«NO DIG»
• Styrt boring i løsmasse
• Horisontal boring i fjell og fylling
• Utblokking
• Rørpressing
• Speilsveising av PE-rør
• Planlegging og prosjektering

Karlsen Anlegg har avtale med Danboring AS i Danmark, den største aktøren
i Skandinavia innen løsmasseboring, se www.danboring.dk
Sammen satser vi sterkt i Norge og vi har over 20 borerigger, fra 3 til 70 tonn
trekkraft. Det er svært viktig å kunne velge riktig størrelse på borerigg i
forhold til jobben som skal gjøres. Vi utfører både korte boringer, under f.eks.
vei, og lange, krevende boringer.

• Boring fra overflaten gir mindre
graving.
• Boring og legging av rør under
elv, jernbane, flyplass, motorvei,
bygninger etc.

• Rørdiameter opptil 1200 mm rør.
• Borelengde inntil 1000 m.
• Boreradius fra 42 m.
• Kort anleggstid.

• Spesielt godt egnet under vei og
jernbane
• Dimensjoner opptil 1200 mm.
• Lengde inntil 100 m.
• Slageffekt opptil 1000 tonn i slaget.
• Ingen fare for setninger.
• Effektiv ved harde morenemasser. Slår inn med åpen front og
massen trykkes/spyles ut.

• Effektiv metode for legging av nytt rør i et eksisterende rør.
• Kan også øke dimensjonen i forhold til eksisterende rør.
• Gunstig dersom det er eternittledning, da den gamle bare blir liggende.
• Lengde inntil 300 m.
• Hydraulisk utblokker med trekkraft på 120 tonn.
• Dimensjoner opptil 630 mm.

• I rent fjell brukes ikke stålrør.
• Dimensjoner opptil 1060 mm.
• Overflaten er uberørt.
• Borelengde inntil 600 m i fjell.
• Fôring med stålrør i fylling.
• Konkuransedyktig i forhold
til tradisjonell grøftesprengning.
• Boregrop ca. lengde 7 m,
bredde 3 m og dybde 1 m
under senter av rør.
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Sveising fra 90 mm og oppover.
Sertifiserte sveisere.
Sertifiserte sveisemaskiner.
Fører sveiselog.
Bruker sveisetelt.

• Over 35 års erfaring fra tradisjonell entreprenørvirksomhet.
• Over 15 års erfaring med «NO DIG».
• Bistår med planlegging for å finne den til enhver
tid riktige metoden med kombinasjonen tradisjonell drift og «NO DIG» teknikk.

«NO DIG»
Karlsen Anlegg AS
Postboks 91 • 4557 Vanse

Mobil: 913 25 200

E-mail: post@karlsenanlegg.no
Web: www.karlsenanlegg.no
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