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Anskaffelse av utblokkingsutstyr
og oppdrag innen dette

Norges største borerigg med 
kapasitet ned til 1500 meter

Startet med gjennomboring 
i 1975



Båsum Boring as
etablert 1952

Norges største borefirma
Båsum Boring AS ble etablert i 1952 og har i dag rundt 60 ansatte fordelt på 2 avdelinger. Hovedkontoret 
er lokalisert på Krøderen i Buskerud som dekker sentrale deler av sør/øst/vest Norge. Båsum boring 
Trøndelag dekker midt Norge og nordover. Dette betyr at Båsum Boring opererer over hele landet.

- Utblokking og inntrekning av nye rør
- Gjennomboring med styring i fast fjell 
- Gjennomboring i kombinasjonsmasser 
- Pressing av Stålrør
- Styrt løsmasse boring
- Fundamentering 
- Sonderingsboringer
- Miljøbrønner
- Levering, sveising av Pe rør og deler
- Levering, fylling av etanol og glycol basert frostsikringsvæsker.



www.basum.no



Presentasjon Utblokking



Hva er utblokking?
Stengene kjøres fra trekkegrop og fram til innføringsgrop med hydraulikk. Rør kan 
være kollapset over kortere strekk. I innføringsgropen kobles skjærekniv og 
blokkerhodet på stengene, etter henges det nye helsveiste PE-røret. 
Utblokkerhodet trekkes så tilbake til trekkegropa. Typisk trekk kraft er 40, 80, 120 
og 250tonn. Behovet for trekk kreftene blir dimensjonert i hvert enkelt tilfelle. Det 
trekkes rett på blokkerhodet slik at PE-røret bak ikke får minimale belastninger. 



Hydraulisk Utblokking

Rullekniv

Stenger Leddstang

Utvider kon

Kobling

Utblokkerhode

Trekkehode for PE rør

Rullekniven kutter det gamle røret, blokkerhodet utvider og gjør plass til det nye røret.
Trekkehodet trekker det nye røret fritt inn.

Utblokking
Rullekniv



Hva kan blokkes ut ?
• Alle typer rørmaterialer, (PVC, asbest, leirerør, betong, 

støpejern, duktile rør, PE, korrugerte rør og nor ledning) 
• Dimensjoner fra Ø1ʺgalv til Ø1000mm eller større….
• Det kreves minimalt forarbeid
• Deformerte rør og lokale kollapser kan forseres
• Reparasjonsmuffe i stål, rørklammer, nye rør (SJK, SJG og 

Stål), løpemuffer av ulike skjøter (Tyton, skrue, Waga, Maksi, 
mega og lignende), samt rørklammer for stikkledninger forseres 
med hjelp av utblokking.

• Det kan trekkes inn flere og større rør i det gamle røret

Stort sett så blir det trukket inn nytt PE rør, men man kan også 
trekke inn nye duktile rør.



….. Kan ekspandere mye i forhold 
til eksiterende ledning



….. Kan blokke SP og OV 
uten store provisoriske 
løsninger



….. Kan trekke inn flere rør i 
samme operasjon  



….. Slipper å «punktere» godt 
opparbeidet jordbruk. 



…… leverer kveilrør av PE 
på opptil  190meter med 
Ø180mm SDR 11



Utblokking av 100 mm duktilt rør 
Og innføring av 180mm SLA rør

Innføring av rør fra kveil



Utblokkings maskinen i 
trekkegropen med bare jord veggen i 
trekkegropen som mothold

Hydraulisk utblokkingsmaskin med
trekkraft på 80 tonn



Hvorfor velge utblokking?
• Den enste renoveringsmetoden som man kan 

oppdimensjonere eksiterende ledning å få et helt nytt 
rør.

• Mindre inngrep i terrenget
• Minimale trafikk forstyrrelser
• Man kan blokke strekninger opp til ca 220 meter. Dette 

gjør at selve renoveringen kan gjøres uten stor 
forstyrrelse for miljøet rundt.

• Selve utblokkingen er svært rask, ca. 100 til 200 meter 
pr. dag.

• Slipper og deponere urene masser fra grøftene eller rør 
som er definert som urene (asbest).

• Økonomi og miljø gevinst ved utblokking



Måling og dokumentasjon 
Normale dokumentasjoner: 
• Mottaksprotokoll
• Sveise protokoll
• Utblokkingsprotokoll 
• Strekk krefter på nytt PE rør 

Dokumentasjoner ut over det normale:
• + evt. TV inspeksjon etter ferdig installert rør
• Foto dokumentasjon av alle sveise vulser



 

Mottakskontroll 
Sveisingen er utført av: 

Firma: Båsum Boring as 
Tlf: 32147820 
Fax: 32147979 
Mail: espen@basum.no 
Kontakt person: Dag Espen Båsum  
         

Byggherre/bestiller  

Sted:  Prosjekt nr:  
Prosjekt/prosjekt 
nr: 

 

Mottaker  Dato:  

Rør:  

Rørtype 1:  Meter:  Fordeling (12m 
eller 6m): 

 

Rørtype 2:  Meter:  Fordeling (12m 
eller 6m): 

 

Rørtype 3:  Meter:  Fordeling (12m 
eller 6m): 

 

Skader:  

Skader:  

Skader:  

Deler: 

El-muffer Dimensjon:  

 

Stk:  

Krager Dimensjon:  Stk:  

Flens Dimensjon:  Stk:  

Andre deler  

 

Dato          Utført av: 



Sveise protokoll

Eksempel på dokumentasjon med bilde av vuls, samt normal sveise 
protokoll. 



Strekk krefter på nytt PE rør

• Hvor mye stedlige massene legger seg på PE røret er det vanskelig å si noe om før man har 
forsøkt et strekk. Da gir en strekk måling på PE røret, viktig informasjon i dette arbeidet



Strekk avlesning på PE røret 
etter utblokking
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Begrensninger



Presentasjon UtblokkingKryssende ledning:



Presentasjon UtblokkingNabo-ledning:



Presentasjon UtblokkingSmal fjellgrøft:



Presentasjon UtblokkingVåre erfaringer:



Båsum Boring as har 
utblokkingsutstyr for alle små og 
store oppdrag

…..prøv da vel!


