
FÖRDELAR
JÄMFÖRT MED GRÄVDA 
LEDNINGSSCHAKT

• Ingen spontning
• Inga kostnader för 

ledningsbädd
• Inga omflyttade jordmassor 

som kan orsaka sättningar
• Grundvattnet påverkas inte
• Inga trafikhinder eller 

vägavstängningar
• Inga olägenheter för butiker 

och boende
• Ingen efterlagning av asfalt
• Låga kostnader för 

återställande

HAMMARBORRNING
När risken för hinder i borrlinjen är stor, eller då sten, berg eller 
block ska passeras, är hammarborrning den metod som ger bäst 
förutsättningar för ett lyckat resultat. 

Hammarborrning utförs med skyddsrör i alla jordarter utom berg, 
där skyddsrör är överflödigt. Detta är en metod med hög noggrann-
het som sker utan aktiv styrning och beroende på markens 
beskaffenhet kan självfallsledningar ända ned mot 1% vara möjligt.

Den tryckluftsdrivna slaghammaren genererar kraft till borrkronan 
som slår och roterar. Borrkaxet skruvas ut genom foderröret. Den 
yttre ringborrkronan drar med sig ett foderrör av stål, som håller 
hålet öppet och fungerar som skyddsrör efter avslutat arbete. 

Vi har lång erfarenhet av hammarborrning. Dessutom arbetar vi 
med alla andra rördrivningsmetoder och kan därför garantera att 
din ledning hamnar där du vill.

SPECIFIKATIONER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Korsning av väg, järnväg
• Tunnelanslutning

ANVÄNDS TILL
• Skyddsrör för el, tele, gas, 

fjärrvärme/-kyla, vatten, 
tryckspillvatten

• Även självfallsledningar för 
spill- och dagvatten vid 
gynnsamma förhållanden

GEOTEKNIK 
• Berg
• Block och sten
• Sand
• Fast lagrad jord

BEGRÄNSNINGAR
• Lös lera
• Silt

DIMENSION
139-1220 mm

BORRLÄNGD
Upp till 80 m

styrud.se



KRAV PÅ GEOTEKNISK 
UNDERSÖKNING
• Jordart

STARTGROP
• Avgrusad botten
• Inget mothåll krävs 

RÖR
• Stål

ÖVRIGT
• Längre borrsträcka är i vissa 

fall möjligt på förfrågan
• Vid borrning i endast berg 

krävs inget skyddsrör
• Pga. sin tyngd kan 

borrkronan tendera att 
sjunka och komma ur linje 
vid förekomst av lös lera 
och silt
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HAMMARBORRNING
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Skyddsrör Borrkrona

Borrkax –
lossborrat jordmaterial

Borrstänger Hammare Ringborrkrona

SCHAKT FÖR HAMMARBORRNING
Liten: Dimension upp till 600 mm
Stor: Dimension 500-1220 mm
För andra dimensioner:  Begär separat schaktbeskrivning

Schaktlängd
Liten 7-9m / Stor 10-19m
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Farbar väg för lastbil till och längs med schaktens långsida

Djup under rörcentrum beror på vilken rigg som väljs till projektet
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