
STYRET BORING 

Opgravningsfri 
løsninger med kvalitet 
og høj faglighed

Der er mange fordele ved at bruge styret underboring og andre 
gravefrie metoder, når du skal etablere eller renovere vandledninger.

Færre gener
Med No-Dig slipper du for eksempel for jordhåndtering, meget 
retablering, samtidig med at borgerne generes mindst muligt, når 
ledningen skal krydse en vej, eller ledningen udføres i et fortov.

Du kan få det hele
En af de største fordele ved at samarbejde med os i NCC’s anlægs- 
afdeling er, at vi som én af de få entreprenører i Danmark giver dig 
mulighed for at få udført alle typer arbejde inden for No-Dig.

Vi kan også håndtere det meste af det formelle arbejde, så myndig- 
hedskrav er opfyldt. Vi kan sørge for gravetilladelser og lednings- 
oplysninger, og vi kan udtage vandprøver til analyse. Vi kan lave 
skilteplaner og sikre både hårde og bløde trafikanter.

Hele eller dele af opgaven
Vi har stor erfaring med at løse alle typer af opgaver for vandfor- 
syningerne. Du kan selvfølgelig også bare vælge NCC til netop  
den opgave, som du ikke selv har mulighed for at udføre. Har du 
for eksempel selv en smed eller gravemester, samarbejder vi gerne 
med dem.

- Vi udfører styret boring fra 32 til 900 mm.
- Vi håndterer ler og gravetilladelse
- Vi har certifikat til at bore under jernbanen (Banedanmark)
- Vi genanvender boremudder
- Vi graver og retablerer alle vej- og belægningstyper
- Vi udfører alle smedearbejder
- Vi foretager trykprøvning, skylning og vandanalyse



Miljørigtige løsninger
Med NCC ’s No-Dig-metoder får du en miljørigtig løsning. I stedet 
for at skulle klore og rense ledningen, sikrer vi den mod forurening 
ved at svejse skot i røret. På den måde undgås forurening af vandet. 
Ledningen er altid 100 % ren.

Kvalitet og overblik
Når du samarbejder med NCC, får du en høj og ensartet kvalitet. 
Det gør du blandt andet, fordi NCC er landets mest ISO-certificerede 
entreprenør. Certificeringen sikrer, at du som kunde får sikkerhed 
for, at arbejdsmiljø, kvalitet og miljøledelse er på plads. NCC er 
desuden optaget i kontrolordningen for styret boring, vandlednings- 
renovering, rørsprængning af kloakker.

Tag fat i os
Har du spørgsmål, eller vil du have et konkret tilbud, er du velkommen 
til at ringe eller skrive til os.
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