
Hur påverkar geotekniska borrmetoder omkringliggande jordmaterial?  
Jämförelse av några borrningsmetoders påverkan via fullskaleförsök i Malmberget. 
 
Bakgrund 
Att borra i fyllningsdammar för att installera instrumentering är vanligt både internationellt och i 
Sverige. Syftet är i regel att uppnå god dammsäkerhet.  När de stora dammarna till 
vattenkraftkraftverken I Sverige uppfördes i huvudsak mellan 1940 och mitten av 1960-talet var det 
vanligt att de instrumenterades för att på detta sätt verifiera de antaganden som gjorts vid 
projekteringen.  
Idag bygger vi knappast några större dammar i Sverige. Vi har dock ett allt mera ökande behov av att 
instrumentera befintliga, åldrande dammar för att dammägarna ska kunna övervaka dem och på så 
sätt uppnå god dammsäkerhet.  Detta blir allt viktigare ju äldre dammarna blir. I Sverige är den 
dominerande dammtypen fyllningsdammar och i dessa är den vanligaste instrumenteringen som 
erfordrar borrning installation av grundvattenrör, portrycksmätare och/eller inklinometrar. Syftet 
med grundvattenrör och portryckmätare är att följa vattentryckets fördelning i tid och rum och 
därmed kunna avgöra dammens vattenhållande funktion. Inklinometrar syftar till att följa rörelserna i 
dammarna. Därutöver finns det flera andra typer av instrumentering som kräver att hål borras i 
konstruktionen för att mätinstrumentet ska kunna installeras. Dessutom kan det förekomma att man 
har behov av att sondera i en damm för att till exempel identifiera en känd eller misstänkt skada. 
 
Jorden påverkas av borrning 
När vi borrar i jord för till exempel installation av instrumentering och/ eller sondering kommer 
jorden närmast borrsträngen att påverkas. Detta sker i olika grad och beror av komplicerade 
samband där jordtyp, stratigrafi, grundvattenförhållanden och borrmetod utgör exempel på de 
väsentligaste. Många gånger har det ganska liten betydelse att den intilliggande jorden påverkas och 
ändrar egenskaper eller att ofyllda hålrum bildas till följd av den mekaniska påverkan. I känsliga 
konstruktionsdelar eller i markområden med sensitiva jordmaterial kan emellertid borrning ha en 
avgörande betydelse för konstruktionens säkerhet. 
Detta gäller såväl uttolkningen av genomförda sonderingar som att mätresultat kan påverkas om 
mätinstrument installeras (till exempel dålig täthet eller anliggning) och därmed finns risk för 
felmätning och felbedömningar. I exempelvis fyllningsdammar byggda av jord, dvs. såväl 
gruvdammar som mera traditionella vattenkraftdammar, utförs normalt geoteknisk borrning mycket 
sällan i den täta delen av dammkonstruktionen (tätkärnan). I vissa situationer måste dock sondering 
genomföras även här för att klarlägga konstruktionens beskaffenhet i termer av täthet, fasthet och 
stratigrafi. Detta sker dock mycket restriktivt. 
 
Orsaken till denna restriktivitet är helt enkelt att de hydrauliska egenskaperna i tätkärnan kan 
påverkas av borrningsåtgärden. Detta kan i sin tur orsaka att uppluckring sker och inre erosion 
initieras, vilket i en förlängning kan resultera i förödande konsekvenser som dammbrott. Detta blir 
naturligtvis än viktigare att beakta ju mindre man vet om hur borrningen i sig påverkar det 
omkringliggande materialet. 
Installation av grundvattenrör för övervakning av fyllningsdammar görs därför nästan uteslutande 
genom att grundvattenrören installeras i filtren, som normalt omger tätkärnan. Även vid denna 
placering kan man ha farhågor rörande effekterna av borrning på det omkringliggande materialet.  
 
 
Påverkan på jorden av borrning/sondering 
Det finns således ett behov av att försöka kvantifiera och beskriva effekterna av borrningen på 
jordmaterialet för att skonsamma borrmetoder ska kunna väljas där detta är en viktig faktor för ett 
bra resultat.  
 



En väl spridd uppfattning är att det sker en påverkan på angränsande jord vid borrning, men att det 
är oklart vilken effekt som verkligen uppstår. Här kan man nog konstatera att det är mera tro än 
vetande rörande denna sak. Klart är att påverkan styrs av en mängd faktorer tex: 

 jordens geotekniska egenskaper; kohesionsjord eller friktionsjord, kornstorleksfördelning mm 

 grundvattensituationen; vattentryck, vattenflöde, gradient etc 

 hur jordpartiklarna kan omlagras och deras möjligheter att bilda hålrum 

 vilka vibrationer som borrutrustningen orsakar; konsekvenserna av detta beror till stor del på 
den initiella porositeten och om jorden är kontraktant eller dilatant 

 vilket spolmedium som nyttjas; vatten eller luft och hur spolmediet interagerar med den 
jordmassa i vilken borrningen sker  

 metod att transportera bort borrkaxet till markytan 

 belastningen vid neddrivningen 

 etc.  
 
För att uppnå skonsam borrning är det vidare av stor betydelse att vattentrycket hålls så lågt som 
möjligt i kontakten med jorden och att spolflödet begränsas. I annat fall kan man vara säker på att 
omlagringseffekter och uppluckring sker.  
 
Kunskapen om hur olika borrmetoder verkligen påverkar en jordvolym, t.ex. en fyllningsdamm, finns 
knappast alls idag. Vad som händer med jordstrukturen och dess geotekniska egenskaper, främst då i 
området närmast borrkronan, är i stort sett okänt. Det finns dock skäl att tro att olika borr- och 
sonderingsmetoder i olika grad påverkar angränsande jord. 
 
Fälttester av olika borrmetoder 
För att belysa saken och studera inverkan av några olika borrmetoder på omkringliggande jord 
utfördes under sommaren 2012 ett examensarbete i geoteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU). 
Arbetet var även ett inledande FoU-arbete rörande hur geoteknisk borrning påverkar jorden och dess 
struktur vid sondering och borrningsarbete. Arbetet genomfördes under perioden april-september 
2012 av Jörg Riechers, en tysk utbytesstudent från universitetet i Bochum, Tyskland.  Syftet med 
examensarbetet var att undersöka hur tre olika konventionella borrmetoder påverkar jorden i 
närheten av borrhålen. Projektet finansierades av medel från SVC (Svenskt Vattenkraft Centrum), 
Wassara AB, Sweco Infrastructure AB, LTU och LKAB.  
 
På LKAB:s industriområde i Malmberget byggdes en testbank med sammanlagt över 2000 m3 
fyllningsmaterial. Testbanken byggdes av ett filterliknande material från gråbergsupplaget och hade 
höjden 3,0 m, bredden 20 m och längden 40 m, Fig 1. För att renodla undersökningarna i arbetet 
byggdes testbanken upp av ett sandigt material med lågt vatteninnehåll i form av 6 st. 0,5 m mäktiga 
lager. Dessa packades med sex överfarter med traktordragen vält. Provtagning med tillhörande 
laboratorieanalys utfördes för att karaktärisera jordmaterialet och för att bestämma den packade 
fyllningens fasthet. 
 
Studerade borrmetoder 
I testbanken borrades totalt 9 stycken 3 m djupa hål med vattenburen borrning med de tre 
borrmetoderna:  

1) W35 DTH hammare från Wassara AB, som är ett nyutvecklat koncept som bygger på ”Lost 
Hammer Concept*”, 
2) Topphammarborrning med Symmetrix 
3) Topphammarborrning med standard OD.  
 

Ett borrhål med respektive metod utfördes lutande (ca 18 grader från vertikalaxeln) och ett borrhål 
för metod 2 och 3 utfördes som traditionell installation av grundvattenrör i fyllningsdammar med 



fyllning av filtersand mellan foderrör och grundvattenrör. Under neddrivningen mättes flera 
parametrar kontinuerligt vid borriggen,  som: borrhastighet, matningskraft, varvtal, spoltryck, 
spolflöde och tryck på hammaren.  
 
För att möjliggöra jämförelser mellan dels de olika borrmetoderna och dels kvantifiera förändringar i 
den packade fyllningen utfördes viktsondering både före och efter borrning i direkt anslutning till 
borrhålet och på ca 0,5 m avstånd från detta. Efter avslutad borrning utfördes en försiktig 
framschaktning av varje borrhål via en provgrop. På detta sätt kunde jorden närmast borrstålet 
karaktäriseras visuellt och dokumenteringen skedde med hjälp av fotografering och provtagning, se 
Fig 2.    
 
Resultat 
Sammanfattningsvis visar resultat från det genomförda arbetet bl.a. att:  

 borrning med Symmetrix gav större påverkan på jorden närmast borren än Wassara 
metoden och toppmatad standard OD borrning  

 jorden kring borren påverkades i en radie på 49-72 cm runt borren. Borrning med Wassara 
metoden uppvisade minst påverkan (49 cm) 

 5-20 cm från borren observerades visuellt en strukturell påverkan på jorden. Genom 
provgropar kunde området kring borren dokumenteras. Wassara metoden visade sig ge 
minst påverkan, Fig 2 

 En tydlig urspolad zon till följd av vattenströmning uppkommer på borrens ovansida vid 
lutande borrhål 

 Uttryckt i neddrivningshastighet var Wassarametoden betydligt snabbare och mindre 
tidskrävande än de två andra undersökta metoderna 

 
Dessutom upptäcktes att:  

 det vid viktsondering i denna typ av friktionsjord (gråbergsrester från gruvbrytning) bildades 
en zon kring borrhålets mantelyta med mycket hårdkompakterad finjord. Vid grävning av  
provgropar efter borrning visade det sig att vertikala ”jordrör” fanns kvar i 
fyllningsstrukturen. Kontentan av detta är att hålen står kvar och inte rasar samman efter 
utförd sondering, vilket innebär att jorden har perforerats vertikalt. Som en konsekvens av 
denna observation bör det övervägas att utföra injektering efter sondering i 
jordfyllningsdammar för att på detta sätt försegla det uppkomna tomrummet 

 ett provhål med djupet 30 m, Fig. 3 borrades med en effektiv borrtid under en timme för 
installation av en prototyp av ett grundvattenrör i ett sandigt grusigt stenigt material med 
användande av Wassarametoden  

 
Detaljer från examensarbetet, som är skrivet på engelska och har titeln ”Impact of Drilling in 
Embankment Dams, a comperative study between water powered DTH hammer drilling technology 
and hydraulic top hammer drills”, kan läsas i rapporten som kan laddas ner från 
http://pure.ltu.se/portal/en/studentthesis/search.html .  
 
 
 
 

http://pure.ltu.se/portal/en/studentthesis/search.html


 
 
Fig 1. Testbanken i Malmberget under uppbyggnad. 

                   
 
Fig 2. Ett exempel på provgrop och hur borrning påverkat angränsande jord (fotomontage). 
 



  
 
 
Fig 3. Borrning av lutande hål och installation av ett 30 m långt grundvattenrör enligt LHC.  
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*Lost Hammer Concept (LHC) utförs med en borrdiameter som är 43 mm och grundar sig på att borrhammaren integrerats 
med borrstålet och lämnas på plats i jorden efter borrning. Borrstålet är utformat så att det fungerar som grundvattenrör 
och kräver ingen särskild montering.   

 


