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 Sammanfattning 
  

 I 

Sammanfattning 

Sänkhammarborrning är en metod som används för att utföra grundläggning med stålpålar. 
Metoden blir allt vanligare i Svenska tätbebyggda miljöer där krav ställs på låg 
omgivningspåverkan. Vid sänkhammarborrning borras ett foderrör av stål ner genom 
jordlagren till avsett djup, oftast till bärkraftigt berg. Foderröret lämnas sedan kvar, armeras, 
gjuts och utgör sedan själva pålen. Borrmaskinen består bland annat av en hammare som 
arbetar nere i hålet och drivs av antingen vatten eller luft. Borrföretagen har ofta tillgång till 
flera olika borrsystem men det saknas ibland underlag och forskning för hur olika borrsystem 
och metoder påverkar mark och omgivning vilket kan skapa en osäkerhet i projekteringsfasen 
och oförutsedda problem i utförandestadiet. 

Sänkhammarborrning anses ha en mindre massförträngande effekt men ger ändå en viss 
omgivningspåverkan både ovan och under mark. I den här studien har omgivningspåverkan 
under mark behandlats. Tre störningskällor har undersökts; vibrationer, uppspolning och 
trycksättning. Syftet har varit att teoretiskt undersöka hur vattendrivet- och luftdrivet 
sänkhammarborrsystem påverkar undergrunden i samband med att stålrörspålar installeras. 
Det har valts att arbeta med utgångspunkt i följande frågeställning: 

• Vilka faktorer påverkar hur stor omgivningspåverkan blir vid sänkhammarborrning? 
• Skiljer sig graden av omgivningspåverkan mellan luftdrivet och vattendrivet 

sänkhammarborrsystem? 
• Vad kan göras för att minimera omgivningspåverkan vid borrningen? 

För att nå syftet har en litteraturstudie och en intervjustudie genomförts. Även två fältbesök 
har gjorts. Litteratur och intervjuer har sedan analyserats med utgångspunkt i de tre nämnda 
fenomenen.  

Resultatet visar att de viktigaste faktorerna som påverkar hur stor omgivningspåverkan blir är 
markförutsättningar, maskinutrustning och utförandet. Vattendriven borrning visar sig löpa 
mindre risk att påverka omgivningen när det gäller uppspolning och trycksättning men om 
borrningen utförs på rätt sätt kan omgivningspåverkan undvikas även vid luftdriven borrning. 
De två borrsystemen har olika slagenergier och slagfrekvenser dock kan inga slutsatser dras 
av hur detta påverkar vibrationsnivåerna. Ett antal åtgärder finns för att minimera 
omgivningspåverkan, det handlar framförallt om att välja rätt borrsystem samt att borrningen 
utförs på rätt sätt. 
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Abstract 

DTH hammer drilling is a method used to drill steel pipe piles for foundation work. This 
method is becoming increasingly common in Swedish metropolitan environments where there 
are requirements on low environmental impact. When drilling with DTH, a steelcasing is 
drilled through the soil layers to a depth, usually to bedrock. The casing is then left in the 
ground, reinforced, molded and will then form the pile. The drill consists among other things 
of a hammer working downhole and is powered by either water or air. Drilling companies 
often have access to multiple drilling systems but are sometimes lacking documentation and 
research on how different drilling systems and practices affect the soil and the environment. 
This may create uncertainty in the planning phase and unforeseen problems in the execution 
stage. 

DTH drilling is considered having a minor effect on the ground compared to other piling 
methods. Still it has a certain environmental influence both above and below ground. This 
study focuses on the environmental impact under ground.  

Three phenomena have been investigated; vibration, winding and pressurization. The purpose 
of this study has been to theoretically investigate how water powered and pneumatic DTH 
drilling system affects the ground formations when installing steel pipe piles. Following 
research questions has been selected to meet the purpose of this study: 

• What factors affect the scope of the environmental impact when drilling with DTH? 
• Does the environmental impact differ between pneumatic and water powered DTH-

drilling?  
• What can be done to minimize the environmental impact when drilling with DTH? 

To reach the objective and answer the research questions, a literature study has been done and 
interviews have been conducted. In addition, two field visits have been made. Literature and 
interviews has been analyzed on the basis of the three phenomena. 

The result shows that the main factors affecting the scale of the environmental impact are 
ground conditions, machine equipment and the drillers performance. Water-powered drilling 
turns out to be at less risk to affect the environment in terms of winding and pressurization but 
if the drilling is performed correctly, the environmental impact is avoided/reduced with air 
driven drilling. The two drilling systems have different impact energies and stroke 
frequencies, however, no conclusions of how this affects the vibration levels in the ground 
can be drawn. A number of measures are available to minimize environmental impact, it is 
primarily about choosing the right drilling system and that drilling is carried out properly. 
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1 INLEDNING 

Med anledning av den alltid pågående och ökande urbaniseringen i Sverige blir behovet av 
bostäder och infrastruktur allt större (Ljungberg et al. 2012). Det byggs och renoveras i 
centrala delar av storstäderna på platser där grundförutsättningarna kan vara besvärliga. Allt 
oftare används borrade stålkärnepålar/stålrörspålar (Pålstatistik för Sverige 2012, 2013) vid 
grundläggning på platser där man ställer krav på låg omgivningspåverkan eller där marken 
inte gör det möjligt för någon annan metod (Bredenberg et al. 2014).  

Borrade pålar är generellt en mer skonsam metod än exempelvis slagna, det kan dock dyka 
upp problem vid själva borrningen. Det kan till exempel handla om vibrationer, uppspolning 
och trycksättning av jordar vilket kan ge upphov till sättningar runt omkring pålen som i sin 
tur negativt påverkar omkringliggande bebyggelse. (Bredenberg et al. 2014) 

Den här studien är ett examensarbete på 16 HP och fungerar som en avslutande och 
examinerande del i Högskoleingenjörsprogrammet med inriktning byggteknik. Studien 
behandlar vatten- och luftdriven sänkhammarborrning, deras påverkan på omgivningen i form 
av vibrationer, uppspolning av jord och trycksättning av jordformationer, samt eventuella 
skillnader i påverkan i specifika jordar de två systemen emellan. Examensarbetet har utförts 
på uppdrag av Hercules Grundläggning AB. 

1.1 Problemformulering 

Borrade stålpålar har funnits på marknaden sedan 60-talet och användandet av 
grundläggningsmetoden har stadigt ökat sedan den först introducerades (Bredenberg, 2010). 
Pålkommissionen räknade med att 202 784 meter stålrörspålar borrades i Sverige 2012 
(Pålstatistik för Sverige, 2013) jämfört med 72 000 meter 2009 (Pålstatistik för Sverige, 
2010). Borrade pålar kan vara ett mer kostsamt alternativ än slagna pålar men är ibland det 
enda alternativet när marken är rik på hinder som block, gamla träpålar och rustbäddar eller 
när man i tätbebyggd miljö önskar en lägre påverkan på omgivningen när det kommer till 
buller, damningsproblem, vibrationer och markpåverkan (Bredenberg, 2010). 

Sänkhammarborrning används oftast för att installera pålarna då det är en mer effektiv metod 
än till exempel topphammarborrning (Instructions for drilled piling, 2003). Idag är 
vattendrivet och luftdrivet system vanligast för sänkborrhammare. I processen att välja 
grundläggningsmetod, och framför allt vilken typ av sänkhammarborrning som skall 
användas vid den aktuella entreprenaden, finns det många gånger en grad av osäkerhet i 
projekteringsfasen (Blumfalk, 2014). Borrföretagen förfogar idag ofta över både vattendrivet 
och luftdrivet system men det saknas underlag och forskning för hur olika borrmetoder 
påverkar mark och omgivning. Det ses därför som relevant att göra en studie på området för 
att öppna upp för en utredning kring ämnet.  
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Tidigare studier har till viss del gjorts kring de problem som kan uppstå, företrädesvis 
uppspolning (Bredenberg et al. 2014). Det finns en viss medvetenhet om trycksättning och 
vibrationer men ämnena ses som relativt outforskade. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att teoretiskt undersöka hur ett vattendrivet- och ett luftdrivet 
sänkhammarborrsystem påverkar undergrunden i samband med att stålrörspålar installeras. 
Vanliga konsekvenser till följd av sänkhammarborrning är sättningar och jorddeformationer. 
Om förståelsen och kunskapen ökar kring varför dessa uppstår kan konsekvenserna undvikas i 
framtiden. 

Målet med studien är att öka kunskapen inom berört ämne och därmed underlätta för 
entreprenörer i valet av system för sänkhammarborrning samt att ligga till grund för framtida 
studier inom området. 
 

1.2.1 Frågeställningar 

För att nå syfte och mål har följande frågeställning formulerats: 

• Vilka faktorer påverkar hur stor omgivningspåverkan blir vid sänkhammarborrning? 
• Skiljer sig graden av omgivningspåverkan mellan luftdrivet och vattendrivet 

sänkhammarborrsystem? 
• Vad kan göras för att minimera omgivningspåverkan vid borrningen? 

1.3 Metod 

För att på ett så grundligt sätt som möjligt besvara frågeställningen har en litteraturstudie 
genomförts. Intervjuer och fältbesök har gjorts för att få en bredare förståelse och för att 
komplettera litteraturen som finns tillgänglig inom området. Litteratur, intervjuer och 
observationer har sedan jämförts och analyserats med utgångspunkt i de tre störningskällorna 
vibrationer, uppspolning och trycksättning. Som tillägg har en datainsamling gjorts där data 
har hämtats från de leverantörer som levererar hammaren för de två olika systemen. Den data 
som har inhämtats har varit viktig för att kunna underbygga de slutsatser och argument som 
har gjorts i analysen. 

1.3.1 Litteraturstudie 

I litteraturstudien har granskade artiklar och rapporter använts. Även en del facklitteratur har 
studerats för beskrivning av jordartsläran, vibrationer och för en allmän beskrivning av 
pålgrundläggning. Som tillägg har även ett urval av handböcker, doktorsavhandlingar och 
examensarbeten studerats. 
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1.3.2 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med representanter för Trafikverket samt entreprenörer, konsulter 
och sakkunniga inom området borrad grundläggning. Intervjuerna har genomförts per telefon 
och via mail. Specifika frågor har ställts med anledning av den intervjuade personens expertis. 
De intervjuade personerna har sedan fått prata och diskutera fritt utifrån aktuella frågor. I 
processen med intervjuerna har det ibland varit nödvändigt att utföra ytterligare intervjuer 
med samma person då följdfrågor har kommit upp i samband med intervjuer med andra 
personer. I de fall där intervjuer har gjorts via telefon har anteckningar gjorts som sedan 
transkriberats och bearbetats till ett sammanfattat material. 

1.3.3 Fältbesök 

Två fältbesök har gjorts. Ett besök har gjorts i Eskilstuna där luftdrivet system användes. Det 
har också gjorts ett besök i Jönköping där vattendrivet system användes. Observationerna har 
gett författarna möjlighet att studera och förstå hur sänkhammarborrning fungerar i praktiken. 

1.3.4 Datainsamling 

En datainsamling har gjorts på två företag, Wassara AB och Atlas Copco AB. Olika värden 
för hammaren i borrsystemet har inhämtats. Värden för vattendriven hammare har erhållits av 
Wassara AB och värden för den luftdrivna hammaren har erhållits av Atlas Copco AB. 
Värden som har inhämtats för hammare: 

Spoltryck(Bar) 
Spolflöde(L/min) 
Borrhastighet(cm/min) 
Varvtal(rpm) 
Frekvens för slagkolv(Hz) 
Slagenergi för slagkolv(J) 

1.4 Avgränsningar 

Studien har begränsats till att undersöka sänkhammarborrning som grundläggningsmetod. 
Sänkhammarborrning används även bland annat inom brunnsborrning och gruvindustri. 
Utifrån detta har följande avgränsningar gjorts: 

• Omgivningspåverkan ovanför marken, t.ex. buller, damm och annat som påverkar 
arbetsmiljön behandlas inte i studien.  

• Omgivningspåverkan i form av förorening av mark, luft och vatten behandlas inte i 
studien. 

• Stålrörspålar utförda med topphammare eller reverse circulation behandlas inte i 
studien. 

• Tyngdpunkten ligger på mikropålar med dimensioner 60-300mm. 
• Endast svenska jordförhållanden beaktas i studien. 
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2 PÅLGRUNDLÄGGNING 

Pålning som grundläggningsteknik har som syfte att föra ner laster från en överbyggnad, 
exempelvis ett hus, till mer bärkraftig mark eller berg. Det används där man bedömer att jord 
inte har tillräcklig bärighet för att belastas av en överbyggnad eller där man beräknat att 
sättningarna i jorden kommer att bli för stora med ytgrundläggning, exempelvis platta på 
mark. Pålning har även visat sig vara en effektiv och ekonomisk metod när man uppför 
konstruktioner i vatten som brostöd, kajer och hamnpirar. Pålar brukar definieras som 
vertikala eller närmast vertikala långsmala konstruktionselement i jord. När man pratar om en 
pålad grundkonstruktion menas ett system av pålar inklusive pålsulor, plattor och balkar som 
ligger ovanpå pålarna. Plattor, sulor och balkar förenar två eller flera pålar och tillsammans 
bildar de en samverkanskonstruktion. (Olsson & Holm, 1993) 

I Sverige och norra Europa har de senaste inlandsisarna 
haft stor inverkan på hur markförhållandena ser ut idag. I 
Sverige ligger stora områden under den högsta kustlinjen 
(HK), det vill säga den gräns till vilken havet nådde i 
samband med den senaste istiden (se figur 1), där 
tusentals år av sedimentering på havsbotten byggt upp 
mäktiga lerlager (SGU, 2014). Dessa områden har 
senare, på grund av landhöjningen, torrlagts och blivit 
beboelig mark som många gånger kräver pålning. 
Landhöjningen har även fört med sig att många sjöar 
torrlagts och bildat torvmarker vilka även de kräver 
pålning. Pålning har även varit nödvändig i områden runt 
vattendrag, sjöar och älvar, som historiskt sett varit 
viktiga att bebygga ur kommunikations- och 
försvarssynpunkt (Olsson & Holm, 1993).  

Till jordar som kräver pålning räknas leror, torv, dy, 
gyttjor, mellanjordar som silt och finsand i deltaområden 
men även löst lagrade friktionsjordar t.ex. i randzoner till 
rullstensåsar (Olsson & Holm, 1993). Jordar och dess 
egenskaper beskrivs närmare i kapitel 4. 

Pålgrundläggning har en lång och gedigen historia. De 
första pålarna var av trä och slogs ner med hejare för 
hand eller med linspel. I slutet av 1800-talet kom slagna 
stålpålar och i början av 1900-talet började betongpålar 
användas. I Sverige är slagna förtillverkade betongpålar vanligast och är även den 
pålningsteknik som i modern tid är mest utvecklad i vårt land. Från USA kom tekniken att 
borra pålar och utvecklades senare i Frankrike, Italien och Österrike. (Olsson & Holm, 1993)  

Figur 1. Högsta Kustlinjen.  

(MSB, 2014) 
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Borrade stålpålar började användas i Norden i början av 60-talet och då i form av 
stålkärnepålar. På 70- och 80-talet utvecklades teknik med slanka stålrörspålar i Sverige. 
Stålrörspålarna användes till en början främst för grundförstärkning men har utvecklats, till 
stor del i Finland, mot större dimensioner och med högre lastkapacitet. Idag görs ungefär en 
tredjedel av all pålgrundläggning med stålrörspålar i Sverige där borrade stålrörspålar står för 
10 % och slagna för 24 %. (Bredenberg, 2010, Pålstatistik för Sverige 2012, 2013) 

2.1 Klassificering 

Pålar kan delas in och klassificeras utifrån fyra olika egenskaper. Dessa är material, funktion, 

utförande och omgivningspåverkan. (Olsson & Holm, 1993) 

2.1.1 Material 

De material som används är trä, betong och stål, där betong är vanligast i Sverige (Olsson & 
Holm, 1993). 2012 var 61 % av alla installerade pålar i Sverige betongpålar, stålpålar 34 % 
och träpålar 5 % (Pålstatistik för Sverige 2012, 2013). 

2.1.2 Funktion 

När det gäller en påles funktion syftar det på 
vilket sätt laster överförs från pålen till jord eller 
berg. Här delar man in pålarna i spetsburna och 
mantelburna pålar, se figur 2. Med spetsburna 
pålar menas pålar som överför lasten via 
pålspetsen till mer bärkraftig jord eller berg. Med 
mantelburna pålar överförs belastningen till 
jordlagren via pålens mantelyta. Detta innebär att 
mantelburna pålar inte står på fast jord eller berg 
utan förlitar sig på friktion och/eller kohesion 
mellan pålens vertikala yta och omgivande jord. 
Mantelburna pålar delas in i friktionspålar och 
kohesionspålar. Friktionspålar är installerade i 
friktionsjord som sand och grus. Kohesionspålar 
är installerade i kohesionsjord som lera och silt. 
Dock kan viss belastning överföras via 
pålspetsen även för mantelburna pålar, som mest 
ca 5-10 % för kohesionspålar och för 
friktionspålar kan det vara en mer betydande del. 
(Olsson & Holm, 1993, Bernander et al. 1984) 

 

 

Figur 2. Pålars olika bärfunktion. 
(Bernander et at. 1982)  
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2.1.3 Utförande 

Pålar har olika utförandesätt. De delas normalt in i slagna, vibrerade, nedpressade, 
schaktade/grävda och borrade pålar (Olsson & Holm, 1993).  

Slagna pålar, vilka vanligtvis är prefabricerade betongpålar, installeras med olika typer av 
hejare som slår ner pålen till avsett djup och är den vanligaste metoden i Sverige. Vibrerade 
eller vibrodrivna pålar drivs ner av en hejare som består av ett eller flera par roterande vikter. 
Vikterna drivs av en motor så att det uppstår en pulserande kraft i hejarens längdriktning 
vilket gör att pålen drivs neråt. Nedpressade pålar utförs med hydrauliska domkrafter som 
driver ner pålarna, ofta med ovanförliggande byggnad som mothåll då metoden främst 
används som grundförstärkning för befintliga byggnader. Grävpålar utförs genom att ett hål 
grävs eller borras och sedan gjuts med armerad- eller oarmerad betong. Om grävpålar 
installeras på stora djup i lös lera eller i friktionsjordar under grundvattenytan kan ett foderrör 
eller en borrvätska behövas för att hålla hålet öppet tills det har gjutits. (Olsson & Holm, 
1993) 

Borrade pålar utförs med topphammar- eller sänkhammarborr och borras även de med ett 
foderrör. Foderröret, till skillnad från installation av grävpålar, utgör ett bärande 
konstruktionselement tillsammans med betongen (Bredenberg, 2010).  

Skillnaden mellan topphammare och sänkhammare 
är, som namnen antyder, vart hammaren angriper, se 
figur 3. Sänkhammarborrning benämns även ibland 
DTH-borrning som är en förkortning för engelskans 
”Down-The-Hole”. Vid topphammarborrning arbetar 
hammaren vid markytan och en del kraft tappas på 
vägen ner till borrkronan, det vill säga spetsen på 
borren. Topphammarborrning lämpar sig således för 
mindre djup och diametrar. Vid 
sänkhammarborrning arbetar hammaren i princip i 
direkt anslutning till borrkronan nere i hålet. Detta 
gör att man utnyttjar energin från slagen i högre 
utsträckning. Sänkhammarborrning blir på så vis mer 
effektiv och hålen blir rakare. (Instructions for 
drilled piling, 2003)  

 

Tekniken för sänkhammarborrning och borrkronesystem är närmare beskriven i kapitel 3.  

Figur 3. Illustration av topphammar- 

och sänkhammarborrning. 

(Instructions for drilled 

piling, 2003) 
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Det finns i regel två olika typer av pålar som borras med sänkborrhammare: stålrörspålar och 
stålkärnepålar. I figur 4 kan tvärsnitt ses för de två olika pålarna. De har båda ett foderrör av 
stål och gjuts med betong. Skillnaden är att stålkärnepålar gjuts med en stålkärna och har på 
grund av detta högre tryck- och dragkapacitet än stålrörspålar (Bredenberg, 2010, Bredenberg, 
2000).  

 
Borrade stålrörspålar beskrivs närmare i kapitel 2.2. 
 
 

2.1.4 Omgivningspåverkan 

Utförandesättet är avgörande för vilken omgivningspåverkan en viss påle ger. Man brukar då 
dela in pålar i massförträngande och icke massförträngande. Slagna och nedpressade pålar är 
massförträngande medan borrade och grävda pålar är icke massförträngande. 
Massförträngande pålar har den egenskapen att de antingen packar eller förskjuter den jord 
som är i direkt anslutning till pålen beroende på om det är en friktions- eller kohesionsjord. 
Principen för icke massförträngande pålar är att samma mängd jord tas upp som motsvarar 
pålens volym och därför sker inte samma packning eller undanträngning av jord. (Olsson & 
Holm, 1993)  

Dock kan utrustningen som pålningen utförs med orsaka omgivningsproblem vilket tas upp 
under avsnittet omgivningspåverkan i kapitel 5. 

 

 

Figur 4. Tvärsnittet till höger visar en stålkärnepåle. De två 

tvärsnitten till vänster visar stålrörspålar. 
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2.2 Borrade stålrörspålar 

Den enklaste formen av en borrad stålrörspåle består av ett stålrör som drivs ned i jorden tills 
berg nås. Röret fylls oftast med betong för att förhindra invändig korrosion samt att öka 
pålens lastkapacitet. Den primära lastbärande delen är dock stålröret. För att öka kapaciteten 
ytterligare kan någon form av förstärkning gjutas in i betongen, t.ex. armeringskorg, 
balkprofil eller ett stålrör. De olika varianterna kan ses i figur 5. (Bredenberg, 2010) 

Borrade stålrörspålar kan i dagsläget utföras med en diameter på 60-1220 mm (Atlas Copco, 
2014, Wassara, 2014), godstjockleken på röret varierar mellan 5-16 mm (Bredenberg, 2010).  
Enligt AMA Anläggning 13 skall mikropålar med dimensioner <300 mm utföras enligt SS-
EN 14199:2005. För dimensioner större än 300 mm tillämpas SS-EN 1536:2010. 

Vid projektering av borrade stålrörspålar finns det möjlighet att beräkna den teoretiskt 
optimala kombinationen av stålsort, rördiameter och godstjocklek vilket kan begränsas av 
lagerhållning och leveranstider samt att borrkronorna tillverkas i vissa bestämda dimensioner 
(Bredenberg, 2010). 

 

Figur 5. Stålrörspålar utförda utan betongfyllnad, med betongfyllnad 

samt med armerad betongfyllnad. (Bredenberg, 2010) 



 Pålgrundläggning 

9 

Borrade stålrörspålar utförs ofta som grundförstärkning i städer vid trånga och 
omgivningskänslig miljö. Det är vanligt att dessa pålar utförs när hinder finns i marken, vilket 
är väldigt vanligt i storstadsmiljö. Även när pålning måste utföras nära ledningar och 
befintliga grundkonstruktioner så lämpar sig borrade stålrörspålar i och med att påverkan av 
marken i form av massundanträngning är betydligt lägre än vid andra pålmetoder. Det lämpar 
sig även att använda borrade stålrörspålar när höga krav ställs på att tidplaner hålls och då 
risken för förseningar i allmänhet är lägre vid borrning. Några faktorer som talar emot borrade 
stålrörspålar är då bergytan ligger djupare än 30 meter eller om bergytan har en väldigt brant 
sluttande yta, samt om det finns hög risk för korrosion i marken, till exempel förorenad 
industrimark. På grund av att borrade stålrörspålar är en relativt kostsam metod så väljs oftast 
metoden endast om andra billigare metoder inte går att utföra på grund av de förhållanden 
som råder. (Bredenberg, 2010) 

När djupa stålrörspålar ska borras krävs skarvning av foderrören. De vanligaste metoder för 
att skarva foderrören är svetsning och gängning. Den absolut vanligaste metoden är svetsning. 
Det blir dock mer och mer vanligt med yttre skarvgänga, mycket på grund av att svetsning är 
tidskrävande samt att det ställs krav på att kontroller ska utföras. En nackdel med yttre 
skarvgängor är att de kan fastna på block som genomborras (Bredenberg, 2010). 
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3 SÄNKHAMMARBORRNING 

Sänkhammarborrning är en borrmetod som ursprungligen har använts inom gruvindustrin, 
olje- och gasindustrin och för brunnsborrning. Tekniken har på senare år modifierats för att 
kunna användas för bygg- och anläggning. (Bredenberg et al. 2014) 

3.1 Sänkhammarborrning – principen 

Tekniken som används för luft- och vattendriven sänkhammarborrning är väldigt lika. Den 
viktigaste skillnaden är spolmedlet. För att förstå principen med sänkhammarborrning krävs 
en introduktion i de fundamentala delar som ingår i systemet. Dessa delar är: 

• Borrigg 
• Borrör 
• Hammare 
• Kompressor/pump 
• Borrkrona 
• Foderrör 

Borriggen är själva maskinen som ger en matningskraft samt en rotation till en inre 
borrsträng. Borrsträngen utgör den invändiga stommen i borren och består av skarvade 
borrör, se figur 6.  

Figur 6. Borrning av pålar med luftdriven sänkhammarutrustning från 

fältbesök i Eskilstuna, april 2014.  
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Borrören överför matning och 
rotation till hammaren. Ett 
drivmedel, vatten eller luft, 
går genom borrören till 
hammaren och genereras av en 
vattenpump vid vattendriven 
borrning eller en 
luftkompressor vid luftdriven. 

Drivmedlet driver en kolv i 
hammaren som skapar en 
slagkraft som överförs till 
borrkronan. I figur 7 och 9 
kan hammare och borrkrona 
ses. Borrkronan är själva 
spetsen på borren och är 
försedd med stift vilka har 
uppgiften att slå sönder jord 
och block/berg. Stiften kan se 
olika ut beroende på vilken 
borrning som skall utföras och 
är antingen ballistiska eller sfäriska, se figur 8. Även borrkronor kan vara utformade på olika 
sätt och beskrivs närmare i kapitel 3.2. Drivmedlet lämnar sedan borrkronan och benämns då 
som spolmedel. Spolmedlet har funktionen att transportera bortborrat material till markytan. 
Det färdas sedan mellan borrör och foderrör på vägen upp till markytan. Foderröret omger 
alltså borrör och hammare och utgör själva stålrörspålen i det här fallet, se figur 6. 

 

Bortborrat jord och berg benämns borrkax. Borrkaxet kan variera i storlek, vikt och form och 
beroende på detta krävs mer eller mindre spolning. Normalt varierar inte vikt/densitet på 
partiklarna så mycket. Partikelstorleken varierar oftare och med större partiklar krävs en högre 
hastighet på spolmedlet. Även variation i form hos partiklarna kräver olika hög hastighet. Det 
är till exempel lättare att transportera en bladformad partikel än en kulformad. Vattenspolning 
kräver mycket lägre spolhastighet än luftspolning för att spola upp borrkaxet, vilket beror på 
att vatten har mycket bättre lyftkraft än luft (Atlas Copco, 2007).  

Flödet ner till hammaren beror på tvärsnittsarean på borröret och spoltryck. Spolhastigheten 
och spolflöde uppåt beror på den spalt eller tvärsnittsarean som blir mellan borröret och 
foderrör. För luftdriven borrning av en 220 mm stålrörspåle bör spaltmåttet vara 35-40 mm, 

Figur 7. Borrör, hammare och borrkrona från fältbesök i 

Eskilstuna, april 2014. 

Figur 8. Stift från Robit. Till vänster ballistiska och till höger sfäriska. (Robit, 2013) 
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vilket motsvarar ett borrör med dimensionen 114 mm. För vattendriven borrning av samma 
stålrörspåle bör spaltmåttet vara 25-30 mm, vilket motsvarar ett borrör med dimensionen 140 
mm. Hastigheten för spolvatten uppströms mellan borrör och foderrör bör minst vara 0,5 m/s 
för att lyfta borrkaxet upp till ytan. För luft bör hastigheten vara minst 16 m/s (Larsson, 
2014).  

Matningskraften från riggen kan ses som den kraft man själv anbringar när man borrar med 
slagborr i väggen hemma. Matningskraft ska inte förväxlas med slagverkstryck från 
hammaren. Rotationen från riggen har som uppgift att vrida borrkronan till ett lämpligt ställe 
för nästa slag. Detta betyder att desto större slagfrekevens är från hammaren desto högre 
rotationshastighet krävs. 

Förenklat kan man säga att kolven i hammaren drivs genom att spolmedlet först trycks in i 
botten av hammaren, vilket trycker upp kolven. Sedan trycks spolmedlet istället in i toppen av 
hammaren vilket då skickar kolven nedåt och skapar ett slag mot borrkronan (Forss, 1999). 
Avgörande för slagkraften/energin från hammaren är drivmedlets flöde och tryck som 
genereras av pump eller kompressor. Flöde kan anges i liter/min och tryck anges i bar. I figur 
9 visas en luftdriven hammare i genomskärning. 

En viktig skillnad mellan vatten- och luftdriven borrning är att det oftast krävs ytterligare 
utrustning och planering för att ta hand om vattnet som återvänder upp med borrkaxet. Ibland 
kan man låta returvattnet rinna rakt ut i omgivande mark eller närliggande dagvattensystem 
men i de flesta fall är returvattnet förorenat av små jordpartiklar. För att rena vattnet kan 
sedimenteringstankar användas, se figur 10. Vattnet kan därefter släppas ut i mark eller 
pumpas ut i till exempel dagvattensystem.  

Det vattendrivna Wassara-systemet är det enda vattendrivna system som finns på marknaden 
idag och har utvecklats av LKAB Wassara AB. Wassara tillverkar en speciell vattendriven 
sänkborrhammare som sedan används tillsammans med något av de andra borrkronesystemen 
som tillverkas av t.ex. Atlas Copco eller Robit. Systemet utvecklades först för borrning i 
gruvor men har senare blivit en mer och mer använd metod för borrning av stålrörspålar. Det 
luftdrivna systemet levereras av bland andra Atlas Copco och Sandvik. Atlas Copco och 
Sandvik har kompletta system med borriggar, kompressorer, hammare och borrkronesystem.  

 

Figur 9. Luftdriven hammare med tillhörande borrkrona. (Atlas Copco, 2012) 
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3.2 Borrkronesystem 

Borrkronan roterar och slår bort jord, berg- och stenmaterial. När man borrar stålrörspålar 
sitter borrkronan fast i det stålrör som ska utgöra pålen. Borrkronan drar på så vis ner röret till 
avsett djup. Borrkronan är den del på borren som anses ha kortast livslängd jämfört med kolv 
och borrör. Den håller ca 120 miljoner cykler och huvudorsaken till att den blir obrukbar är 
att den slits ut snarare än att den plastiskt deformeras eller drabbas av brott (Chiang & Elias, 
1999). Det finns en rad olika borrkronesystem med olika utformade borrkronor för 
sänkhammarborrning. Dessa borrkronesystem kan delas upp i två grupper, koncentrisk 
borrning och excentrisk borrning (Instructions for drilled piling, 2003). 

Koncentrisk borrning 

Vid koncentrisk borrning svetsas en ringborrkrona fast i änden på foderröret innan borrningen 
påbörjas. Ringborrkronan är uppdelad i två delar, en rörlig och en fast del, där den rörliga 
delen har borrskär. När borrningen påbörjas träs pilotborrkronan genom röret för att sedan 
docka fast i ringborrkronan, se figur 11. När det önskade djupet är nått dras pilotborrkronan 
upp igen och ringborrkronan blir kvar, den är då en del av pålen och överför lasten till berget. 
Fördelar med koncentrisk borrning är att hålen blir rakare, möjlighet till tjockare 
godstjocklekar samt att det inte finns någon teoretisk begränsning i hur djupt borrningen kan 
utföras. (Bredenberg et al. 2010) 

Figur 10. Sedimenteringstank för returvatten vid vattendriven borrning, från 

fältbesök i Jönköping maj 2014. 
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Vanliga borrkronesystem för koncentrisk borrning är SYMMETRIX (Atlas Copco), 
ELEMEX (Atlas Copco), ROX+ (Robit).  

SYMMETRIX: är ett koncentriskt borrsystem som utvecklats av Atlas Copco för borrning av 
framförallt stålrörspålar och brunnar. Metoden kan utföras med både sänkborrhammare och 
topphammare. Utformningen av borrkronan varierar beroende på vad som ska utföras. 
Följande beskrivning är från de fall en borrad stålrörspåle drivs med en luftdriven 
sänkhammare. Enligt Atlas Copco kan borrning med Symmetrix-metoden utföras i alla typer 
av markförhållanden i alla olika vinklar till djup djupare än 100 meter. Borrkronan består av 
tre huvudkomponenter; pilotborrkrona, foderrörssko och ringborrkrona, se figur 11. 
Pilotborrkronan borrar ur den centrala delen av hålet och styr själva borrsträngen och är också 
den del som sänkhammaren är kopplad till. Foderrörsskon är den del som svetsas fast på 
foderröret och som man sedan fäster ringborrkronan i. Ringborrkronan har skär och är den del 
som borrar ur det yttersta av hålet, vilket är lite mer än diametern för foderröret. Det finns 
även lösningar där foderrörssko och ringborrkronan fabrikstillverkas som en komponent. 
Vissa modeller för Symmetrix har även så kallade ejektorer. Detta innebär att det sitter 
spolkanaler som sprutar spolmedlet uppåt för att skapa ett sug vid foderrörsänden. (Atlas 
Copco, 2009) 

Figur 11. Borrkrona, typ Symmetrix. (Atlas Copco, 2009) 
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ELEMEX: är ett luftdrivet borrsystem som har utvecklats på senare år av Atlas Copco på 
grund av högre ställda krav på omgivningspåverkan vid jordborrning av stålrörspålar i 
framförallt trång statsmiljö. Det föregående borrsystemet Symmetrix gjordes i första hand för 
borrning i berg. Av den anledningen sprutas luften rakt ut eftersom bergytan behöver mycket 
luft för att rengöras. Elemex-metoden har istället ett hölje runt borrkronan för att omdirigera 
luften så att mindre luft sprutas ut i marken, se figur 12 (Atlas Copco, 2010). Luften sprutas ut 
på sidan av borrkronan och träffar den utskjutande ringborrkronans väggar. Detta skall enligt 

Atlas Copco minska lufttrycket så mycket att man får en effektiv spolning av borrkronans 
framsida samt att mindre luft flyr ut i omgivande mark. I övrig är borrkronan uppbyggd som 
Symmetrix-metodens borrkrona, med en pilotborrkrona, en foderrörssko samt en 
ringborrkrona, se figur 13. (Atlas Copco, 2009) 

ROBIT DTH SF: är ett delvis koncentriskt 
borrkronesystem som lämpar sig för homogena 
jordförhållande som innehåller små mängder block. I 
detta system används ingen ringborrkorna, istället 
skjuter pilotborrkronan ut framför foderröret. Tre till 
sex ”vingar” fälls ut beroende på borrkronans 
diameter, se figur 14. Vingarna gör att ett hål kan 
borras som är något större än foderröret. När avsett 
djup har uppnåtts kan vingarna fällas in och hela 

borrkronan kan återanvändas. Foderrör med 
dimensioner 273-1220 mm kan borras med metoden 
(Robit, 2013). Enligt Mattila (2014) fungerar 
metoden bäst i större dimensioner 600-900 mm på grund av att fler vingar används då, vilket 
gör att det blir jämnare lastfördelning vid borrspetsen. Han påpekar även att metoden lämpar 
sig bäst där mindre hänsyn behöver tas till omgivningen på grund av borrkronans utformning.  

Figur 13. Elemex borrkrona. (Atlas 

Copco, 2010) 

Figur 12. Lufttransport i Elemex. 

(Atlas Copco, 2010) 

Figur 14. Robit DTH SF borrkrona. 

(Robit, 2014) 
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Robit har också borrkronesystem som är mer 
anpassade till jordborrning där högre krav ställs 
på omgivningspåverkan. Exempel på ett av 
dessa system är ROX+. Detta är ett mer 
traditionellt system där en ringborrkrona svetsas 
på foderröret och som sedan en pilotborrkorna 
dockas fast i. Systemet är relativt likt Atlas 
Copcos Symmetrix-system. Utformning av 
Robits Rox+ borrkronan kan ses i figur 15. 

 

Excentrisk borrning 

Vid excentrisk borrning används ingen ringborrkrona istället är borrkronan utrustad med dels 
en pilotborrkrona och dels en rymmare. Rymmaren fälls ut när borrkronan har trätts igenom 
foderröret, detta för att hålet ska bli tillräckligt stort för foderröret. Det går sedan också att 
återanvända hela borrkronan i och med att rymmaren kan fällas in igen, se figur 16. På grund 
av att borrkronan är utformad på det viset måste foderröret drivas ned sista biten för att få 
kontakt med berget när borrningen är klar. För att driva foderröret nedåt under borrningen 
används en slagsko som fästs på insidan av foderröret som sedan borrkronan fäster i och drar 
det nedåt. Om inte slagsko används trycks foderröret istället ned från toppen. Viktigt att veta 
med den excentriska borrmetoden är att det krävs ett högre vridmoment och att metoden kan 
få problem vid brant bergskanter och blockrik mark. Några vanliga borrsystem för excentrisk 
borrning är ODEX (Atlas Copco) och TUBEX (Sandvik). (Bredenberg, 2010, Atlas Copco, 
2008).  

 

 

 

 

Figur 16. Princip för excentrisk borrning. (Atlas Copco, 2008) 

Figur 15. Robit ROX+ borrkrona. 

(Robit, 2014) 
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ODEX: är ett luftdrivet excentriskt borrsystem från Atlas Copco. Borrade stålrörspålar mellan 
89 mm och 273 mm är möjligt att utföra. Borrkronan har en rymmare som är utskjuten vid 
borrning, när det rätta djupet har nåtts så byts rotationsriktning och rymmaren fälls in, se figur 
16. Detta gör att hela borrkronan kan dras upp genom röret för att sedan helt återanvändas. 
Enligt Atlas Copco går det att borra i alla typer av jordar med Odexsystemet (Atlas Copco, 
2008). 

Under 80-talet utvecklades denna metod till något som kallades Ejektorodex. Skillnaden var 
styrningen av returluften och spolkanalernas utformning. Genom att styra returluften genom 
ventilreglerade ejektorer skapades ett undertryck framför foderrörsmynningen. Detta innebar 
att spolmedlet och borrkaxet sugs in i foderröret, se figur 17. (Andersson, 2014) 

Figur 17. Luftström Ejektorodex. 
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3.3 Slagenergier och spoltryck 

När man utför själva borrningen är det framförallt tre parametrar som är viktiga: Slagtryck, 
matning och rotation (Atlas Copco, 2007). Eftersom hammarborrning är sprunget ur 
bergborrning (Bredenberg et al. 2014) finns en rad studier som behandlar borrhammares 
effektivitet och hur spänningsvågor och energier överförs i borr och till berg. Fenomenet har 
studerats sedan 60-talet (Bu et al. 2009) där bland andra Lundberg (1985, 1982, 1973) har 
studerat topphammare och Bu et al. (2009) har studerat sänkborrhammare.  

När man borrar med sänkborrhammare överförs energi via borrstål och hårdmetallstift till 
jorden. Kolven i hammaren kastas framåt och slår på borrkronan. Kolvens rörelseenergi 
övergår till borrkronan i form av en stötvåg. Stötvågen i borrkronan överförs till 
borrningsarbete i kontaktytan mellan stift och jord som höga punktspänningar. Den del av 
energin som inte utnyttjas kommer reflekteras tillbaka upp i borrkrona, kolv och borrör. Hur 
energin distribueras i dessa delar beror på deras massa och geometri. Spänningsvågorna som 
färdas i krona, rör och kolv anses vara elastiska vågor och hur vågorna distribueras i delarna 
är avgörande för hammarens prestation. (Chiang & Elias, 1999) 

När man ökar spoltrycket ökar kolvens slaghastighet. Hur jord och berg reagerar på 
borrningen påverkar både slagenergin och slagfrekvensen. När jord/berg blir hårdare ökar 
slagfrekvensen vilket ger en minskning i slagenergi och vice versa när jord/berg blir mjukare 
(Izquierdo & Chiang, 2004). 
 
Izquierdo & Chiang (2004) har gjort mätningar av hur mycket energi som av en luftdriven 
hammare överförs till berg. För en specifik hammare (Drillco) mättes energier mellan 50-200 
joul/cm3 där 70 % av energin var från hammare, 30 % från rotationen och i det närmaste 0 % 
från matningen.  

I studien har det gjorts en datainsamling av ett antal parametrar från två leverantörer. Två 
luftdrivna system samt ett vattendrivet system har jämförts. De parametrar som jämförts är 
spoltryck, spolflöde, borrhastighet, varvtal, frekvens från slagkolv och energi från slagkolv. 
Resultatet redovisas i tabell 2 under kapitel 5.4. 

3.4 MWD 

Under pågående borrning kan mätning och registrering av borrparametrar göras, det kallas då 
Measurement While Drilling, vilket förkortas MWD. MWD-tekniken är den teknik som 
används vid all sondering, alltså utförandet av mätningar under tiden borrning pågår. 
Tekniken går att använda på många maskiner som används vid grundläggning, bland annat 
tillsammans med sänkhammarborrning. MWD-metoden är en teknik och inte en specifik 
utrustning. (Lundman, 2013) 

Kontinuerligt under borrning mäts borrparametrar som borrhastighet, matningskraft, varvtal, 
spolflöde, tid och håldjup (Riechers, 2012). 
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4 JORDS EGENSKAPER 

En jord är uppbyggd av tre faser, fast fas, 
flytande fas och gasfas. Den fasta fasen utgörs 
framförallt av bergarts/mineral- och lerpartiklar, 
vilka är jordens lastbärande skelett även kallat 
kornskelett. Den fasta fasen kan även utgöras av 
organiskt material som huvudsakligen består av 
växtrester som har förmultnat olika mycket. I 
jorden finns även hålrum i skelettet vilka kallas 
för porer, dessa kan vara fyllda med porvatten 
eller porgas. Det är vanligast att både vatten och 
gas fyller porerna. I figur 18 ses hur partiklarna 
bygger upp ett kornskelett samt hur porerna fylls 
med vatten. (Larsson, 2008) 

Under grundvattenytan är porerna helt fyllda med 
vatten och detta benämns som jordens mättade 
zon. Grundvattnet är normalt i ständig rörelse 
och förekommer i alla terränger men djupet kan 
variera beroende på klimat och geologiska 
förhållanden. I Sverige ligger grundvattenytan 
vanligtvis på någon eller några meters djup. 
(Svensson, 1984) 

Kapillärt bundet vatten finns i zonen ovanför grundvattenytan, det benämns därför som 
markens kapillära zon (Larsson, 2008). Den kapillära zonen beskrivas mer under kapitel 4.2.  

4.1 Klassificering 

Jordar kan delas in och klassificeras på många olika vis. Klassificeringarna grundar sig 
antigen på jordarternas bildningssätt, på deras sammansättning eller på deras tekniska 
egenskaper i olika sammanhang. (Larsson, 2008)  

Sveriges jordarter har präglats av flera nedisningar och isfria perioder under den tidsålder som 
kallas kvartär. Den startade för ungefär 2,5 miljoner år sedan och pågår än idag. Det är 
framförallt den senaste istidens processer som har format Sveriges jordarter. En viktig faktor i 
dessa sammanhang är att isen har bidragit till att jordskorpan har varit nedpressad under lång 
tid. När sedan isen smälte låg stora delar av Sverige under dåtidens havsyta. Den gräns till 
vilken havsytan då nådde som längst benämns högsta kustlinjen(HK). (SGU, 2014) 

Figur 18. Kornskelett med porer, porgas 

och porvatten. (Larsson, 2008) 
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Det talas ofta om glaciala och postglaciala jordarter där glaciala jordarter har bildats av olika 
processer i samband med inlandsisen och dess smältvatten och där postglaciala jordarter har 
bildats genom processer efter isavsmältningen (Jägryd, 2012).  

Som glaciala jordarter kan nämnas morän och jord i rullstensåsar. Morän är Sveriges 
vanligaste jordart och utgör ca 75 % av landytan. Moränen har bildats genom att berget har 
malts ner av isen som sedan avsatts under avsmältningen. Den består ofta av kantigt material i 
en blandning av alla kornstorlekar. Moränen ligger oftast direkt på berget och domineras i 
Sverige av sand och silt. (SGU, 2014) 

Rullstensåsar har bildats genom transport och sortering av jordmaterial i så kallade 
isälvstunnlar. Isälvstunnlarna bildades av smältvatten från isen. Materialet i åsarna består av 
rundade partiklar och är sorterade i skikt med en eller ett fåtal kornstorlekar. Vidare när isen 
smälte avsattes glacial lera långt ut ifrån iskanten och på stora djup. Stora mängder finkornigt 
material sköljdes ut via isälvstunnlar och sedimenterade till mäktiga ler- och siltlager. 
Landhöjningen, som blev en följd av att jordskorpan varit nedpressad, gjorde att land och öar 
började stiga ur havet. Dessa öar och landområden utsattes sedan för vågsvallning och 
erodering vilket bidrog till att de postglaciala jordarterna bildades. (Jägryd, 2012) 

En indelning efter jordas bildningssätt görs i tre huvudgrupper, mineraljord, organisk jord och 
kemisk jord. Mineraljord är den klart dominerande jordartsgruppen i Sverige. Två av de 
viktigaste faktorerna för en mineraljords mekaniska egenskaper är kornstorleken och 
kornfördelningen. Utöver det kan sedan andra klassificeringar göras efter olika egenskaper 
som t.ex. tjälfarlighet, sensitivitet och relativ lagringstäthet. Indelning efter kornstorlek kan 
ses i figur 19. (Larsson, 2008) 

När jordar delas in efter kornfördelning talas det framförallt om månggraderade och 
ensgraderade jord. Dessa beräknas utifrån siktkurvor som gjorts på prover av marken. En 
ensgraderad jord benämns även som sorterad jord och är en jord som domineras i princip av 

Figur 19. Kornstorleksgradering. (Larsson, 2008) 
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en kornfraktion. De ensgraderade jordarna är oftast ett sediment, exempelvis lager av sand 
och grus. En månggraderad jord kan också benämnas som välgraderad eller osorterad jord. I 
dessa jordar är de flesta kornfraktioner representerade, ett exempel är Morän. (Larsson, 2008) 

Jordarna kan också delas in efter sammanhållningen mellan kornen, man talar då om 
friktionsjord, mellanjord och kohesionsjord (Larsson, 2008).  

Till friktionsjordar hör de grovkorniga jordarterna; sand, grus, sten och block. En 
friktionsjord kan bestå av en blandning av dessa jordarter och även innehålla mindre partiklar 
men de dominerande kornfraktionerna ska vara större än 0,063 mm. I dessa jordar byggs 
hållfastheten framförallt upp av friktionen mellan partiklarna. Förenklat kan man säga att 
hållfastheten för en friktionsjord står i direkt proportion till normaltrycket mellan partiklarna 
och saknar draghållfasthet. (Hansbo, 1975)  

Mellanjord utgörs av den finkorniga jordarten silt (0,002-0,063 mm). I silt byggs hållfastheten 
upp av både friktionen mellan kornen men också av kohesionen, det gör att 
hållfasthetsmässigt kan den ses som ett mellanting mellan friktionsjordarter och 
kohesionsjordarter. (Hansbo, 1975) 

Till kohesionsjordar räknas de finkorniga jordarterna, framförallt lerjordarter men även de 
organiska jordarterna (Hansbo, 1975). Skjuvhållfastheten för dessa jordarter byggs framförallt 
upp av kohesion men de kan även ha en viss draghållfasthet (Hansbo, 1975). Kohesionen 
utgörs av vidhäftningskrafter mellan de väldigt små partiklar som finns i jordarna och medför 
att jordpartiklarna häftar samman och bildar större stycken (Jägryd, 2012). När större stycken 
av kohesionsjord glider iväg uppstår ett skred (Jägryd, 2012). I Lerlagren kan det också finnas 
små lager av silt (Jägryd, 2014) 

4.2 Geotekniska egenskaper 

De geotekniska egenskaperna för ett jordmaterial påverkas mycket av sambanden mellan 
volymen av fast massa, porvatten och porgas. Det finns en rad olika storheter som uttrycker 
det sambandet, t.ex. portal, porositet, vattenkvot, vattenmättnadsgrad, densitet och tunghet. En 
jords geotekniska egenskaper påverkas mycket av kornstorleksfördelningen och formen på de 
enskilda partiklarna i en jord. (Larsson, 2008) 

Jordens vattenkvot och vattenmättnadsgrad är två viktiga parametrar för dess geotekniska 
egenskaper. Vattenkvoten beskriver förhållandet mellan vattnets massa och fasta fasens massa 
och vattenmättnadsgrad beskriver hur stor del av porvolymen som är fylld med vatten. Om 
förändring av vattenkvoten sker kommer också konsistensen ändas, framförallt för omrörda 
finkorniga jordar. Vattenkvot och vattenmättnadsgrad påverkas av jordens permeabilitet och 
kapillaritet. (Larsson, 2008) 

En jords permeabilitet beskriver jordens förmåga att släppa igenom vatten, hög permeabilitet 
innebär att vattnet släpps igenom enkelt, exempel på jord med hög permeabilitet är grus. I den 
kapillära zonen påverkas vattenkvoten i marken av det kapillärt bundna vattnet. Hög 
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kapillaritet innebär att den kapillära zonen är stor. Både jordens permeabilitet och kapillaritet 
beror på kornens storlek eftersom de påverkar hur stora porerna är och hur stor den totala 
porvolymen blir. Är porerna små är kapillariteten hög och permeabiliteten låg eftersom då 
binds vattnet lättare i porerna vilket också gör att vattengenomsläppligheten blir lägre. 
(Larsson, 2008) 

På grund av kornens storlek så har friktionsjordar hög permeabilitet men inte särskilt hög 
kapillaritet (Hansbo, 1975). När det kommer till mellanjordar så har generellt sett silt låg 
permeabiliteten men det kan variera. Finsilt ligger nära lera och har mycket låg permeabilitet 
medan grovsilt i vissa fall kan beräknas som fridränerande. Detta gör också att kapillariteten 
för silt är hög (Larsson, 1995). I kohesionsjordar är porerna väldigt små vilket gör att 
kapillariteten är teoretisk mycket hög men oftast i praktiken obefintlig på grund av att vattnet 
är så hårt bundet till de ytterst små lerpartiklarna. Permeabiliteten i en kohesionsjord är 
mycket låg (Hansbo, 1975). 

4.3 Geotekniska undersökningar 

Syftet med geotekniska undersökningar är att klarlägga jord- berg- och 
grundvattenförhållandena på en plats eller i ett närområde samt bestämma egenskaperna hos 
jord, berg och grundvatten. Undersökningarna är en viktig del i projekteringen inför en 
byggnation för att bedöma vilket grundläggningssätt som skall användas. Till en början 
undersöks befintliga kartor och flygbilder och eventuellt inspekteras tidigare utförda 
undersökningar. Därefter utförs mätning och undersökning i fält med ett antal olika metoder 
samt att jordprover tas för närmare undersökningar i laboratorium. De 
fältundersökningsmetoder som tillämpas är vanligtvis olika typer av sondering och 
provtagning. (Bergdahl, 1984) 

Sondering innebär neddrivning av en spetsförsedd stång där motståndet registreras som 
arbetet för varje 0,2 m sjunkning, till exempel slag/0,2 m eller halvvarv/0,2 m. Genom 
sondering erhålls information om jordlagrens mäktighet och relativa fasthet samt djupet till 
“fast botten” eller berg. Man skiljer på två olika typer av sondering: statisk och dynamisk 
sondering. Statisk sondering innebär att stången drivs ner av ett statiskt tryck eller vikt och 
har traditionellt använts för att klarlägga jordlagerföljdens relativa fasthet i lösare jordar (lera, 
silt, sand och grus). Vid dynamisk sondering drivs stången ner genom slag från en hejare och 
har traditionellt använts för att bedöma fastheten i fastare jord såsom grus och morän samt att 
bestämma djupet till ”fast botten”. Vid bedömning av friktionsjords relativa fasthet ger 
hejarsond (dynamisk) de mest relevanta värdena i grusig-stenig jord medan spetstrycksond 
och viktsond (statisk) ger de rikaste värdena för siltig jord. För sand ger de båda metoderna 
likvärdiga resultat och i tabell 3 visas hur de klassificeras. I tabell 3 visas även en jämförelse 
mellan resultat från hejarsondering (HfA) och viktsondering (Vim) i sand och deras samband 
med jordparametrarna friktionsvinkel och elasticitetsmodul. (Bergdahl, 1984) 
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Ibland kan fastare jordlager överlagra lösare jordlager. Exempel på detta är så kallade 
moränflottar vilka kan finnas inlagrade i såväl ler- som friktionsjord. Även i närheten av 
grusåsar och moränryggar kan ofta steniga skikt av svallad jord förekomma över lös sand och 
lera. Ett annat fenomen är att block påträffas på ett grundare djup än förväntad fast botten. 
Ofta sker sonderingen till stoppnivåer enligt angivna kvalitetskrav eller till den gräns då 
metodens neddrivningsförmåga har uppnåtts. Har man då misstanke om att ”fast botten” ej 
har nåtts, på grund av ovan beskrivna fenomen, kan tyngre utrustning krävas eller att en ny 
sondering görs. (Bergdahl, 1984) 

Provtagning görs för klassificering av jord och för närmare undersökningar i laboratorium. 
Man skiljer på tre olika kvaliteter på proverna: ostörda prover, störda prover och omrörda 
prover. Vid ostörda prover har jorden kvar sin struktur och mekaniska egenskaper vilket krävs 
för att undersöka jord med avseende på hållfasthet och deformationsegenskaper. Ostörda 
prover görs med fördel i kohesionsjordar. Vid störda prover har jorden kvar sin struktur men 
de mekaniska egenskaperna har förändrats. Ostörda prover görs för att bestämma jordart samt 
för laboratorieundersökningar med avseende på kornstorlek, plasticitet, tjälfarlighet och 
vattenkvot. För omrörda prover har såväl struktur som mekaniska egenskaper förändrats. Med 
omrörda prover kan jordart bestämmas samt att kornstorlek, plasticitet, tjälfarlighet och 
vattenkvot om jorden i provet är homogen. (Bergdahl, 1984) 

Vid grundvattenmätningar bestäms trycket eller trycknivån hos grundvattnet (porvattnet) i 
jorden på ett visst djup under markytan. Det kan finnas flera grundvattensystem i en 
jordlagerföljd med skikt av tätare jord. Om så är fallet måste mätning ske på flera nivåer. Det 
är därför viktigt att man bestämmer jordprofilen med sondering först så att representativa 
mätnivåer kan väljas. (Bergdahl, 1984) 

 

Tabell 1. Sonderingsvärden i sand.(Bergdahl, 1984) 
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Som tillägg kan in situ-provning göras vilket innebär att man direkt i jorden på ett eller annat 
sätt bestämmer dess egenskaper t.ex. hållfasthet eller deformationsegenskaper. Exempel på 
sådan provning är vingförsök för att bestämma skjuvhållfasthet hos kohesionsjord. (Bergdahl, 
1984) 

Enligt Bredenberg (2010) är det viktigt att bedöma jordarter, jords egenskaper och 
grundvattennivåer för att kunna avgöra hur lämplig en stålpåle är med avseende på: 

• Drivbarhet och lämplig borrutrustning. 
• Risk för uppspolning av finjord. 
• Risk för förhöjda portryck. 
• Förekomst av artesiskt vattentryck. 
• Buller och vibrationer. 
• Risk för kollision med ledningar och andra pålar. 
• Geoteknisk bärförmåga för mantelburna pålar. 
• Pålars beständighet. 

De geotekniska förundersökningskraven för stålpålning omfattar: 

• Bergets läge. 
• Bergkvalitet (tryckhållfasthet, E-modul, sprickor, strykning, stupning, slag). 
• Kärnprover tas upp och provas, om tryckhållfasthet och E-modul skall bestämmas 

genom provning. Detta utförs dock endast i speciella fall, exempelvis i bergarter där 
tidigare erfarenhet av stålpålar saknas. 

• Jordlager (jordarter, mäktighet, densitet, skjuvhållfasthet, korrosivitet). 
• Grundvattenförhållanden. 
• Borrningshinder i mark, exempelvis befintliga ledningar. 
• Angränsande byggnaders och anläggningars tillstånd och grundläggningssätt. 

 (Bredenberg, 2010) 
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5 OMGIVNINGSPÅVERKAN 

Stålrörspålning med sänkborrhammare brukar användas med motiveringen att det ger en låg 
omgivningspåverkan jämfört med exempelvis slagna betongpålar eller vibrodrivning och 
ibland ställs krav från beställare och konsulter att pålningen skall utföras med 
sänkhammarborr. Ibland ställs även krav på vilket system och spolmedel som skall användas 
vid den aktuella borrningen. Ett exempel är vid byggandet av Citybanan (Fatbursparken, 
Stockholm) där krav ställdes på en vattendriven borrning (Wassara, 2014). Det finns dock 
ändå en rad tänkbara och oönskade konsekvenser när man utför en sänkhammarborrning och 
Bredenberg (2010) nämner ett antal störningskällor som skall beaktas i samband med 
sänkhammarborrning. Dessa är: 
 

• Uppspolning av jord 
• renspolning av rör eller berghål  
• sättningar i omgivningen vid förekomst av löst lagrat friktionsmaterial, t ex i grusåsar  
• vibrationer 
• dammstoft 
• förorening av vatten, jord, luft  

I den här rapporten har vibrationer, uppspolning och trycksättning undersökts närmare och 
fenomenen beskrivs i kapitlen 5.1 - 5.3.  

Det finns i dagsläget få oberoende tester och mätningar utförda för sänkhammarborrning i 
jord och kunskaper om vilken metod som passar bäst grundar sig till stor del på erfarenheter 
från tidigare närliggande projekt, utredningar av geologiska förutsättningar och geotekniska 
undersökningar (Bredenberg, 2010). Richers (2012) har i ett examensarbete utfört tester i 
grusig sand där vattendriven sänkhammarborrning jämfördes med hydraulisk 
topphammarborrning. Syftet var att undersöka hur omgivande jord påverkas längs borrhålet. 
Ett antal foderrör borrades ner till ett specifikt djup, sedan utfördes schaktning längs rören för 
en okulär inspektion samt att ett antal parametrar mättes under borrningen. Resultaten visade 
där att den vattendrivna sänkhammarborrningen hade en klart mindre påverkan på omgivande 
jord och hade en högre genomsnittlig penetrationsgrad jämfört med topphammarborrning. 
Bredenberg et al. (2014) visar en jämförelse som har gjorts mellan Elemex-systemet och 
vanlig konventionell sänkhammarborrning i ett kvarter på Södermalm i Stockholm. Där har 
sjunkningar inne i källarutrymmen mätts efter att foderrör installerats med de olika 
borrmetoderna. Marken bestod av från ytan fem meter fyllning, delvis löst lagrad, sedan lös 
lera som vilade på mäktiga lager löst lagrad sand. Elemex-metoden visade sig ge klart mindre 
sjunkning än den vanliga konventionella borrningen.  

I en rapport, utgiven 1982 av det tidigare aktiva Byggforskningsrådet, redovisas även tester 
utförda med den då nya metoden Ejektorodex som är en luftdriven metod. Testerna var 
beställda av Riksantikvarie och syftet var att undersöka hur borrmetoden påverkade jorden 
längs borrhålet vid borrning i kulturlager. Vid utförandet borrades ett antal foderrör ned till ett 
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visst djup för att sedan schaktas och inspekteras. Resultatet visade att varken brott eller 
störningar i jordstrukturen kunde konstateras. 

Inverkande faktorer 

Man inser snabbt hur komplext det är att göra en bedömning av hur en viss borrmetod 
kommer att påverka omgivningen då varje projekt är en unik kombination av många faktorer. 
Head och Jardine (1992) har i sitt arbete med markvibrationer vid påldrivning satt fingret på 
fyra faktorer som spelar in vid bedömningen av hur en pålning påverkar omgivningen och då 
främst med tanke på vibrationer. Dessa faktorer kan med fördel appliceras på 
sänkhammarborrning då pålningsmetoderna i flera avseenden påminner om varandra. Dock är 
den allmänna uppfattningen att påldrivning har avsevärt större omgivningspåverkan än 
sänkhammarborrning. Faktorerna som nämns är:  

• pålningsutförandet 
• pålen  
• markförutsättningar     
• omgivande byggnader   

I pålningsutförandet ingår vilken typ av maskin och system som används och vilken energi 
som alstras av densamma. Det finns, som nämnts tidigare, olika maskiner och system för 
sänkhammarborrning och systemen ger olika energipåslag och spolflöden. Även tidpunkt för 
utförandet är viktigt att beakta. Pålen har också en inverkande roll då den kan variera i 
tjocklek, längd och typ. Markförutsättningarna får räknas som en utav de största och 
viktigaste faktorerna vid en pålgrundläggning och eftersom varje plats är unik så innebär det 
unika förutsättningar när det kommer till jordtyper och deras geotekniska egenskaper, 
jordlagerföljd och kornstorleksfördelning, oregelbundenheter i jorden så som block och 
gammal grundläggning samt hur grundvattensituation ser ut. Omgivande byggnader kan vara 
mer eller mindre känsliga för påverkan. Byggnaders ålder och tillstånd, konstruktion och 
material, pågående sysselsättning i byggnaden, läge i förhållande till borrningen och vilken 
typ av grund byggnaden står på är här viktiga saker att ta med i bedömningen.  

Om endast den inverkan som sänkhammarborrning av stålrörspålar har på omgivande jord 
beaktas, har Bredenberg (2010) tagit fram följande tre avgörande faktorer: 

• jord- och grundvattenförhållanden på arbetsplatsen 
• använd maskinutrustning för borrningen 
• aktuellt arbetsskede   

 
 
 
 



 Omgivningspåverkan 

29 

5.1 Vibrationer 

Allmänt 

Vibrationer har under senare år blivit ett högintressant ämne när det kommer till 
omgivningspåverkan. I dagens samhälle används vibrationskänslig teknik i hem och arbete 
och det byggs med allt lättare och mer hållfast material som blir känsliga för vibrationer från 
närgående trafik och byggverksamhet. Byggverksamheten sker numera oftare i redan 
bebyggda områden och högre krav ställs från människor och myndigheter på låg 
omgivningspåverkan. (Möller, 2000)  

Byggnadsverksamhet, och då i det här fallet sänkhammarborrning, ger upphov till vibrationer. 
Vibrationerna fortplantar sig från vibrationskällan genom omgivande jordlager till 
närliggande byggnader. Vibrationsproblemen kan delas upp i aktiva och passiva. Aktiva 
vibrationsproblem räknas till det som inträffar vid och i närheten av vibrationskällan. och där 
passiva vibrationsproblem är det som orsakas av en på avstånd belägen vibrationskälla 
(Massarsch, 1984).  

Man kan också dela in vibrationsproblem i vibrationer som gör att jorden packas och ger 
upphov till sättningar, och vibrationer som för den delen inte påverkar jorden på ett avgörande 
sätt utan där vibrationerna sammanfaller med byggnadens egensvängning (Flygare, 2012). 
Flygare (2012) nämner att byggnaders egensvängning ligger oftast omkring 8-10 Hz och 
pålningsarbete kan ha sina största energimängder i husets spektra. Skador på byggnader på 
grund av vibrationer uppstår först i de delar av husen där det redan finns försvagningar, till 
exempel skarvar, materialövergångar, kring öppningar som dörrar och fönster. Vibrationer 
kan även direkt påverka människorna i omgivningen, detta har dock inte studerats närmare i 
denna studie. 

Vibrationer och dess utbredning i mark 

En vibration är en fram- och återgående 
svängningsrörelse kring ett jämviktsläge 
(Möller, 2000). Det som är mest avgörande 
för hur svängningar utbreder sig i 
undergrunden är jord och bergs dynamiska 
egenskaper. De viktigaste dynamiska 
egenskaperna för jord är 
vågutbredningshastighet, Poissons tal och 
materialdämpning (Massarsch, 1984). 
Poissons tal är en materialkonstant som 
anger hur ett material reagerar när det 
trycks ihop eller dras ut. En 
vibrationsrörelse kan se olika ut beroende 
på vibrationskällan. Möller (2000) nämner 
tre olika vibrationsrörelser; sinusvibration, Figur 20. Olika vibrationsrörelser. (Möller, 

2000) 
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transient vibration och brusvibration, se figur 20. Sinusvibrationen är den enklaste formen av 
vibration och rörelsen brukar beskrivas som harmonisk med jämn amplitud. En transient 
vibration inleds med hög intensitet och dör sedan ut under en kortvarig varierande svängning. 
Brus kan ses som sammansatta sinusvibrationer eller sammansatta transienta vibrationer.  

För vibrationer i mark kan två olika typer av vibrationsvågor nämnas: Volymvågor och 
ytvågor. Volymvågor, som benämns P-vågor och S-vågor (tryckvågor och skjuvvågor), 
uppstår vid pålspetsen och mantelytan på pålen/borren och breder ut sig i jorden med en 
sfärisk form, se figur 21. Ytvågor benämns R-vågor (Rayleighvågor) och uppstår vid 
markytan och breder ut sig likt ringar på vattenytan efter att man har kastat en sten i vattnet 
(Möller, 2000). När pålen eller borren är en bit ner i marken kommer volymvågor bildas vid 
borrspets/pålspets och pålens mantelyta och stiga upp till ytan. Vid ytan reflekteras de och blir 
till ytvågor (Olsson & Holm, 1993). De vibrationer som uppkommer nära vibrationskällan 
anses utgöras av både volymvågor och ytvågor medan de vibrationer som uppkommer längre 
bort från källan anses utgöras av endast ytvågor (Massarsch, 2004, Whenham, 2011, 
refererade i Deckner, 2013). 

Sammanfattningsvis kan sägas att olika vågor alstras (P-S-R-vågor) från en vibrationskälla 
och breder ut sig och avtar med avståndet från källan beroende på jordens geometriska 
dämpning och materialdämpning. Den geometriska dämpningen syftar på hur vibrationer 
avtar med avståndet från vibrationskällan. Jordens materialdämpning kan beskrivas som när 
mikrovågor absorberas av vatten i en mikrovågsugn och blir till värme (Möller, 2000). 
Materialdämpningen skiljer sig mellan olika jordar (Head & Jardine, 1992).  

När vibrationsnivåer mäts görs det ofta med geofoner eller accelerometrar. Både volymvågor 
och ytvågor kan mätas. Uppmätta vibrationer anges i vertikal svängningshastighet (mm/s), det 

Figur 21. Utformning av olika vibrationsvågor i mark med 

vibrationskälla vid markytan. (Möller, 2000) 
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vill säga, i den hastighet som en partikel rör sig vertikalt när den utsätts för en vibration 
(Flygare, 2012).  

Markens tillstånd spelar en viktig roll för hur vibrationer utbreder sig i jorden. Styv och tät 
jord överför vibrationer lättare än lösa mjuka jordar. Styva, täta jordar anses ha högre 
motstånd än lösa, mjuka jordar, därför kan mer energi omvandlas till vibrationer eftersom 
mindre energi går åt att driva pålen neråt. Detta innebär även att närvaron av hårdare jordlager 
i jordprofilen underlättar för vibrationer att överföras enklare med högre vibrationsnivåer som 
resultat. (Deckner, 2013) 
 

Vibrationer från sänkhammarborrning 

Det finns närmast ingen litteratur som behandlar vibrationer alstrade av sänkhammarborrning. 
Dock finns mycket litteratur som beskriver vibrationsproblem och hur man beräknar 
vibrationer som kommer av pålslagning och av vibrodrivna pålar och spont.  

Vibrationer från sänkhammarborrning anses i allmänhet ha låga värden. Dock kan man 
behöva mäta vibrationerna om borrning sker intill vibrationskänsliga byggnader (Finnish 
Road Administration, 2003). I närheten av borrmaskinen brukar värdet för ytvågor vara 
omkring 2,5 mm/s (Bredenberg, 2010). 

Idag tillämpas standarden Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i 

byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning SS 25211 för pålning. 
Denna standard behandlar dock enbart primär vibrationsskada på byggnader och inte skada 
till följd av markrörelser i samband med markarbeten. Detta belyser Massarsch (2013) i en 
artikel där han menar att standarden är ur geoteknisk synvinkel otillfredsställande eftersom 
helt skilda jordarter såsom lera, sand morän förs samman i en och samma grupp. Massarsch 
(2013) belyser att man ibland glömmer bort att ta i beaktning hur själva undergrunden 
påverkas och påpekar att det inte är ovanligt att skador på byggnader orsakas av sättningar 
som uppstår genom packning av löst lagrad silt, sand och grus. Lacy och Gould (1985) anger 
även att vid exempelvis pålslagning har sammanpackning av friktionsjord inträffat redan vid 
vibrationer mellan 2,5-5 mm/s, det vill säga vid lägre nivåer än de vibrationsnivåer som 
skadar byggnader. 

Sättningar på grund av vibrationer inträffar oftast i friktionsjord. Den vertikala svängningen 
(vibrationen) gör att jorden sammanpackas. Ensgraderad jord är mer sättningsbenägen än 
månggraderad jord. Detta beror på att ensgraderad jord övervägande består av korn som är av 
samma storlek vilket ökar risken för att jorden sammanpackas jämfört med i jordar där 
kornstorleken är jämnare fördelad på olika storlekar. Sättningar kan också inträffa i finkornig 
jord som överlagrar grovkornig jord då den kan “strila” ner i den grovkorniga jorden. (Olsson 
& Holm, 1993) 
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5.2 Uppspolning 

Uppspolning är något som alltid sker vid borrning med sänkhammarborrning efterhand som 
material skärs loss under borrningen. Det materialet måste sedan transporteras upp till 
markytan. Problemet uppstår då jordvolymen som transporteras upp är väsentligt mycket 
större än pålens teoretiska volym. (Bredenberg et al. 2014) 

För att transportera borrkaxet upp till markytan krävs en uppåtriktad hastighet, vilket kan fås 
genom att skapa en ejektorverkan med hjälp av att spolmedlet sprutas uppåt inne i röret. Detta 
gör att ett undertryck uppstår vid änden av borrkronan och en uppåtriktad strömning skapas i 
foderröret. Materialet kommer då sugas in i foderröret för att sedan transporteras upp till 
markytan. (Bredenberg et al. 2014)  

I de fall då luft används som 
spolmedel och borrning sker 
under grundvattenytan 
kommer luften att stiga uppåt 
och skapa en uppåtriktad 
strömning i vattnet. Det gör att 
hastigheten blir större i röret 
vid rörspetsen jämfört med 
omgivningen utanför röret. 
Anledningen till det är att 
hastigheten är noll på längre 
avstånd från röret. Eftersom 
att hastigheten är större i röret 
kommer även trycket där vara 
lägre jämfört med 
omgivningen. På grund av 
tryckskillnaden skapas en 
strömming mot rörspetsen, se 
figur 22. Det kan i sin tur leda till att en stor mängd jordpartiklar sugs in från omgivande 
jordlager och som därmed gör att för mycket material spolas upp. (Bredenberg et al. 2014) 

Om det spolas upp en för stor mängd material finns en stor risk för sättningar. Det är störst 
risk för “sugeffekten” i finkorniga jordar på större djup under grundvattenytan. Tester har 
gjorts där borrningen medvetet har utförts oförsiktigt. Det visade sig då att tio gånger mer 
material spolades upp jämfört med rörvolymen. Om luften trycks ut utanför röret kan en 
uppåtriktad förflyttning av jordmaterial utanför röret ske. I vissa fall kan även effektivtrycket 
minska, vilket kan ge ökad risk för skred. (Bredenberg et al. 2014) 

Det är viktigt att inte ta upp mer material än volymen på pålen och även att inte ta bort mer 
vatten än det som tillsätts vid borrningen. Om luften som används vid borrningen inte 
kommer upp genom foderröret måste borrningen avbrytas. (Instructions for drilled piling, 
2003) 

Figur 22. Undertryck vid rörspetsen. (Bredenberg et al. 2014) 
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Den överskottsvolym som spolas upp då sugeffekten uppstår ger sättningar på markytan. Det 
kan sedan leda till att byggnader, ledningar och liknande får sättningsskador. Det är viktigt att 
borrarna är uppmärksamma på detta fenomen och att de avbryter borrningen när det uppstår. 
Om fenomenet uppstår kan borrningen modifieras t.ex. genom användning av spolskum 
(Bredenberg, 2010).  

5.3 Trycksättning 

Med trycksättning av marken menas det som uppstår då spolmedlet lämnar borrkronan och 
möter jorden. Hur mycket av spolmedlet som når marken beror på borrkronans utformning. I 
vissa fall vänder en del av spolmedlet innan det lämnar borrkronan och i vissa fall sprutar allt 
spolmedel ut i marken. Vissa borrkronor är utformade för bergborrning, därför spolas allt 
spolmedel ut från borrkronan för att då kunna spola rent bergsväggen för att få med allt 
material upp till ytan. När spolmedlet har lämnat borrkronan går det via spolkanaler in i 
foderröret. Om spolkanalerna täpps igen kommer spolmedlet istället att leta sig den lättaste 
vägen upp till markytan. Detta kan ge konsekvensen att luften flyr ut i mark vilket sin tur kan 
orsaka att marken på ett avstånd från borren trycks upp. 

Enligt Instructions for drilled piling (2003) ökar fenomenet med att spolmedlet flyr ut i 
omgivande mark i lösa ensgraderade jordlager, i mjuka finkorniga jordlager och vid gränser 
mellan jordlager.  

I de fall då spolkanalerna täpps igen kan försök göras att rensa dem genom att öka spoltrycket 
till max och sedan justera rotations- och matningskraft. Om inte kanalerna lyckas rensas 
måste pilotborrkronan lyftas upp ur röret och rensas. (Instructions for drilled piling, 2003) 

5.4 Jämförelse - vattendriven respektive luftdriven borrning 

Som en del i arbetet har en tabell tagits fram för att på ett översiktligt sätt redovisa skillnader 
mellan vattendriven- och luftdriven borrning. En tabell skickades ut till två leverantörer, 
Wassara och Atlas Copco. Tanken var att jämföra olika parametrar som spoltryck, spolflöde, 
returspolmedel, slagenergier och frekvenser samt undersöka värdenas skillnader i olika jordar. 
Resultatet redovisas i tabell 2. Slagenergier och frekvens fick inte redovisas på grund av 
sekretess. Det var även svårt för leverantör att redovisa vad de olika systemen har för värde i 
olika jordar. Det var en önskan inledningsvis att få ut värden för friktionsjord, mellanjord och 
kohesionsjord. De värden som erhölls var generella värden med utgångspunkt i bergborrning.  
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Tabell 2. Erhållna värden för olika hammare från leverantörer. 

RD220 
Vattendrivet 

(WASSARA) 
Luftdrivet (Atlas 

Copco) 
Luftdrivet (Atlas 

Copco) 
Hammare:  W200 6" Terranox 6 6" Terranox 6 

Borrkrona:  x 
SYMMETRIX  

(P219/6.5-190-QL60) 

ELEMEX 
(P219E/12,7-171-

QL60) 

Material: Berg Berg & jord Berg & jord 

Spoltryck (bar) 70 - 110 14 14 
Spolflöde (L/min) 280 - 744 5000 - 15000 5000 - 15000 
Borrhastighet 
(cm/min) 

x 20 - 500 20 - 500 

Varvtal (rpm) 25 - 50 25 - 35 25 - 35 
Frekvens på 
slagkolv 

>luftdrivet <vattendrivet <vattendrivet 

Energi från 
slagkolv 

<luftdrivet >vattendrivet >vattendrivet 

 

I tabell 3 redovisas även opublicerade mätvärden från en borrning utförd av Hercules 
Grundläggning. Borrningen ägde rum vid Slussen i Stockholm där stålrörspålar med 
dimensionen 220 mm borrades med två olika system. Det första med vattendriven Wassara- 
hammare tillsammans med Symmetrix-borrkrona och det andra med luftdriven Terranox-
hammare tillsammans med Elemex-borrkrona. Tabellen sammanfattar värden från tre olika 
djup 2, 20 och 50 meter. Enligt de som utförde borrningen var jordlagerföljden från ytan 4,5 
meter fyllningsmaterial, åsmaterial ner till 35 meters djup och därefter morän till avslutad 
borrning. Värdena har sammanfattats från bilaga 1. 
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Tabell 3. Opublicerade värden från borrning utförd av Hercules Grundläggning vid Slussen. 

RD220       

Vattendrivet 
(WASSARA) 

      

Hammare: 6" W150       
Borrkrona: Symmetrix       

Djup och material 
2 meter 

(fyllnadsmaterial) 
20 meter 

(åsmaterial) 
50 meter 
(morän) 

Spoltryck (bar) 63,6 63,6 109,1 
Spolflöde (L/min) x x x 
Matningskraft (bar) 54,5 54,5 47,7 
Rotationskraft (bar) 115,9 71,6 81,8 
Borrhastighet (m/h) 79,54 56,81 22,72 
Luftdrivet (Atlas 
Copco)    
Hammare: 6" Terranox 

   
Borrkrona: Elemex 

   
Djup och material 

2 meter 
(fyllnadsmaterial) 

20 meter 
(åsmaterial) 

50 meter 
(morän) 

Spoltryck (bar) 8,6 17,1 22,6 
Spolflöde (L/min) 34 285 17 142 8695 
Matningskraft (bar) 51,4 77,1 47,8 
Rotationskraft (bar) 94,3 77,1 69,6 
Borrhastighet (m/h) 28,57 171,42 7,14 
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6 INTERVJUER 

I det här kapitlet redovisas intervjudata från olika instanser i grundläggningsbranschen. 
Intervjuerna har gjorts över telefon eller via mail och intervjuobjekten representerar 
leverantörer, myndigheter, borrare samt konsulter och andra sakkunniga inom berörda ämnen.  

Intervjuobjekt: 

Sven-Göran Andersson - SG: är en pensionerad pålgrundläggare som har ägt och drivit 
företaget Sven Andersson i Uppsala AB. Företaget utförde framförallt borrning av 
stålrörspålar med luftdrivet sänkhammarsystem. Han har jobbat i ett flertal länder världen 
över och håller i dagsläget en del kurser om borrningsutförande. Under 80-talet utvecklade 
och patenterade han även ett nytt borrkronesystem för mindre omgivningspåverkan vid 
borrning av stålrörspålar. 

Håkan Bredenberg - HB: Har arbetat i olika roller med geokonstruktioner sedan 1965. 
Håkan driver just nu Bredenberg Teknik som utför konsultinsatser inom geoteknik och 
grundläggning.  Företaget är helt fristående från externt ägande, vilket gör att de kan utföra 
uppdrag som oberoende sakkunnig i geo-frågor. 

Fanny Deckner - FD: Fanny Deckner är Geotekniker/industridoktorand och har nyligen 
skrivit avhandlingen Ground vibrations due to pile and sheet pile driving - influencing factors, 
predictions and measurements, (2013) som behandlar markvibrationer vid pål- och 
spontdrivning. 

Frank Willer - FW: Arbetar med granskning och teknisk stöd inom geoteknik på 
Trafikverket. 

Erik Lennartsson - EL: Ingenjör på LKAB Wassara AB.   

Mario Andrade – MA: Produktchef på Atlas Copco för avdelningen för jordborrning. 

Björn Larsson – BL: Maskinutveckling på Hercules Grundläggning. 

6.1 Vibrationer 

Med anledning av att vibrationer alstrade av sänkhammarborrning är relativt outrett sågs det 
extra relevant att göra intervjuer kring ämnet. Inledningsvis kan man säga att den allmänna 
uppfattningen utifrån intervjuerna är att sänkhammarborrning ger relativt låga och ofarliga 
vibrationsnivåer både ur sättningssynpunkt och för skador på byggnader.  

HB säger att de vibrationsmätningar som gjorts har utförts med en accelerometer. Det är 
framför allt ytvågor (Rayleigh-vågor) som har mätts vilka är vibrationer som alstras vid 
början av borrningen och sedan av själva foderröret/pålen när borren har gått ner en bit i 



Omgivningspåverkan vid sänkhammarborrning  

38 

jorden. Hur vibrationer ser ut längre ner i hål och i mark på ett större djup är svårt att säga 
något om och han har inte sett några mätningar på detta. FD säger att det är mest relevant att 
mäta ytvågor då det är på jordytan som byggnader befinner sig och de volymvågor som bildas 
vid pål- och borrspets stiger till ytan och blir till ytvågor. HB menar att ytvågorna är 
oberoende av markförutsättningar och kan ses som en spegling av de delar på maskinen som 
rör sig. FD är däremot av den åsikten att markförutsättningarna spelar en viktig roll för hur 
vågutbredningen sker i jorden men påpekar att det finns en debatt kring ämnet. Enligt FD är 
det när resonans bildas i underliggande lösa lerlager som de riktigt farliga vibrationerna kan 
uppkomma. Då kan vibrationerna färdas långt med bibehållna höga amplituder. I de flesta 
dokumenterade fall med vibrationsskadade byggnader har byggnaderna oftast varit 
grundlagda på lösa lerlager. 

FD säger även att eftersom borrkronan är lite större än röret vid sänkhammarborrning kan 
man anta att det blir mindre mantelfriktion vid drivning jämfört med pålslagning då spetsen 
på pålen har samma area som resten av pålen. Detta skulle kunna innebära att mer energi 
frigörs vid spetsen när man borrar än när pålslagning utförs. FD föreslår att man kan likna 
vibrationsrörelsen från sänkhammarborrning med den rörelse som bildas vid pålslagning, en 
så kallad transient rörelse. Till skillnad mot pålslagning har dock sänkhammarborrning många 
fler slag per minut, ca 1500 slag/min jämfört med ca 60 slag/min, vilket skulle kunna innebära 
att de transienta rörelserna går in i varandra. FD säger även att det är svårt att utifrån 
slagenergier och slagfrekvens teoretiskt dra några slutsatser om hur stora vibrationer blir för 
ett visst borrsystem dels på grund av energiförluster som sker från kolv-borrkrona-jord och 
dels beroende på markens geometri och material. 

En annan aspekt av vibrationer som HB belyser är hur det blir om man har flera maskiner på 
samma arbetsplats, vilket är vanligt inom anläggning. Det vill säga huruvida man ska ta höjd 
för samverkan mellan maskinerna. 

6.2 Uppspolning 

Enligt SG går det att utföra mätning av det material som spolas upp under tiden luftdriven 
borrning utförs. Mätningen utförs framförallt för att borrkronor sedan ska kunna ställas in så 
att rätt mängd material spolas upp. En ny mätning får sedan göras då nya markförhållanden 
uppstår och borrkronan kan eventuellt få ställas in på nytt. När markförhållandena inte 
förändras görs oftast en mätning av det uppspolade materialet på ungefär var 6:e till var 8:e 
påle. I de fall då det är väldigt viktigt att inte för mycket material spolas upp skulle vägning 
av materialet kunna ske kontinuerligt under borrningen för varje påle. Risken för att orsaka 
sättningar på grund av att för mycket material spolas upp minimeras rejält med den här 
metoden. Den metod som SG använde för att utföra den typ av mätning innebar att ett slutet 
system används där allt borrkax som kom upp leddes till en container. För att urskilja 
spolvatten som följer med borrkaxet upp fylldes containern med vatten först. Vikten på den 
vattenfyllda containern vägs in innan borrning påbörjas, viktskillnaden som uppstår när 
borrkaxet fylls på ger vikten på det uppspolade materialet. En dator jämför kontinuerligt 
vikten för det uppspolade materialet med den teoretiska vikt för det borrade hålet. Om mer än 
20 % av det teoretiska värdet överstigs måste borrningen avbrytas.  
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SG säger att risken är extra stor för överdriven massupptagning när borrning sker i finkornig 
friktionsjord eller mellanjord under grundvattenytan. Enligt SG kan det i dessa fall uppstå en 
sugeffekt vid änden av foderröret som leder till att materialet runtomkring sugs in. SGs metod 
för att motverka effekten är minskning av arean på de spolkanaler som finns på borrkronan. 
Kanalerna leder borrkaxet in till foderröret, där det sedan transporteras upp till markytan. 
Kanalerna får dock inte minskas för mycket eftersom då kommer väldigt lite material spolas 
upp. Materialet som blir kvar mals då fler gånger av borrkronan vilket sliter ut den snabbare. 
Därför bör provning göras tills en acceptabel mängd material spolas upp.  

För att minska mängden uppspolat material krävs enligt SG att borrarna ha en del kunskap 
kring vad de olika jordarna har för egenskaper samt vilka problem som kan uppstå 

HB verifierar risker med den luftdrivna borrningen, framför allt överdriven borrning i mäktiga 
finkorniga jordlager under grundvattenytan. Han har själv varit med och gjort tester i sådana 
jordar där jord upp till 10 gånger pålens volym togs upp ur hål, om man hade velat hade upp 
mot 20 gånger pålens volym tagits upp. Det är det höga lufttrycket som gör att det bildas en 
pumpeffekt, denna effekt blir mindre vid vattendriven borrning då undertrycket vid 
borrspetsen är mycket mindre. 

HB vidhåller dock att mycket utav den borrning som görs med vattendriven borrning som 
motiveras med låg omgivningspåverkan kan göras med luftdriven borrning, att det är mycket 
upp till den som borrar. HB säger att det mest kritiska som kan inträffa är om borraren “kör 
fast”. Det är då viktigt att stanna och dra tillbaka och rengöra spolkanalerna för att undvika att 
luft försvinner ut i jordlagren. FW säger även att vattendriven borrning kan bli problematiskt i 
jordar med hög silthalt då den kan börja flyta. Därför är borrning med vatten känsligare för 
omgivningen i dessa fall eftersom man kan få stora sättningar men även att jorden kan 
kollapsa kring borrhålet. 

MA säger att det alltid blir ett visst luftläckage vid luftborrning. Mängden luft som läcker ut 
beror på borrkronan, jordegenskaperna, lufttryck och borraren. 

6.3 Trycksättning 

FW säger att med luftdrivet system krävs ett högre lufttryck för att få upp borrkaxet än när 
vatten används. Därför kan problem uppstå med luftdriven borrning om luft går ut i jorden 
under ett lerlager vilket gör att en liten hävning av markytan kan erhållas. 

Även SG säger att det är större risk att marken trycksätts vid borrning med luft. Enligt honom 
är det i lera som risken är allra störst. Det på grund av att marken är väldigt tät. Tanken är att 
luften ska gå via kanaler i borrkronan in i foderröret för att sedan återvända till markytan. Vid 
borrningen i lera finns risk att dessa kanaler ”klibbar” igen och då trycks luften istället ut i 
marken. I friktionsjordar kan den luft oftast ”sippra” upp ändå på grund av att porerna är 
relativt stora. I lera blir luften istället kvar i marken och kan sprida sig med vattnet. SG har 
erfarenhet av att marken skjuts upp 40-50 meter bort. Det har även hänt att luften går utanför 
foderöret och skapar luftfickor vilket har gjort att sättningar uppstår 



Omgivningspåverkan vid sänkhammarborrning  

40 

Enligt SG går det att minska denna risk för trycksättning av marken genom att använda 
spolskum under tiden borrningen sker. Skummet håller kanalerna rena, vilket gör att de inte 
klibbar igen. Skummet har även andra fördelar som smörjning av borrkronan som medför att 
borrkronans livslängd förlängs. 

6.4 Övrigt 

En åsikt som är vanlig bland de som borrar är problemet med hur man ska hantera returvattnet 
som blir när man använder vattendriven borrning. På den frågan svarar EL att ett system 
håller på att tas fram för att kunna rena vattnet så pass mycket att det kan släppas ut i 
dagvattnet men även att man ska kunna recirkulera vattnet tillbaka in i riggen. Detta skulle då 
enligt EL hjälpa till både vid hanteringen av vattnet då en mindre mängd vatten släpps ut samt 
även att systemet i sin helhet kommer att dra mindre vatten, vilket skulle underlätta i de 
områden där det är svårt att få tag i vatten. BL lägger till att det även finns risker med 
vattendriven borrning när borrning sker vid slänter. Om returvatten får forsa ut i mark finns 
risk för skred.  
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7 ANALYS OCH DISKUSSION 

Det här kapitlet utgörs av en analys samt diskussion med utgångspunkt i den litteratur som har 
hittats på området samt i de intervjuer som har gjorts. I studien har tre störningskällor 
undersökts; vibrationer, uppspolning och trycksättning. Utgångspunkten har varit att 
undersöka hur stålrörspålning med sänkhammarborrning påverkar omgivningen i en 
tätbebyggd miljö där lite utrymme finns för markpåverkan med hänsyn till närliggande 
befintlig bebyggelse. Denna analys av hur omgivningen påverkas vid sänkhammarborrning 
kan delvis vara mindre tillämpbar när utförandet sker i mindre tätbebyggda miljöer. 

Vibrationer 

Vibrationer kan påverka omgivningen på flera olika sätt. Jord kan antingen bli påverkad så att 
en sammanpackning sker och sättningar bildas vilka skadar byggnader. Vibrationer kan även 
fortplanta sig genom jordlager direkt till byggnader vilket kan ha en negativ påverkan på 
byggnaden med avseende på känsliga delar som fasadputs, redan svaga delar i huset som till 
exempel skarvar och materialövergångar. Människor och känslig teknisk utrustning kan också 
påverkas av vibrationer. Vilka vibrationsnivåer som är skadliga för människor och teknik har 
inte undersökts närmare i denna studie. 

Storleken på de vibrationer som alstras av sänkhammarborrning anses i dagsläget ha låga 
nivåer. Enligt litteraturen ger sänkhammarborrning en vibrationsnivå kring 2,5 mm/s i en 
omgivning av borriggen (Bredenberg, 2010). Någon information om markförhållanden eller 
för vilken maskin värdet har mätts har inte hittats.  

Störst risk för att sammanpackning av jordlagren sker finns i friktionsjordar, särskilt för lös 
ensgraderad jord. Det framgår också att dessa jordar sammanpackas av relativt låga 
vibrationsnivåer, 2,5-5 mm/s (Lacy & Gould, 1985). Eftersom att värdet på 2,5 mm/s ligger 
precis på gränsen och att exaktheten på det värdet i sig är oklar finns en risk föra att sättningar 
uppstår på grund av vibrationer vid borrning i friktionsjord. Vid finkornig jord är risken störst 
då dessa lager ligger ovanpå en grovkornig jord. Detta då det kan tänkas att vibrationerna gör 
att de små kornen strilar igenom och täpper porerna i den underliggande grovkorniga jorden 
(Olsson & Holm, 1993).  

Åsikterna för huruvida markförhållandena påverkar vibrationsnivåer går delvis isär. Å ena 
sidan säger HB att markförhållandena inte spelar någon större roll då vibrationerna kan ses 
som en spegling av borrmaskinens rörelse. Å andra sidan framgår av både litteratur (Head & 
Jardine, 1992) (Massarsch, 2013) och i intervjun med FD att marken spelar en betydande roll 
för hur stora vibrationsnivåerna blir och hur enkelt vibrationerna överförs i olika jordar. Styv 
och tät jord anses överföra vibrationer lättare än lösa och mjuka jordar. Detta skulle kunna 
innebära att när borrning utförs nära byggnader som står på styva och täta jordlager är risken 
större för vibrationspåverkan men de verkligt farliga vibrationerna uppkommer på grund av 
resonans i underliggande lösa lerlager enligt FD. Dock kan ingen slutsats dras om huruvida 
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vibrationsnivåerna från sänkhammarborrning skulle komma upp i skadliga nivåer för 
byggnader. 

Uppspolning 

I litteratur och intervjuer framkommer att ett antal viktiga parametrar påverkar omfattningen 
av uppspolningen. De parametrar som nämns är borrkronans utformning, spolmedel, 
markförhållanden, vetskapen om markförhållanden samt kunskap hos borraren.  

Enligt den genomgångna litteratur samt enligt intervjuobjekten SG och HB är risken störst för 
att en överdriven massupptagning sker då luftdrivet system används i finkornig friktionsjord 
och mellanjord som befinner sig under grundvattenytan. Detta därför att material vid dessa 
förhållanden lätt sugs in från omgivningen på grund av tryckskillnader. Den skillnaden i tryck 
blir extra stor vid luftdriven borrning.   

Något som SG vill lyfta fram är att borrningen genast måste avbrytas i de fall då den 
uppspolade mängden material är avsevärd mycket större än den tänkta pålen. Vikten av att 
borrningen måste avbrytas beskrivs också i Instructions for drilled piling (2003). Det är därför 
viktigt att borraren är uppmärksam och har kunskap. Enligt SG behöver borrarna kunskap om 
vad olika jordar har för egenskaper men också om de olika sättningsorsakande fenomen som 
kan uppstå och varför de uppstår. SG påstår att det går undvika sättningar som orsakats av att 
en för stor mängd material spolas upp både vid luftdrivet och vattendrivet system. 
Vattendriven borrning anses utgöra mindre risk för uppspolning och i vissa fall ställer 
beställarna krav på att vattendrivet system ska användas på grund av krav på minskad 
omgivningspåverkan (Wassara, 2008). Dock anser SG och HB att det går att borra även med 
luftdrivet system om man gör rätt.  

Ett problem vid utförandet kan vara att det är svårt att kontrollera mängden material som 
spolas upp. Utifrån intervjuer och fältbesök framgår det att kontrollen av uppspolat material 
mäts okulärt och väldigt sällan med någon form av teknisk utrustning. Enligt SG kan mätning 
av det uppspolade materialet göras. I dessa fall används utrustning som väger materialet och 
ger möjligheten att eventuellt ställa in borrkronan så att rätt mängd material spolas upp. Enligt 
SG och observationer från fältbesöken tycks det vara väldigt ovanligt att utrustning för att 
väga material används. Det finns även möjlighet att utrusta borriggarna med MWD-loggar 
vilket kan ge värden på olika parametrar, t.ex. tillfört spoltryck och borrhastighet. Eventuellt 
skulle MWD-tekniken kunna användas mer, till exempel för att upptäcka oförutsedda 
markförhållanden som inte stämmer överens med geotekniska utredningar eller tidigare 
antaganden om markförhållandena. Det kan också tänkas att tekniken kan användas till att i 
efterhand göra utredningar kring hur en använd borrteknik och borrningsutförandet påverkar 
olika jordformationer. 

De borrkronesystem som har använts mest och som fortfarande är vanligast än idag är 
utformade för bergborrning. Vid bergborrning sprutas spolmedel ut mot bergsväggen för att 
rensa och se till att allt material följer med upp. Detta är en anledning, enligt SG, till att 
uppspolning av jord sker i för stora mängder, framförallt när borrning sker med luft. Enligt 
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SG och FW förefaller vattendriven borrning vara mindre känslig för borrkronans utformning 
på grund av ett lägre spoltryck ut från kronan mot jordformationen samt en lägre 
spolhastighet. Det har på senare år tagits fram utrustning, t.ex. ELEMEX, där spolstrålen 
riktas om och spolmedeltransporten utformats annorlunda. Ofta väljs dock de traditionella 
bergborrkronesystemen än idag. 

Trycksättning  

I Instructions for drilled piling (2003) identifieras några olika jordar och markförutsättningar 
som är mer känsliga för trycksättning. De som nämns är lösa ensgraderade jordlager, mjuka 
finkorniga jordlager och gränser mellan jordlagren. I lösa ensgraderade jordlager antas 
kornstorleken spela en avgörande roll eftersom spolmedlet lättare borde kunna ta sig ut i 
grovkorniga jordar. Om luft används som spolmedel under dessa förutsättningar samt att ett 
tätare jordlager finns ovanför, kan resultatet bli att markytan trycks upp eller hävs. Detta 
verifieras även av SG och FW i intervjuerna. Dessa två intervjuobjekt anser också att i de fall 
då vatten används som spolmedel anses risken mindre på grund av att spoltrycket är lägre. Det 
kan dock antas att även vatten kan vandra i dessa jordlager men vad konsekvenserna blir är 
oklart. Mjuka finkorniga jordlager tolkas som lera med hög vattenkvot. I litteraturen nämns 
inte varför dessa jordlager är riskbenägna men enligt SG beskrivs lera som problematisk för 
att spolkanalerna lätt klibbar igen. Detta fenomen uppstår framförallt vid luftdrivna system 
eftersom vattnet vid vattendrivna system rensar spolkanalerna. SG föreslår användning av 
spolskum för att minska risken vid borrning med luftdrivet system.  

Problemet att marken trycksätts vid borrning med sänkhammarborrning beskrivs väldigt lite i 
litteraturen. Det nämns dock att problemet förekommer och en del åtgärder för hur 
spolkanalerna kan rensas finns. Litteraturen och intervjuerna stämmer bra överens om att i de 
fall då marken trycks upp måste borrningen avbrytas. Enligt intervju kan det vara svårt att 
upptäcka om luften går utanför foderröret eller ut i jordformationen. Borrkronor med 
utskjutande ringborrkrona, typ Elemex, kan enligt leverantör förhindra fenomenet. Det finns 
dock inga oberoende tester som verifierar detta. 
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8 SLUTSATS 

Här presenteras svaren på den frågeställning som formulerats. Efter det följer en genomgång 
av metodkritik och förslag till fortsatta studier. 

Vilka faktorer påverkar hur stor omgivningspåverkan blir vid sänkhammarborrning? 

Varje borrning är unik och hur stor omgivningspåverkan blir beror på sambandet mellan flera 
faktorer.  

De faktorer som bedöms vara de mest relevanta är: 

• Markförhållanden: Jord, berg och grundvattnets egenskaper, jordlagerföljd. 
• Maskinutrustning: Vattendrivet/luftdrivet, borrkrona. 
• Utförandet: kunskapen hos borraren om mark och borrsystemet. 

Skiljer sig graden av omgivningspåverkan mellan luftdrivet och vattendrivet 
sänkhammarborrsystem? 

Vibrationer: Slagenergi och frekvens skiljer sig mellan de två systemen när lika stor hammare 
används i samma material. Vattendriven hammare har en lägre energi per slag jämfört med 
luft men en högre frekvens. Utifrån analysen är det dock svårt att dra några slutsatser om hur 
detta påverkar vibrationsnivåerna för respektive system.  

Uppspolning: Utifrån analysen kan det konstateras att vattendrivet system löper mindre risk 
att spola upp för mycket material. Finkornig jord under grundvattenytan får anses utgöra det 
markförhållande som löper störst risk för överdriven uppspolning med luftdrivet system.  

Trycksättning: Luftdriven borrning löper betydligt större risk att trycksätta omgivande mark. 
Detta beror framförallt på att luftens tryck ut från borrkronan samt att volymen är mycket 
större än vid vattendriven borrning. I lera anses risken var störst dels eftersom leran kan 
orsaka igensättning av spolkanalerna samt att det ofta finns små lager silt i leran där 
spolmedlet kan vandra iväg och därmed orsaka hävning av marken på längre avstånd från 
borren. Samma problem kan även uppstå i de fall då borrningen sker i ett friktionslager som 
ligger under ett lerlager.  
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Vad kan göras för att minimera omgivningspåverkan vid borrningen? 

Den parameter som spelar störst roll vad gäller minskning av omgivningspåverkan är 
tillgången på information om markförhållanden, i form av jordlagerföljd, grundvattennivå och 
jordens egenskaper, som fås med hjälp av geotekniska undersökningar. Det är också väldigt 
viktigt att borrarna kan utläsa och tolka den informationen alternativt att det finns utbildade 
personer som kan tyda dem och som sedan kan förmedla informationen om vilka 
markförhållanden som råder.  

För att undvika skadliga vibrationer från sänkhammarborrning kan följande åtgärder vidtas. 
Ett förslag kan vara att inte använda en överdimensionerad maskinutrustning vid tillfällen då 
man kan misstänka risk för skadliga vibrationsnivåer. Ett annat förslag kan vara att mäta 
vibrationerna kontinuerligt under tiden pålningen pågår.  

När det gäller uppspolning och trycksättning har vattendriven borrning visat sig ha låg 
omgivningspåverkan. Dock kan returvattnet och tillgången på rent vatten vara ett problem och 
det framkommer även i studien att det finns metoder och nya produkter som kan minimera 
omgivningspåverkan vid luftdriven borrning. Vid uppspolning kan dessa metoder till exempel 
vara att väga uppspolat material samt att modifiera arean på spolkanalerna. För att undvika 
trycksättning kan spolskum användas. Problem med detta kan vara att det blir ekonomiskt 
kostsamt. Att välja en borrkrona som är anpassad för jordborrning istället för bergborrning får 
också anses vara en viktig åtgärd då risk finns för uppspolning eller trycksättning.  

Till sist skall nämnas att en viktig parameter som tydligt framkommer i studien är att de som 
utför borrningen måste ha erforderlig kunskap för att utföra en säker borrning. Här kan 
nämnas faktorer som rätt spoltryck, uppmärksamhet på överdriven uppspolning, 
uppmärksamhet på utebliven retur av spolmedlet samt kännedom om problem som kan uppstå 
och varför. Om rätt borrsystem väljs och borrningen utförs på rätt sätt minimeras risken att 
orsaka omgivningspåverkan. 

8.1 Metodkritik 

Litteratur och datainsamling 

Sänkhammarborrning står under ständig utveckling och det har på senare år lanserats nya 
produkter av många olika leverantörer. Det finns härmed en risk att den litteratur som hämtats 
för att beskriva utförande samt tekniska detaljer till viss del är föråldrad. I brist på utförlig 
litteratur har intervjuer samt fältbesök haft en kompletterande funktion. Det skall också 
poängteras att när information har hämtats från leverantörer, vilka tillverkar borrutrustning, 
finns ett säljintresse som påverkar objektiviteten för en viss produkt. Övrig litteratur som 
använts för att beskriva jords egenskaper, pålgrundläggning får anses ha hög förtrolighet.  
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Intervjuer 
 
Valet av intervjuer som metod valdes främst för att komplettera tillgänglig litteratur samt för 
att få en djupare förståelse för hur sänkhammarborrning fungerar. Det har även varit viktigt 
för att få information om erfarenheter från själva utförandet av borrningen för att belysa. 
Intervjuobjekten valdes med hänsyn till vilken roll den intervjuade har i branschen samt vilket 
kunnande den intervjuade har. Det är svårt att argumentera för att detta är ett generellt resultat 
då ett relativt litet urval av intervjuobjekt har gjorts. Intervjuteknikerna, telefonintervju och 
mailintervju, kan även till viss del anses bristfälliga. Detta eftersom att inga telefonintervjuer 
har spelats in samt att mailintervjuer har en tendens att bli tröga i processen. Intervjuer face-
to-face, som eventuellt hade varit mer uttömmande, har begränsats på grund av tidsbrist samt i 
vissa fall geografiska förhållanden.  

8.2 Förslag till fortsatt utveckling 

Tanken med denna studie var att teoretiskt undersöka omgivningspåverkan vid 
sänkhammarborrning. Ett få antal tidigare tester har studerats men eftersom det finns många 
olika markförhållanden krävs ett större antal oberoende fältförsök för att dra några tydligare 
slutsatser om hur en viss borrmetod påverkar en viss jord. Förslag till vidare utveckling blir 
därför: 

• Mätning av vibrationer med olika maskiner, jämförelse mellan vatten- och luftdrivet 
system. 

• Jämförelse luftdriven/vattendriven sänkhammarborrning med borrning av foderrör, 
därefter schaktning för att se hur borrningen påverkat jorden.  

• Jämföra borrning av olika rördimensioner i samma markförhållanden för samma 
system (luft eller vattendriven). 

• Jämföra olika spoltryck för olika system. 
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