
Spesifikasjoner i dette prosjektet
• Innvendig rehabilitering av eksisterende trykkledning (pumpeledning) langs fylkesvei 309.  

Metoden er valgt for å unngå å grave i utfordrende grunnforhold.
• Type rør: Asbestsementrør
• Diameter: Ø300mm
• Lengde: 420 meter

I denne installasjonen bruker vi et PE-rør av merke Compact Pipe. Røret er foldet i en C-form når det blir ført 
inn i den gamle ledningen. Når røret er trukket helt igjennom, tilsettes trykk og varme (damp). Plastmaterialet 
folder seg da ut til sin opprinnelige runde form, og legger seg tett inntil veggene inni den gamle ledningen, 
som et helt nytt/tettilsluttet rør (se video).

Compact Pipe blir produsert i dimensjoner fra DN100 til DN450, med SDR-verdier 17 og 13,6 (fullstrukturell).   
Røret kan bestilles i PE100-kvalitet RC+.

Praktisk info
• Når: Onsdag 16. mars kl 10.30 - 12.30 (cirka)
• Hvor: Smidsrødveien 110, 3120 Nøtterøy, Færder kommune
• Bekledning etter HMS-reglement for anlegg: Synlighetstøy, hjelm,  

egnet skotøy 

På programmet
• Oppmøte fra kl 10.30. Vi byr på noe å spise og drikke.
• Fra klokken 11:  

Befaring på anlegg. Presentasjon av prosjektet og demonstrasjon av  
metoden tettilsluttet rør. Spørsmål og svar om rehabilitering av  
trykkledninger med gravefrie metoder.

Interessert i å komme og se?
Registrerer din interesse for arrangementet på www.olimb.no/demo 
eller gi en tilbakemelding til undertegnede så snart som mulig.

Oppgi ditt telefonnummer ved registrering, slik at vi kan informere deg  
raskt hvis det skulle bli endringer i planene.  

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Irene Fossen 
Kommunikasjonssjef, Olimb Rørfornying AS 
Mob.: +47 416 68 784 | E-post: irene.fossen@olimb.no

Vi inviterer til befaring på anlegg:

Rehabilitering av trykkledning med tettilsluttet rør
Onsdag 16. mars 2022, Nøtterøy/Færder kommune
Olimb Rørfornying AS er underentreprenør for FON Anlegg i et prosjekt hvor Færder kommune skal 
rehabilitere en trykkledning (pumpeledning) Ø300mm med NoDig-metoden tettilsluttet rør.  
Vi ønsker med dette å invitere interesserte som jobber med VA til en befaring på anleggsstedet.

Bilder fra installasjon av tettilsluttet rør Compact Pipe Ø300 mm. 
Lenke til animasjon som viser metoden.

olimb.no/rorfornying
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