 

fulgt specifikationen eller boreplanen. 

 

 

TAG: 

Alle omkostninger forbundet med pilotboring og efterfølgende reamning med samtidig 

itrækning af medierør skal være indeholdt TBL post 8.1.4. Såfremt posten desuden 

skal indeholde omkostninger forbundet med at etablere og fjerne midlertidig kørefast 

adgangsvej til arbejdsstedet, vil grundlaget for kalkulation heraf være nærmere be-

skrevet i SAB. 
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Boreentreprenøren skal i sin enhedspris for pilotboringen jf. TBL afsnit 8.1.4. have ind-

kalkuleret omkostninger forbundet indtil 3 omlægninger af pilotboringens tracé, hvor 

pilotboret delvist tilbagetrækkes og frembores i en ændret tracé, såfremt der påtræf-

fes sten eller andre forhindringer i undergrunden. Yderligere omlægninger af pilotbo-

ringens tracé afregnes ved anvendelse af TBL post 8.1.6.  

 

8.1.5 Forreamning 

På baggrund af måleresultater og observationer tilvejebragt ved pilotboringen skal bo-

reentreprenøren vurdere, om der er behov for at foretage en forreamning inden den 

afsluttende reamning med samtidig indtrækning af medierøret. 

 

Såfremt boreentreprenøren finder en forreamning nødvendig, skal dette meddeles 

bygherren eller dennes tilsyn til godkendelse. I den forbindelse skal boreentreprenø-

ren uddybe baggrunden for sin anbefaling ved fremlæggelse af måleresultater og ob-

servationer fra pilotboringen. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med forreamning afregnes jf. TBL post 8.1.5. Enhedsprisen 

skal indeholde alle omkostninger til drift af borerig og mandskab samt opretholdelse af 

arbejdspladsen i det tidsrum, som medgår ved forreamning.  

 

Ekstra forbrug af boremudder samt bortskaffelse heraf afregnes jf. TBL post 8.1.7 

hhv. 8.1.8. 

 

8.1.6 Forgæves boring 

Såfremt boreentreprenøren under pilotboring møder forhindringer i undergrunden 

f.eks. sten eller jordbundsmæssige forhold der gør, at pilotboringen må opgives, be-

tragtes dette som en ”forgæves boring”. 

 

TAG: 

Ved ”forgæves boring” tages TBL post 8.1.6 i anvendelse, idet der afregnes på bag-

grund af det antal effektive driftstimer, som boreriggen har været i anvendelse. Po-

sten tages endvidere i anvendelse, såfremt pilotboringens tracé må omlægges mere 

end 3 gange pga. sten eller ugunstige jordbundsforhold. 

Enhedsprisen skal indeholde alle omkostninger til drift af borerig og mandskab samt 

opretholdelse af arbejdspladsen i det tidsrum, som den forgæves hhv. ekstra pilotbo-

ring har stået på. 

 

Afregning af afsender- og modtagergruber, medierør samt boreriggens mobilisering og 

demobilisering ved forgæves boring sker i henhold til respektive poster i TBL. 

 

8.1.7 Produktion af borevæske 

Entreprenøren forudsættes at producere den for boringen nødvendige mængde bore-

væske på arbejdspladsen. Såfremt der jf. SAB er risiko for, at der skal bores i salt-

vandholdigt grundvand eller der kan trænge havvand ind under boringen, skal der an-

vendes saltvandsbestandigt boremudder. 

 

TAG: 

Produktion af boremudder afregnes pr. m3 jf. TBL post 8.1.7 idet boremaskine eller 

blandeanlæg for boremudder skal være udstyret med en flowmåler, hvormed den pro-

ducerede mængde kan registreres. 

 

8.1.8 Bortskaffelse af boremudder 

I henhold til regler i bekendtgørelser og Regulativ for bortskaffelse af overskudsjord i 

Haderslev Kommune er der pligt til at anmelde overskudsjord og boremudder, som 

bortskaffes fra: 

 

• Områdeklassificerede ejendomme. 

• Kortlagte ejendomme eller kortlagte dele af ejendomme. 
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• Offentlig vej. 

 

Derudover skal bortskaffelse af forurenet jord altid anmeldes. 

 

Med hensyn til den ved styret boring normalt anvendte borevæske fremstillet af vand-

værksvand tilsat additiverne bentonit-ler og polymer, har bygherren ved prøveudtag-

ning og laboratorieanalyse konstateret, at væsken på grund af den tilsatte polymer 

har et så højt kulbrinteindhold, at det med borevæsken producerede boremudder må 

kategoriseres som lettere forurenet. 

 

Bortskaffelse af boremudder er på denne baggrund ligestillet med bortskaffelse af for-

urenet jord og dermed omfattet af førnævnte anmeldelsespligt uanset borestedet. 

 

Idet styret boring ofte udføres i offentlig vej, på områdeklassificerede områder og til 

tider på ejendomme med kortlagt forurening, har bygherren besluttet, at bortskaffelse 

af boremudder i mængde større end 1 m3 skal ske efter følgende procedure, såfremt 

andet ikke er angivet i SAB: 

 

 

Procedure for bortskaffelse af boremudder ved større mængde end 1 

m3: 

 

• Alt boremudder skal bortskaffes fra arbejdsarealet. Det er ikke tilladt at efter-

lade og tildække boremudder i afsender- eller modtagegrube, opblande bore-

mudder med andet opgravet jord eller bortskylle boremudder ved spuling til 

grøft, nedløbsbrønd eller lignende. 

• Boremudder skal opsuges vha. lastvognsmonteret slamsuger og efterfølgende 

transporteres direkte til et godkendt modtageanlæg for jord. 

• Boreentreprenøren skal anmelde boremudderets flytning jf. Regulativ for bort-

skaffelse af overskudsjord i Haderslev Kommune. Anmeldelse skal ske ved 

elektronisk anmeldelsesskema, som kan downloades via følgende link: 

http://www.haderslevjord.geoenvironweb.dk 

• Boreentreprenøren skal engagere, instruere og betale et slamsugerfirma 

(transportøren) for transport af boremudderet. 

• Boreentreprenøren skal træffe aftale med godkendt modtageranlæg om mod-

tagelse, prøvetagning og laboratorieanalyse samt behandling af boremudderet. 

Boreentreprenøren skal afregne modtageanlægget alle udgifterne hermed. 

 

 

Med hensyn til førnævnte procedure er det boreentreprenørens ansvar, at det an-

vendte modtageanlæg i medfør af Lov om miljøbeskyttelse, kapitel 5 har godkendelse 

til at modtage, opbevare og behandle forurenet jord. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med opsugning af boremudder på arbejdsstedet, transport til 

godkendt modtager, ind- og udvejning samt returkørsel, afregnes pr. time jf. TBL post 

8.1.8.1, idet faktura fra transportøren med specifikation af tidsforbrug lægges til 

grund for afregningen. 

 

Omkostninger for prøvetagning og laboratorieanalyse for fastlæggelse af boremudde-

rets forureningsgrad samt afregning af behandlingsafgift på modtageranlægget afreg-

nes jf. TBL post 8.1.8.2 – post 8.1.8.3. Posterne tages i anvendelse afhængig af, om 

boremudderets forureningsgrad medfører, at det jf. Miljøministeriets bekendtgørelse 

nr. 1479 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflyt-

ningsbekendtgørelsen) karteres som ”kategori 1” jord (uforurenet) eller ”kategori 2” 

jord (lettere forurenet). 

 

Såfremt boremudderet måtte blive karteret som ”kategori andet” jord (forurenet – 

svært forurenet) skal boreentreprenøren foranstalte, at modtageanlægget fakturerer 

http://www.haderslevjord.geoenvironweb.dk/
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omkostninger til prøvetagning og laboratorieanalyse samt behandlingsafgift direkte til 

bygherren efter nærmere aftale. 

 

 

8.2 Gennempresning 

Etablering af medierør med lille - moderat diameter ved gennempresning (jordfor-

trængning) forudsættes anvendt på korte strækninger f.eks. ved underføring af fo-

ringsrør i kørebaneareal og etablering af hoved eller stikledning på tværs af vejarea-

ler, hvor opgravning ikke er fundet hensigtsmæssig. 

 

Metodens nøjagtighed er påvirket af jordens egenskaber og lagdeling, eventuelle for-

hindringer (sten) og fremføringslængden, hvorfor gennempresning kun forudsættes 

anvendt, hvor der ikke stilles krav til præcis horisontal eller vertikal linjeføring. 

 

Gennempresning forudsættes udført med en ”jordfortrængningsraket” bestående af en 

slaghammer i en ydre kappe, almindeligvis en cylinder med en konisk spids, der frem-

drives i jord ved brug af trykluft eller hydraulik. Som støtte i den fremafgående bevæ-

gelse bruges den omgivende jord, der samtidig fortrænges af den koniske spids. 

 

Medierøret installeres enten sammen med jordfortrængningsraketten ved dennes 

fremføring eller når den trækkes tilbage. 

 

Der forudsættes ikke anvendt borevæske eller produceret boremudder eller over-

skudsjord at bortskaffe ved metoden. 

 

8.2.1 Afsender og modtagegrube 

Generelt: 

Forud for gennempresning udgraves en afsender- og en modtagergrube i den projek-

terede gennempresnings endepunkter. De 2 gruber anvendes til at opstille og afsende 

hhv. modtage jordfortrængningsraket og medierør i projekteret niveau. 

 

Arbejder og ydelser ved etablering og retablering af afsender- og modtagergrube er 

nærmere beskrevet i SAB, ved poster i TBL og via projekttegninger. 

 

Med hensyn til opgravning og retablering, afstivning, afspærring, tørholdelse og even-

tuel midlertidig etablering af adgangsvej til gruberne gælder samme vilkår, som angi-

vet i FAB afsnit 8.1.1. 

 

TAG: 

Alle omkostninger forbundet med etablering og retablering af afsender- og modtage-

grube inkl. afstivning, afspærring og tørholdelse skal være indeholdt TBL post 8.2.1. 

Såfremt posten desuden skal indeholde omkostninger forbundet med at etablere og 

fjerne midlertidig kørefast adgangsvej til gruber, vil grundlaget for kalkulation heraf 

fremgå af SAB. 

 

8.2.2 Medierør 

I det følgende angiver betegnelsen ”medierør” det rør, som etableres ved gennem-

presning. Betegnelsen omfatter således rør, som skal transportere regn, dræn eller 

spildevand ved tryk (pumpeledninger) eller gravitation, drikkevand ved tryk samt ”fo-

ringsrør” for fremføring af førnævnte tryk- eller gravitationsrør. 

 

Rørtype: 

Såfremt intet andet fremgår af SAB, skal der anvendes følgende medierørstype: 

 

• Massive PE100 rør eller ”kapperør” jf. DS/EN 13244: 2011 Del 1-2. 

 

Handelsnavnet ”kapperør” er en betegnelse for trykrør med en udvendig kappe af PP-

plast omkring et indvendigt rør af PE100 plastmateriale. 
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Medierørets farve skal opfylde følgende krav: 

• Medierør for transport af regn-, dræn eller spildevand skal være sorte eller rød-

brune 

• Medierør for transport af drikkevand skal være blå eller sort med blå striber. 

 

For medierør som skal anvendes til drikkevandsforsyning, skal Miljøstyrelsens accept 

af rørets egnethed kunne forelægges på bygherrens anmodning. 

 

Krav til medierørets dimension og trykklasse vil fremgå af SAB.  

 

Med hensyn til medierørets trækstyrke, så er det entreprenørens ansvar at vælge en 

rørtype og en godstykkelse (trykklasse), der kan modstå de trækkræfter, som vil op-

træde under medierørets etablering ved gennempresning. Bygherren er således ind-

forstået med, at der anvendes rør med større dimension og/eller større godstykkelse, 

såfremt det anvendte rørs indvendig diameter har samme eller større indvendig dia-

meter, end det i SAB fordrede. 

 

Rørsvejsning: 

Medierør sammensvejses ved stuksvejsning iht. rørleverandørens anvisning. 

 

Rørsvejsning samt placering af det sammensvejste medierør udføres på et midlertidigt 

arbejdsareal som nærmere beskrevet i SAB. 

 

Entreprenøren skal som en del af sin kvalitetsdokumentation udarbejde en ”svejse-

journal”. 

 

 

Svejsejournalen skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

• Kopi af uddannelsesbevis for rørsvejser. 

• Beskrivelse af anvendt rørsvejseudstyr med oplysning om fabrikat, type, 

antal m.v. 

• Beskrivelse af anvendt måleudstyr (termometer, ur, skydelære m.v.). 

• Kopi af testrapport/certifikat fra seneste kontrol af termometer. 

• Kopi af typeblad fra rørproducenten med anvisning på korrekt udførelse af 

stuksvejsning for den pågældende rørtype. Krav til svejsetemperatur, svej-

sekraft, varmesivningstid, omstillingstid, svejse/køletid m.v. skal være an-

givet. 

• Kopi af typeblad fra rørproducenten med anvisning på visuel bedømmelse 

af udført svejsning. Krav til vulstbredde samt accepterede afvigelser herfra 

skal være angivet. 

• Skema med målte temperaturer på varmespejl samt resultat af visuel kon-

trol af svejsninger, idet det er et krav, at der foretages målekontrol og fo-

todokumentation af samtlige udførte svejsninger. 

• Skema med nummererede fotos af visuelt kontrollerede svejsninger. 
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TAG: 

Omkostninger forbundet med levering og sammensvejsning af medierør, håndtering af 

sammensvejst rør og udarbejdelse af svejsejournal afregnes jf. post TBL afsnit 8.2.2. 

 

Fjernelse af svejsevulster: 

Boreentreprenøren vurderer selv, om der er behov for at fjerne udvendige svejsevul-

ster. 

 

Såfremt bygherren ønsker indvendige svejsevulster fjernet, vil dette fremgå af SAB. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med fjernelse af indvendige svejsevulster afregnes jf. post 

TBL afsnit 8.2.2. 

 

8.2.3 Mobilisering og demobilisering af jordfortrængningsraket 

Det forudsættes, at entreprenøren anvender jordfortrængningsraket, som sammen 

med nødvendigt hjælpemateriel, materialecontainere, mandskabs- og sanitetsskur 

m.v. transporteres til og fra arbejdsstedet med lastvogn. 

 

Entreprenøren skal selv etablere installation for el- og vandforsyning af eventuel 

mandskabs- og sanitetsskur samt bortskaffe spildevand herfra. 

 

I SAB og på projekttegninger vil arbejdsstedet, adgangsforhold og rådighedsarealer 

være nærmere beskrevet. Desuden vil mulighederne for benyttelse af eventuel lokal 

vand- og elforsyning på arbejdsstedet være oplyst. 

 

Entreprenøren skal anlægge midlertidig kørefast adgangsvej frem til arbejdsstedet, 

såfremt dette er foreskrevet i SAB. Adgangsvejen befæstes med jernplader eller lig-

nende metode for tilvejebringelse af fornøden bæredygtighed ift. transport af borerig, 

hjælpemateriale m.v. 

 

TAG: 

Alle omkostninger forbundet med mobilisering og demobilisering af jordfortrængnings-

raket inkl. nødvendigt hjælpemateriel, materialecontainer, mandskabs- og sanitets-

skur, eventuel tilvejebringelse af bæredygtig adgangsvej samt eventuel el- og vand-

forsyning af arbejdsstedet, skal være indeholdt TBL post 8.2.3. 

 

8.2.4 Gennempresning med samtidig fremføring af medierør 

Generelt: 

Gennempresning med samtidig indføring af medierør skal udføres i henhold til de tek-

niske bestemmelser og krav om kvalitetssikring og kvalitetskontrol, som Dansk Byg-

geris NO DIG Gruppen har vedtaget for ”Kontrolordningen for styrbar boring og gen-

nempresning”. Dette uanset, at entreprenøren ikke måtte være optaget i kontrolord-

ningen. Bygherren har dog i det følgende fraveget hhv. suppleret enkelte punkter i 

kontrolordningens tekniske bestemmelser. 

 

Gennempresningens omfang: 

Gennempresningens omfang er nærmere beskrevet i SAB, ved poster i TBL og via 

eventuelle projekttegninger. 

 

Såfremt entreprenøren under gennempresningen møder forhindringer i undergrunden 

f.eks. sten eller ugunstige jordbundsmæssige forhold der gør, at projekterede tracé 

ikke kan opnås, skal bygherren eller dennes tilsyn straks orienteres. Der træffes i fæl-

lesskab aftale om at ændre gennempresningens tracé eller iværksætte anden foran-

staltning, som kan sikre at gennempresningen kan gennemføres. 
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TAG: 

Omkostninger forbundet med påtrufne forhindringer i undergrunden afregnes efter 

regning, idet relevante poster i TBL tages i anvendelse. Såfremt gennempresningen 

må opgives (forgæves gennempresning), tages TBL post 8.2.5 i anvendelse. 

 

Ledningsoplysninger og gravetilladelser: 

Gennempresning må ikke igangsættes, før entreprenøren i henhold til FAB afsnit 1.0.6 

har indhentet oplysninger om eksisterende kabler og forsyningsinstallationers place-

ring i boringens tracé. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, der er en 

følge af utilstrækkelig ledningsoplysninger eller manglende påvisning/anvisning. Dette 

ansvar er også gældende, såfremt entreprenøren benytter ledningsoplysninger ind-

hentet af hovedentreprenøren eller bygherren og overdraget ham hhv. stillet ham til 

rådighed som en del af udbudsmaterialet. 

 

Ved gennempresning i offentligt vejareal skal der forud indhentes gravetilladelse hos 

vejmyndigheden. Det vil af SAB fremgå om entreprenøren har ansvaret for at ind-

hente gravetilladelse. 

 

Ved gennempresning i privat fællesvej eller privat ejet areal vil bygherren indhente 

gravetilladelse hos ejeren. Aftalte vilkår for gennempresningens udførelse vil fremgå 

af SAB. 

 

Respekt- og sikkerhedsafstande: 

Igangsættelse af gennempresning er betinget af, at entreprenøren har kontrolleret, 

om der er fornøden respekt- og sikkerhedsafstand imellem eksisterende kabler og for-

syningsinstallationer og det medierør, som skal etableres ved gennempresning. Krav 

til sikkerheds- og respektafstande som er foreskrevet af relevante forsyningsselskaber 

skal overholdes, og har højere prioritet end de vejledende frie minimumsafstande ved 

knebne pladsforhold, som er angivet i DS 475. Der er under ”Kontrolordningen for 

styrbar boring og gennempresning” endvidere udarbejdet et skema med vejledende 

respektafstande som skal tages i anvendelse, såfremt respektafstand ikke er foreskre-

vet af forsyningsselskabet eller via gældende normer. 

 

Såfremt der er risiko for, at fornøden sikkerheds- eller respektafstand ikke kan opnås, 

skal entreprenøren eftersøge, frigrave og indmåle det pågældende eksisterende kabel 

eller forsyningsinstallation. Eksakt påvisning af beliggenhed ved frigravning skal end-

videre iværksættes, såfremt dette er foreskrevet i tinglyst ledningsdeklaration eller 

forsyningsselskabers bestemmelser for opgravning eller gennempresning i kort af-

stand fra eksisterende kabel eller forsyningsinstallation. 

 

Hvor det af sikkerheds- og sundhedsmæssige årsager er nødvendig at lægge eksiste-

rende elkabel ”strømløst”, har entreprenøren ansvarlig for at foranstalte dette. 

 

Indmåling af gennempresningens vertikale og horisontale beliggenhed: 

Entreprenøren skal som en del af sin egenkontrol foretage nivellement af det gennem-

pressede medierørs start og endepunkt. De nivellerede bundkoter skal sammenholdes 

med projekterede bundkoter, og resultatet skal meddeles bygherren eller dennes til-

syn til godkendelse. 

 

Et af bygherren engageret landinspektørfirma skal endvidere indmåle og nivellere før-

nævnte målepunkter umiddelbart efter gennempresningens afslutning. Entreprenøren 

skal i den forbindelse udskyde afsender- og modtagegrubens retablering. Er dette ikke 

mulig, skal entreprenøren placere et ø110 mm plastrør lodret oven på medierøret i 

målepunkterne ved grubernes retablering. Plastrøret skal føres over terræn, og frihol-

des fra tilfyldning, så landinspektøren ved nedstik kan indmåle medierørets. Entrepre-

nøren skal fjerne plastrøret efter landinspektørens indmåling. 



Provas – Haderslev Forsyningsservice a/s Side 138 
Udbudsforskrifter for anlægsarbejde Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB)  
 

 
 August 2019 

Kvalitetsstyring: 

Boreentreprenøren skal være i besiddelse af en kvalitetshåndbog, der beskriver den 

kvalitetsstyring, som benyttes ved gennempresning. Kvalitetshåndbogen skal udleve-

res på bygherrens anmodning. 

 

 

Kvalitetshåndbogen skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

 

• Kvalitetsmålsætning. 

• Kvalitetspolitik. 

• Procedurer og forretningsgange. 

• Arbejdsinstruktioner. 

• Kontrolmetoder. 

• Checklister. 

• Formularer. 

 

 

Gennempresningsrapport: 

For hver gennempresning eller serie af gennempresninger skal entreprenøren kunne 

dokumentere hele sagsforløbet og den udført kvalitetskontrol via en ”gennempres-

ningsrapport” udarbejdet i henhold til kontrolordningens ”standard borerapport” eller 

dermed tilsvarende. Borerapporten skal minimum omfatte følgende dokumenter: 

 

 

A. Forside 

Skal indeholde følgende oplysninger: 

 

• Gennempresningsfirmaets navn. 

• Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser, til definition af 

sagen. 

• Bygherrens navn. 

• Gennempresning nr. - især hvis flere gennempresninger udføres i 

samme entreprise. 

• Dato for gennempresningens udførelse. 

• Indholdsfortegnelse med angivelse af gennempresningsrapportens delaf-

snit. 

• Den gennempresningsansvarliges navn og underskrift. 

 

B. Aftale om tekniske specifikationer for gennempresning. 

Før en gennempresnings opstart skal der mellem bygherren eller hoveden-

treprenøren alternativt den entreprenør, som udfører gennempresningen 

indgås en aftale om specifikation af gennempresningen. Aftalens skal ind-

gås ved anvendelse af kontrolordningens standard specifikationsskema el-

ler et af entreprenøren udarbejdet skema med tilsvarende indhold. 

 

C. Ledningsoplysningsskema. 

Skal indeholde oplysninger om fremmede ledninger i gennempresningstra-

céen samt gravetilladelse ved gennempresning i offentlige veje hhv. doku-

mentation for grundejerens accept af gennempresning i privatejet areal. 

 

Det skal fremgå af skemaet, om det er bygherren, bygherrens tilsyn, ho-

vedentreprenøren eller den entreprenør der udfører gennempresningen, 

der indhenter ledningsoplysninger og gravetilladelse. Det er dog altid den 

entreprenør som udfører gennempresningen, der har ansvaret for at have 

modtaget, set og efter bedste evne at verificere alle relevante ledningsop-

lysninger og gravetilladelse inden gennempresningens start. Ledningsop- 

lysninger og gravetilladelse skal medbringes på arbejdsstedet under gen-

nempresningens udførelse. 
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Ledningsoplysningsskemaet skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

 

• Gennempresningsfirmaets navn. 

• Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser til definition af 

sagen. 

• Bygherrens navn. 

• Gennempresning nr. - især hvis flere gennempresninger udføres i 

samme entreprise. 

• LER nr., LER dato samt navn på den person, som har indhentet led-

ningsoplysninger via LER eller ledningsejer. 

• Fremmedledningstype og navn på pågældende ledningsejer. 

• Dato for modtagelse af ledningsoplysning. 

• Hvilke fremmedledningers placering, der skal verificeres ved frigravning 

eller med bistand af ledningsejeren inden boring igangsættes. 

• Dato for modtagelse af gravetilladelse samt navn på den person, som 

har indhentet gravetilladelsen. 

• Den gennempresningsansvarliges navn og underskrift. 

 

D. Gennempresningsplan. 

Skal fastlægge tracé og angive faktuelle oplysninger om gennempresnin-

gens placering. 

 

Gennempresningsplanen skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

 

• Gennempresningsfirmaets navn. 

• Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser til definition af 

sagen. 

• Bygherrens navn. 

• Gennempresning nr. - især hvis flere gennempresninger udføres i 

samme entreprise. 

• Lokalitet, by, adresse. 

• Plantegning og/eller henvisning til projektmateriale, der i givet tilfælde 

vedlægges som bilag. Plantegningen skal være målsat (målestok) og 

gennempresningen skal angives med stationering ift. afsender- og mod-

tagegrube. Relevante fremmede ledningers placering f.eks. gas- og høj-

spændingsledninger som krydser eller parallelføres tracéen skal angives. 

• Placering af afsender- og modtagergrube, adgangsveje, arbejds- og rå-

dighedsarealer samt lokalitet for rørsvejsning og oplagring af sammen-

svejst medierør. 

 

E. Længdesnit. 

Skal fastlægge gennempresningens længdesnit. 

 

Længdesnittet skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

 

a. Gennempresningsfirmaets navn. 

b. Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser, til definition af 

sagen. 

c. Bygherrens navn. 

d. Gennempresning nr. - især hvis flere gennempresninger udføres i 

samme entreprise. 

e. Længdesnit og/eller henvisning til projektmateriale, der i givet tilfælde 

vedlægges som bilag. Længdesnittet skal være målsat (målestok samt 

stationering ift. afsender- og modtagegrube) indeholde dybdeangivelse 

(kote iht. DVR90) og ledningsfald (o/oo) for medierøret. Relevante frem-

mede ledningers placering i forhold til førnævnte stationering samt 

dybde (kote iht. DVR90) skal angives. 
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F. Gennempresningsjournal – data. 

Skal udarbejdes af entreprenøren for hver gennempresset strækning og in-

deholde faktuelle oplysninger og målte værdier. 

 

Gennempresningsjournal - data skal mindst indeholde følgende oplysnin-

ger: 

 

a. Gennempresningsfirmaets navn. 

b. Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser til definition af 

sagen. 

c. Bygherrens navn. 

d. Gennempresning nr. - især hvis flere gennempresninger udføres i 

samme entreprise. 

e. Gennempresningsdato. 

f. Fabrikat og typebetegnelse for anvendt jordfortrængningsraket. 

g. Medierørets dimension, materiale og tryktrin samt navn på fabrikanten. 

Såfremt der etableres flere medierør ved samme gennempresning skal 

førnævnte oplysninger afgives for hvert enkelt medierør. 

 

h. Maksimal tilladelig trækkraft samt reelt forekomne trækkræfter som 

eventuelt målt under itrækningen. 

i. Mindst tilladelig krumningsradius. 

j. Navn på den gennempresningsansvarlige (jordfortrængningsrakettens 

operatør) samt navn på entreprenørens projektleder. 

 

G. Gennempresningsjournal - målinger. 

Skal udarbejdes af entreprenøren for hver gennempresset strækning og in-

deholde faktuelle oplysninger og målte værdier herfor. 

 

Gennempresningsjournal - målinger skal minimum indeholde følgende op-

lysninger: 

 

a. Gennempresningsfirmaets navn. 

b. Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser til definition af 

sagen. 

c. Bygherrens navn. 

d. Gennempresning nr. - især hvis flere gennempresninger udføres i 

samme entreprise. 

e. Gennempresningsdato. 

f. Måling nr. 

g. Længde på gennempresning. 

h. Medierørets bundkote jf. DVR90 i endepunkter 

i. Hældning af gennempresning. 

j. Krydsende ledningers type og dimension. 

 

H. Kontrolskema ved gennempresninger til gravitationsledninger. 

Skemaet skal anvendes, når gravitationsledninger eller foringsrør etableres 

ved gennempresning. 

 

Kontrolskemaet skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

 

a. Gennempresningsfirmaets navn. 

b. Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser til definition af 

sagen. 

c. Bygherrens navn. 

d. Gennempresning nr. - især hvis flere gennempresninger udføres i 

samme entreprise. 
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e. Gennempresningsdato. 

f. Lokalitet, by, adresse. 

g. Projekteret og udført kote ved startpunkt. 

h. Projekteret og udført kote ved slutpunkt. 

i. Projekteret og udført længde af installeret ledning. 

j. Navn på den gennempresningsansvarlige (jordfortrængningsrakettens 

operatør) samt navn på entreprenørens projektleder. 

 

I. Kontrolskema ved gennempresning på Banedanmarks arealer. 

Skemaet skal anvendes, når der udføres gennempresning på Banedan-

marks arealer. 

 

Kontrolskemaet skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

 

a. Gennempresningsfirmaets navn. 

b. Entreprise- eller sagsnavn, sagsnr. og andre betegnelser til definition af 

sagen. 

c. Bygherrens navn. 

d. Gennempresning nr. - især hvis flere gennempresninger udføres i 

samme entreprise. 

e. Gennempresningsdato. 

f. Navn på den, som har indhentet gravetilladelse hos Banedanmark. 

g. Dato for indhentelse af gravetilladelse. 

h. Navn på den, som har indhentet jernbanesikkerhedsplan. 

i. Dato for indhentelsen af jernbanesikkerhedsplan. 

j. Navn og underskrift af den SR-arbejdsleder, der følger gennempres-

ningsarbejdet. 

k. Navn på de medarbejdere, der er beskæftiget med gennempresningsar-

bejdet. 

l. Journalnummer på Banedanmarks certifikat. 

m. Gennempresningsansvarliges underskrift på, om Banenorm BN1 er over-

holdt eller ej. 

 

J. Afvigerrapport. 

I afvigerrapporten angives alt, som ikke er forløbet normalt eller ikke har 

fulgt specifikationen eller gennempresningsplanen. 

 

 

TAG: 

Alle omkostninger forbundet med gennempresning ved anvendelse af jordfortræng-

ningsraket med samtidig itrækning af medierør skal være indeholdt TBL post 8.2.4. 

 

Såfremt posten desuden skal indeholde omkostninger forbundet med at etablere og 

fjerne midlertidig kørefast adgangsvej til arbejdsstedet, vil grundlaget for kalkulation 

heraf være nærmere beskrevet i SAB. 

 

8.2.5 Forgæves gennempresning 

Såfremt entreprenøren under gennempresning møder forhindringer i undergrunden 

f.eks. sten eller jordbundsmæssige forhold der gør, at gennempresningen må opgives, 

betragtes dette som en ”forgæves gennempresning”. 
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TAG: 

Ved ”forgæves gennempresning” tages TBL post 8.2.5 i anvendelse, idet der afregnes 

på baggrund af det antal effektive driftstimer, som jordfortrængningsraketten har væ-

ret i anvendelse. 

 

Enhedsprisen skal indeholde alle omkostninger til drift af jordfortrængningsraket og 

mandskab samt opretholdelse af arbejdspladsen i det tidsrum, som den forgæves gen-

nempresning har stået på. 

 

Afregning af afsender- og modtagergruber, medierør samt boreriggens mobilisering og 

demobilisering ved forgæves boring sker i henhold til respektive poster ti TBL. 
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9.0 AFTALTE YDELSER 
 

9.0.1 Generelt 

Det gælder for alle aftalte ydelser, at disse kun kan komme til udbetaling såfremt der 

foreligger en aftale med bygherren eller dennes tilsyn herom. 

 

TAG: 

Afregning af aftalte ydelser vil ske efter opmåling af reelt forbrug iht. TBL pos 9.1 - 

9.8. 

 

Enhedspriserne for mandskab skal indeholde alle omkostninger forbundet med trans-

port til og fra arbejdsstedet, forsikringer, sociale ydelser, sikkerheds- og velfærdsfor-

anstaltninger, værktøj og udstyr m.v. 

 

Enhedspriserne for materiel skal indeholde alle omkostninger forbundet med transport 

til og fra arbejdsstedet, forsikringer, nødvendig sikkerheds-, service- og vedligeholdel-

sesudstyr, driftsmidler og omkostninger til maskinføreren. 

 

 

9.1 Mandskab 

 

9.1.1 Formand/arbejdsleder 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.1.1. 

 

9.1.2 Specialarbejder 

Kloakmester, struktør, certifikatsvejser, brolægger eller lignende faguddannet mand-

skab. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.1.2. 

 

9.1.3 Arbejdsmand 

Ufaglært mandskab. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.1.3. 

 

 

9.2 Maskinel 

 

9.2.1 0 – 2,5 tons mini-gravemaskine 

Hydraulisk gravemaskine med op til 2,5 tons egenvægt. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.1. 

 

9.2.2 2,5 – 5 tons mini-gravemaskine 

Hydraulisk gravemaskine med 2,5 - 5 tons egenvægt. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.2. 

 

9.2.3 5 – 10 tons mini-gravemaskine 

Hydraulisk gravemaskine med op til 5 - 10 tons egenvægt. 
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TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.3. 

 

9.2.4 10 – 25 tons gravemaskine 

Hydraulisk gravemaskine med 10 - 25 tons egenvægt. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.4. 

 

9.2.5 Stor gravemaskine 

Hydraulisk gravemaskine med mere end 25 tons egenvægt. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.5. 

 

9.2.6 Rendegraver 

Der forudsættes anvendt en 4-hjuls trukket knækstyret rendegraver med et front-

skovlsvolumen på ca. 1,0 m3. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.6. 

 

9.2.7 0 – 5 tons mini-læsser 

Der forudsættes anvendt en 4-hjulstrukket knækstyret mini-læsser med op til 5 tons 

egenvægt. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.7. 

 

9.2.8 5 – 10 tons midi-læsser 

Der forudsættes anvendt en 4-hjulstrukket knækstyret midi-læsser med 5 – 10 tons 

egenvægt. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.8. 

 

9.2.9 Gummihjulslæsser 

Der forudsættes anvendt en 4-hjulstrukket knækstyret gummihjulslæsser med mere 

end 10 tons egenvægt. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.9. 

 

9.2.10 Lastvogn 

Der forudsættes anvendt en 3-akslet lastvogn udstyret med lad for jordtransport og 

med en lasteevne på op til ca. 10 tons. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.10. 

 

9.2.11 Lastvogn med kærre/anhænger 

Der forudsættes anvendt en 3-akslet lastvogn med kærre eller anhænger udstyret 

med lad for jordtransport og med en lasteevne på mere end 10 tons. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.11. 
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9.2.12 Mini - dumper 

Der forudsættes anvendt en 2-akslet knækstyret, 4-hjulstrukke dumper med en laste-

evne på op til 10 tons og 1800 drejbart lad. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.12. 

 

9.2.13 Dumper 

Der forudsættes anvendt en 3-akslet knækstyret, 4-hjulstrukke dumper med en laste-

evne større end 10 tons. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.13. 

 

9.2.14 Jordkompaktor 

Der forudsættes anvendt en 2-akslet selvkørende knækstyret jordkompaktor med 

træk på begge aksler. Jordkompaktoren skal kunne fjernstyres vha. bærbart betje-

ningsaggregat. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.14. 

 

9.2.15 Tromle 

Der forudsættes anvendt en 2-akslet selvkørende tromle med vibration og 1,0 – 1,5 

tons egenvægt. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.15. 

 

9.2.16 Valsetog 

Der forudsættes anvendt en 2-akslet selvkørende, knækstyret valsetog med vibration 

og 7,5 – 10 tons egenvægt.  

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.16. 

 

9.2.17 Vibrationsstamper 

Der forudsættes anvendt en vibrationsstamper med 50 – 75 kg. egenvægt. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.17. 

 

9.2.18 Let pladevibrator 

Der forudsættes anvendt en pladevibrator med op til 100 kg. egenvægt. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.18. 

 

9.2.19 Pladevibrator 

Der forudsættes anvendt en pladevibrator med 100 - 500 kg. egenvægt. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.19. 

 

9.2.20 Tung pladevibrator 

Der forudsættes anvendt såvel pladevibrator med mere end 500 kg. egenvægt. 
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TAG: 

Afregning sker pr. arbejdstime jf. TBL post 9.2.20. 

 

9.3 Vandlænsning 

 

9.3.1 Dykpumpe 

Der forudsættes anvendt en dykpumpe med en pumpekapacitet på op til 15 l/sek. ved 

10 m løftehøjde. 

 

Pumpen etableret i en pumpesump med tilledningsdræn udført vha. singels eller nød-

desten og skal være udstyret med op til 50 m afløbsslange. 

 

Entreprenøren skal råde over min. 2 pumper, som skal kunne fremskaffes til arbejds-

pladsen indenfor samme arbejdsdag. 

 

TAG: 

Der afregnes pr. påbegyndt driftsdøgn inkl. etablering, evt. længdeflytning og afrig-

ning jf. TBL post 9.3.1. Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger forbundet med 

transport, etablering af pumpesump, afløbsslange og drift inkl. elforsyning. 

 

9.3.2 Ekstra afløbsslange 

Såfremt der ved vandlænsning skal bortledes vand til udledning i større afstand end 

50 meter fra oppumpningsstedet, øges afløbsslangens længde ved etablering af ekstra 

slangesektioner. 

 

TAG: 

Der afregnes pr. 10 m ekstra afløbsslange jf. TBL post 9.3.2. Enhedsprisen skal om-

fatte alle omkostninger forbundet med levering, etablering, eventuel flytning, afrig-

ning, og bortskaffelse af afløbsslange. 

 

 

9.4 Sugespidsanlæg 

 

9.4.1 Etablering og afrigning 

Der forudsættes anvendt et vakuumpumpeanlæg med kapacitet for drift af op til 40 

sugespidser. 

 

Vakuumanlægget skal etableres med nødvendige fordelings- og tilgangsrør og skal 

være udstyret med op til 100 meter afløbsslange. 

 

TAG: 

Der afregnes pr. etablering inkl. afrigning jf. TBL post 9.4. Enhedsprisen skal omfatte 

alle omkostninger forbundet med transport og etablering af vakuumanlæg, fordelings- 

og tilgangsrør, samt op til 100 meter afløbsslange, samt installationens afrigning og 

bortskaffelse. 

 

9.4.2 Flytning 

 

TAG: 

Der afregnes pr. flytning jf. TBL post 9.4.2 af det under post 9.4.1 etablerede anlæg. 

 

9.4.3 Drift pr. døgn 

 

TAG: 

Der afregnes pr. driftsdøgn jf. TBL post 9.4.3. Enhedsprisen skal omfatte alle omkost-

ninger til elforsyning, tilsyn, servicering af det under post 9.4.1 etablerede anlæg. 
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9.4.4 Etablering og fjernelse af sugespidser 

Der etableres sugespidser inkl. filtersandspakning omkring filtre til en dybde på indtil 

6,0 m efter nærmere aftale med tilsynet. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. etableret sugespids jf. TBL post 9.4.4. Enhedsprisen skal indeholde 

nedskylning/-boring filtersandspakning, tilslutning til vakuumanlæg samt optagning og 

bortskaffelse. 

 

9.4.5 Ekstra afløbsslange 

Såfremt bortledes vand fra sugespidsanlægget skal ske i større afstand end 100 meter 

fra oppumpningsstedet, øges afløbsslangens længde ved etablering af ekstra slange-

sektioner. 

 

TAG: 

Der afregnes pr. 10 m ekstra afløbsslange jf. TBL post 9.4.5. Enhedsprisen skal om-

fatte alle omkostninger forbundet med levering, etablering, eventuel flytning, afrig-

ning, og bortskaffelse af afløbsslange. 

 

 

9.5 Udskiftning af ikke-bæredygtige jordlag 

Entreprenøren er pligtig til snarest at underrette tilsynet, når der under arbejdets ud-

førelse påtræffes jordbundsforhold, der efter hans vurdering ikke har fornøden bære-

dygtighed til at modvirke, at der opstår brud eller sætninger i nyetablerede forsy-

ningsledninger eller overliggende befæstede arealer. 

 

Tilsynet træffer herefter afgørelse om, der skal iværksættes udskiftning af tilfyldnings-

materiale eller grundforstærkning under brønde og forsyningsledninger og i givet til-

fælde hvilken foranstaltning, der skal anvendes. 

 

Grundforstærkning skal også udføres, når der fejlagtigt graves for dybt, dog her for 

entreprenørens egen regning. 

 

Følgende foranstaltning vil sædvanligvis komme på tale: 

 

 9.5.1 Udskiftning med bundsikringssand 

Udskiftning af ikke-bæredygtige jordlag under brønde og forsyningsledninger, samt 

over forsyningsledninger hvor eksisterende jordmateriale ikke er indbygningsegnet, 

udføres med bundsikringssand af en kvalitet som beskrevet i FAB afsnit 5.2.1. 

 

Det opgravede materiale skal forudsættes som værende uforurenet kategori 1 – jord, 

såfremt intet andet fremgå af jordhåndteringsplanen jf. SAB afsnit 1.0.5. 

 

TAG: 

Afregning sker efter medgået mængde bundsikringssand udregnet som løst mål jf. 

TBL post 9.5.1. 

 

Eventuel omregning fra løst til fast mål sker således: 

 

• løst mål = 1,25 x fast mål. 

 

Udskiftningsprisen skal omfatte opgravning og bortskaffelse af uegnede materialer, 

samt levering, indbygning og komprimering af bundsikringssand i henhold til krav som 

angivet i FAB afsnit 3.0.7. 

 

Såfremt det opgravede materiale er forurenet, afregnes omkostninger forbundet med 

bortskaffelse jf. TBL afsnit 3.7.  
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9.5.2 Udskiftning med singels/nøddesten 

Som grundforstærkningskonstruktion under brønde og forsyningsledninger kan anven-

des et bærelag af singels eller nøddesten. 

 

Det opgravede materiale skal forudsættes som værende uforurenet kategori 1 – jord, 

såfremt intet andet fremgå af jordhåndteringsplanen jf. SAB afsnit 1.0.5. 

 

TAG: 

Afregning sker efter medgået mængde singels eller nøddesten udregnet som løst mål 

jf. TBL post 9.5.2. 

 

Eventuel omregning fra løst til fast mål sker således: 

 

• løst mål = 1,10 x fast mål. 

 

Udskiftningsprisen skal omfatte opgravning og bortskaffelse af uegnede materialer, 

samt levering og indbygning af singels eller nøddesten.  

 

Såfremt det opgravede materiale er forurenet, afregnes omkostninger forbundet med 

bortskaffelse jf. TBL afsnit 3.7. 

 

9.5.3 Geotekstil 

Til brug som en yderligere grundforstærkning leveres og udlægges geotekstil. Der skal 

anvendes en geotekstil af polypropylen med en vægt på 140 g/m², en styrke på 1500 

N (jf. DS/EN ISO 12236), en brudforlængelse på 50 % (jf. DS/EN ISO 10319) og med 

en vandgennemtrængelighed på 140 l/s/m² ved 0,10 mVs. Leverandøren skal være 

ISO 9001 certificeret. 

 

TAG: 

Afregning sker efter medgået antal m² fastlagt ved opmåling jf. TBL post 9.5.3. 

 

Enhedsprisen skal omfatte planering af planum, levering, udlægning og midlertidig sik-

ring af geotekstil mod vinddrift.  

 

 

9.6 Eksisterende fremmedledninger 

Påviste/kendte fremmedledninger: 

Udgifter i forbindelse med krydsning eller parallelgravning med påviste/kendte eksi-

sterende fremmedledninger skal være indeholdt i enhedspriserne for de pågældende 

ledningsstrækninger. 

 

Ikke påviste/ukendte fremmedledninger: 

Krydsning af og parallelgravning med eksisterende ikke påviste/ukendte afvandings- 

dræn- og stikledninger m.m. kan forekomme. Tilsynet skal underrettes herom, og en-

treprenøren skal foranstalte disse ledninger retableret, omlagt eller annulleret efter 

tilsynets anvisning. 

 

Påtrufne ikke påviste/ukendte fremmedledninger skal opmåles og afrapporteres efter 

nærmere aftale med tilsynet. Registreringen indsættes i KS-arkivmappe 1. 

 

Verifikation af fremmedledningers placering: 

Hvor der i henhold til SAB eller projekttegningerne eller under entreprisearbejdet kom-

mer på tale at verificere eksisterende fremmedledningers placering, skal entreprenø-

ren etablere ”prøvehul”, foretage registrering af fremmedledningens type og dimen-

sion, udføre indmåling og nivellement af placeringen med efterfølgende retablering af 
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prøvehullet. Afslutningsvis afrapporteres fremmedledningens placeringen skriftligt til 

tilsynet. 

 

TAG: 

Omkostninger forbundet med krydsning og parallelgravning af påviste/kendte frem-

medledningsanlæg skal være indregnet i entreprenørens enhedspriser.  

 

Omkostninger forbundet med krydsning eller parallelgravning af ikke påviste/ukendte 

fremmedledninger afregnes jf. TBL afsnit 9.6.  

 

Såfremt der forekommer ”kabelbundter”, eller såfremt flere ikke påviste ledninger el-

ler kabler ligger samlet inden for en 300 mm vandret eller lodret zone, afregnes disse 

som én ledning. 

 

Enhedsprisen skal indeholde alle omkostninger forbundet med de gener oplægsarbej-

det påføres såsom ekstra håndtering af gravekasse, opstropning og sikring af lednin-

gen m.v. samt indmåling og skriftlig afrapportering af fremmedledningens placering 

vertikalt og horisontalt via KS-arkmappe 1.  

 

Evt. pumpning af vand fra uoplyste ledningsanlæg afregnes iht. TBL post 9.2. 

 

9.6.1 Gener ved tværgående krydsning 

En tværgående krydsning defineres som en krydsning, hvor vinklen mellem fremmed-

ledningen og den projekterede afløbslednings længdeakse er større end eller lig med 

45 

 

TAG: 

Afregning sker pr. krydsning jf. TBL post 9.6.1. 

 

9.6.2 Gener ved parallelføring eller langsgående krydsning 

En parallelføring eller langsgående krydsning defineres som en krydsning, hvor vinklen 

mellem fremmedledningen og den projekterede afløbslednings længdeakse er mindre 

end 45. 

 

TAG: 

Afregning sker pr. lbm. efter opmåling jf. TBL post 9.6.2. 

 

9.6.3 Verifikation af fremmedledningers placering 

For verifikation af en fremmedlednings placering udgraves et ”prøvehul” i indtil 1,70 

m.u.t og med et bredde- længdemål, som muliggør at entreprenørens personale kan 

opholde sig i prøvehullet i forbindelse med eftersøgning og verifikation af ledningstype 

og dimension samt indmåling og nivellement. Opgravning og retablering af prøvehul 

skal ske ved en kombination af maskinel og manuel gravning som sikrer, at der ikke 

påføres skade på fremmedledningen. 

 

TAG: 

Etablering og retablering af 0 – 1,70 m dybt prøvehul i befæstet areal (asfalt, stabil 

grus, fliser eller lignende) afregnes jf. TBL post 9.6.3.1. Enhedsprisen skal indeholde 

alle omkostninger forbundet med afspærring af arbejdsstedet, opbrydning af befæ-

stelse, opgravning, verifikation af ledningstype og dimension, indmåling og nivelle-

ment af ledningens placering, retablering af ledningsgraven med de opgravede materi-

aler inkl. komprimering og afslutningsvis retablering af opbrudt befæstelse. 

 

Etablering og retablering af 0 – 1,70 m dybt prøvehul i ubefæstet areal(vejrabat, 

have- og markareal eller lignende) afregnes jf. TBL post 9.6.3.2. Enhedsprisen skal in-

deholde alle omkostninger forbundet med afspærring af arbejdsstedet, opgravning, 
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verifikation af ledningstype og dimension, indmåling og nivellement af ledningens pla-

cering, retablering af ledningsgraven med de opgravede materialer inkl. komprimering 

og afslutningsvis afsamling af synlige sten større end 25 mm og eventuel græssås-

ning. 

 

For afregning af prøvehuller med dybde større end 1,70 m anvendes TBL post 9.6.3.3, 

idet afregningen sker som en tillægspris pr påbegyndt 0,50 m ekstra gravedybde. 

 

Eventuel afstivning af prøvehul afregnes via poster i TBL afsnit 9.8. 

 

Eventuel vandlænsning af prøvehul afregnes via poster i TBL afsnit 9.3. 

 

9.6.4 Omlægning/sideflytning af fremmedledninger 

Hvor der ved projektering af entreprisearbejdet er fundet behov for at omlægge eller 

sideflytte kabler, ledninger eller anden forsyningsinstallation tilhørende forsyningssel-

skaber eller private grundejere, vil arbejdets omfang og honorering være nærmere 

beskrevet i SAB.  

 

 

9.7 Retablering af dræn 

Eksisterende drænledninger af enhver art må ikke varigt afbrydes i forbindelse med 

anlægsarbejdets udførelse, hvorfor det ubetinget påhviler entreprenøren at retablere 

samtlige midlertidig afbrudte drænledninger. 

 

Entreprenøren skal indmåle og skriftlig afrapportering det retablerede dræns placering 

vertikalt og horisontalt ved anvendelse af opmålingsskitse jf. FAB bilag 5. Opmålings-

skitsen indsættes i KS-arkivmappe 1. 

 

Angivelser af eksisterende markdræn på projekttegninger er optegnet efter drænskit-

ser og er kun tilnærmelsesvis rigtige. Entreprenøren må i nødvendigt omfang selv ori-

entere sig om ledningens nøjagtige placering og dybde ved prøvegravning. 

 

Drænsystemer, der ikke er vist på tegningerne, men hvis tilstedeværelse konstateres 

under arbejdets udførelse, skal straks afmærkes og anmeldes til tilsynet, som træffer 

afgørelse om retableringsarbejdernes omfang. 

 

TAG: 

Retableringer afregnes efter de i TBL afsnit 9.7.1 fastsatte enhedspriser, som skal in-

deholde alle omkostninger forbundet med eftersøgning af dræn med nødvendig prøve-

gravning, levering og etablering af plast-drænrør, tilslutning til eksisterende drænrør 

med nødvendige overgangsstykker/fittings samt indmåling og skriftlig afrapportering 

af det retablerede dræns vertikale og horisontale placering. 

 

Eventuel levering og etablering af drænkasse af filtergrus afregnes jf. TBL afsnit 9.7.2, 

idet drænkassen skal have en størrelse, så det retablerede dræn overalt er omgivet af 

minimum 10 cm filtergrus. Kornkurve for den anvendte filtergrus fastlægges i samråd 

med tilsynet. 

 

 

9.8 Afstivning af ledningsgrav 

Såfremt der skal etableres afstivning ud over det i FAB afsnit 3.0.4 nævnte, aftales 

dette med tilsynet. 

 

9.8.1 Anvendelse af gravekasse 

Det kan af sikkerhedsmæssige årsager komme på tale at anvende gravekasse i situa-

tioner ud over de i FAB 3.0.4 beskrevne. Entreprenøren skal således have nødvendige 
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gravekasser i beredskab på arbejdspladsen eller være i stand til at fremskaffe dem in-

den for så kort tid, at arbejdets fremdrift ikke forsinkes. 

 

TAG: 

Anvendelse af gravekasse afregnes pr. lbm. jf. TBL afsnit 9.8.1, idet højden måles fra 

udgravningens bund til overkant af afstivning, dog maksimalt til eksisterende terræn. 

 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige omkostninger forbundet med anvendelse af gra-

vekasse(r) i en bredde af indtil 2500 mm, inkl. mobilisering, nedsætning, længdeflyt-

ning, optagning og demobilisering. Enhedsprisen skal endvidere indeholde de ekstra-

udgifter, som anvendelse af gravekasse medfører ift. forsinkelse af anlægsarbejdets 

planlagte fremdrift, gener ved passage af eventuelle eksisterende forsyningsinstallati-

oner, spildtid for maskiner og mandskab m.v.  

 

9.8.2 Særlig afstivning 

Vandtæt afstivning: 

Hvor jordudskridninger som følge af vandtilstrømning til udgravningen medfører behov 

for vandtæt afstivning udføres dette med rammet/plantet stålspuns med lås som nær-

mere beskrevet i SAB. Ved nedbringning af spuns ved vibration skal arbejdet udføres 

med frekvensjusterbart udstyr. 

 

Tæt afstivning: 

Hvor fysiske forhold umuliggør anvendelse af gravekasse kan det komme på tale at 

foretage afstivning med en tæt rammet/plantet stålspuns uden lås eller tæt ram-

met/plantet svinerygsplanker. 

 

Spredt afstivning: 

Alternativt kan afstivning udføres med en spredt rammet/plantet stålspuns/stålplade 

uden lås eller spredt rammet/plantet træafstivning/træplade.  

 

TAG: 

Anvendelse af vandtæt, tæt- eller spredt afstivning afregnes pr. m2. jf. TBL afsnit 

9.8.2, idet højden måles fra udgravningens bund til overkant af afstivning, dog maksi-

malt til eksisterende terræn. 

 

Enhedsprisen for henholdsvis tæt- og spredt afstivning skal omfatte levering, leje, 

nedsætning, optagning, transport, gener, ventetid, samt alle ekstraudgifter, som ar-

bejdet med og tilstedeværelsen af afstivningen måtte medføre inkl. spildtid for maski-

ner og mandskab.  

 

Enhedsprisen for særlig afstivning skal godskrives eventuelt sparet gravearbejde og 

eventuel sparet almindelig afstivning. 

 

 

9.9 Kørefaste plader 

Såfremt der måtte opstå behov for ekstraordinær afdækning, skal entreprenøren 

kunne mobilisere og etablere kørefaster plader af plast eller stål. Efter endt brug, skal 

entreprenøren fjerne de anvendte plader. 

 

Kørepladernes antal, størrelse og bæreevne aftales med tilsynet. 

 

TAG: 

Anvendelse af kørefaste plader afregnes efter TBL afsnit 9.9, idet enhedspriserne skal 

indeholde alle omkostninger forbundet med leje, levering, aflæsning og udlægning og 

evt. flytning på arbejdsstedet, tilsyn med pladernes korrekte placering under anven-

delsen samt afsluttende læsning og bortskaffelse. 
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UDBUDSKONTROLPLAN Side: 1 af 4 
 
Kontrolemne 

 
Kontrolmetode 

 
Tidspunkt og frekvens 

 
Kriterier for accept 

 
Dokumentation 

 
Bemærkninger 

2.0 JORDARBEJDE 

Afgravning: 

Kontrol af planum 

Nivellement Opgivede projektkoter ± 0,05 meter i forhold til projekt Kontrolskema  

Afgravning: 

Komprimering af 

planum 

Isotopmåling og 

Faldlod 

Jf. SAB. Jf. komprimeringskrav i SAB og FAB 

bilag 4 

 

Prøvningsattest  

Påfyldning: 

Kontrol af planum 

Nivellement Opgivede projektkoter ± 0,05 meter i forhold til projekt Kontrolskema  

Påfyldning: 

Komprimering af 

planum 

Isotopmåling og 

Faldlod 

Jf. SAB Jf. komprimeringskrav i SAB og FAB 
bilag 4 

Prøvningsattest  

Materialer, der 

indbygges 

Visuel Løbende 

Alle materialer 

Materialer som foreskrevet i projek-

tet 

Ingen dokumenta-

tion 

 

3.0 AFVANDINGSARBEJDER 

Ledningsfald Nivellement Pr. 10 m for Ip < 5‰ 
Pr. 25 m for 5‰ ≤ Ip <10‰ 
Pr. 50 m for 10‰ ≤ Ip 

For Ip<5‰ gælder: Ip-1<Iv<Ip+1. 
For Ip>5‰ gælder: 
0,8xIp<Iv<1,2xIp 

Kontrolskema 

 

 

Ledningslængde Målebånd Alle hovedledninger ± 1 meter i forhold til projekt Kontrolskema  

Efterkontrol af led-

ningsanlæg 

TV-inspektion Alle hovedledninger FAB, afsnit 3.0.8 TV-rapport Bygherrekontrol 

Fri afstand mellem 
ledninger 

Målebånd Løbende DS 430 afsnit 5.1.1 for plastrør 
DS 437, afsnit 5.1.1 for betonrør 
DS 475, tabel v. 2.5b for både be-

ton- og plastrør 

Kontrolskema med 
stationering og må-

leresultat 

 

Spaltevidde i 
betonrør >ø600 
mm 

Tommestok, 
skydelære 

Løbende, alle rørsamlinger Rørproducentens acceptkriterium Kontrolskema  

Koter i brønde og 
bygværker 

Nivellement Bundløb og alle tilslutninger ± 0,03 meter i forhold til projekt Kontrolskema  
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UDBUDSKONTROLPLAN Side: 2 af 4 
 
Kontrolemne 

 
Kontrolmetode 

 
Tidspunkt og frekvens 

 
Kriterier for accept 

 
Dokumentation 

 
Bemærkninger 

3.0 AFVANDINGSARBEJDER 

Tilfyldning: 

Komprimering 

Sandefterfyld-
ning isotopmå-
ling og faldlod 

pr. 100 meter ledningsgrav. FAB bilag 4 Prøvningsattest  

Indmåling af ob-
struktioner herun-

der krydsende 
fremmedledninger 

Målebånd Løbende ± 0,5 meter målt horisontalt "Som udført" 
tegning 

Meddeles løbende til-
synet 

Indmåling af stik-
ledninger som ikke 
etableres retlinet 
fra hovedledning 

Målebånd og 
nivellement 

Stikledninger med horisontale 
og/eller vertikale retningsæn-
dringer 

Indmålingsnøjagtighed: 

± 0,1 meter på horisontale mål 

± 0,02 meter ved nivellerede ko-
ter 

Opmålingsskitse jf. 
FAB bilag 5 

 

4.0 VANDFORSYNINGSARBEJDER 

Ledningslængde Målebånd Alle hovedledninger ± 1 meter i forhold til projekt Kontrolskema  

Ledningsdybde Målebånd Hovedledninger pr. 25 meter. 
1 kontrol pr. stikledning. 

1,50 meter dækning over rørtop 
ift. færdigt terræn 

Kontrolskema  

Omkringfyldning: 

Komprimering 

Isotopmåling 

Faldlod 

Løbende. Min. 95 % VIP. for plastrør 

Min. 95 % VIP. for betonrør 

Ingen dokumentation  

Tilfyldning: 

Komprimering 

Sandefterfyld-

ning 
Isotopmåling 
Faldlod 

pr. 100 meter ledningsgrav. FAB bilag 4 Prøvningsattest  

Indmåling af ob-

struktioner herun-
der krydsende 
fremmedledninger 

Målebånd Løbende Indmålingsnøjagtighed: 

± 0,1 meter på horisontale mål 

± 0,02 meter ved nivellerede ko-
ter 

"Som udført" 

tegning 

Meddeles løbende til-

synet 

Kontrol af ventil-
dæksler 

Visuelt 
Tommestok 

Umiddelbar før entreprisear-
bejdets aflevering 

Ventildæksel i niveau med terræn 

Dæksel rengjort for sand og asfalt 

Min. 25 mm afstand mellem ven-

tildæksel og spindeltop 

 
Kontrolskema 
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UDBUDSKONTROLPLAN Side: 3 af 4 
 
Kontrolemne 

 
Kontrolmetode 

 
Tidspunkt og frekvens 

 
Kriterier for accept 

 
Dokumentation 

 
Bemærkninger 

5.0 BELÆGNINGSARBEJDER 

Bundsikring: 

Leverance 

En sigteanalyse 
og en methylen-
blåt  

Pr. 500 m3 DS/EN 13285  

Prøvning iht. DS/EN 933-1 og 

DS/EN 933-9 

Sigtekurve  

Bundsikring: 

Komprimering 

Isotopmåling Pr. 100 meter ledningsgrav 
eller pr. 500 m2 

FAB bilag 4 Prøvningsattest  

Stabilt grus: 

Leverance 

Sigteanalyse Pr. 500 m3 DS/EN 13285 

Prøvning iht. DS/EN 933-1 og 

DS/EN 933-9 

Sigtekurve  

Stabilt grus: 

Komprimering 

Isotopmåling Pr. 100 meter lednings-grav 
eller pr. 500 m2 

FAB bilag 4 Prøvningsattest  

Asfalt: Visuel 

 

 

Visuel 

 

 

Materialekontrol 

 

<100 m2 pr. parti: 

Løbende under udførelse 

 

>100m2 pr. parti 

Løbende under udførelse 

 

1 prøve pr. asfalttype udtaget 
af asfaltproducenten på fabrik 
iht. dennes kvalitetskontrol 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Udbuds- og anlægsfor-
skrifter fra Vejdirektoratet 

 

Minimum 3 billeder 

 

 

 

 

Kontrolresultater for 
bitumenprocent, sig-
tekurve m.v. 

 

Brolægning: 

Sættegrus 

Sigteanalyse Pr. påbegyndt 100 m3 DS/EN 13285 Sigtekurve  

Brolægning: 

Grus til fugefyld-
ning 

Sigteanalyse Pr. påbegyndt 100 m3 Vejdirektoratets Udbuds- og an-
lægsforskrifter for brolægning 

Sigtekurve  

Brolægning: 

Udseende 

Opmåling Løbende Vejdirektoratets Udbuds- og an-
lægsforskrifter for brolægning 

Kontrolskema  

Brolægning: 

Beton til kantaf-
grænsning 

Materialekontrol Pr. leverance Vejdirektoratets Udbuds- og an-
lægsforskrifter for brolægning 

Betonrecept fra leve-
randøren 
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UDBUDSKONTROLPLAN Side: 4 af 4 
 
Kontrolemne 

 
Kontrolmetode 

 
Tidspunkt og frekvens 

 
Kriterier for accept 

 
Dokumentation 

 
Bemærkninger 

6.0 BETON- OG STØBEARBEJDER 

Udstøbning af 
beton 

Visuel måling 
med tommestok 

Løbende Iht. projekttegninger, beskrivelse 
og evt. accept fra tilsynet 

Følgeseddel og tryk-
prøvningsattest 

 

7.0 DIVERSE ARBEJDER 

Opfyldning af 
gamle ledninger 

Visuel Sløjfede hovedledninger Volumen af indpumpet ”lednings-
fyld” ≥ volumen af ledning 

Følgesedler 

Beregning  
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ACCEPTKRITERIER FOR GODKENDELSE AF NYANLÆG VED TV-INSPEKTION 

 

 Observation Krite-

rium 

Typebeskrivelse Bemærkninger 

V
a
n

d
s
ta

n
d

  

VA 
(Vandstand) 

 

0 
 

Ingen 
 

Der accepteres en kontinuert 
vandforekomst, der skyldes 

at ledningen er i drift. 
Der accepteres indtil 10 % VA 
i ledninger etableret ved op-
gravningsfri metode. 

R
ø

r
e
n

e
s
 f

y
s
is

k
e
 t

il
s
ta

n
d

 

 

RB 

(Revner / brud) 

 

Ingen 
 

C: Cirkulær – revne forløber vin-

kelret på røraksen 
L: Langsgående – revne forløber 

langs røraksen 
S: Sammensatte – kombination 

af både langsgående og cir-

kulære revner 

 

 

OB 
(Overflade- 
beskadigelse) 

 

Ingen 
 

Ingen 
 

 

PF 

(Produktionsfejl) 

 

Ingen 
 

A: Andet (blæredannelse, mang-

lende udhærdning, dårlig sy-
ning m.m.) 

C: Cirkulær – produktionsfejl for 

løber vinkelret på røraksen 
D: Defekt svejsesvulst 
F: Folder 
H: Hvide mærker 

I: Løs inderfolie 
L: Langsgående – produktions-

fejl forløber langs røraksen 
M: Misfarvning 
R: Stenreder, støbefejl 
S: Sammensatte – kombination 

af både langsgående og cirku-

lære produktionsfejl 

 

 

DE 

(Deformation) 

 

DE1(H) 

og  
DE1(V) 

 

H: Horisontalt – bredden af røret 

er reduceret 
K: Knækdeformation. 
P: Punktdeformation. 
V: Vertikalt – højden af røret er 

reduceret 

 

Deformationer i plastrør i 

form af DE1(H) og DE1(V) 
kan accepteres, såfremt ob-
servationen maksimalt op-
træder på 10 % af lednings-
længden 
P og K accepteres ikke 

 

FS 
(Forskudt sam-
ling) 

 

Ingen 
 

F: Forskudt samling (forskydning 
i tværgående retning). 

R: Retningsændring i samling 
(vinkeldrejning). 

Å: Åben samling (forskydning i 

langsgående retning) 

 

Visse samlingsmetoder med-
fører observationer af for-
skudte samlinger, som kan 
accepteres. 
FS1(F) og FS1(Å) accepteres, 

såfremt der maksimalt optræ-
der 2 observationer på 5 led-
ningsstrækninger 

FS1(R) accepteres, såfremt 
retningsændringerne i samlin-
gen ikke overstiger rørfabri-

kanters anvisninger. 
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Observation Krite-

rium 

Typebeskrivelse Bemærkninger 
 

 

IS 

(Indhængende 
samlings- 
materiale) 

 

Ingen 
 

A: Samlingsmateriale er af an-

den type. 
G: Samlingsmateriale er en 

gummiring. 

 

D
r
if

ts
m

æ
s
s
ig

 t
il

s
ta

n
d

 

 

RØ 
(Rødder) 

 

Ingen 
 

F: Fine rødder 
P: Pælerod 
R: Rodklump 

 

 

IN 

(Indsivning) 

 

Ingen 
 

R: På rørvæg 

S: I samling 

 

 

 

AF 
(Aflejring) 

 

Ingen 
 

A: Andet 
F: Fastsiddende 

H: Hårde materialer (beton, har-
piksklumper m.m.) 

 
P: Papir/Fækalier 
S: Sand/Grus 
 

 

Enkelte AF1 kan accepteres 
som følge af ledningens an-

vendelse under og umiddel-
bart forud for inspektion. 
AF1(H) accepteres dog ikke 

 

BE 
(Belægning) 

 

Ingen 
 

A: Andet 
F: Fedt 

K: Kloakhud 
R: På rørvæg 

S: I samling 
U: Udfældninger (Uorganisk ma-

teriale, såsom jern, okker, 
kalk, mv.) 

 

 

FO 
(Belægning) 

 

Ingen 
 

A: Andet 
F: Fastklemt i samling 
G: Genstand i bundløb 

H: Hænger fra stikledning 
I: Indbygget forhindring (f.eks. 

ophængt kabel) 
L: Ledning, rør eller kabel gen-

nem rør 
S: Stikker frem fra rør væg 
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Observation Kriterium Typebeskrivelse Bemærkninger 

S
p

e
c
ie

ll
e
 k

o
n

s
tr

u
k
ti

o
n

e
r
 

 

GR 
(Grenrør) 

 

Klasse 0 
 

A: Afproppet 
I: Indragende foring eller plastrør fra 

grenrør 
R: Grenrør tilsluttet med modsatrettet 

tilløbsretning 
U: Grenrør placeret under hovedled-

ningens vandrette centerlinie 

 

0 betyder korrekt 
udført  

Grenrør er tilsluttet 
i eller over hoved-
ledningens vand-
rette centerlinje. 

 

PH 
(Påhugning) 

 

Ingen 
 

A: Stiktilslutningen er afproppet 
I: Indragende stiktilslutning 

M: Manglende forbindelse mellem stik-
ledning og hovedledning 

S:  Stiktilslutning i samling 
U: Stiktilslutning placeret under ho-

vedledningens vandrette centerlinje 
V:  Stiktilslutningen er ikke placeret 

vinkelret på hovedledningen 

 

Påhugning af stik 
må ikke fore-

komme. 

 

PB 
(Påboring) 

 

PB1 
 

A: Stiktilslutningen er afproppet 
G: Gummipakning reducerer stiktilslut-

nings tværsnitsareal 

I: Indragende stiktilslutning 
M: Manglende forbindelse mellem stik-

ledning og hovedledning 
S:  Stiktilslutning i samling 

U: Stiktilslutning placeret under ho-
vedledningens vandrette centerlinje 

V:  Stiktilslutningen er ikke placeret 

vinkelret på hovedledningen 

 

PB1 angiver korrekt 
udført påboring. 
PB1(A) kan ligele-

des accepteres. 

 

OS 

(opskæring af 
stik) 

 

OS1 
 

A: Stiktilslutning er afproppet 

I: Indragende stiktilslutning 
M: Manglende rørmateriale bag foring 

eller udsyn til jord 
R:  Stiktilslutning tilsluttet med mod-

satrettet tilløbsretning. 
U: Stiktilslutning placeret under ho-

vedledningens vandrette centerlinje 
V:  Stiktilslutningen er ikke placeret 

vinkelret på hovedledningen 

 

OS1 angiver korrekt 

udført opskæring af 
stik. OS1(A) kan li-
geledes accepteres 
men ingen I, M, R, 
U eller V 

 

OP 
(tilslutning med 
overgangsprofil) 

 

OP1 
 

A: Afproppet 
F: Folder 
H: Harpiksklumper 
O: OPH ligger ikke tæt til hovedlednin-

gen eller dækker ikke hele stik-op-

skæringen 
U: Stiktilslutning placeret under ho-

vedledningens vandrette centerlinie 
V:  Stiktilslutningen er ikke placeret 

vinkelret på hovedledningen 

 

OP1 angiver korrekt 
udført tilslutning 
med overgangspro-
fil. 
OP1(A) kan accep-

teres men ingen F, 
H, O, U eller V 

 

OK 
(Overgang ved 
konstruktions-

ændringer) 

 

OK0 
 

D: Dimensionsændring 
M: Materiale ændring 
R: Retningsændring 

T: Tværsnitsændring 

 

OK0 angiver at 
overgang er udført 
med præfabrikeret 

overgangsstykke 

uden ujævnheder 
og utætheder. 
OK0(D), OK0(R), 
kan accepteres. 
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PRØVERAPPORT FRA TÆTHEDSPRØVNING  

Entreprisenavn: 

Prøvningsfirma (navn og adresse): 

Prøvemester (navn): 

 

Anvendt manometer (fabrikat og type): 

Senest kalibreret (dato): 

Kalibreringsinstans (navn og adresse): 

 

Strækning: 

Rørtype: Dimension: Tryktrin: Ledningslængde: 

 

Prøvnings- og acceptkriterier – speciel tæthedsklasse: 

Trykprøvningstryk: Maksimalt trykfald: Maksimal vandefterfyldning: 

 

Testfase 
Dato Klokke- 

slet 

Tids- 

forløb 

Tryk 

(kp/cm²) 

Vandmængde 

(liter) 

Start vandpåfyldning   
 

 
 

Slut vandpåfyldning    

Start trykstabilisering med 
tryk = 1,3 x nominel tryktrin 

  
Minimum 6 timer 

 

 
Slut trykstabilisering med 
tryk = 1,3 x nominel tryktrin 

   

Start trykstabilisering med 
vandfyldt ledning uden tryk 

  
Minimum 18 timer i 

forlængelse af 
ovenstående 

 Vandpåfyld-

ning ikke 
foreskrevet. 

Slut trykstabilisering med 
vandfyldt ledning uden tryk 

   

Start trykprøve med 
tryk = 1,3 x nominel tryktrin 
(Vandpåfyldning tilladt) 

  

Normkrav: 2 timer i 
forlængelse af 

ovenstående 
 

 
Slut trykprøve med 
tryk = 1,3 x nominel tryktrin 

(Vandpåfyldning tilladt) 

   

Start trykprøve med 

tryk = 1,3 x nominel tryktrin 
  

Normkrav: 1 time i 

forlængelse af 

ovenstående  
Vandpåfyld-
ning ikke til-
ladt 

Slut trykprøve med 
tryk = 1,3 x nominel tryktrin 

   
Vandpåfyld-
ning ikke til-
ladt 

Måling af tillægsvand- 
mængde for opnåelse af 

tryk = 1,3 x nomimel tryktrin 

     

 

Rørsektionen  opfylder  opfylder ikke tæthedskravene. 

 

    
 Dato Underskrift (prøvemester)



Provas – Haderslev Forsyningsservice a/s Bilag 3 
Udbudsforskrifter for anlægsarbejde Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB)  
 

 
 August 2019 

 

FREMGANGSMÅDE FOR TÆTHEDSPRØVNING AF FLEKSIBLE LEDNINGER 

 

Nedenstående fremgangsmåde for trykprøvning i ”speciel tæthedsklasse” af rørsystemer udført 

af fleksible ledninger af PE eller PVC, følger Dansk Ingeniørforenings Norm for tæthed af af-

løbssystemer i jord, DS 455, og er PROVAS – Haderslev Forsyningsservice a/s´ grundlag for 

evaluering af en udført tæthedsprøvning. 

 

Forberedelse af tæthedsprøvningen: 

• I alle ender af systemet monteres en slutprop. En slutprop kan være en påsvejst slutmuffe 

eller en mekanisk trækfast combiflange med blindflange. På slutproppen monteres en 90° 

bøjning, en kugleventil samt 32 mm trækfast kobling for montering af ø32 mm PE-rør for 

udluftning, tømning samt tilslutning af trykprøveudstyr. Slutprop kan lejes ved f.eks. hen-

vendelse til Teknisk Service hos Nordisk Wavin, Hammel. Alle slutpropper skal forankres. 

 

• Skal der trykprøves mod en eventuel etableret ventil på prøvestrækningen skal denne 

fastholdes/forankres sikkerhedsmæssig forsvarligt. Trykprøvning mod lukket ventil sker i 

øvrigt på entreprenørens eget ansvar.  

 

• Der etableres installation for forsyning af prøvningsstedet med rent vand. Ved prøvning af 

drikkevandsinstallation skal vandets kvalitet opfylde myndighedskrav til ”drikkevand”. 

 

• I den lavest beliggende slutprop etableres installation for manometer hhv. pumpe og 

vandmåler for efterfyldning med vand. 

 

• ”Maksimalt prøvningstryk” fastlægges ift. ledningssystemets trykklasse og godkendel-

seskriterie for ”maksimalt trykfald”, og ”maksimal vandmængde” fastlægges ift. DS 455. 

De pågældende værdier indskrives i ”prøverapport” i felter markeret med blåt. 

 

• Mindst 24 timer før trykprøvens start skal systemet fyldes med vand. Det skal sikres, at 

systemet udluftes fuldstændigt. Den påfyldte vandmængde skal beregnes og noteres i 

”prøverapport” i felt markeret med gult. 

 

24 timers trykstabilisering: 

• De første 6 timer skal trykket i systemet konstant holdes på 1,3 gange rørets nominelle 

tryktrin (prøvningstrykket) ved efterfyldning af vand. 

 

• Herefter gøres systemet trykløst og henligger minimum 18 timer i vandfyldt tilstand. 

 

Udførelse af trykprøve: 

• Efter udløbet af den 24 timers trykstabiliseringsperiode iværksættes trykprøve ved at 

hæve prøvningstrykket til 1,3 x rørets nominelle tryktrin. Dette prøvningstryk holdes i en 

periode på 2 timer ved eventuel efterfyldning med vand. 

 

• Efter 2 timer aflæses og noteres trykket i ”prøverapportens” orange felt. De næste 60 mi-

nutter må systemet ikke påføres vand. 

 

• Efter 60 minutter aflæses og noteres trykket i ”prøverapportens” grønne felt., og systemet 

påfyldes vand indtil trykket igen er oppe på 1,3 gange den nominelle trykklasse (prøv-

ningstrykket). Den påfyldte vandmængde noteres i ”prøverapportens” grå felt. 

 

Godkendelse af tæthedsprøve: 

• Trykfaldet og den tilførte vandmængde beregnes, og må ikke overskride acceptkriterier, 

som angivet i DS 455, tabel 3.3.2 hhv. figur 3.3.2d. 

 

• Hvis tæthedsprøven kan godkendes iht. normkrav, bekræftes dette ved påtegning af prø-

verapport med dato og prøvemesterens underskrift. 
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KOMPRIMERINGSKRAV 

 

Komprimeringskrav – isotopmåling. 

Tørdensiteten i marken bestemmes ved isotopmetoden iht. prVI 99-10. 

Samtlige komprimeringskontroller og eftervisninger heraf skal udføres af et anerkendt kontrol-

firma, godkendt af bygherren.  

 

Eftervisning af et komprimeringskravs overholdelse skal ske ved en prøvning bestående af 5 

delprøver (testpositioner) taget i repræsentative punkter på prøvearealet. 

 

For godkendelse af prøvningen kræves, at gennemsnitsværdien af de 5 delprøver (testpositio-

ner) overholder skemaets kravværdier samtidig med, at ingen af prøverne ligger under mind-

steværdien, som er 3 procentpoint mindre end skemaets kravværdier. 

 
 

Materiale 

 

 
Markforsøg 

 
Isotopmåling 

 
 

Laboratorie- 

reference 

 
Standard 

Proctor 

 
Vibrations-

indstampning 

 

Lodret afstand 

under færdig 

vejoverflade 

>2 m 

 
Kohæsions-jord (Ler) 

 
92 

 
- 

 
Friktions-jord (Sand/grus) 

 
- 

 
92 

≤2 m 

 
Kohæsions-jord (Ler) 

 
96 

 
- 

 
Friktions-jord (Sand/grus) 

 
- 

 
95 

 
Omkringfyldning i Kohæsions-jord (Ler) 

 
96 

 
- 

 
Omkringfyldning i Friktions-jord (Sand/grus) 

 
- 

 
95 

 

Skema: Talmæssige komprimeringskrav, angivet som middelværdi i %. 
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Komprimeringskrav – faldlod. 

Hvor eftervisning af komprimeringskravets overholdelse ikke kan udføres hensigtsmæssig ved 

isotopmåling, f.eks. på grund af sammenblandede materialefraktioner, skal eftervisningen udfø-

res med Dansk mini faldlod. 

 

Faldloddet skal kunne bestemme E-moduler for halv faldhøjde = 40 cm og fuld faldhøjde = 80 

cm. Udstyret skal være kalibreret mindst inden for det seneste år. 

 

Definition: 

Én prøvning =  5 delprøver(testpositioner) jævnt fordelt på 100 lbm. ledningsgrav eller pr. 500 

m2 flade. 

Én delprøve =  Der udføres 2 målesekvenser i hver testposition 

Ved første målesekvens laves 5 slag fra halv faldhøjde og alle resultater 

gemmes. Får automatisk nummer 1 til 5. 

Ved anden målesekvens laves 5 slag fra fuld faldhøjde og alle resultater 

gemmes. Får automatisk nummer 6 til 10. 

 

For godkendelse af prøvningen kræves flg. af hver delprøve: 

For første målesekvens kontrolleres, at E-modulet stiger mindre end 10 % mellem slag 2 og 

5. 

 

Ved skift til anden målesekvens kontrolleres, at E-modulet ikke falder mere end 5 % i forhold til 

sidste måling i første målesekvens. Altså E-modul falder mindre end 5 % fra slag 5 til 6. 

 

For anden målesekvens kontrolleres, at E-modulet stiger mindre end 10 % mellem slagene 6 

og 10. 

 

Opfyldes ovennævnte krav ikke, er materialerne ikke tilstrækkeligt komprimeret, og denne skal 

forbedres. 

 

 

 



 
 

 

 

  

Bilag 5 

Projekt:     

Gade:    

Hus nr.:      Matrikel nr.:   

OPMÅLINGSSKITSE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (Sted) (Dato/år) (Entreprenørens underskrift / stempel) 

 



 
 

 

 

  

Bilag 5 

Projekt:    

Gade:   

Hus nr.:   Matrikel nr.:  

 

OPMÅLINGSSKITSE – SUPPLERENDE OPLYSNINGER 

 

 

Emne: 

 

 

Sæt ”X” og angiv data: 

 

Eksisterende stik: 

Genanvendt til afledning af:  

 

 

□ Ja     □ Nej 

□ Separatkloakeret spildevand 

□ Separatkloakeret regnvand 

 

Eksisterende skelbrønd 

Genanvendt til afledning af: 

 

 

□ Ja     □ Nej 

□ Separatkloakeret spildevand 

□ Separatkloakeret regnvand 

 

Ny R-stikledning: 

• Rørmateriale 

• Dimension (rørdiameter i mm) 

• Længde (meter) 

 

□ Ja     □ Nej 

□ Plast     □ Beton 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

Ny R-skelbrønd: 

• Brøndmateriale 

• Dimension (brønddiameter i mm) 

• Dybde (meter målt fra overside dæksel til brøndbund) 

• Dækseltype 

 

□ Ja     □ Nej 

□ Plast     □ Beton 

_______________________ 

_______________________ 

□ Beton  □ Støbejern  □ Plast 

 

 

Ny S-stikledning: 

• Rørmateriale 

• Dimension (rørdiameter i mm) 

• Længde (meter) 

 

□ Ja     □ Nej 

□ Plast     □ Beton 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

Ny S-skelbrønd: 

• Brøndmateriale 

• Dimension (brønddiameter i mm) 

• Dybde (meter målt fra overside dæksel til brøndbund) 

• Dækseltype 

 

□ Ja     □ Nej 

□ Plast     □ Beton 

_______________________ 

_______________________ 

□ Beton  □ Støbejern  □ Plast 

 

 

Ejendommen er: 

• Tilsluttet R 

• Tilsluttet S 

• Tilsluttet både R og S 

 

 

 

□ Ja     □ Nej 

□ Ja     □ Nej 

□ Ja     □ Nej 

 

 

 



 
 

 
 

  

Bilag 6 

Projekt:    

Gade:   

Hus nr.:   Matrikel nr.:  

 

 AFTALE OM ANLÆG PÅ PRIVAT GRUND 
 
Plan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvittering for aftale om anlæg på privat grund: 

 

 

 (Dato/år) (Grundejerens underskrift) 

Vend



 
 
 

 

 

Bilag 6 

 

 

 

 

AFTALE OM ANLÆG PÅ PRIVAT GRUND 

 

 

Tilfredshedserklæring 

 

Undertegnede ejer af omstående ejendom erklærer mig hermed tilfreds med det udførte anlæg 

og retableringen af det arbejdsareal, som entreprenøren har benyttet ved anlægsarbejdets ud-

førelse. 

 

 

 

 

 

  

 (Dato) (Grundejerens underskrift) 
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KRAV TIL BETONRØR OG –BRØNDE 

 

Dette bilag indeholder tekniske krav til betonrør og –brønde. 

 

• Betonrør og –brønde skal være CE-mærket  

• Betonrør skal opfylde alle krav angivet i DS/EN 1916:2004 og DS 2420-1:2008 

• Betonbrønde skal opfylde alle krav angivet i DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008 

• Dokumentationen skal være resultatet af gennemførte prøvninger eller medlemskab af en 

frivillig kontrolordning f. eks. Betonvarekontrollen. Dokumentationen skal være på dansk 

 

DS 2420 er et dansk tillæg, der er udarbejdet for at præcisere krav, som ikke er så tydeligt 

beskrevet i den europæiske standard.  

 

Generelle krav til betonbrønde. 

Krav til betonbrønde i dimensionen ø1000 – ø1250 mm er angivet i DS/EN 1917 – ”Betonned-

gangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre”, samt i DS 2420-2 ”Be-

tonrør- og brønde – supplement til DS/EN 1917” 

 

Kravene til brøndsamlinger i DS/EN 1917 er, at inspektionsbrønde uden vinkeldrejninger eller 

belastning skal være tætte ved et indvendigt vandtryk på 3 mVS, og nedgangsbrønde ved et 

vandtryk på 5 mVS. 

 

I DS/EN 1917 vises der eksempler på brøndsamlinger. 

 

Generelle krav til betonrør. 

Krav til betonrør med en dimension op til ø1750 mm er angivet i DS/EN 1916 ”Betonrør og 

formstykker – uarmerede, armerede og med stålfibre”, samt i DS 2420-1 ”Betonrør og brønde 

– supplement til DS/EN 1916”.  

 

Samlinger i betonrør skal være tætte ved 5 mVS. 

 

Ifølge DS/EN 1916 skal en samling uden tab af tæthed kunne klare: 

 

• Vinkeldrejning 

• Tværaksial belastning 

• En kombination af vinkeldrejning og tværaksial belastning 

 

Fabrikanten skal deklarere, hvilken kombination af vinkeldrejning og belastning samlingerne kan 

klare. 

 

De mest betydende krav til betonrør fremgår af efterfølgende tabel. 
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Emne: Betydende krav til betonrør jf. standarder: 

Retlinethed: Krav i dag: 0,005 x længde, DS 2420-1, tabel 3. 

Endefladeskævhed: Krav i dag: 0,01 x Di + 2 og DS 2420-1, tabel 3. 

Endefladernes bidrag til bagspalten må ikke overstige 4/3. 

Samlinger: Producenten deklarerer, hvad samlingen kan under de forudsæt-

ninger, der er defineret i DS/EN 1916. 

Bagspalte: Producenten deklarerer, hvad samlingen kan under de forudsæt-

ninger, der er defineret i DS/EN 1916. 

Tæthed af betonrør: Rørdele og samlinger prøves med vandtryk på 5 m. 

Reparation af rør: Det er jf. DS 2420-1, Anneks N tilladt at reparere mindre fejl. 

Der kan ikke accepteres reparation på samlingsfladerne i hhv. 

muffe og spidsende. 

 

Reparation af øvrige fejl, herunder fejl på blærer mv. må kun ud-

føres efter fastlagt procedure og efter aftale med tilsynet. 

Krav til størrelse på 

blærer: 

Krav til blærestørrelse jf. DS 2420-1, afsnit 4.3.2. 

 

Maksimal blærestørrelse fastsættes i forhold til betonrørets gods-

tykkelse i henhold til følgende: 

 

Godstykkelse: Maksimal blæredíameter / –dybde: 

 ≤ 80 mm Ø10 mm / 15 mm 

 > 80 mm Ø15 mm / 20 mm 

 

Grater: Krav til grater jf. DS 2420-1, afsnit 4.3.2. 

Udragende grater større end 5 mm må ikke forekomme. 

Kvalitetsstyringssystem: Kvalitetsstyringssystem skal overholde kravene jf. DS/EN 1916. 

Dokumentation af styrke 

af rør og lægningsdybder: 

Styrkeklasser deklareres i dag iht. DS/EN 1916 for de rør, der er 

underlagt denne standard. 

Øvrige rør dimensioneres iht. DS 437. 

Det defineres i udbuddet, hvilke styrkeklasse røret skal over-

holde. 

Alternativt er lægningsforhold defineret i udbudsmaterialet. 
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KRAV TIL PLASTRØR 

 

Dette bilag indeholder tekniske krav til fleksible rør, krav til producentens proces- og kvalitets-

styring samt krav til producentens miljøstyringssystem. Det er alle krav, som bygherren henviser 

til for at sikre, at de anvendte materialer har en kvalitet, som kan accepteres. 

 

Bygherren stiller følgende krav til materialeproducenternes proces- og kvalitetsstyring: 

 

Krav til proces og kvalitetsstyring.  

Nedenstående krav til rørproducentens proces og kvalitetsstyring skal være kontrolleret og do-

kumenteret ved tredjepartskontrol af et akkrediteret prøvningsinstitut. 

 

Ressourcer 

Kvalitetshåndbog, som opfylder kravene i henhold til ISO 9001 vedrørende dokumentstyring, og 

indeholder firmaets kvalitetspolitik, - målsætning og – system 

 

Organisation. Der skal foreligge organisationsplan, der beskriver ansvarsfordeling og sikrer, at 

de nødvendige ressourcer til produktion og prøvning er til stede 

 

Uddannelse og træning af personer, der sikrer, at personalet har kendskab til rutiner for kvali-

tetssikringen og behersker brugen af det nødvendige produktions-, måle- og/eller prøvningsud-

styr 

 

Materialer 

Indkøbsrutiner, der sikrer, at der kun købes godkendte råvarer og øvrigt tilbehør 

 

Modtagekontrol, der sikrer, at de modtagne varer opfylder aftalte krav 

 

Lagring af materialer og øvrigt tilbehør skal ske under styrede forhold, der sikrer, at varerne 

ikke skades under opbevaring, samt at eventuelle varer behæftet med fejl ikke anvendes i pro-

duktionen 

 

Materialekontrol, der sikrer, at kun de materialer, der er godkendt til produktion af det pågæl-

dende produkt, anvendes 

 

Udstyr 

Vedligehold af produktionsudstyr efter rutiner, som sikrer, at udstyret er af en beskaffenhed, 

som muliggør en kontinuerlig produktion af ensartede produkter 

 

Kontroludstyr/kalibrering. Der skal forefindes rutiner, som beskriver vedligeholdelse og kalibre-

ring af kontrol- og måleudstyr, således at den nødvendige nøjagtighed på målinger og prøv-

ningsparametre er til stede. For kalibrering skal der være sporbarhed til akkrediteret kalibreret 

måle- og kontroludstyr 

 

Produktionsproces 

Identifikation/mærkning, der entydigt identificerer råvarer, halvfabrikata og slutprodukter gen-

nem processen og sikrer sporbarhed til dokumentation af egenkontrol og modtagekontrol 

 

Udtagning af prøveemner. Der skal forefindes rutiner for, hvorledes prøveemner til intern kontrol 

i henhold til standarden og kravene i tabellerne 1,2 og 3 udtages 

 

Tekniske krav 

De specifikke krav til plastrør fremgår nedenstående tabeller. 
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PVC-U 
Såfremt der anvendes PVC-U rør og formstykker, skal de være produceret efter DS/EN 1401-1: 

2009 eller tilsvarende med skærpelser som angivet i nedenstående tabel 1, 2, og 3. 

 

Tabel 1: Egenskaber – rør 

 

Egenskab Reference til punkter og 

tabeller i DS/EN 1401-1 

Bemærkninger 

K-værdi DS/EN ISO 13229 Eget krav K-værdien for PVC skal være min. 
65 

PVC-indhold  4.1  

Modstandsevne over for indven-
digt tryk 

4.2 – tabel 1  

Udseende 5.1  

Farve 5.2  

Dimensioner, rør diameter og 
godstykkelse, muffedybde, 

godstykkelse og diametre 

6.2 og 6.4 –  

tabellerne 3, 4, 5, 6 og 7 

 

Slagstyrke  
(trappemetode; –10 °C ) 

7.1.2 – tabel 10  

Vicat blødgøringstemperatur 
(VST) 

8.1 – tabel 12  

Dimensionsstabilitet 
(langsgående) 

8.1 – tabel 12  

Modstandsevne over for 

dichlormethan ved en 
specificeret temperatur 

8.1 – tabel 12  

Mærkning 12.2 – tabel 16  
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Tabel 2: Egenskaber – formstykker 

 

Egenskab Reference til punkter 

og tabeller i DS/EN 

1401-1 

Bemærkninger 

K-værdi DS/EN ISO 13229 Eget krav K-værdien for PVC skal være min. 
65 

PVC-indhold  4.1  

Modstandsevne over for indven-
digt tryk 

4.2– tabel 1 For PVC er kravet 10 MPa, 60C og 
1000 t, gælder også for formstyk-

kematerialet 

Udseende 5.1  

Farve 5.2  

Dimensioner, spidsendediame-
ter og godstykkelse, muffe-
dybde, godstykkelse og dia-

metre 

6.3 og 6.4  

tabellerne 3, 4, 5, 6 og 7 

 

Mekanisk styrke (bøjnings-
styrke), fabrikerede formstykker 

7.2 tabel 11 Dette krav er kun gældende for 
fabrikerede formstykker 

Slagstyrke (faldprøvning) 7. 2 – tabel 11  

Vicat blødgøringstemperatur 

(VST) 

8.2 – tabel 13  

Varmepåvirkning 8.2 – tabel 13  

Mærkning 12.3 – tabel 17  
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Tabel 3: Systemets egenskaber for brugsegnethed 

 

Egenskab Reference til punkter og 

tabeller i DS/EN 1401-1 

Bemærkninger 

Tæthed af samlinger med ela-

stomere tætningsringe 

9 – tabel 15  

Højtemperaturvekslinger  9 – tabel 15  

TPE-pakningers langtidsyde-
evne 

9 – tabel 15 For dimensioner til og med 200 
mm 

Modstandsevne over for kom-
bineret udvendig last og høj 
temperatur – DS/EN ISO 

13260 

Eget krav 

 

Kun krævet for dimensioner til og 
med 400 mm. Krav: se ”Note 1” 

Tætningsringe 10 Skal være i overensstemmelse 
med DS/EN 681- 1 eller 2  

 Note 1: 

 Følgende krav er gældende: 

• Vertikal deformation:  < 8 % 

• Afvigelse fra rethed i bundløb: < 3 mm 

• Radius fra rethed i bundløb: > 80 % af oprindelig 

• Åbning på svejsesøm: < 20 % af godstykkelse 

• Tæthed ved 0,35 bar/15 min: Der må ikke forekomme utæthed 
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PP 
 

Såfremt der anvendes rør og formstykker af PP, skal de være produceret efter DS/EN 1852-

1:2009 eller tilsvarende med skærpelser som angivet i nedenstående tabel 4, 5 og 6. 

 

Tabel 4: Egenskaber – rør 

 

Egenskab Reference til punkter 

og tabeller i DS/EN 

1852-1 

Bemærkninger 

Smelteindeks 4.3  

Termisk stabilitet 4.5 Kun krævet, hvis samling i marken 
er udført ved svejsning. 

Modstandsevne over for indven-
digt tryk 

4.4 – table 1  

Udseende 5.1  

Farve 5.2  

Dimensioner, rørdiameter og 

godstykkelse; muffedybde, 
godstykkelse og diametre 

6.2 og 6.4, tabellerne 2, 3, 6 

og 7 samt eget krav 

Minimums vægtykkelse (em) for 

SN8 rør skærpes til: 

 DN (mm): em (mm): 

110 3,4 
160 4,9 

Snæver tolerance Tabel 4  

Slagstyrke  
(trappemetode; –10 °C ) 

7.1.2 tabel 9  

Dimensionsstabilitet 
(langsgående) 

8.1 tabel 11  

Smelteindeks (MFR værdi) 8.1 tabel 11  

Mærkning 11.2 tabel 15  
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Tabel 5: Egenskaber – formstykker 

 

Egenskab Reference til punkter 

og tabeller i DS/EN 

1852-1 

Bemærkninger 

Smelteindeks 4.3  

Termisk stabilitet 4.5 Kun krævet, hvis samling i marken 
er udført ved svejsning. 

Modstandsevne over for indven-
digt tryk 

4.4 tabel 1  

Udseende 5.1  

Farve 5.2  

Dimensioner spidsendediame-
ter, længde og godstykkelse; 
muffedybde, godstykkelse og 
diametre 

6.3 og 6.4 tabellerne 5, 6 og 
7 

Minimums vægtykkelse (em) for 
SN8 rør skærpes til: 

 DN (mm): em (mm): 

 110 3,4 
 160 4,9 

Snæver tolerance Tabel 4  

Mekanisk styrke (bøjnings-
styrke), fabrikerede formstykker  

7.2 tabel 10 Dette krav er kun gældende for fa-
brikerede formstykker 

Slagstyrke (faldprøvning) 7.2 tabel 10  

Varmepåvirkning 8.2 tabel 12  

Mærkning 11.3 tabel 16  
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Tabel 6: Systemets egenskaber for brugsegnethed 

 

Egenskab Reference til punkter og 

tabeller i DS/EN 1852-1 

Bemærkninger 

Tæthed af samlinger med ela-
stomere tætningsringe 

9 tabel 14  

Højtemperaturvekslinger  
 

9 tabel 14  

TPE-pakningers langtidsydeevne 
 

9 tabel 14 For dimensioner til og med 200 
mm 

Tætningsringe 10 Skal være i overensstemmelse 
med DS/EN 681-1 eller 2  
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PE – gravitationsafløbsledninger 
 

Såfremt der anvendes rør og formstykker af PE til gravitationsafløbsledninger lagt i jord, skal de 

være produceret efter DS/EN 12666-1 + A1:2011 eller tilsvarende med skærpelser som angivet 

i nedenstående tabel 7, 8 og 9.  

 

Tabel 7: Egenskaber – materialer 

 

Egenskab Reference til punkter og 

tabeller i DS/EN 12666-1 

+ A1 

Bemærkninger 

Smelteindeks 4.3  

Termisk stabilitet 4.5  

Densitet 4.1  

Modstandsevne over for indven-
digt tryk 

4.4  

Udseende 5.1  

Farve 5.2  

Dimensioner, rørdiameter og 
godstykkelse; muffedybde, 

godstykkelse og diametre 

6.2 og 6.4, tabellerne 2, 3, 4, 
5, 6 og 7  

 

Snæver tolerance Tabel 4 kræves  

Dimensionsstabilitet  
(langsgående) 

8.1, tabel 10  

Smelteindeks 8.1, tabel 10  

Mærkning 11.2, tabel 14  
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Tabel 8: Egenskaber – rør 

 

Egenskab Reference til punkter og 

tabeller i DS/EN 12666-1 

+ A1 

Bemærkninger 

Smelteindeks 4.3  

Termisk stabilitet 4.5  

Densitet 4.1  

Modstandsevne over for indven-

digt tryk  

4.4, tabel 1  

Udseende 5.1  

Farve 5.2  

Dimensioner, rørdiameter og 
godstykkelse; muffedybde, 
godstykkelse og diametre 

6.3 og 6.4, tabellerne 2, 3, 4, 5 
og 6  

 

Snæver tolerance Tabel 4 kræves  

Mekanisk styrke (bøjnings-
styrke), fabrikerede formstykker  

7.2, tabel 9 Dette krav er kun gældende for 
fabrikerede formstykker 

Slagstyrke (faldprøvning) 7.2, tabel 9  

Varmepåvirkning 8.2, tabel 11  

 

 

 



Provas – Haderslev Forsyningsservice a/s Bilag 8 
Udbudsforskrifter for anlægsarbejde Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) 

 

 

Tabel 9: Egenskaber – formstykker 

 

Egenskab Reference til punkter og 

tabeller i DS/EN 12666-1 

+ A1 

Bemærkninger 

Tæthed og samlinger med ela-
stomere tætningsringe 

9, tabel 13 Der kræves 10 og 15 % defor-
mation af hhv. muffe og spids-
ende. DS/EN 1277: Betingelser B 
og D skal opfyldes 

Højtemperaturvekslinger 9, tabel 13  

TPE-pakningers langtidsydeevne 9, tabel 12 For dimensioner til og med 200 
mm  

Tætningsringe 10 Skal være i overensstemmelse 
med DS/EN 681 – 1 eller 2  
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PVC-U strukturrør 
 

Såfremt der anvendes PVC-U strukturrør og formstykker, skal de være produceret som ”Type B” 

rør efter DS/EN 13476-1:2007 og DS/EN 13476-3+A1 eller tilsvarende med skærpelser som 

angivet i nedenstående tabel 10, 11 og 12. 

 

Tabel 10: Egenskaber – rør 

 

Egenskab Reference til punkter og 

tabeller i DS/EN 13476-

1+A1 

Bemærkninger 

K-værdi DS/EN ISO 13229 Eget krav PVC K-værdien skal være min. 
65 

PVC-indhold  4.2.1, Anneks A  

Modstandsevne mod indvendigt 
tryk 

4.2.2 tabel 1  

Udseende  6  

Farve 6  

Dimensioner, rørdiameter og 

godstykkelse, muffedybde, 

godstykkelse og diametre 

7 +Egne krav Minimums vægtykkelse (e5.min) i 

afsnit 7.2.3.1.1, tabel 5 skærpes 

til følgende: 

DN/OD (mm): e5,min (mm): 

 200 2,7 
 250 2,9 
 315 3,3 
 450 4,0 

 560 4,6 

Slagstyrke 9.1 tabel 14  

Vicat blødgøringstemperatur 

(VST) 

8.1.1 tabel 8  

Varmeprøve 8.1.1 tabel 8  

Modstandsevne mod dichlor-

methan ved en specificeret tem-
peratur 

8.1.1 tabel 8  

Ringfleksibilitet 9.1 tabel 14  

Krybeforhold 9.1 tabel 14  

Mærkning 11.2.1 tabel 18  
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Tabel 11: Egenskaber – formstykker 

 

Egenskab Reference til punkter og 

tabeller i DS/EN 13476-

1+A1 

Bemærkninger 

K-værdi DS/EN ISO 13229 Eget krav PVC K-værdien skal være min. 
65 

PVC-indhold  4.2.1, Anneks A  

Modstandsevne mod indvendigt 
tryk 

4.2.2 tabel 1 Kravet er 10 MPa, 60C og 1000 
t, også for formstykkemateriale 

Udseende  6  

Farve 6  

Dimensioner spidsendediame-
ter, længde og godstykkelse; 
muffedybde, godstykkelse og 
diametre 

7 + Egne krav Minimums vægtykkelse (e5.min) i 
afsnit 7.2.3.1.1, tabel 5 skærpes 
til følgende: 

DN/OD (mm): e5,min (mm): 

 200 2,7 

 250 2,9 

 315 3,3 
 450 4,0 
 560 4,6 

 

Der skal til rørsystemet kunne 

leveres præfabrikerede form-
stykker, hvormed det er muligt 
at etablere overgange til andre i 
Danmark almindeligt forekomne 
rørtyper. De med formstykkerne 
etablerede overgange skal være 
tætte for et indre såvel som ydre 

vandtryk på 0,5 bar. 

Stivhed 9.2 tabel 16  

Mekanisk styrke (bøjnings-
styrke), fabrikerede formstykker 

9.2 tabel 16 Dette krav er kun gældende for 
fabrikerede formstykker. 

Slagstyrke (faldprøvning) 9.2 tabel 16  

Vicat blødgøringstemperatur 
(VST) 

8.1.2 tabel 9 Kræves kun for PVC 

Varmepåvirkning 8.1.2 tabel 9  

Mærkning 11.2.2 tabel 19  
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Tabel 12: Systemets egenskaber og brugsegnethed 

 

Egenskab Reference til punkter og 

tabeller i DS/EN 13476-

1+A1 

Bemærkninger 

Tæthed af samlinger med elasto-
mere tætningsringe 

10 tabel 17  

Højtemperaturvekslinger 10 tabel 17  

TPE-pakningers langtidsydeevne 10 tabel 17 For dimensioner til og med 200 
mm 

Modstandsevne mod kombineret 

udvendig last og høj temperatur 

10 tabel 17  

Vandtæthed fabrikerede formstyk-
ker 

10 tabel 17  

Trækprøve af svejste samlinger 10 tabel 17  

Tætningsringe  Skal være i overensstemmelse 
med DS/EN 681- 1 eller 2 
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PP strukturrør 
 

Såfremt der anvendes PP strukturrør og formstykker, skal de være produceret som ”Type B” rør 

efter DS/EN 13476-1:2007 og DS/EN 13476-3+A1 eller tilsvarende med skærpelser som angivet 

i nedenstående tabel 13, 14, og 15. 

 

Tabel 13: Egenskaber – rør 

 

Egenskab Reference til punkter og 

tabeller i DS/EN 13476-

3+A1 

Bemærkninger 

PP-indhold  4.3.1, Anneks C  

Smelteindeks 4.3.2 tabel 2  

Termisk stabilitet 4.3.2 tabel 2 Kun krævet, hvis samling i 
marken er udført ved svejs-

ning. 

Modstandsevne mod indvendigt 
tryk 

4.3.2 tabel 2  

Udseende  6  

Farve 6  

Dimensioner, rørdiameter og 

godstykkelse, muffedybde, gods-
tykkelse og diametre 

7 + Egne krav Minimums vægtykkelse (e5.min) 

i afsnit 7.2.3.1.1, tabel 5 skær-
pes til følgende: 

DN/OD (mm): e5,min (mm): 

 200 2,7 
 250 2,9 
 315 3,3 
 450 4,0 

 560 4,6 

Slagstyrke 9.1 tabel 14  

Varmeprøve 8.2.1 tabel 10  

Ringfleksibilitet 9.1 tabel 14  

Krybeforhold 9.1 tabel 14  

Mærkning 11.2.1 tabel 18  
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Tabel 14: Egenskaber – formstykker 

 

Egenskab Reference til punkter og 

tabeller i DS/EN 13476-

3+A1 

Bemærkninger 

PP-indhold 4.3.1, Anneks C  

Smelteindeks 4.3.2 tabel 2  

Termisk stabilitet 4.3.2 tabel 2 Kun krævet, hvis samling i 
marken er udført ved svejsning  

Modstandsevne mod indvendigt 

tryk 

4.3.2 tabel 2  

Udseende  6  

Farve 6  

Dimensioner spidsendediameter, 
længde og godstykkelse; muffe-
dybde, godstykkelse og diametre 

7 + Egne krav Minimums vægtykkelse (e5.min) 
i afsnit 7.2.3.1.1, tabel 5 skær-
pes til følgende: 

DN/OD (mm): e5,min (mm): 

 200 2,7 
 250 2,9 
 315 3,3 
 450 4,0 
 560 4,6 

 

Der skal til rørsystemet kunne 
leveres præfabrikerede form-
stykker, hvormed det er muligt 
at etablere overgange til andre 
i Danmark almindeligt fore-
komne rørtyper. De med form-

stykkerne etablerede over-
gange skal være tætte for et 
indre såvel som ydre vandtryk 
på 0,5 bar. 

Stivhed 9.2 tabel 16  

Mekanisk styrke (bøjningsstyrke), 
fabrikerede formstykker 

9.2 tabel 16 Dette krav er kun gældende for 
fabrikerede formstykker 

Slagstyrke (faldprøvning) 9.2 tabel 16  

Varmepåvirkning 8.2.2 tabel 11  

Mærkning 11.2.2 tabel 19  
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Tabel 15: Systemets egenskaber for brugsegnethed 

 

Egenskab Reference til punkter og 

tabeller i DS/EN 13476-

3+A1 

Bemærkninger 

Tæthed af samlinger med elasto-
mere tætningsringe 

10 tabel 17 . 

Højtemperaturvekslinger  10 tabel 17  

TPE-pakningers langtidsydeevne  10 tabel 17 For dimensioner til og med 
200 mm 

Modstandsevne mod kombineret 

udvendig last og høj temperatur – 
DS/EN ISO 1362 

10 tabel 17  

Vandtæthed fabrikerede formstyk-
ker 

10 tabel 17  

Trækprøve af svejste samlinger 10 tabel 17  

Tætningsringe  Skal være i overensstem-
melse med DS/EN 681- 1 el-
ler 2 
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PE strukturrør 
 

Såfremt der anvendes PE strukturrør og formstykker, skal de være produceret som ”Type B” rør 

efter DS/EN 13476-1:2007 og DS/EN 13476-3+A1 eller tilsvarende med skærpelser som angiver 

i nedenstående tabel 16, 17 og 18. 

 

Tabel 16: Egenskaber – rør 

 

Egenskab Reference til punkter og 

tabeller i DS/EN 13476-

3+A1 

Bemærkninger 

PE-indhold 4.4.1, Anneks E  

Smelteindeks 4.4.2 tabel 3  

Termisk stabilitet 4.4.2 tabel 3  

Densitet 4.4.2 tabel 3  

Modstandsevne mod indvendigt 
tryk 

4.4.2 tabel 3  

Udseende  6  

Farve 6  

Dimensioner, rørdiameter og 
godstykkelse, muffedybde, 
godstykkelse og diametre 

7 + Egne krav Minimums vægtykkelse (e5.min) i 
afsnit 7.2.3.1.1, tabel 5 skærpes 
til følgende: 

DN/OD (mm): e5,min (mm): 

 200 2,7 

 250 2,9 
 315 3,3 
 450 4,0 
 560 4,6 

 

Slagstyrke  9.1 tabel 14  

Varmeprøve 8.3.1 tabel 12   

Ringfleksibilitet 9.1 tabel 14  

Krybeforhold 9.1 tabel 14  

Mærkning 11.2.1 tabel 18  
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Tabel 17: Egenskaber – formstykker 

 

Egenskab Reference til punkter 

og tabeller DS/EN 

13476-3+A1 

Bemærkninger 

PE-indhold 4.4.1, Anneks E  

Smelteindeks 4.4.2 tabel 3 4.4.3 tabel 4 for rotationsstøbte 
formstykker 

Termisk stabilitet 4.4.2 tabel 3  

Densitet 4.4.2 tabel 3  

Modstandsevne mod indvendigt 
tryk 

4.4.2 tabel 3  

Udseende  6.1  

Farve 6.2  

Dimensioner spidsendediame-

ter, længde og godstykkelse; 
muffedybde, godstykkelse og 
diametre 

7 + Egne krav Minimums vægtykkelse (e5.min) i 

afsnit 7.2.3.1.1, tabel 5 skærpes 
til følgende: 

DN/OD (mm): e5,min (mm): 

 200 2,7 
 250 2,9 
 315 3,3 
 450 4,0 

 560 4,6 

Der skal til rørsystemet kunne le-
veres præfabrikerede formstykker, 
hvormed det er muligt at etablere 
overgange til andre i Danmark al-
mindeligt forekomne rørtyper. De 

med formstykkerne etablerede 

overgange skal være tætte for et 
indre såvel som ydre vandtryk på 
0,5 bar. 

Stivhed 9.3 tabel 16  

Mekanisk styrke (bøjnings-
styrke), fabrikerede formstykker 

9.3 tabel 16 Dette krav er kun gældende for 
fabrikerede formstykker. 

Slagstyrke (faldprøvning) 9.3 tabel 16  

Varmepåvirkning 8.3.2 tabel 13  

Mærkning 11.2.2 tabel 19  
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Tabel 18: Systemets egenskaber for brugsegnethed 

 

Egenskab Reference til punkter og 

tabeller i DS/EN 13476-

3+A1 

Bemærkninger 

Tæthed af samlinger med elasto-
mere tætningsringe 

10 tabel 17  

Højtemperaturvekslinger  10 tabel 17  

TPE-pakningers langtidsydeevne  10 tabel 17 For dimensioner til og med 200 
mm 

Modstandsevne mod kombineret 

udvendig last og høj temperatur – 
DS/EN ISO 1362 

10 tabel 17  

Vandtæthed fabrikerede formstyk-
ker 

10 tabel 17  

Trækprøve af svejste samlinger 10 tabel 17  

Tætningsringe  Skal være i overensstemmelse 
med DS/EN 681- 1 eller 2 
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PE til vandforsyning samt dræn og afløb under tryk 
 

Såfremt der anvendes PE rør og formstykker til vandforsyning samt dræn og afløb under tryk, 

skal de være produceret efter DS/EN 12201, Del 1 - 4 eller tilsvarende med skærpelser som 

angiver i nedenstående tabel 19, 20 og 21. 

 

Tabel 19: Egenskaber - materialer 

 

Egenskab Reference til dele og 

punkter i DS/EN 12201 

Bemærkninger /  

Skærpede krav 

Compound densitet 1-4.4, tabel 1  

Kønrøgsindhold 1-4.4, tabel 1 Kun for sort compuond 

Kønrøgsfordeling 1-4.4, tabel 1 Kun for sort compuond 

Pigmentfordeling 1-4.4, tabel 1 Kun for sort compuond 

Termisk stabilitet (OIT) 1-4.4, tabel 1  

Indhold af flygtige bestandighe-
der 

1-4.4, tabel 1  

Vandindhold 1-4.4, tabel 1  

Smelteindeks 1-4.4, tabel 1  

Klassificering 1-4.6  

Modstandsevne mod langsom 
revnedannelse  

1-4.4, tabel 2  

Modstandsevne mod hurtig rev-
nedannelse 

1-4.4, tabel 2  

Vejrbestandighed 1-4.4, tabel 2 Kun for blå compuond 

Sammensvejselighed 1-4.5  

Indvirkning på vandkvalitet 1-4.4, tabel 2 Miljøministeriets godkendelse er 
krævet for Danmark 
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Tabel 20: Egenskaber – rør 

 

Egenskab Reference til dele og 

punkter i DS/EN 12201 

Bemærkninger /  

Skærpede krav 

Indvirkning på vandkvalitet 2-5.3 / 8.2, tabel 5  Miljøministeriets godkendelse er 
krævet for Danmark 

Udseende og farve 2-5.1 / 5.2 Til vandforsyning anvendes kun 
blå rør evt. med hvide striber. 

Dimensioner 2-6  

Hydrostatisk styrke 2-7.2, tabel 3  

Brudforlængelse 2-8.2, tabel 5  

Termisk stabilitet (OIT) 2-8.2, tabel 5  

Ændring i smelteindeks 2-8.2, tabel 5  

Mærkning 2-11  

Dimensionsstabilitet (langsgå-
ende) 

 Eget krav – EN 743, 110 oC, 
max. 3 % 

Brugsegnethed: Stuksvejst sam-
ling: Trykprøve og trækprøve 

5, tabel 3  
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Tabel 21: Egenskaber - formstykker 

 

Egenskab Reference til dele og punk-

ter i DS/EN 12201 

Bemærkninger /  

Skærpede krav 

Indvirkning på vandkvalitet 3-5.6 / 8.2, tabel 6 Miljøministeriets godkendelse er 
krævet for Danmark 

Udseende og farve 3-5.1 / 5.3  

Dimensioner 3-6  

Hydrostatisk styrke 3-7.3, tabel 4  

Slagstyrke af anboringssadler 

Sammenhængskraft af elektro-

svejsemuffer 

Trækprøve af stuksvejste samlin-
ger 

3-8.2, tabel 6  

Smelteindeks 3-8.2, tabel 6  

Termisk stabilitet (OIT) 3-8.2, tabel 6  

Mærkning 3-11  

Brugsegnethed  Betragtes som værende dækket af 
trykprøven med tilsluttede rør  

Tæthed 

Under indvendigt tryk 

Under indvendigt tryk, udsat for 
bøjning  

5-4.5 / 4.6, tabel 3 

 

 

Modstandsevne mod udtrækning 5-4.5 / 4.6, tabel 3  

 
 

GAP-rør  
 

Såfremt der anvendes rør og formstykker af glasfiberforstærket hærdeplast (GRP) baseret på 

umættet polyesterharpiks (UP) kloakering, skal de være produceret efter DS/EN 14364 med 

nedenstående tillæg: 

 

• Rør, rørdele og brønde udføres med indvendig polyesterbelægning, som er uden glasfiber 

og sand. 

• Rørets indvendige belægning skal udvise en modstandsevne mod indvendig slitage med 2 

gange sikkerhed mod gennembrud ved prøvning med 100.000 lastcykler. Slitagebestandig-

hedsprøvning udføres i henhold til DS/EN 14364. 

• Rør skal udvise tilstrækkelig langtidsmodstandsevne overfor kombineret indvendig kemisk 

og mekanisk belastning i henhold til EN 1120 ved en yderfiberspænding på minimum 1 %. 

 

Dokumentation for ovennævnte skal kunne fremlægges på bygherrens anmodning. 



Provas – Haderslev Forsyningsservice a/s Bilag 9 
Udbudsforskrifter for anlægsarbejde Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) 

 

 
  August 2019 

PARADIGME FOR TILFREDSHEDSERKLÆRING 

 

Tilfredshedserklæring 

 

Vedr. ejendommen   

 

Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom erklærer mig hermed tilfreds med retableringen af 

min grund. 

 

  

 

 

Evt. aftaler med entreprenøren:   

 

  

 

  

 

 

Evt. andre bemærkninger:   

 

  

 

  

 

 

 

Navn/underskrift:   
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SVEJSEPROTOKOL – ELEKTROMUFFESVEJSNING 

 

Entreprisenavn: 

Strækning / tegn. nr. 

Svejsning udført af: 
(firma) 
(adresse) 

 

 

 

Svejser:  Certifikat nr.:  

Svejseprotokol 

startdato: 
 
 

 

 

Side:  af:  

 

Fortløbende svejsningsnummer: 
(én dimension/ tryktrin pr. protokol) 

        

Rørtype / dimension / tryktrin:          

Svejsemaskine ID-nr.:  
        

ARBEJDSFORHOLD Terræn 

Svejsested 
V = Værksted 
G = Grenrør 
T = Terræn 

        

Evt. overdækning af 

svejsested 

T = Telt over 
 svejsested 
C = Container 

        

VEJRFORHOLD 

Tørt/regn 
T = tørvejr 
R = regnvejr 

        

Temperatur  
(lufttemp. på svejsetidspunktet) 

ºC         

RENGØRING 

Mekanisk S = Skrabes         

Kemisk 
S = Sprit 
Andet .. skriv         

SVEJSEDATA 

Muffe type (Fabrikat + type)         

Svejsetid (sek.)         

Udflydning identisk med brugervejl. (OK)         

Aktuel køletid i holdeværktøj (sek.)         

Godkendt (svejsers initialer)         

Dato:         
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SVEJSEPROTOKOL – STUKSVEJSNING 

Entreprisenavn: 

Strækning / tegn. nr. 

Svejsning udført af: 
(firma) 
(adresse) 

 

 

 

Svejser:  Certifikat nr.:  

Svejseprotokol 

Dagsdato: 
 
 

 

 

Side:  af:  

 

Fortløbende svejsningsnummer: 
(én dimension/ tryktrin pr. protokol) 

        

Rørtype / dimension / tryktrin:          

Svejsemaskine ID-nr.:  
        

ARBEJDSFORHOLD Terræn 

Svejsested 
V = Værksted 
G = Grenrør 
T = Terræn 

        

Evt. overdækning 

af svejsested 
T = Telt over svejsested 
C = Container 

        

Vulstbredde mål i mm         

 

Vulst bredde ifølge SBC 243  Fra        til         mm 

 

Dato:____________ 

 

Arb. nr:__________ 

 

Svejsetryk: ( D – E )x e x 3,14 x F =__________N_________Bar + ____________Slæbekraft 

 

Svejse spejls temperatur : __________________                  _____________Bar 

 

Opvarmning tid til 2 mm. Vulst     J.T.I. Nr.:___________  

 

Opvarmningstid / varmesivetid : _____________   J.T.I. Nr.:___________ 

 

Max. Omstillingstid : ______________________   J.T.I. Nr.:___________ 

 

Max. Trykopbygningstid : __________________ 

 

Køletid under tryk : _______________________ 

____________________________________________________________________ 

Sprednings-Kontrol 

B Min. = Mindste vulst   : __________ mm 

 

B Max. = Størst vulst    : __________ mm 

 

Godkendt                      (svejsers initialer)         

Dato          
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FREMBORINGSSKEMA         Bilag 11 

 

 

Sagsnavn: Kloakering i  Xby Sagsnr.: 2019-1

Lokalitet: Nygade Dato: 20-06-2019

Boring nr.: 1 Udfyldt af: Jens  Jensen

Stationerings-

nulpunkt: 45 m fra  Brønd 0001S mod brønd 0002S

Borestangs Stationering Centerlinie Terrænkote Dybde Dybde Dybde Hældning Bemærk-

nummer fra nulpunkt projekteret målt projekteret udført afvigelse udført ninger

[nr.] [m] [kote] [kote] [m] [m] [m] [‰]

-4 -12,0 12,00 12,50 0,50 0,50 0,00 - nedboring

-3 -9,0 11,30 12,50 1,20 1,21 -0,01 -237 nedboring

-2 -6,0 10,85 12,50 1,65 1,66 -0,01 -150 nedboring

-1 -3,0 10,45 12,45 2,00 1,98 0,02 -123 nedboring

0 0,0 10,35 12,40 2,05 2,03 0,02 -33 st. nulpunkt

1 3,0 10,30 12,50 2,20 2,19 0,01 -20

2 6,0 10,25 12,50 2,25 2,23 0,02 -13 ny boring

3 9,0 10,20 12,60 2,40 2,37 0,03 -13 sten

4 12,0 10,15 12,65 2,50 2,50 0,00 -27

5 15,0 10,10 12,68 2,58 2,59 -0,01 -20


