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Sammanfattning 
 
Styrd borrning är en schaktfri metod för att förlägga ledningar i mark. Examensarbetet har utförts i 
samarbete med Styrud Ingenjörsfirma AB som uppfattat en okunskap i branschen över prisbilden för styrd 
borrning. Syftet med arbetet är att utföra en kostnadsanalys för att beskriva hur styrd borrning står sig 
ekonomiskt mot konventionell schaktning. Arbetet undersöker även vilka faktorer som påverkar en eventuell 
ekonomisk brytpunkt, vilken i detta arbete definieras som den punkt när en viss metod blir det ekonomiskt 
gynnsamma alternativet. Studien har utformats för att så objektivt som möjligt belysa ämnet med 
utgångspunkten att göra metoderna jämförbara analytiskt.  
 
För att genomföra en analys har en beräkningsmodell skapats. Målet med modellen och dess utformning är 
att den enkelt skall gå att bygga vidare på och utvecklas i framtiden samt att användas av projektörer som en 
fingervisning tidigt i projekteringsstadiet. 
 
Från beräkningsmodellen har 70 fiktiva fall studerats. Resultatet visar att styrd borrning är billigare i 73% av 
fallen. I övriga fall tyder resultatet på att styrd borrning som metod generellt sett inte är så dyrt att 
övervägning att använda metoden försvinner. Genom resultat och analys dras slutsatsen att styrd borrning i 
de flesta fall står sig ekonomiskt starkt som alternativ till konventionell schaktning.  
 
Nyckelord: styrd borrning, konventionell schaktning, ledningsbyggnad, kostnadsanalys  
 

  



 

 

  



 

 

Abstract 
 
Horizontal directional drilling is a trenchless method used to install pipelines underground. This thesis is 
conducted in collaboration with Styrud Ingenjörsfirma AB, who perceived lacking knowledge within the 
industry regarding the financial aspects of directional drilling. The purpose of this thesis is to carry out a cost 
analysis that defines how directional drilling stands financially against traditional excavation. The study also 
intends to describe which factors that influence a possible economic breakpoint, in this study referring to 
when a certain method becomes the economically strongest alternative. This thesis has been carried out to as 
objectively as possible describe the topic focusing on making the methods analytically comparable.  
 
To carry out the analysis, an economic model has been created. The model and its design have been created 
in a manner that makes it easy to develop it in the future and aims to act as a guide for project planners to 
indicate which method to proceed with.  
 
From the economic model, 70 cases have been studied. The result shows that directional drilling is cheaper 
in 73% of the cases. In the rest of the cases, the result suggests that directional drilling as a method generally 
is not so expensive that consideration of using the method disappears. Through results and analysis, it is 
concluded that directional drilling in most cases is a strong alternative to traditional excavation from an 
economic standpoint.  
 
Keywords: directional drilling, traditional excavation, pipeline, cost analysis 
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Henrik Tengberg på JVAB som har gjort denna jämförelse möjlig, samt Roger Johansson på Stockholm 
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akademiska handledare Viktors Zilinskis för vägledning och stöd under arbetets gång.  
 
Vi har upplevt ett stort engagemang från er alla och uppskattar att vi har fått tagit del av er kunskap.  
 
Stockholm, maj 2019  
 
Sophia Andersson 
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Begreppsförklaring  
 
Avsnittet innehåller förklaring av begrepp som uppkommer i arbetet. Första gången ett nytt begrepp nämns 
anges begreppet i kursiverat typsnitt.  
 
Allmänna bestämmelser AB04 Publikation från Byggandets kontraktskommité. Allmänna 

bestämmelser för upphandling och avtal avseende byggnads-, 
anläggnings- och installationsentreprenader.   

 
AMA Anläggning 17 Publikation från Svensk Byggtjänst. Referensverk vid upprättning 

och beskrivning av anläggningsarbeten.  
 
Deponi     Anläggning för hantering av farligt avfall.  
  
Grundvattennivå  Grundvatten är vatten som fyller hålrum i jord och berg. 

Grundvattennivån beskriver höjd över hav som grundvattnet ligger 
på i ett visst geografiskt område. 

 
MER Anläggning 17 Publikation från Svensk Byggtjänst. Referensverk vid mät- och 

ersättningsregler vid anläggningsarbeten.  
 
Månggraderad  Osorterad jord  
 
Schakt Fall A Massor som enligt i handlingarna lämnade uppgifter är användbara 

till ingående fyllningar eller lager, eller som ska lämnas kvar inom 
arbetsområdet. 

   
Schakt Fall B Överskottsmassor eller otjänliga massor som skall transporteras bort 

från arbetsområdet.  
 
Utförandeentreprenad   Samlingsnamn för delad entreprenad och generalentreprenad. 
 
Överbyggnad Alla lager ovan terrassen. Terrassen är gränsytan mellan 

överbyggnaden och i det huvudsak naturliga jord- och bergmassor.
  

 
Permeabilitet Beskriver hur lätt molekyler, till exempel vattenmolekyler, kan 

vandra genom ett material  
 

Kapillaritet Beskriver vätskans förmåga att stiga eller hållas kvar i ett 
jordmaterial 

 
Konsolideringsgrad  Beskriver hur stor del av porövertrycket som har utjämnats  
 
Kohesion Molekylär attraktion mellan jordens partiklar som gör att 

molekylerna häftas samman  
 
SDR-klass    Standard Dimension Ration (Ytterdiametern/godstjockleken) 
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1 Inledning 
 
År 1861 byggs de första vattenledningarna i Stockholms stad. Den konventionella metoden att gräva upp 
marken, förlägga ledningen, sedan återfylla har dominerat sedan 1800-talet men idag växer sig alternativa 
metoder allt starkare (Stockholm Vatten och Avfall [SVOA], 2011). I slutet av 1900-talet kom schaktfri 
teknik till Sverige. Utvecklingen av denna teknik möjliggör idag att ledningsbyggnad kan ske utan åverkan 
på markens ytskikt. (Scandinavian Society for Trenchless Technology [SSTT], 2002)  
 
 
1.1  Bakgrund 

 
Branschen har idag ett brett utbud av schaktfria metoder för ledningsbyggande som konkurrerar med den 
konventionella schaktningen som branschen är van vid. En okunskap kring dessa schaktfria metoder innebär 
en utmaning för projektörer, kommuner och beställare vid projektering av nya ledningsnät. Val av metod är 
långt ifrån självklart och för att minska projekteringstiden och korta ner beslutsvägar finns ett behov av en 
ökad kunskap framför allt ur en ekonomisk synvinkel då valet av metod idag till stor del styrs av ekonomi.  
 

Tyvärr har jag också sett vad okunnighet kan ställa till med. Att inte våga testa schaktfri teknik 
utan hålla fast vid schaktning till varje pris, att välja fel ledningslinje eller att välja fel 
borrmetod kan kosta miljoner i onödan. (Lundberg, 2010, s.5) 

 
Motiveringen till denna undersökning är att projektledare på Styrud har uppfattat en okunskap i branschen 
gällande ekonomin kring alternativa metoder till konventionell schaktning. Uppfattningen är att styrd 
borrning väljs som metod då konventionell schaktning inte är ett alternativ. Med hänsyn till ekonomin 
strävar studien till att undersöka detta ur ett så objektivt perspektiv som möjligt.  
 
 
1.2  Syfte och frågeställning 
 
Syftet med detta examensarbete är att göra en kostnadsanalys som jämför styrd borrning med konventionell 
schaktning. För att genomföra analys skapas en beräkningsmodell för att besvara följande frågeställningar:  
 

- Hur står sig styrd borrning ekonomiskt mot konventionell schaktning? 
 

- Finns det en ekonomisk brytpunkt? 
 

- Hur påverkar schaktdjup eventuell ekonomisk brytpunkt? 
 

- Hur påverkar ledningsdiameter eventuell ekonomisk brytpunkt?  
 

- Hur påverkar ledningssträcka eventuell ekonomisk brytpunkt?  
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1.3  Mål 
 

Målet med arbetet är att ta fram en beräkningsmodell som gör de två ledningsbygganadsmetoderna 
jämförbara rent ekonomiskt med syftet att ge en bättre kostnadsbild över när vilken metod blir det 
ekonomiskt gynnsamma valet. Krav på redogörelse och motivering kring kostnadsposterna som ingår i 
modellen är av stor vikt för förståelse hos användaren.  
 
Målet med beräkningsmodellen är att den skall användas för att genomföra en analys som kan besvara 
studiens frågeställningar. Målet med utformningen av modellen är att ge inspiration på hur ett verktyg kan 
skapas och användas tidigt i projekteringsstadiet för att se vilken metod som är värd att gå vidare med.  
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1.4  Avgränsningar 
 

Det finns en rad schaktfria metoder att använda vid ledningsbyggnad som varierar beroende på projekt och 
dess förutsättningar. Arbetet avgränsas till att endast undersöka styrd borrning som schaktfri metod eftersom 
denna borrmetod är ledande som alternativ till konventionell schaktning (J. Kullinger, personlig 
kommunikation, 2019). Givet tidsramen för examensarbetet skulle arbetet att undersöka fler schaktfria 
metoder ej vara realistiskt.  
 
Ledningsnätet i Sverige förläggs ofta djupt och svåråtkomligt med hänsyn till vägar, järnvägar och ledningar 
i gator samt med varierande geotekniska förutsättningar (Lundberg, 2010). Studien kommer avgränsas till att 
bortse från överbyggnad och endast studera faktorer under markytan då subjektiva värderingar kring 
överbyggnadens betydelse skiljer sig åt. Arbetet avgränsas även till att endast beröra trycksatta VA-ledningar 
och att en ledning förläggs inom arbetsområdet. Avgränsningar gällande nyckeltal för faktorer som skall 
analyseras genomförs med fokus på att göra metoderna jämförbara. Följande faktorer har valts att jämföras.  
 

- Ledningssträcka - 30, 300 och 800 meter 
Ledningssträckor utgår ifrån verklighetsbaserad fall där styrd borrning är genomförbart upp till 1 
kilometer.   
 

- Schaktdjup - 2, 4 och 6 meter 
Schaktdjupen varierar mellan 2 meter till 6 meter för att ta hänsyn till förekomsten av olika 
schakttyper, så som schakt med släntlutning och/eller stödkonstruktion.  
 

- Ledningsdiameter - 110, 315 och 630 millimeter 
Alla rördiametrar utgår ifrån standarddimensioner där ledningsdiameter varier mellan 110 millimeter 
till 630 millimeter med hänsyn till att möjliggöra borrningar på valda ledningssträckor.  

 
- Rörmaterial – Polyeten (PE) 

På grund av de långa krökta borrhål som ledningar dras genom vid styrd borrning ställs höga krav på 
ledningsmaterialets egenskaper. För att tillgodose dessa krav med hänsyn till valda ledningssträckor 
kommer endast polyetenplast att behandlas. 
 
 

1.4.1 Ekonomi 
 
Studien utgår ifrån kostnader vid en utförandeentreprenad. Beställaren har ansvar över projekteringen och 
entreprenören för utförandet av projektet enligt Allmänna bestämmelser AB04 (Byggandets 
kontraktskommité [BKK], 2004). Beställaren åtar sig därmed att ta fram kontraktshandlingar som 
entreprenören skall utgå ifrån.  
 

§6 För riktigheten av uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar ansvarar den 
part som tillhandahållit dem. Detsamma gäller utsättning som en part tillhandahållit. (BKK, 
2004, s.8) 
 
Kommentar till kapitel 1 §§6 och 7  
Entreprenörens undersökning omfattar endast sådana uppgifter om förhållande som kan 
erhållas genom besök på platsen. Entreprenören är inte skyldig att utföra demontering, 
förstörande åtgärder eller markundersökningar. (BKK, 2004, s.9) 
 

Ovanstående paragrafer i AB04 styrker att beställaren ansvarar för framtagning av geotekniska 
undersökningar samt att entreprenören inom ramen för denna studie ansvarar för de tekniska lösningar som 
de lämnat anbud på.  
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Eftersom arbetet utgår ifrån kostnader som utförandeentreprenad behöver ingen hänsyn tas till kostnader för 
projektering och upphandling enligt ovan. Detsamma gäller för kostnad att utföra en geoteknisk 
undersökning eller kartlägga övriga förutsättningar för projektets genomförande.  
 
Det som ingår, som även ingår i beräkningsmodellen, är utförande av entreprenaden, det vill säga alla direkta 
kostnader. Där innefattas kostnader för material, maskiner, arbetskraft, etablering och avetablering. Principer 
för ersättning baseras enligt MER Anläggning 17 på á-pris för mätenheter där mängd anges.  
 
Reglering av ersättning för schaktmassor styrs enligt MER Anläggning 17 av huruvida schaktmassor 
förtecknas som Fall A och Fall B vid mätning och ersättning av anläggningsarbeten. För att göra en rättvis 
jämförelse, där ingen metod gynnas ekonomiskt beroende på förteckningen av massor, behandlas 
schaktmassor som Fall A i detta arbete. 
 

1.4.2 Geoteknik 
 
En avgränsning görs att studera de respektive metoderna vid sådana förutsättningar att båda går att utföra. 
Vid styrd borrning ställs högre krav på geotekniska förutsättningar eftersom metoden fungerar i färre 
jordarter. Inom ramen för detta arbete sätts de geotekniska förutsättningarna i samråd med Styrud (J. 
Kullinger, personlig kommunikation, 2019) därför till morän som friktionsjord och lera som kohesionsjord.  
 
Då kostnader som ligger till grund för beräkningsmodellen ej gäller för platsspecifika fall eller definierar när 
på året ledningen byggs tas ingen hänsyn till grundvattennivån i denna studie. Då risk för block föreligger 
avgränsas arbetet till följande för att göra en rättvis jämförelse: 
 

● Arbetet avgränsas till att borrning går att genomföra på ett försök. Se förklaring under Teknisk 
bakgrund. 
 

● Arbetet avgränsning till att erforderlig maskin finns på plats för att lyfta undan block utan 
driftstörning vid konventionell schaktning. Se förklaring under Teknisk bakgrund.  
 

● Arbetet avgränsas till att förekomst av block innebär jordblock, se figur 1.1, där blockets volym sätts 
till 1 m3.  

 

 
Figur 1.1 Yt- och Jordblock. (Svensk Byggtjänst, AMA Anläggning, 2017)  
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2 Metod 
 
2.1  Litteraturstudie 
 
Som grund till detta examensarbete ligger en litteraturstudie som behandlar ämnena ledningsbyggnad, 
geoteknik, byggstyrning och ekonomi. Analys av befintlig dokumentation, litteratur och erfarenheter från 
entreprenörer, beställare samt projektörer utförs. Handlingar som AMA Anläggning 17, MER Anläggning 17 
och AB04 har varit av stor vikt och studerats noga då underlag för fallstudien återfinns i dessa handlingar.  
 
Utifrån syfte och mål med studien har frågeställningarna utformats genom litteraturstudie. Frågeställningarna 
arbetet syftar till att besvara ligger sedermera till grund för utformade av beräkningsmodell samt de 
intervjuer som gjorts i fallstudien.  
 
 

2.2  Fallstudie  
 
Utifrån gjorda avgränsningar skapades fiktiva projekt där de berörda ledningsbyggnadsmetoderna användes. 
Intervjuer på Styrud och JVAB har utförts med personer med god teknisk expertis kring kostnader, 
utmaningar och genomförande av projekt. För att verifiera hur en tredje part ser på metodval har 
kompletterande intervjuer skett hos Tyréns respektive Stockholm Vatten och Avfall, SVOA. Aktuella 
prisuppgifter hämtas ifrån Styrud respektive JVAB i form av offerter för de fiktiva projekten. Tillsammans 
skapar dessa uppgifter en helhetsuppfattning kring det berörda området vilket är väsentligt för att kunna 
genomföra denna fallstudie. 
 
 

2.3  Kvantitativ studie  
 
Beräkningsmodellen som studien syftar till att ta fram är uppbyggd som en matematisk modell med hjälp av 
Excel. Kalkylen grundas på insamlade kostnader från Styrud respektive JVAB över alla fiktiva projekt. 
Dataanalys av beräkningsmodellen genomförs för att systematiskt besvara studiens frågeställningar genom 
att studera tendenser som påverkar den totala prisbilden.  
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3 Nulägesbeskrivning  
 
3.1  Styrud  
 
Examensarbetet har utförts i samarbete med Styruds Ingenjörsfirma AB, samt Kungliga Tekniska Högskolan 
där handledning funnits nära till hands från tekniskt kunnig personal inom berörda områden. År 2018 firade 
Styrud fyrtio år och ses idag som ett av landets största anläggningsföretag inom borrande metoder. Företaget 
grundades 1978 av två brunnsborrare från Herrljungatrakten som bestämde sig för att börja borra 
horisontellt. Snabbt växer maskinparken sig större för att klara av olika borrmetoder samt byggande av olika 
typer av ledningar. Tidigt 90-tal investerar Styrud i sin första borrmaskin för styrd borrning. Under 
företagets utveckling har de förvärvat många mindre företag och var först någonsin med att ge ut en handbok 
om schaktfritt ledningsbyggande. De har även patent på en egenutvecklad teknik för styrd borrning i berg 
kallat StyroRock. Idag finns Styrud över hela Sverige men är även verksamt i större delar av norden. 
Företaget delas idag in i fyra olika verksamhetsområden, ledningsbyggande, grundläggning, geoenergi och 
vatten samt gruvor och prospektering. (Styrud, n.d) 
 
På Styruds Stockholmskontor i Järfälla har arbetet utförts ihop med avdelningen ledningsbyggande med 
assistans från arbetschef Joacim Kullinger som även är handledare för detta arbete.   
 
 
3.2  JVAB 
 
Examensarbetet har också inneburit ett samarbete med andra intressenter som JVAB som är ett 
anläggningsföretag med över trettio års erfarenhet inom branschen (JVAB, n.d.a). Företaget är verksamt 
inom områden Vatten och avlopp, Mark och väg, Anläggning samt Rörinspektion (JVAB, n.d.b). Till 
skillnad från Styrud ägnar sig JVAB inte åt borrmetoder i samma utsträckning utan har sitt fokus kring 
konventionell schaktning. JVAB har bistått med hjälp i tekniska frågor via personlig kommunikation.  
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4 Teoretisk referensram  
 

Examensarbete utgår ifrån en omfattande datainsamling av information från oberoende källor, som granskats 
kritiskt, värderas och används för att skapa en beräkningsmodell där slutsatser kan dras ifrån. Relevanta 
kunskaper inom ekonomi, geoteknik, materiallära och ledningsbyggnad har inhämtats genom 
ingenjörsutbildningen Byggteknik och design hos Kungliga tekniska högskolan. Framför allt från kurser 
inom anläggning, byggstyrning samt geologi och geoteknik. Där har kunskaper kring VA-teknik, schaktfria 
metoder, upphandlingsformer, entreprenadjuridik och byggnadsekonomi samt kalkylering varit till stor nytta 
under arbetets gång. Dessa kunskaper ligger till grund för kalkylarbete och upprättande av 
beräkningsmodell. Givet tidsramen för detta arbete har dessa kunskaper varit en förutsättning för att utförligt 
kunna belysa ämnet.  
 
Kalkyler för noggranna kostnadsprognoser finns i dagsläget för såväl styrd borrning som schaktning men då 
dessa metoder skiljer sig åt i dess förutsättningar är de problematiska att jämföra. Studien består därför till 
stor del av att bryta ner och förklara förutsättningar och faktorer för att skapa jämförbara data. 
 
Tidigare arbeten som syftar till att jämföra styrd borrning och konventionell schakt har studerats. I dessa 
arbeten har studier gjorts med mål att redogöra för när vilken metod skall användas med hänsyn till framför 
allt tid, miljö och totalkostnad sett ur ett helhetsperspektiv. På Högskolan Halmstad utfördes 2013 ett 
examensarbete som gjorde en jämförelse mellan metoderna utifrån tids- och miljöaspekter såväl som 
ekonomiska. Studien genomfördes genom analys av fem projekt för att ta fram en rekommendation av 
metodval (Kangethe & Lendowski, 2013). Skillnaden med denna studie är att arbetet syftar till en mer 
omfattande kartläggning över den totala prisbilden hos metoderna. Arbetet avser att jämföra metoderna rent 
ekonomiskt utifrån ställda frågeställningar där detaljerade beräkningar sker med hjälp av en 
beräkningsmodell som behandlar de ekonomiska aspekterna djupare. 
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5 Teknisk bakgrund  
 
5.1  Styrd borrning  
 
Styrd borrning, eller directional drilling som den internationella benämningen lyder, kom till Sverige under 
1980-talet och är en schaktfri metod för ledningsbyggnad som bygger på att arbetet sker från markytan 
(SSTT, 2002). 
 
Precis som vid alla anläggningsarbeten ställs krav på förutsättningar vid genomförande. Enligt Scandinavian 
Society for Trenchless Technology, SSTT, beaktas aspekter såsom dimensionering för att klara framtida 
behov, geotekniska förutsättningar, kringliggande ledningar och kostnad vid val av metod.  
 
Vid etablering schaktas en start- och en mottagningsgrop för att påbörja borrningen i önskad vinkel samt 
möjliggöra sammankoppling med befintligt ledningsnät (J. Kullinger, personlig kommunikation, 2019). Vid 
startgropen ställs en borrigg upp och borrar därefter ett pilothål till mottagningsgropen. Vanligtvis används 
walkover navigationssystem och borrhuvudet är då utrustat med en radiosändare, på så vis kontrollerar och 
styr markpersonal borrhuvudets läge med hjälp av ett vinklat styrsked, enligt figur 5.1. (SSTT, 2002)  
 

 
Figur 5.1 - Borrning av pilothål. (Styrud, 2019.a) 

  
Vid borrning uppstår friktion mellan ledningen och jorden när borrhuvudet rör sig framåt. För att underlätta 
borrningen pumpas en borrvätska in genom borröret, som går från borriggen fram till borrhuvudet. 
Borrvätskans funktion är att spola tillbaka jordmaterial till start- och mottagningsgrop genom utrymmet 
mellan borröret och jorden. Blandningen av borrvätska och jordmassor kallas för borrslam och klassas som 
farligt avfall och hanteras som deponi. Borrvätskan består vanligtvis av vatten och bentonit, alternativt 
polymer, samt tillsatser. Blandningen datorstyrs för att optimera tryck och mängd som injiceras genom varje 
munstycke. Efter färdig pilotborrning byts borrhuvudet mot en rymmare. Rymmaren är en roterande 
borrkrona i större dimension än de pilothål som borrats. Hålet ryms alltid upp i större dimension än de rör 
som skall anläggas för att underlätta rördragningen samt möjliggöra borttransport av borrvätska och 
jordmassor till mottagningsgropen. De ledningar eller skyddsrör som skall anläggas kopplas på rymmaren 
och dras samtidigt tillbaka till startgropen, enligt figur 5.2. (SSTT, 2002) 
 

 
Figur 5.2 – Borrning med rymmare, (Styrud, 2019.a) 
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5.1.1 Borrning med rullborrkrona  
 

Då borrning genomförs i jordar med hård geoteknik med inslag av block och sten utförs borrningen med 
SBR-borrning, även kallat AT-borrning, vilket är en mer tidskrävande metod. Denna metod är densamma 
som styrd borrning men innebär att borrhuvudet anpassas till en så kallad rullborrkrona, enligt figur 5.3. 
(Styrud, 2019.b)  
 

 
Figur 5.3 - Borrning med rullborrkrona. (Styrud, 2019.b)  

 
5.1.2 Navigationssystem  
 
Borrning kräver ett navigationssystem som kan avgöra läge och orientering av borrhuvudet. Ett elektroniskt 
system används och gör det möjligt för markpersonal att ändra borrhuvudets position så att den följer önskad 
riktning. För att styra borrningen används i dagsläget två system, walkover navigationssystem och wire 
navigationssystem. (SSTT, 2002) 
 

Walkover navigationssystem  
 
Det vanligaste navigationssystemet är walkover systemet som bygger på att en sändare monteras i anslutning 
till borrhuvudet och signaler tas upp av markpersonal (SSTT, 2002).  
 
När signalen är som starkast ligger borrhuvudet vertikalt under mottagaren vilket ger borrhuvudets exakta 
position. Mottagaren läser av faktiskt djup samt X-och Y-koordinater för borrhuvudet. Borriggen får i realtid 
information om position, riktning samt djup och därifrån styrs hur styrskedet skall vinklas för att hålla rätt 
kurs. (SSTT, 2002).  
 
Eftersom radiosignaler skickas genom jorden bör viss felmarginal tas med i beräkning. Felmarginalerna hos 
signalerna ökar som en procentandel av sändarens djup. Vid normalfall av ledningsbyggnad ligger 
felmarginalen runt cirka 5%. Felmarginal kan även uppstå när borrning utförs i närheten av följande: 
 

- Underjordiska eller överliggande elektriska kablar  
- Befintligt ledningsnät 
- Järnvägsspår 
- Spont 
- Armerade plattformar och pålar 
- Saltvatten 

 
Wire navigationssystem  

 
Vid större och mer komplicerade borrningar såsom korsande av ett vattendrag ställs högre krav på 
navigationssystemet. Ett kabelsystem används för kommunikation mellan sändare och borrigg som ger 
information om X-, Y-, Z-koordinater samt borrhuvudets orientering och möjliggör styrning på stora djup. 
(SSTT, 2002).   
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5.2  Konventionell schaktning  
 
Förarbeten krävs innan uppstart av ett nytt projekt så att arbete, däribland schaktning, kan påbörjas samt 
utföras på ett säkert sätt. Dessa varierar beroende på förutsättningarna och omfattningen för varje specifikt 
projekt. Momenten består oftast av arbetsplatsetablering, avspärrningar eller omdirigering av trafik, inhägna 
området, upprättande av tillfartsväg, avfall- och/eller materialupplag (AFS, 1993:3). Arbetet anpassas sedan 
efter markens geotekniska egenskaper, grundvattennivå, årstid samt geografiska läge.  
 
Även med den kunskap som finns inom branschen innebär schaktning i jordmaterial ett risktagande. 
Personskador som följ av ras är vanligt förekommande om arbetet inte utförs korrekt och om erforderliga 
säkerhetsåtgärder inte vidtas. Jordmassor från 1–2 meter schakt motsvarar i faktiskt vikt 2–3 ton (Schakta 
Säkert, 2015).  
 
Schaktarbeten som innebär risk för personskada på grund av ras ska enligt AFS 1993:3 utföras med 
släntlutning eller med användning av stödkonstruktion även kallat spontning. Beroende på de geotekniska 
förutsättningarna utförs spontning och släntlutningen på olika sätt med hänsyn gällande djup, bredd samt 
längd enligt anvisningar i AMA anläggning 17, 2017.   
 
 
5.2.1 Utförande med slänt  
 
Används i störst utsträckning när schakten inte ska bli djup, när grundvattenytan ligger djupt och utrymmet 
runt om schakten inte är begränsat. Beroende på schaktdjupet och jordart bestäms en stabil lutning på olika 
sätt. Vid utformning av schakt med släntlutning kan schaktansvarig själv utforma schakten. Utformning kan 
också ske med hjälp av typsektioner, enligt figur 5.4 eller i samråd med geotekniker. (Schakta Säkert, 2015) 
 
 

 
Figur 5.4 - Exempel på en typschakt frisktionsjord, sand och grus (Schakta säkert, 2015, s.123) 

 
 

 
5.2.2 Utförande med stödkonstruktion  
 
Vid förhållanden där schakt med slänt inte är möjligt som lösa jordarter, djupare schakter eller begränsat 
utrymme ställs krav på spontning eller liknande stödkonstruktioner. Spontning används också vid behov av 
att sänka grundvattennivån samt förhindra upplyftning och uppluckring av schaktbotten. Olika metoder av 
spontning används beroende på de geotekniska egenskaperna och schaktdjupet. (Schakta Säkert, 2015) 
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5.2.3 Rörläggning 
 
Förberedande av en ledningsbädd krävs innan själva rörläggninsprocessen kan påbörjas med funktionen att 
agera underlag för ledningen. Ledningsbädden fördelar upplagstrycket under ledningen, motverkar större 
stenar eller annat material att skada ledningen och fungerar även som ett skydd mot att schaktbotten luckras 
upp under ledningsbyggnationen. Bädden ska utformas med krav på material, bärighet, fasthet, höjd, lutning 
och fri från vatten enligt AMA anläggning 17, 2017.  
 
Nästa steg i ledningsbyggnationen är installation av ledningen i schaktgropen. Montage av ledningen sker 
enligt leverantörens anvisningar. Ledningen kan lyftas på plats via erforderlig maskin eller för hand 
beroende på dess storlek. När ledningarna ligger på plats ovan ledningsbädden sker svetsning/skarvning till 
intilliggande ledning innan kringfyllnadsprocessen kan påbörjas. (S:T Eriks, n.d)  
 
För att ledningens position ska vara stabil i schaktgropen sker kringfyllning runt om ledningen. 
Fyllnadsmaterialets kornstorlek väljs enligt anvisningar i (AMA anläggning 17, 2017) beroende på material 
och storlek av ledningen. Fyllnadsmaterialet ska vara packningsbart, fritt från is, snö, rötter, växtrester och 
annat otjänligt material. Uppschaktade massor används i första hand som fyllnadsmaterial. Om kvaliteten på 
dessa är olämplig kan samma material som används till ledningsbädden användas istället. (S:T Eriks, n.d) 
 
Kringfyllanden läggs från ledningsbädden upp till minimum 300 millimeter över högsta punkten på 
ledningen. Därefter börjar restfyllning, även där används princip för schakt Fall A och Fall B. Fyllning sker 
till överbyggnadens underkant eller till annan angiven nivå. Sedan återställs marken efter önskvärt utseende. 
Oavsett fyllningsarbete ställs höga krav på noggrann packning av materialet så sättningar motverkas. Extra 
viktigt vid arbeten som sker i miljöer känsliga mot sättningar som under vägar eller i stadsmiljö. (S:T Eriks, 
n.d)  
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5.3  Geotekniska förutsättningar  
 
Förståelse för byggnadstekniska egenskaper hos jord- och bergarter är av stor vikt i alla typer av 
anläggningsprojekt, inte minst vid ledningsbyggnad då geotekniken är en av de största faktorerna vid 
metodval samt den största faktorn till oförutsedda kostnader som tillkommer vid varierande och avvikande 
geotekniska förutsättningar. (Statens geotekniska institut [SGI], 2008)  
 
Jordens geotekniska egenskaper påverkas av en rad faktorer och inom ramen för detta arbete är det viktigt att 
redogöra för de egenskaper som har störst påverkan på hållfasthet. Vid klassificering av jordar spelar 
kornstorleksfördelningen stor roll då porstorlek och porvolym påverkar permeabiliteten och kapillariteten 
hos jorden. Även skjuvhållfastheten påverkas av detta och har främst betydelse för grövre fraktioner av 
jorden vid friktionsjordar. Egenskaperna hos kohesionsjordar beror främst på struktur och historisk 
belastning snarare än kornstorleken. (SGI, 2008) 
 
5.3.1 Morän  
 
Moränjordar klassas som en månggraderad jordart med stor variation av kornstorlekar, allt från lerpartiklar 
upp till mycket stora block, och har bildats genom materialavlagring till följd av inlandsisens framdrift. 
Moränjordens sammansättning är beroende av vilken lokal berggrund som föreligger och varierar från 
finkornig lermorän till grovkornig grusmorän. (Sveriges geologiska undersökning [SGU], n.d)  
 
Kornstorleksfördelningen påverkar även här jordens hållfasthet där de finkorniga moränerna beter sig som 
kohesionsjord medan grovkornig morän beter sig som en friktionsjord. (Statens geotekniska institut [SGI], 
2019)  
 
 
5.3.2 Friktionsjord  
 
Friktionsjordar klassas som grovkornig jord där hållfastheten byggs upp av de friktionskrafter som uppstår 
mellan kornen. Friktionskrafterna är beroende av kornstorleken som påverkas av vilken grundvattennivå som 
föreligger. Friktionskrafterna, och därmed hållfastheten, minskar i jorden som befinner sig under 
grundvattennivån då kornens vattenmättnadsgrad ökar. (SGI, 2019) 
 
Rörgravar skall enligt Svensk Byggtjänst utformas med säker schakt vilket innebär att hänsyn tas till jordens 
rasvinkel. Rasvinkeln är detsamma som materialets friktionsvinkel som är ett mått på hållfastheten vilket är 
varför ras uppstår då släntlutningen överskrider friktionsvinkel. (SGI, 2019) 
 
5.3.3 Kohesionsjord 
 
I kohesionsjordar samverkar friktionskrafter och kohesion mellan jordpartiklarna. Skred uppstår då en större 
del av jordmassans lerpartiklar, som hålls ihop av kohesion, glider iväg (SGI, 2019) Denna glidning kan 
härledas till en rad inre- och yttre faktorer som försämrar jordens hållfasthet, till exempel när en höjning i 
grundvattennivån ger ett ökat portryck som överskrider de kohesionskrafter som sammanhåller partiklarna 
(Statens geotekniska institut [SGI], 2016, 7:21).   
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5.3.4 Block i jorden  
 
I alla jordtyper föreligger en risk för block i olika utsträckning. Vägning av block är ofta problematiskt att 
utföra, således mäts istället ofta blockhögarnas volym där hålrumsprocenten förmodas ligga mellan cirka 40 
- 50% av den totala volymen. Då sortering av stenar och block lätt blir omfattande bedöms dock oftast 
blockhalten med hjälp av utförda sonderingar och jordprover där hänsyn tas till de geologiska förhållanden 
som råder inom arbetsområdet. (SGI, 2008)  
 
Då ett jordprov benämns som stenigt, grusigt eller som morän skall enligt SGI förutsättas att jorden 
innehåller sten och block. Vid sondering behöver hänsyn tas till att sannolikheten att sonden träffar en sten 
eller ett block är relativt liten. (SGI, 2008)  
 
 
5.3.5 Åtgärder vid block i jord  
 
Vid konventionell schakt kan åtgärder av block variera dels beroende på blockens storlek och dels på vilka 
maskiner som finns att tillgå inom arbetsområdet. Där risken för block kan bedömas i förväg med hjälp av 
geotekniska undersökningar tas ofta höjd för detta genom att ha en erforderlig maskin på plats som kan lyfta 
bort blocken. På så sätt minimeras avbrott i framdriften och oförutsedda kostnader som tillkommer för 
avbrott samt maskinkostnader om blockens storlek överskrider kapaciteten för maskiner som initialt finns 
inom arbetsområdet (H. Tengberg, personlig kommunikation, 2019). 
 
Om risk för block föreligger vid styrd borrning anpassas metoden till en borrning med rullborrkrona, se 
kapitel 5.1.2. Borrning med rullborrkrona, redan från början för att minimera störningar i framdriften. Andra 
åtgärder vid blockförekomst finns genom att ändra styrskedets vinkel och fortsätta framdriften bredvid 
blocket. På grund av moränjordens uppbyggnad är sannolikheten stor att framdriften återigen störs av fler 
block vid djupare borrning. Då ett block är för stort för att borra sig igenom kan detta hanteras genom att 
istället utföra en ny borrning bredvid det projekterade pilothålet (J. Kullinger, personlig kommunikation, 
2019).  
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5.4  Ledningsmaterial  
 
Polyeten (PE) ingår inom etenplast vilket är en termoplast som idag är det mest producerade polymera 
materialet (Gedde, n.d). På grund av materialets goda egenskaper samt låga pris är PE-rör idag vanligt 
förekommande hos det svenska vattenledningsnätet samt förstahandsval vid nyläggningar för många 
kommuner och används främst till trycksatta dricksvattenledningar men även till trycksatta 
spillvattenledningar samt självfallsledningar för spill- och dagvatten (Svenskt vatten, 2018). 
 
Vid styrd borrning är det framför allt kapaciteten hos borriggen som avgör vilken dimension och 
ledningslängd som kan installeras. Även ställs högra krav på egenskaperna hos ledningsmaterialet då PE-
röret kommer utsättas för stora dragkrafter vid indragning efter rymmare samt ett utvändigt tryck från 
borrvätskan. Den tillåtna dragkraften hos PE-röret bestäms av diameter och SDR-klass vilket beskriver 
kvoten mellan ytterdiameter och väggtjocklek, enligt figur 5.5. Det är därför mer lämpligt att använda PE-rör 
av lägre SDR-klass det vill säga mer tjockväggiga rör. Samma noggrannhet vid dimensionering krävs inte 
vid läggning enligt konventionell schaktning då röret inte utsätts för dessa krafter. (Svenskt Vatten P101, 
2010) 
 

 
Figur 5.5 - SDR-klass (Nordiska plaströrsgruppen, 2011, s.7) 

 
Materialkvaliteterna som vanligtvis används idag är PE80 och PE100. Denna klassificering utgår ifrån 
densiteten och hållfastheten hos materialet. En lägre densitet ger ett mjukare material och får då en lägre 
hållfasthet medan en högre densitet ger motsatta egenskaper. (Svenskt Vatten P101, 2010)  
 
Om ledningen vid installation utsätts för större dragkrafter i längdriktningen medför det en förlängning av 
ledningen. Om friktionen mot ledningen då gör att förlängningen i axialled kvarstår efter installation finns en 
motsvarande spänning i längdled. Om kraften från friktionens senare skulle minskas kommer ledningen att 
förkortas vilket kan skapa problem i anslutningspunkterna för ledningen. Det är således viktigt att ledningen 
med fördel kan installeras på så vis att den inte utsätts för höga dragkrafter. Storleken på dragkrafterna är 
beroende faktorer så som friktion och ledningens profil, längd och vikt samt antal riktningsavvikelser på 
ledningssträckan. (Svenskt Vatten P101, 2010) 
 
Som regel krävs enligt Svenskt Vatten PE-rör av SDR-klass 17 eller lägre för rörläggning via styrd borrning, 
för att motsvara de krafter som uppstår vid installation (Svenskt Vatten P101, 2010). Om borrning ej kan 
genomföras med en viss SDR-klass finns två alternativ. Det första alternativet är att behålla samma 
rördimension om möjligt och välja en lägre SDR klass. Alternativ två innebär att gå upp i rördimension och 
samtidigt välja en lägre SDR-klass för fortfarande uppnå eventuella dimensioneringskrav för den inre 
rördiameter. (J. Kullinger, personlig kommunikation, 2019) 
 
 
 
  



 

 15 

6 Genomförande  
 
Utifrån arbetets avgränsningar har 90 olika fiktiva projekt tagits fram, se bilaga 1, Anbudsmall. Dessa fall 
varierar beroende på kombination av ledningssträcka, rördiameter, grundläggningsdjup samt huruvida 
ledningen anläggs i lera eller morän och om schaktningsarbetet utförs med släntlutning eller 
stödkonstruktion.  
 
Fallen skickades till Styrud respektive JVAB för prissättning där de berörda företagen ombads att prissätta 
dessa fall så som de skulle vid en vanlig anbudsförfrågan med förutsättningen att de skall utgå ifrån enklast 
möjliga fall där framdriften kan ske utan störningar. Enligt avgränsningar, se kapitel 1.4, ombads företagen 
att bortse från kostnader kopplade till överbyggnad samt hantering av förorenade massor. Företagen ombads 
även att prissätta hantering av block om risk för block föreligger.  
 
6.1  Beräkning av totalkostnad för styrd borrning 
 
Vid styrd borrning beräknas totalkostnaden enligt formel 6.1. I meterpriser för borrning ingår kostnad för 
personal samt ledningen inklusive frakt samt svets med stumsvets. Ledningen är av PE100 med en SDR-
klass som varierar mellan SDR-11 och SDR-17.  

!"#$%&"'#($) = %ä(,)	 ∙ 	/0#01213'    [&1] [6.1] 
 
Totalkostnaden för start- och mottagningsgrop varierar mellan 5 000 kr - 50 000 kr vilket representerar ett 
snittpris över hela landet som är baserat på storlek för start- och mottagningsgrop. Volymen för groparna 
styrs i regel av rördiameter samt rörmaterial. Då arbetet avgränsats till att betrakta trycksatta VA-ledningar 
kan borrningen utföras med ett krökt borrhål vilket ställer lägre krav på djupet i groparna. Om start- och 
mottagningsgrop skall vara lika djup som grundläggningsdjupet kommer kostnaden för dessa att öka, därför 
ges användaren möjlighet att själv avgöra priset för denna kostnadspost inom intervallet angivet ovan.  
 
Vid styrd borrning uppkommer en kostnadspost för etablering. I etablering ingår framkörning och frakt samt 
uppställning av borriggen vid startgropen. Kostnaden baseras på projektets storlek och omfattning som i sin 
tur avgör vilken storlek på borrigg som krävs för att genomföra borrningen. Prissättningen för denna 
kostnadspost varierar mellan 7 000 kr - 15 000 kr då en större borrigg innebär en ökad fraktkostnad. Därför 
ges användaren även här möjlighet att välja kostnaden för etablering inom detta intervall.  
 
Kostnadsposten för deponi prissätts per kubikmeter där mängd slam beräknas enligt formel 6.2. Kostnaden 
varierar stort beroende på var i landet hanteringen av massorna sker då kostnaden för deponi skiljer sig stort 
med hänsyn till trafik, längd på sträckorna som massorna måste fraktas och avgifter hos specifik 
avfallsanläggning. Styrud har vid prissättning utgått ifrån ett snittpris inom stockholmsregionen för hantering 
av deponi som innefattar transport samt tippavgift för blöta massor. Snittpriser inom stockholmsregionen 
uppgår till 1500kr/m3 och totalkostnaden beräknas enligt formel 6.3.  
 
  9ä(,)	'%$/	 = :"%;/	$<	1ö1	 ∙ 	1,3     [/3] [6.2]	
 
  !"#$%&"'#($)	 = 9ä(,)	'%$/	 ∙ 	á − 213'	)02"(3   [&1] [6.3] 
 
Kostnad för block prissätts för varje meter där borrning sker genom block. Ett 50% påslag görs på givet 
meterpris för övriga arbetsområdet och totalkostnaden för block beräknas enligt formel 6.4. Användaren ges 
möjlighet att uppskatta antal block som föreligger på hela ledningssträckan där ett block enligt avgränsningar 
definierats som ett jordblock med volymen 1 m3, därav multipliceras antal block med 1 m för att beräkna 
sträckan som blocken sammanlagt utgör, enligt formel 6.4.  
 

!"#$%&"'#($)	 = $(#$%	C%"D& ∙ 1 ∙ /0#01213' ∙ 1,5   [&1] [6.4] 
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6.2  Beräkning av totalkostnad för konventionell schakt 
 
Programmet tar vid konventionell schaktning hänsyn till mängder för schakt, stödkonstruktion, kring- och 
restfyllnad samt materialkostnader. I á-priser för dessa ingår kostnaden för maskin och personal. Mängder 
för schakt, kring- och restfyllnad beräknas enligt formler angivet i kapitel, 6.2.1 Utformning av rörgravar. 
Totalkostnaden beräknas enligt formel 6.5.  
 
  !"#$%&"'#($) = 	 9ä(,) ∙ á − 213'    [&1] [6.5]	
	
	
Enligt MER Anläggning 17 ges ersättning för ledningsbädd beroende på area, och inte på massa. Den blir 
därför densamma oavsett grundläggningsdjup och typ av utformning för rörgrav, och beror på bredden för 
schaktbotten och ledningssträckan. Arean för ledningsbädden räknas ut enligt formel 6.6 och totalkostnaden 
för ledningsbädden enligt formel 6.7.  
 
  GHIJKLKMNOäJJ = 0,35 + ) + 0,35 ∙ G   [/R]		 [6.6] 
 
  !"#$%&"'#($) = 	 GHIJKLKMNOäJJ ∙ á − 213'   [&1] [6.7]	
	

Utöver dessa finns separata á-priserna för ledningen. För ledningen PE100 med SDR-klass SDR-17 ingår 
kostnad för svets med svetsmuff samt frakt. Totalkostnaden beräknas enligt formel 6.8. nedan.  
 
  !"#$%&"'#($) = 	G0)(3(,''#1äD&$ ∙ á − 213'   [&1] [6.8] 
 
Prissättning av block vid konventionell schaktning är mer komplex än vid styrd borrning där kostnaden per 
block kan variera mellan allt från 1 000 kr upp till 10 000 kr enligt uppgift från JVAB. Problematiken som 
uppstår är att prissättning per block ej kan ske med en specifik summa som är likvärdig vid olika projekt 
utan kostnaden varierar beroende på en rad faktorer enligt Teknisk Bakgrund, se kapitel 5.3.Geotekniska 
förutsättningar. Programmet har därför utformats så att användaren själv får välja vilket á-pris inom 
intervallet ovan som skall ingå i beräkningen av totalkostnaden då risk för block föreligger, enligt formel 
6.9.  
	

	 !"#$%&"'#($)	 = $(#$%	C%"D& ∙ á − 213'	201	C%"D&   [&1] [6.9] 
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6.2.1. Utformning av rörgravar   
 
I beräkningsmodellen får användaren ange med vilken typ av schakt rörgraven skall utformas, antingen med 
släntlutning, enligt figur 6.2, eller med stödkonstruktion, spontlåda, enligt figur 6.3 och 6.4. 
 
Enligt samråd med JVAB utförs schakt med släntlutningen 1:1 för både lera och morän och utformning av 
schakt med släntlutning kan endast ske vid 2 respektive 4 meter. Vid schakt med stödkonstruktion där 
schaktdjupet understiger 4 meter används spontlåda för att utforma hela rörgraven, enligt figur 6.3. Då 
schaktdjupet överstiger 4 meter, i det fall då användaren sätter schaktdjupet till 6 meter, schaktas först 2 
meter ned med släntlutning 1:1 och sedan används spontlåda de resterande 4 meterna, enligt figur 6.4.  
 
Massor för jordschakt, ledningsbädd, kring- och restfyllnad beräknas enligt dessa typsektioner med hjälp av 
formlerna nedan och multipliceras sedan med sträckan för varje specifikt fall för att få ut en total mängd.  
 
Vid beräkning av massor för kringfyllnad där ledningens diameter V > 500	// skall arean för ledningen 
dras av enligt MER Anläggning 17, enligt figur 6.1.  
 

 
 

Figur 6.1 -  Figur MER CEC.3/1. (Svensk byggtjänst. MER Anläggning, 2017)  
 
 
  ℎ = Grundläggningsdjupet     [/] 
 
  ℎY = Höjd restfyllnad = ℎ − (ℎR + ℎ[)    [/] [6.10] 
 
  ℎR = Höjd kringfyllnad = ) + 0,3    [/] [6.11] 
  
  ℎ[ = Höjd ledningsbädd = 0,15     [/] 
 
  G = Ledningssträckan      [/] 
  
  ) = Rördiameter      [/] 
 

  ]^ö_ = Rörarea = `∙)2	
4

      [/] [6.12] 
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Tvärsnitt – Schakt i kohesions- och friktionsjord med släntlutning 1:1, 2	/	 < ℎ ≤ 6	/ 
 

Figur 6.2 - Tvärsnitt schakt med släntlutning 
 
 

 c"1)'Dℎ$&# = /d = ( 0,7 + ) ∙ ℎ + ℎR) ∙ G    [/[] [6.13] 
 
 G0)(3(,'Cä)) = /H = (0,7 + ) ∙ ℎ[ + ℎ[

R) ∙ G    [/[] [6.14] 
  
 e13(,f;%%($) = /g = ( 0,7 + ) + (2 ∙ ℎ[ ) ∙ ℎR + ℎR

R) ∙ G               [/[]     [6.15] 
 
 h0'#f;%%($) = /^ = /d − (/i + /H)    [/[] [6.16] 
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Tvärsnitt – Schakt med spont då grundläggningsdjupet, ℎ ≤ 4	/  

 
Figur 6.3 - Tvärsnitt schakt med stödkonstruktion 

 
 

 c"1)'Dℎ$&# = /d = 0,7 + ) ∙ ℎ ∙ G     [/[]	 [6.17] 
 
 G0)(3(,'Cä)) = /H = 0,7 + ) ∙ ℎ[ ∙ G      [/[] [6.18] 
 
 e13(,f;%%($) = /g = 0,7 + ) ∙ ℎR ∙ G    [/[] [6.19] 
  
 h0'#f;%%($) = /^ = /d − (/i + /H)    [/[] [6.20] 
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Tvärsnitt – Schakt med spont då grundläggningsdjupet, 4	/	 < ℎ ≤ 6	/  

 

 
Figur 6.4 - Tvärsnitt schakt med stödkonstruktion och släntlutning 

 
 

 c"1)'Dℎ$&# = /d = /^ + /g + /H      [/[] [6.21] 
 
 G0)(3(,'Cä)) = /H = 0,35 + ) + 0,35 ∙ ℎj ∙ G     /[  [6.22] 
 
 e13(,f;%%($) = /g = 0,35 + ) + 0,35 ∙ ℎ[ ∙ G    [/[] [6.23] 
 

 h0'#f;%%($) = /^ = 0,7 + ) ∙ ℎR + (0,7 + ) ∙ ℎY) + ℎY
R ∙ G [/[] [6.24] 
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6.3  Beräkningsmodell 
 
Under följande kapitel redogörs beräkningsmodellens uppbyggnad. För redogörelse av hur användningen av 
programmet fungerar se bilaga 6, Beräkningsmodell.  
 
6.3.1 Indata och resultat  
 
Med indata avses de variabler som användaren av modellen har möjlighet att välja och ändra i indatabladet, 
enligt figur 6.5. Uppbyggnaden av modellen har gjorts med fokus på att skapa ett flexibelt program som 
enkelt går att använda och bygga vidare på. Därför har följande funktioner använts i Excel:  
 
För att skapa listor av valbara parametrar har ett verktyg som heter dataverifiering används. Vid 
dataverifiering efterfrågar Excel kriterier till verifiering och det kriterium som tillåts sätts i detta fall till lista 
där Excel sedan efterfrågar vilken källa som skall användas. Källan varierar för att få listor över 
ledningssträcka, rördiameter, geoteknik, grundläggningsdjup samt utformning av schakt. Dessa listor 
motsvarar avgränsningarna för vad detta arbete syftar till att studera. 
 
Då Styrud och JVAB har prissatt varje individuellt fall krävdes en lösning för att modellen skulle kunna 
identifiera vilket fall som meterkostnad och totalkostnad skulle hämtas från. Kostnaderna beror på val av 
indata som användaren angett i listorna i Indatablad, enligt figur 6.5.  
 

 
Figur 6.5 - Indatablad från Beräkningsmodell som är framtagen i Excel. 

 
En vanligt förekommande funktion i Excel är en OM-sats. OM satsen tillåter Excel att utföra olika 
operationer beroende på om ett påstående är sant eller falskt, till exempel:  
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  = k9(l11 = "30/"; [:ä1)0	"/	'$(#]; [:ä1)0	"/	f$%'&#])   [6.25]	
  
Enligt formel 6.25 innebär detta att om värdet i cell C11 är 30 m så kommer Excel att hämta kostnaden för 
det fall där projektets ledningssträcka är 30 meter. Om C11 skulle ha ett annat värde än 30 m, till exempel 
800 m, så skulle ett felmeddelande istället att uppstå. Denna funktion är mycket användbart för att sortera ut 
information beroende på om det är sant eller falskt. På detta sätt var det tänkt att programmet skulle hämta 
rätt fall beroende på alla parametrar som påverkar vilken kostnad för vilket projekt som skall hämtas och 
anges i resultatbladet. Denna metod är tidskrävande och innebär en hög risk att funktionen blir inkorrekt 
eftersom det är svårt att granska och härleda eventuella fel. 
 
En alternativ metod till ovanstående är Excels funktioner LETARAD och SAMMANFOGA. En 
kombination av dessa två funktioner användes för att skapa en söknyckel som sedan kopplas till korrekt 
totalkostnad för dess specifika fall.  
 
  = o]99]pqkr]([!0s#1]; [!0s#2]; [!0s#3]; [!0s#4])		 	 	 [6.26]	
 
  !0s#1 = V18  där cell V18 = r0"#0&(3& − 	G01$	0%%01	9"1ä( 
 
  !0s#1 = V12"/"  där cell V12 = G0)(3(,''#1äD&$	 − 	30, 300	0%%01	800 

  !0s#2 = V13"//"  där cell V13 = hö1)3$/0#01 − 110, 315	0%%01	630 

  !0s#3 = V15"/"  där cell V15 = r1t()%ä,,(3(,')ut2 − 2, 4	0%%01	6 

Beroende på vilka alternativ användaren väljer i Indatabladet så kommer en söknyckel sammanfogas 
därefter. Om användaren till exempel väljer geoteknik Lera, grundläggningsdjup 2 meter, rördiameter 110 
millimeter och ledningssträcka 30 meter så kommer söknyckeln för denna kombination, alltså detta specifika 
fall, att bli Lera2m110mm30m. 

Med hjälp av funktionen LETARAD hittar Excel raden från en lista över alla fall där denna söknyckel finns 
och hämtar totalkostnaden från rätt cell på den raden. På så sätt kommer totalkostnaden i Resultatbladet, 
enligt figur 6.6, att ändras om användaren ändrar ett alternativ i Indatabladet. 
 

Figur 6.6 -  Totalkostnad Resultatblad från Beräkningsmodell som är framtagen i Excel. 
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6.3.2 Diagram och ekonomisk brytpunkt 
 
Diagrammet, enligt figur 6.7, visar totalkostnaderna för både styrd borrning och konventionell schaktning 
över den ledningssträcka som användaren valt i indatabladet. Kostnaderna presenteras i form av en linjär 
ekvation där x-axeln hos diagrammet representerar ledningssträcka i meter och y-axeln representerar 
kostnaden i kronor.  
 
Formeln för beräkning av den ekonomiska brytpunkten bygger på att hitta skärningspunkten mellan de två 
funktionerna. Det sker genom att de båda linjära ekvationerna sätt lika med varandra, för att då kunna 
beräkna vart på ledningssträckan den ena eller den andra metoden blir billigare eller dyrare.  
 

Styrd borrning: ;Y = &Y ∙ s + /       [6.27] 
 
 Konventionell schaktning: ;R = &R ∙ s      [6.28]	
	
 s = G0)(3(,''#1äD&$       [m] [6.29] 
 
 / = v#$C%013(, + o#$1#,1"2	"Dℎ	o%t#,1"2	     [kr] [6.30]	
	
	 &Y = ](%ä,,(3(,'$1C0#0 + V02"(3 + e"'#($)	fö1	C%"D&	 	 [kr] [6.31] 
 
 &R = ](%ä,,(3(,'$1C0#0 + e"'#($)	fö1	C%"D&   [kr] [6.32] 
 
 v&"("/3'&	C1;#2t(&# = w

xy
z{|}~}�ÄÄÅÇäÉxÑ Ö xÜ

z{|}~}�ÄÄÅÇäÉxÑ

   [6.33] 

	
Beräkningen som visar hur många procent projektet blir dyrare alternativ billigare vid användning av styrd 
borrning är uppbyggt så att den räknar en procentsats av totalkostnaderna för både styrd borrning och 
konventionell schaktning. För att Excel skall ange om projektet blir billigare eller dyrare med styrd borrning 
har en OM-sats används.  
 

= k9(!"#$%&"'#($)	C"11(3(,	 > !"#$%&"'#($); ");1$10"; C3%%3,$10")		 [6.34]	
	

	
Figur 6.7 - Resultat och ekonomisk brytpunkt -  Resultatblad från Beräkningsmodell som är framtagen i Excel. Blå linje 

motsvarar Styrd borrning och orange motsvarar Konventionell schaktning. 
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6.4  Tillvägagångssätt för resultat och analys 
 
Ur beräkningsmodellen studerades samtliga 90 fall som sedan sammanställts som en lista i Excel, enligt 
bilaga 2, Sammanställning och resultat av fiktiva fall. I listan visas totalkostnaden för styrd borrning och 
konventionell schaktning för samtliga fall. I listan framgår även den procentuella prisskillnaden för de olika 
metoderna och om projektet blir billigare respektive dyrare med styrd borrning som metod. Eventuell 
ekonomisk brytpunkt har hämtats från diagram och anges i listan för sammanställning.  
 
Utifrån sammanställning har frågor, enligt bilaga 3, Utförande av analys, formulerats med syfte att används 
för att sortera och kategorisera samtliga fall för att studera tendenser och på så sätt lättare genomföra en 
analys. Dessa frågeställningar besvaras och presenteras som resultat, se kapitel 7 Resultat. 
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7 Resultat  
 
Vid sammanställning av alla fall görs ett ställningstagande gällande vilket pris som skall användas för 
kostnadsposterna etablering samt start- och mottagningsgrop vid styrd borrning. Här valdes kostnaden för 
etablering till det dyraste alternativet i alla fall, alltså 15 000 kr. Kostnaden för start- och mottagningsgrop 
valdes i samråd med Styrud till 10 000 kr vid 110 mm ledning, 15 000 kr vid 315 mm ledning och 20 000 kr 
vid 630 mm ledning. Priserna beror på de massor som generellt schaktas vid borrning med dessa 
dimensioner.  
 
Av totalt 90 olika fall utgår 20 av dessa då de inte är jämförbara givet förutsättningarna i dessa specifika fall. 
Denna studie har utformats med utgångspunkten att skapa jämförbara data, och då jämförelse i dessa 20 fall 
ej går att genomföra kommer ingen hänsyn tas till dessa. 
 
Av de 70 fall som återstår är styrd borrning billigare i 73% av fallen och dyrare 27% av fallen, enligt figur 
7.1.  

 
Figur 7.1 - Fall där projektet blir billigare eller dyrare med styrd borrning 
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Av de 51 fall, som utgör 73% av de totala fallen, där styrd borrning är billigare än konventionell schakt är 
88% av dessa utförda i Lera och 12% utförda i Morän, enligt figur 7.2. Av dessa 51 fall är 61% av fallen 
utförda med stödkonstruktion och 39% utförda med släntlutning, enligt figur 7.3.  
 
 

 
Figur 7.2 - Fall då projektet blir billigare med styrd borrning med hänsyn till geoteknik 

 

 
Figur 7.3 - Fall då projektet blir billigare med styrd borrning med hänsyn till utformning av schakt 
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Av de 19 fall, som utgör 27% av de totala fallen, där styrd borrning är dyrare än konventionell schakt är alla 
utförda i morän. 58% av fallen utförs med stödkonstruktion och 42% utförs med släntlutning, enligt figur 
7.4.  

 
Figur 7.4 - Fall då projektet blir dyrare med styrd borrning med hänsyn till utformning av schakt 

 
En ekonomisk brytpunkt finns i alla fall där styrd borrning blir billigare, alltså i 73% av alla fall. Av dessa 
fall där en brytpunkt finns är 67% över 50% billigare och 33% är under 50% billigare, enligt figur 7.5. 

 
Figur 7.5 - Antal fall där styrd borrning blir över eller under 50% billigare än konventionell schaktning 
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8 Analys 
 
8.1  Hur står sig styrd borrning ekonomiskt mot konventionell schaktning 
 
Denna studie har berört hur block prissätts för att användaren av beräkningsmodellen skall förstå vilken 
påverkan det kan ha på ekonomin för ett projekt. På grund av den spridda prisbilden och att kostnaden för 
block återspeglar projektspecifika faktorer har arbetet utgått ifrån att ingen risk för block föreligger vid 
beräkning av totalkostnaden vid samtliga fall. Detta lämnas istället öppet för användare att själv ta ställning 
till.  
 
För att besvara frågan hur styrd borrning står sig ekonomiskt mot konventionell schaktning är det viktigt att 
kartlägga vilka fall som utgår ifrån analysen och varför.  
 
 
8.1.1 Fall som utgår  
 
Vid långa borrningar i morän är osäkerheten i marken stor och det finns risker att den borrade tunneln 
kollapsar någonstans längs med sträckan under tiden framdriften sker. Om tunneln kollapsar är borrningen 
misslyckad och går inte att utföra vilket leder till förseningar i framdriften samt oförutsedda kostnader.  
 
De fall där borrningen inte går att utföra, enligt tabell 8.1, beror på ledningsdiameter och SDR-klass inte 
motsvarar den styvhetsklass som krävs för att klara av krafterna vid indragning av ledningen efter rymmare. 
Ledningen går således till brott vid installation.  
 

Jordart Utformning  Schaktdjup  Ledningsdiameter Längd  

Morän Stödkonstruktion 2 m 110 mm 800 m 

Morän Stödkonstruktion 4 m 110 mm  800 m 

Morän Stödkonstruktion 6 m 110 mm 800 m 

Morän Släntlutning 2 m 110 mm 800 m 

Morän Släntlutning 4 m 110 mm 800 m 

Tabell 8.1 - Antal fall som utgår då dessa ej är genomförbara 
 
Vid goda geotekniska förutsättningar är det teoretiskt möjligt att utföra borrning på dessa längre sträckor 
utan att tunneln kollapsar. För följande fall, enligt tabell 8.2, rekommenderar Styrud inte användning av 
styrd borrning som metod då risken är alldeles för hög. Meterkostnaden som är inlagd i beräkningsmodellen 
för dessa fall återspeglar därför den risk det medför att genomföra borrning under dessa förutsättningar. Då 
Styrud ej hade genomfört en borrning under dessa förhållanden representerar inte totalkostnaden 
verkligheten. Styrd borrning blir således inte längre jämförbara med konventionell schaktning för dessa fall 
vilket är varför de utgår.  
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Jordart Utformning  Schaktdjup  Ledningsdiameter Längd  

Morän Stödkonstruktion 2 m 315 mm 800 m 

Morän Stödkonstruktion 4 m 315 mm 800 m 

Morän Stödkonstruktion 6 m 315 mm 800 m 

Morän Släntlutning 2 m 315 mm 800 m 

Morän Släntlutning 4 m 315 mm 800 m 

Morän Stödkonstruktion 2 m 630 mm 300 m 

Morän Stödkonstruktion 4 m 630 mm 300 m 

Morän Stödkonstruktion 6 m 630 mm 300 m 

Morän Stödkonstruktion 2 m 630 mm 800 m 

Morän Stödkonstruktion 4 m 630 mm 800 m 

Morän Stödkonstruktion 6 m 630 mm 800 m 

Morän Släntlutning 2 m 630 mm 300 m 

Morän Släntlutning 4 m 630 mm 300 m 

Morän Släntlutning 2 m 630 mm 800 m 

Morän Släntlutning 4 m 630 mm 800 m 

Tabell 8.2 - Antal fall som utgår då metoderna ej är jämförbara 
 
 
8.1.2 Den totala prisbilden 
 
Styrd borrning är billigare i 73% av fallen, enligt figur 7.1, se kapitel 7 Resultat. Den största faktorn till att 
projekten här blir billigare är geotekniken där majoriteten av de fall som är billigare sker i lera. Styrd 
borrning lämpar sig bäst som metod i lera därför framdriften nästan alltid kan ske obehindrat med låg risk 
och hög precision. Vid dessa geotekniska förutsättningar krävs dessutom en maskin med lägre kapacitet och 
borrningen går generellt sett snabbare att genomföra än borrning i morän vilket återspeglas i meterpriset som 
beräknar totalkostnaden.  
 
Den procentuella uppdelningen av utformning av schakt i de fall som blir billigare med styrd borrning, 61% 
för stödkonstruktion och 39% för släntlutning enligt figur 7.3, se kapitel 7 Resultat, kan härledas till att det 
finns fler fall totalt som är utförda med stödkonstruktion på grund av att utformning av schakt vid 6 m endast 
sker med stödkonstruktion.  
 
Vid det fall där styrd borrning är dyrare är alla utförda i morän, anledningen till att styrd borrning är dyrare i 
dessa fall är eftersom borrning i morän sker med SBR-borrning eller AT-borrning, se kapitel 5.1.2. Borrning 
med rullborrkrona. Vid konventionell schaktning är framdriften inte beroende av om schaktningen sker i lera 
eller i morän då rörgravarna utformas på samma sätt samt att samma maskin krävs för att utföra arbetet. 
Intressant att studera är att majoriteten, 10 av 19 fall, där styrd borrning är det dyrare alternativet, är styrd 
borrning mindre än 50% dyrare, enligt tabell 8.3. Av dessa med ett medelvärde av 20,6% dyrare, vid 
användning av styrd borrning. 
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Det tyder på att rimligheten i att överväga användandet av styrd borrning inte är så dyrt att det försvinner.  
Vägs sedan överbyggnaden in vid metodval tillkommer kostnader vid konventionell schaktning för 
återställning av markytan eller kostnader för trafikomläggningar vid korsande av väg. Metodens totalkostnad 
påverkas då och förhållandet mellan huruvida styrd borrning blir dyrare eller billigare förändras.  
 

 
Tabell 8.3 - Urklipp ur sammanställning av de fall där styrd borrning är dyrare i morän 

 
Enligt figur 7.1, se kapitel 7 Resultat, sker en minoritet av fallen där styrd borrning är billigare i morän. Av 
dessa fall är styrd borrning mindre än 50% billigare i en majoritet, 4 av 6 fall, med ett medelvärde av 28,8% 
billigare vid användning av styrd borrning, se tabell 8.4.  
 

 
Tabell 8.4 - Urklipp ur sammanställning av de fall där styrd borrning är billigare i Morän 

 
Genom att studera medelvärdet för både de fall enligt tabell 8.3 och 8.4 tyder det på att förhållandet mellan 
huruvida styrd borrning är dyrare eller billigare i morän är likvärdig. 
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8.1.3  Projektspecifika faktorer som påverkar prisbilden 
 
För att kartlägga hur stor påverkan schaktdjupet, ledningsdiameter och ledningssträcka har på den totala 
prisbilden har en uppdelning gjorts där antal fall som är över eller under 50% billigare plockats ut. De fall 
som är billigare motsvarar cirka 67% av fallen enligt figur 7.5, se kapitel 7 Resultat. Studien kan då påvisa 
den kombination av dessa som är ekonomiskt starkast för styrd borrning.  
 
Vid styrd borrning påverkar inte schaktdjup totalkostnaden för de fall där ledningsdiameter och 
ledningssträcka i övrigt är densamma. Vid jämförelse med konventionell schaktning kan slutsatser dras kring 
hur schaktdjupet påverkar hur metoderna står sig ekonomiskt mot varandra. Figur 8.1 visar på att vid ett 
schaktdjup på 2 m så är styrd borrning och konventionell schaktning mer likvärdiga varandra eftersom det är 
nästintill jämlikt hur många fall som är över eller under 50% billigare. Ändras sedan schaktdjupet ned till 4 
m visar det på en övervägande del där styrd borrning är över 50% billigare vilket kan härledas till de ökade 
schaktmassor som tillkommer vid ett djupare schaktdjup för konventionell schaktning. Vid 6 m schaktdjup 
är en majoritet av fallen över 50% billigare av samma anledning som vid 4 m. 

 

 
Figur 8.1 - Antal fall där styrd borrning är över eller under 50% billigare med hänsyn till schaktdjup 

 
Enligt figur 8.2 är flest antal fall över 50% med ledningsdiameter 110 mm på grund av att alla fall som blir 
billigare i morän är då projektet utförs med ledningsdiameter 110 mm, vilket är varför denna post har högst 
antal totala fall att studera. För ledningsdiameter 315 mm och 630 mm är förhållandet mellan antal fall som 
är över och under 50% billigare ungefär densamma. Av detta kan slutsatsen dras att skillnaden i huruvida 
konventionell schaktning anläggs med större ledningar ej påverkar förhållandet i totalkostnad mot styrd 
borrning. 
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Figur 8.2 - Antal fall där styrd borrning är över eller under 50% billigare med hänsyn till ledningsdiameter. 

 
Genom att studera ledningssträckans påverkan på huruvida styrd borrning är över eller under 50% billigare 
visas tydligt att styrd borrning inte står sig lika ekonomiskt stark på kortare sträckor, enligt figur 8.3, 
eftersom vid ledningssträcka 30 m är majoriteten av fallen under 50% billigare. Studeras istället längre 
ledningssträckor 300 m och 800 m blir direkt en övervägande del av fallen över 50% billigare. Tydligt här 
blir att ledningssträcka 300 m är där styrd borrning blir som absolut mest ekonomiskt lönsamt i förhållande 
till konventionell schaktning.  
 

 
Figur 8.3 - Antal fall där styrd borrning är över eller under 50% billigare med hänsyn till ledningssträcka.  
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8.2  Ekonomisk brytpunkt 
 
I denna studie avser ekonomisk brytpunkt den punkt på den totala ledningssträckan där styrd borrning blir 
billigare än konventionell schaktning, enligt figur 8.4.  
 

 
Figur 8.4 - Urklipp av Resultatblad från beräkningsmodell som visar ekonomisk brytpunkt  

 
Vid styrd borrning tillkommer alltid en kostnad för etablering samt start- och mottagningsgrop vilket medför 
att den räta linjen för styrd borrning i diagrammet ej börjar i origo. I de fall där styrd borrning är det billigare 
alternativet finns därför alltid en brytpunkt då konventionell schaktning alltid börjar på 0 kr i origo. Detta 
innebär att en ekonomisk brytpunkt kan avläsas i 73% av alla fall, enligt figur 7.1, se kapitel 7 Resultat. 
 
För att studera hur schaktdjupet, ledningsdiameter och ledningssträcka påverkar den ekonomiska 
brytpunkten har en uppdelning gjorts att studera fallen där brytpunkten infaller innan eller efter 10 m på den 
totala ledningssträckan.  
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8.2.1  Schaktdjup 
 
Enligt figur 8.5 framgår hur brytpunkten påverkas beroende på val av schaktdjup. Tydligt visas att då 
schaktdjupet ökar kommer brytpunkten mellan styrd borrning och konventionell schaktning tidigare. 
Anledningen här är att skillnaden i totalkostnad mellan ett schaktdjup på 2 m inte är lika påtaglig som vid 4 
m och 6 m vilket även här beror på den ökning i schaktmassor det innebär att anlägga ledningar på djupare 
schaktdjup. 
 
 

 
Figur 8.5 - Antal fall där brytpunkten kommer innan eller efter 10 meter på den totala ledningssträckan med hänsyn till 

schaktdjup 
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8.2.2  Ledningsdiameter 
 
Ledningsdiameter har störst påverkan på den ekonomiska brytpunkten för de fall med ledningsdiameter 630 
mm vilken kan härledas till att skillnaden i totalkostnad för styrd borrning och konventionell schaktning är 
mycket större än i fallen där ledningsdiametern är 110 mm samt 315 mm enligt figur 8.6. I de fall där 
ledningsdiametern är 110 mm och 315 mm påverkas brytpunkten ej nämnvärt av ledningsdiametern då antal 
fall där brytpunkten är innan eller efter 10 m är likvärdiga. 
 
 
 

 
Figur 8.6 - Antal fall där brytpunkten kommer innan eller efter 10 meter på den totala ledningssträckan med hänsyn till 

ledningsdiameter 
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8.2.3  Ledningssträcka 
 
Enligt figur 8.7 är storleksordningen över antal fall där brytpunkten kommer innan eller efter 10 m 
densamma för alla ledningssträckor 30 m, 300 m och 800 m. Detta tyder på att ledningssträckan som enskild 
faktor ej påverkar den ekonomiska brytpunkten.  
 

Figur 8.7 - Antal fall där brytpunkten kommer innan eller efter 10 meter på den totala ledningssträckan med hänsyn till 
ledningssträcka 
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9  Slutsatser 
 
Resultatet visar att en majoritet av alla fall som studerats är billigare att utföra med styrd borrning som 
metod. Av dessa fall är en majoritet utförda i lera. Medelvärdet enligt tabell 8.3 och 8.4, se kapitel 8 Analys, 
tyder det på att förhållandet mellan huruvida styrd borrning är dyrare eller billigare i morän är likvärdigt. 
Slutsatsen blir därför att styrd borrning är ett starkt alternativ till konventionell schaktning ur ett ekonomiskt 
perspektiv.  
 
Utifrån analys dras slutsatsen att styrd borrning står sig ekonomiskt starkast i de fall som utförs med 
schaktdjup 4 meter, ledningsdiameter 110 mm och ledningssträcka 300 meter oberoende av om ledningen 
förläggs i lera eller morän.  
 
Enligt studiens analys dras slutsatsen att en ekonomisk brytpunkt finns i samtliga fall då styrd borrning är det 
billigare alternativet. Hur brytpunkten påverkas beroende på schaktdjup, ledningsdiameter och 
ledningssträcka kan härledas till att schaktdjupet enskilt har störst påverkan på den ekonomiska brytpunkten. 
Tydligt är att om schaktdjupet ökar kommer brytpunkten tidigare på den totala ledningssträckan. Betraktas 
istället ledningsdiameter kan ingen slutsats dras om att ledningsdiameter enskilt påverkar huruvida 
brytpunkten kommer tidigt eller sent. Ledningsdiameter kan endast i kombination med schaktdjupet och 
ledningssträcka ha en inverkan på brytpunkten. Slutsatsen dras att ledningssträckan som enskild faktor ej 
påverkar den ekonomiska brytpunkten.  
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10 Diskussion 
 
Genom såväl resultat som analys framgår i denna studie att styrd borrning står sig ekonomisk starkt som 
alternativ till konventionell schaktning. Trots detta uppfattar både SVOA samt Tyréns att schaktfria metoder 
är underrepresenterade i branschen. SVOA har som utgångspunkt att alltid använda schaktfria metoder när 
det är möjligt. Enligt Roger Johansson, utredningsingenjör på SVOA, skulle en förbättrad prisbild över 
schaktfria metoder vara en möjlig lösning som skulle kunna öka användandet, se bilaga 4, Intervju med 
Roger Johansson, SVOA. Tyréns och SVOA är två exempel på relativt stora konsultbolag med kunskap 
inom området. 
  
Mattias Holmberg, VA-projektör på Tyréns, erbjuder en annan förklaring till varför schaktfria metoder är 
underrepresenterade. Metodval vid ledningsbyggande sker tidigt under förstudie där en geoteknisk 
undersökning ej genomförts. Enligt Mattias medför en osäker geoteknik större risker vid styrd borrning än 
konventionell schaktning vilket han ansåg vara den största orsaken till att styrd borrning inte används i den 
utsträckning som den skulle kunna göra. Mattias bekräftar även att styrd borrning generellt sett används när 
projektet passerar en väg, järnväg, vattendrag eller då det skulle störa omgivningen, se bilaga 5, Intervju med 
Mattias Holmberg, Tyréns. Detta bekräftar uppfattningen att styrd borrning generellt används som metod då 
konventionell schaktning ej går att utföra.  
 
Resultatet i denna studie indikerar att styrd borrning kan vara ett ekonomiskt starkt alternativ till 
konventionell schaktning, trots detta är metoden underrepresenterad i branschen. En möjlig orsak till varför 
branschen ser ut som den gör kan vara att Sveriges markyta består av 75% moränjordar (Sveriges geologiska 
undersökning [SGU], n.d). Som tidigare nämnts kan moränjordars egenskaper variera från en finkornig 
lermorän till en grovkornig grusmorän, vilket medför större osäkerhet när styrd borrning skall utföras i 
morän. På grund av denna osäkerhet ställs högre krav på geotekniska undersökningar innan påbörjad 
borrning som beroende på entreprenadform kan påverka prisbilden för styrd borrning. Detta kan vara ännu 
en faktor till varför användningen av styrd borrning är underrepresenterad.  

Ytterligare en aspekt som påverkar metodvalet är antal ledningar som skall anläggas samtidigt. Vid 
anläggning av spill-, dricks- och dagvattenledningar ställs krav enligt AMA Anläggning 17 på distans mellan 
ledningarna. Vid styrd borrning kan endast en VA-ledning dras inom samma borrhål medan flera VA-
ledningar kan anläggas inom samma rörgrav vid konventionell schaktning. I dessa fall skulle det därför vara 
troligt att konventionell schaktning kan bli det ekonomiskt starkare alternativet.  
 
Insamlingen av kostnadsdata som ligger till grund för jämförelsen av metoderna i denna studie har endast 
inhämtats från två aktörer. I och med det föreligger en större osäkerhet av prisuppgifterna då det inte går att 
kontrollera hur väl de stämmer överens med övriga aktörer inom branschen. Om prisuppgifter istället hade 
inhämtats från fler aktörer hade prisernas trovärdighet kunnat styrkas genom en jämförelse. Givet tidsramen 
för detta examensarbete hade en studie av den omfattningen inte varit genomförbar och lämnas därför öppen 
för andra att genomföra.  
 
En uppmärksammad risk vid anbudsförfrågningar är att tolkningsutrymme finns i de förutsättningar som ges 
från beställare. Prisbilden kan därför påverkas då de berörda parterna kan tolka underlaget för prissättning 
olika trots att förutsättningarna var densamma.  

Beräkningsmodellen som används i denna studie är uppbyggd att användas i jämförelsesyfte och författarna 
vill påpeka att modellen och det resultat som framkommer inte bör ses som absolut sanning. Priserna bör ses 
som övergripande och återspeglar hur företagen ombads att prissätta fallen utifrån enklast möjliga fall i syfte 
att göra metoderna jämförbara. De kostnader som används måste tas i beaktande och kan därför endast 
användas i syfte att ge en fingervisning av den totala prisbilden för de respektive metoderna. 
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11 Rekommendationer 
 
Förhoppningen är att denna studie i kombination med beräkningsmodellen kan användas som en 
fingervisning vid metodval och öka kunskapen om den totala prisbilden för styrd borrning. Med 
utgångspunkten att varje ledningsbyggnadsprojekt är specifikt med sina egna förutsättningar rekommenderas 
ingen specifik metod utan det beslutet bör baseras på rådande förhållanden i varje enskilt projekt.  
 
Rekommendation är även att bygga vidare på denna studie genom att ta in kostnader från fler företag för att 
på så sätt styrka prisuppgifterna för de olika metoderna. Genom att väva in och utveckla fler faktorer såsom 
grundvattennivå och överbyggnad i beräkningsmodellen samt studera ytterligare schaktdjup, rörmaterial, 
ledningsdiameter och ledningssträckor skulle omfånget av analysen öka.  
 
Under arbetes gång har funderingar uppkommit kring miljöaspekten hos de respektive metoderna. I takt med 
att hållbarhetstänket inom branschen ökar kommer miljöpåverkan i större utsträckning att påverka metodval. 
Kommande examensarbeten rekommenderas därför att genomföra en miljöanalys av metoderna. I 
kombination med en ökad kunskap av prisbilden skulle en sådan studie förhoppningsvis skapa en helhetssyn 
som kan underlätta metodval i framtiden.  
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Indata	 Typfall Typfall Typfall
Ledningsdiameter	 110mm 110mm 110mm
Ledningssträcka	 30m 30m 30m
Ledningsdjup	 2m 4m 6m
Material	 PE PE PE
Fall	 0mm/m 0mm/m 0mm/m
Schakttyp Fall	A Fall	A Fall	A

Jordart	
Friktionsjord	
(Morän)

Friktionsjord	
(Morän)

Friktionsjord	
(Morän)

Spont
Utformas	med	
släntlutning	

Utformas	med	
släntlutning	

Utformas	med	
släntlutning	

Övrigt	 Trycksatt	VA-ledning Trycksatt	VA-ledning Trycksatt	VA-ledning
Pris	(kr/m)

Ledning	Polyeten	110mm	längd	30m

Bilaga 1 Anbudsmall  
 
Nedan följer exempel på anbudsmallen som skickades ut för prissättning. Exemplet nedan motsvarar 
kombinationen ledningsdiameter 110 mm och ledningssträcka 30 m som sedan fördelas i tre fält 
beroende på schaktdjupet. Denna metod användes sedan för att skapa samtliga kombinationer med:  
 
Ledningsdiameter: 110, 315 och 630 mm  
Ledningssträckor: 30, 300 och 800 m  
Schaktdjup: 2, 4 och 6 m  
Jordart: Morän eller Lera  
Rörgrav: Släntlutning eller stödkonstruktion  

 
 



Fall Totalkostnad Styrd borrning [kr] Totalkostnad Konventionell schakt [kr] Procentuell skillnad [%] Styrd borrning är Eventuell ekonomisk brytpunkt [m]

LeraSläntlutning2m110mm30m 43 556,00 kr                                             64 502,00 kr                                           0,32 Billigare 16,3

LeraSläntlutning4m110mm30m 43 556,00 kr                                             213 032,00 kr                                         0,80 Billigare 3,9

LeraSläntlutning2m110mm300m 150 559,00 kr                                           556 998,00 kr                                         0,73 Billigare 17

LeraSläntlutning4m110mm300m 150 559,00 kr                                           1 853 353,00 kr                                      0,92 Billigare 4,3

LeraSläntlutning2m110mm800m 679 825,00 kr                                           1 468 208,00 kr                                      0,54 Billigare 24,6

LeraSläntlutning4m110mm800m 679 825,00 kr                                           4 789 469,00 kr                                      0,86 Billigare 4,8

Fall Totalkostnad Styrd borrning [kr] Totalkostnad Konventionell schakt [kr] Procentuell skillnad [%] Styrd borrning är Eventuell ekonomisk brytpunkt [m]

LeraStödkonstruktion2m110mm30m 43 556,00 kr                                             82 967,00 kr                                           0,48 Billigare 11,6

LeraStödkonstruktion4m110mm30m 43 556,00 kr                                             100 949,00 kr                                         0,57 Billigare 9,1

LeraStödkonstruktion6m110mm30m 43 556,00 kr                                             150 114,00 kr                                         0,71 Billigare 5,7

LeraStödkonstruktion2m110mm300m 150 559,00 kr                                           746 100,00 kr                                         0,80 Billigare 12,1

LeraStödkonstruktion4m110mm300m 150 559,00 kr                                           901 620,00 kr                                         0,83 Billigare 9,7

LeraStödkonstruktion6m110mm300m 150 559,00 kr                                           1 388 709,00 kr                                      0,89 Billigare 5,9

LeraStödkonstruktion2m110mm800m 679 825,00 kr                                           1 857 612,00 kr                                      0,63 Billigare 16,6

LeraStödkonstruktion4m110mm800m 679 825,00 kr                                           2 259 372,00 kr                                      0,70 Billigare 12,5

LeraStödkonstruktion6m110mm800m 679 825,00 kr                                           3 371 556,00 kr                                      0,80 Billigare 7,4

Fall Totalkostnad Styrd borrning [kr] Totalkostnad Konventionell schakt [kr] Procentuell skillnad [%] Styrd borrning är Eventuell ekonomisk brytpunkt [m]

MoränSläntlutning2m110mm30m 85 556,00 kr                                             64 502,00 kr                                           0,33 dyrare n/a

MoränSläntlutning4m110mm30m 85 556,00 kr                                             213 032,00 kr                                         0,60 Billigare 4,9

MoränSläntlutning2m110mm300m 780 559,00 kr                                           556 998,00 kr                                         0,40 dyrare n/a

MoränSläntlutning4m110mm300m 780 559,00 kr                                           1 853 353,00 kr                                      0,58 Billigare 6,8

MoränSläntlutning2m110mm800m n/a n/a n/a

MoränSläntlutning4m110mm800m n/a n/a n/a

Fall Totalkostnad Styrd borrning [kr]  Totalkostnad Konventionell schakt [kr] Procentuell skillnad [%] Styrd borrning är Eventuell ekonomisk brytpunkt [m]

MoränStödkonstruktion2m110mm30m 85 556,00 kr                                             82 967,00 kr                                           0,03 dyrare n/a

MoränStödkonstruktion4m110mm30m 85 556,00 kr                                             100 949,00 kr                                         0,15 Billigare 18,6

MoränStödkonstruktion6m110mm30m 85 556,00 kr                                             150 114,00 kr                                         0,43 Billigare 8,4

MoränStödkonstruktion2m110mm300m 780 559,00 kr                                           746 100,00 kr                                         0,05 dyrare n/a

MoränStödkonstruktion4m110mm300m 780 559,00 kr                                           901 620,00 kr                                         0,13 Billigare 51,3

MoränStödkonstruktion6m110mm300m 780 559,00 kr                                           1 388 709,00 kr                                      0,44 Billigare 11,8

MoränStödkonstruktion2m110mm800m n/a n/a n/a

MoränStödkonstruktion4m110mm800m n/a n/a n/a

MoränStödkonstruktion6m110mm800m n/a n/a n/a

Fall Totalkostnad Styrd borrning [kr]  Totalkostnad Konventionell schakt [kr] Procentuell skillnad [%] Styrd borrning är Eventuell ekonomisk brytpunkt [m]

LeraSläntlutning2m315mm30m 79 559,00 kr                                             97 320,00 kr                                           0,18 Billigare 18,8

LeraSläntlutning4m315mm30m 79 559,00 kr                                             250 353,00 kr                                         0,68 Billigare 4,5

LeraSläntlutning2m315mm300m 450 590,00 kr                                           889 200,00 kr                                         0,49 Billigare 19,2

LeraSläntlutning4m315mm300m 450 590,00 kr                                           2 214 480,00 kr                                      0,80 Billigare 5

LeraSläntlutning2m315mm800m 1 591 573,00 kr                                        2 324 358,00 kr                                      0,32 Billigare 31,5

LeraSläntlutning4m315mm800m 1 591 573,00 kr                                        5 746 198,00 kr                                      0,72 Billigare 5,7

Fall Totalkostnad Styrd borrning [kr]  Totalkostnad Konventionell schakt [kr] Procentuell skillnad [%] Styrd borrning är Eventuell ekonomisk brytpunkt [m]

LeraStödkonstruktion2m315mm30m 79 559,00 kr                                             115 769,00 kr                                         0,31 Billigare 13,6

LeraStödkonstruktion4m315mm30m 79 559,00 kr                                             138 302,00 kr                                         0,42 Billigare 10,1

LeraStödkonstruktion6m315mm30m 79 559,00 kr                                             190 191,00 kr                                         0,58 Billigare 6,4

LeraStödkonstruktion2m315mm300m 450 590,00 kr                                           1 068 150,00 kr                                      0,58 Billigare 13,9

LeraStödkonstruktion4m315mm300m 450 590,00 kr                                           1 263 030,00 kr                                      0,64 Billigare 10,7

LeraStödkonstruktion6m315mm300m 450 590,00 kr                                           1 782 284,00 kr                                      0,75 Billigare 6,6

LeraStödkonstruktion2m315mm800m 1 591 573,00 kr                                        2 713 378,00 kr                                      0,41 Billigare 20,8

LeraStödkonstruktion4m315mm800m 1 591 573,00 kr                                        3 216 818,00 kr                                      0,51 Billigare 14,5

LeraStödkonstruktion6m315mm800m 1 591 573,00 kr                                        4 391 814,00 kr                                      0,64 Billigare 8,5

Fall Totalkostnad Styrd borrning [kr]  Totalkostnad Konventionell schakt [kr] Procentuell skillnad [%] Styrd borrning är Eventuell ekonomisk brytpunkt [m]

MoränSläntlutning2m315mm30m 259 559,00 kr                                           97 320,00 kr                                           1,67 dyrare n/a

MoränSläntlutning4m315mm30m 259 559,00 kr                                           250 353,00 kr                                         0,04 dyrare n/a

MoränSläntlutning2m315mm300m 2 325 590,00 kr                                        889 200,00 kr                                         1,62 dyrare n/a

MoränSläntlutning4m315mm300m 2 325 590,00 kr                                        2 214 480,00 kr                                      0,05 dyrare n/a

MoränSläntlutning2m315mm800m Rekommenderas ej Rekommenderas ej n/a

MoränSläntlutning4m315mm800m Rekommenderas ej Rekommenderas ej n/a

Fall Totalkostnad Styrd borrning [kr]  Totalkostnad Konventionell schakt [kr] Procentuell skillnad [%] Styrd borrning är Eventuell ekonomisk brytpunkt [m]

MoränStödkonstruktion2m315mm30m 259 559,00 kr                                           115 769,00 kr                                         1,24 dyrare n/a

MoränStödkonstruktion4m315mm30m 259 559,00 kr                                           138 302,00 kr                                         0,88 dyrare n/a

MoränStödkonstruktion6m315mm30m 259 559,00 kr                                           190 191,00 kr                                         0,36 dyrare n/a

MoränStödkonstruktion2m315mm300m 2 325 590,00 kr                                        1 068 150,00 kr                                      1,18 dyrare n/a

MoränStödkonstruktion4m315mm300m 2 325 590,00 kr                                        1 263 030,00 kr                                      0,84 dyrare n/a

MoränStödkonstruktion6m315mm300m 2 325 590,00 kr                                        1 782 284,00 kr                                      0,30 dyrare n/a

MoränStödkonstruktion2m315mm800m Rekommenderas ej Rekommenderas ej n/a

MoränStödkonstruktion4m315mm800m Rekommenderas ej Rekommenderas ej n/a

MoränStödkonstruktion6m315mm800m Rekommenderas ej Rekommenderas ej n/a

Fall Totalkostnad Styrd borrning [kr]  Totalkostnad Konventionell schakt [kr] Procentuell skillnad [%] Styrd borrning är Eventuell ekonomisk brytpunkt [m]

LeraSläntlutning2m630mm30m 173 236,00 kr                                           266 294,00 kr                                         0,35 Billigare 8,2

LeraSläntlutning4m630mm30m 173 236,00 kr                                           426 320,00 kr                                         0,59 Billigare 3,6

LeraSläntlutning2m630mm300m 1 177 359,00 kr                                        2 571 647,00 kr                                      0,54 Billigare 7,3

LeraSläntlutning4m630mm300m 1 177 359,00 kr                                        3 895 048,00 kr                                      0,70 Billigare 3,8

LeraSläntlutning2m630mm800m 3 721 290,00 kr                                        6 808 714,00 kr                                      0,45 Billigare 9

LeraSläntlutning4m630mm800m 3 721 290,00 kr                                        10 220 504,00 kr                                    0,64 Billigare 4,3

Fall Totalkostnad Styrd borrning [kr]  Totalkostnad Konventionell schakt [kr] Procentuell skillnad [%] Styrd borrning är Eventuell ekonomisk brytpunkt [m]

LeraStödkonstruktion2m630mm30m 173 236,00 kr                                           284 743,00 kr                                         0,39 Billigare 7,2

LeraStödkonstruktion4m630mm30m 173 236,00 kr                                           314 269,00 kr                                         0,45 Billigare 6

LeraStödkonstruktion6m630mm30m 173 236,00 kr                                           381 314,00 kr                                         0,55 Billigare 4,3

LeraStödkonstruktion2m630mm300m 1 177 359,00 kr                                        2 750 597,00 kr                                      0,57 Billigare 6,5

LeraStödkonstruktion4m630mm300m 1 177 359,00 kr                                        2 991 530,00 kr                                      0,61 Billigare 5,7

LeraStödkonstruktion6m630mm300m 1 177 359,00 kr                                        3 576 504,00 kr                                      0,67 Billigare 4,3

LeraStödkonstruktion2m630mm800m 3 721 290,00 kr                                        7 197 734,00 kr                                      0,48 Billigare 8

LeraStödkonstruktion4m630mm800m 3 721 290,00 kr                                        7 818 944,00 kr                                      0,52 Billigare 6,8

LeraStödkonstruktion6m630mm800m 3 721 290,00 kr                                        9 133 913,00 kr                                      0,59 Billigare 5,1

Fall Totalkostnad Styrd borrning [kr]  Totalkostnad Konventionell schakt [kr] Procentuell skillnad [%] Styrd borrning är Eventuell ekonomisk brytpunkt [m]

MoränSläntlutning2m630mm30m 503 236,00 kr                                           266 294,00 kr                                         0,89 dyrare n/a

MoränSläntlutning4m630mm30m 503 236,00 kr                                           426 320,00 kr                                         0,18 dyrare n/a

MoränSläntlutning2m630mm300m Rekommenderas ej Rekommenderas ej n/a

MoränSläntlutning4m630mm300m Rekommenderas ej Rekommenderas ej n/a

MoränSläntlutning2m630mm800m Rekommenderas ej Rekommenderas ej n/a

MoränSläntlutning4m630mm800m Rekommenderas ej Rekommenderas ej n/a

Fall Totalkostnad Styrd borrning [kr]  Totalkostnad Konventionell schakt [kr] Procentuell skillnad [%] Styrd borrning är Eventuell ekonomisk brytpunkt [m]

MoränStödkonstruktion2m630mm30m 503 236,00 kr                                           284 743,00 kr                                         0,77 dyrare n/a

MoränStödkonstruktion4m630mm30m 503 236,00 kr                                           314 269,00 kr                                         0,60 dyrare n/a

MoränStödkonstruktion6m630mm30m 503 236,00 kr                                           381 314,00 kr                                         0,32 dyrare n/a

MoränStödkonstruktion2m630mm300m Rekommenderas ej Rekommenderas ej n/a

MoränStödkonstruktion4m630mm300m Rekommenderas ej Rekommenderas ej n/a

MoränStödkonstruktion6m630mm300m Rekommenderas ej Rekommenderas ej n/a

MoränStödkonstruktion2m630mm800m Rekommenderas ej Rekommenderas ej n/a

MoränStödkonstruktion4m630mm800m Rekommenderas ej Rekommenderas ej n/a

MoränStödkonstruktion6m630mm800m Rekommenderas ej Rekommenderas ej n/a

Resultat

Bilaga 2 Sammanställning och resultat av fiktiva fall 



 
Bilaga 3 Utförande av analys 
 
 
För att besvara frågeställningen: Hur står sig styrd borrning ekonomiskt mot konventionell 
schaktning? 
 
 

• Hur många fall har vi totalt?  
 

• Hur många av dessa går ej att utföra?  
 

• Av dom som blir kvar, i hur många av dom fallen är Styrd borrning billigare?  
 

• Hur många av dom billigare är i Lera respektive Morän?  
 

• Hur många av dom billigare är med Slänt eller stödkonstruktion?  
 
 

För att studera: Vid kombination som styrd borrning står sig ekonomiskt starkast 
 

• Av dom fallen där vi har en brytpunkt, hur många av dom är styrd borrning mer än 50% 
billigare?  
 

• Av dom fallen hur många har schaktdjup 2m?  
• Av dom fallen hur många har schaktdjup 4m?  
• Av dom fallen hur många har schaktdjup 6m? 

 
• Av dom fallen hur många har ledningsdiameter 110mm?  
• Av dom fallen hur många har ledningsdiameter 315mm?  
• Av dom fallen hur många har ledningsdiameter 630mm?  

 
• Av dom fallen hur många har ledningssträcka 30m?  
• Av dom fallen hur många har ledningssträcka 300m?  
• Av dom fallen hur många har ledningssträcka 800m?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



För att besvara frågeställningen: Finns det en ekonomisk brytpunkt? 
 
 

• Hur många av fallen blir styrd borrning billigare?  
 
 

För att besvara frågeställningen: Hur påverkar schaktdjup eventuell ekonomisk brytpunkt? 
 
 

• Av dom fallen där vi har en brytpunkt, hur många av dom kommer brytpunkten innan 10m   
• Av dom fallen hur många har schaktdjup 2m?  
• Av dom fallen hur många har schaktdjup 4m?  
• Av dom fallen hur många har schaktdjup 6m? 

 
 

 
För att besvara frågeställningen: Hur påverkar ledningsdiameter eventuell ekonomisk  
brytpunkt? 
 
 

• Av dom fallen där vi har en brytpunkt, hur många av dom kommer brytpunkten innan 10m   
• Av dom fallen hur många har ledningsdiameter 110mm?  
• Av dom fallen hur många har ledningsdiameter 315mm?  
• Av dom fallen hur många har ledningsdiameter 630mm? 

 
 

 
För att besvara frågeställningen: Hur påverkar ledningssträcka eventuell ekonomisk brytpunkt? 
 
 

• Av dom fallen där vi har en brytpunkt, hur många av dom kommer brytpunkten innan 10m   
• Av dom fallen hur många har ledningssträcka 30m?  
• Av dom fallen hur många har ledningssträcka 300m?  
• Av dom fallen hur många har ledningssträcka 800m? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 Intervju med Roger Johansson, SVOA 
 
 

1. Hur upplever du generella kunskapen av styrd borrning inom branschen? 
 

Kunskapen inom branschen är god men kan absolut förbättras, framförallt hos nyexaminerade 
eller yngre projektörer/projektledare.  

 
 

2. När väljer man enligt dig schaktfria metoder?  
 

Styrd borrning används framförallt vid:  

- Ny exploatering 

- Infodring 

- Rörspräckning av vattenledningar där det går och inte är alltför tätt mellan serviser.  

Stockholm Vatten och Avfall har utgångspunkt att alltid välja schaktfria alternativ när det går.  

 
 

3. När väljer man enligt dig konventionell schaktning?  
 

I det fall där vi inte kan använda oss av schaktfri teknik.  
 

 
4. Hur arbetar ni med dessa metoder eller hur kommer ni i kontakt med dessa metoder i 

ert arbete? 
 

Vid exploateringsprojekt är Projektledare med från början. 
Vid drift och underhåll – Utredning ger förslag på metoder som projektledare sen kan ändra i 

detaljprojekteringen när t.ex. bättre uppgifter om geotekniska förhållanden tas fram. På 
SVOA görs nästan alltid geotekniska undersökningar, alltså stickprovskontroller, även fast det 
kanske inte skulle behövas. Metodval och diskussion sker i samråd med de företag som utför 

arbetet vid projekteringen.  
 

 
5. Vilka faktorer anser ni ligger till grund för val av metod idag? 

 
En viktig aspekt är att kommun, väghållare osv kommer åt ledningarna efter anläggning för 

drift och underhåll, där måste en bedömning göras över hur ofta ledningarna kräver ingrepp. 
Utefter det beror på vilket djup det läggs. Ofta så ger man i ett tidigt skede ett par alternativ 

till metoder, man tar in priser och låter sedan projektledare/projekteringsledare välja 
alternativt ändra metod under detaljprojekteringen. Viktigt vid metodval är t.ex. att kunna 

säkerställa höjdsättning.  
 

 
 

 
 



 

 
6. Vad skulle enligt dig vara de största begränsningarna i en jämförelse mellan dessa två 

metoder?  

 
Det finns ingen tydlig prisbild över styrd borrning och det är därför svårare att uppskatta 

priser.  
Beräkningsprogram finns på SVOA för konventionell schakt men inte för olika borrmetoder.  

Beräkningsprogrammet har uppdaterats senaste åren och tar nu hänsyn till 
grundläggningsdjup, som är den största faktorn som påverkar och skiljer slutkostnaden åt vid 

olika metoder.  
 

För att öka användandet av schaktfria metoder krävs att branschen får bättre uppfattning om:  

- Metoder, samt att dessa utvecklas och blir bättre 

- Bättre prisuppgifter  

 
 

7. Hur tror du vi kommer bygga våra ledningar i framtiden, kommer schaktfritt bli 
vanligare?  

 
Schaktfri teknik kommer bli allt vanligare och förekommande i fler projekt men i begränsad 

utsträckning, dock finns utrymme att använda dessa metoder i högre utsträckning vid drift och 
underhåll av befintligt ledningsnät.  

 
 



Bilaga 5 Intervju med Mattias Holmberg, Tyréns 
 
 

1. Hur upplever du generella kunskapen av styrd borrning inom branschen? 
 

Kännedom om att styrd borrning existerar som metod är mycket god, men att den tekniska 
uppfattningen inte är så bra som den skulle kunna vara. Om Tyréns skulle projektera ett 
projekt där konventionell schaktning kan användas, men ta fram ett förslag att använda styrd 
borrning, upplevde Mattias att hans kollegor antagligen skulle bli överraskade men att ingen 
skulle ha några negativa åsikter kring metodvalet. De frågor som skulle uppkomma från 
kollegor/beställare är hur det ser ut med geotekniken.  

 
 

2. När väljer man enligt dig schaktfria metoder?  
 

Schaktfria metoder väljs i 99% av fallen när man skall passera vägar, sjö och järnväg. Eller 
när det inte passar, eller när det stör för omgivningen att stänga av en väg. Allt ifrån gång-, 
cykel- eller motortrafikled. Mattias anser att schaktfria metoder är underanvänd i fall då 
ledningar skall anläggas djupt, på ca 4 meter, och speciellt när det är dålig hållfasthet i jorden 
(Medför stora schakt). När ledningar skall anläggas under grundvattennivån är borrning att 
föredra.  

 
 
3. När väljer man enligt dig konventionell schaktning?  

 
I alla övriga fall förutom ovanstående i fråga 2.  
 
 

4. Hur arbetar ni med dessa metoder eller hur kommer ni i kontakt med dessa metoder i 
ert arbete? 
 
 

Schaktfria metoder är nog alltid uppe på tal i ett tidigt skede i alla projekt. Val av metod sker 
tidigt under förstudie när man inte har genomfört några geotekniska undersökningar än, och 
det är då en stor risk att gå vidare med schaktfria metoder enbart baserat på okulär besiktning 
på plats.  
Efter förstudie utför man detaljprojektering. Efter man studerat geoteknisk undersökning har 
man bättre underlag för val av metod, men har man då valt schaktfria metoder så kan det 
handla om att välja/byta till en annan schaktfri metod – vilket man väldigt sällan gör.  
 
De viktigaste parametrarna vid val av metod är:  

Jordart  

Andel block i jorden  

Grundvattennivå  

Plats för etablering (start- och slutgrop)  

 
 
 



5. Vilka faktorer anser ni ligger till grund för val av metod idag? 
 
 

I dagsläget är den största faktorn till när man använder schaktfria metoder om arbetet innebär 
störningar för omgivningen. I innerstaden, när man bara skall lägga om en ledning, så kan det 
lämpa sig. Där är det en ännu större risk eftersom man vid okulär besiktning enbart kan se 
beläggningen på överbyggnaden och inte alls kan avgöra vad grunden är uppbyggt av. Det är 
också beroende på beställare/VA-huvudman. Om beställaren besitter mer kunskap om 
schaktfritt samt är mer benägen att ta risker så är sannolikheten större att man i tidigt skede 
bestämmer sig för att gå vidare med schaktfria metoder. Man får fram mycket data och 
underlag genom okulär besiktning om man har goda kunskaper om geoteknik.  
 
 
 

6. Vad skulle enligt dig vara de största begränsningarna i en jämförelse mellan dessa två 
metoder?  
 
 

Vad som händer om borrning inte går på första försöket. Arbetet bör ha en diskussion kring 
åtgärder när man träffar ett block. Tre typer av åtgärder är:  

- Styra om borrskedet – går det att gå runt ett block med styrd borrning? (Medför 

tidsberoende kostnader)  

- Schakta upp – är blocket för stort för att gå runt vid styrd borrning så behöver man ta 

dit maskiner för att schakta upp blocket. (Medför schaktkostnader)  

- Om man behöver borra om pilothålet någon annanstans, detta sker när man inte kan 

schakta upp.  

Vi ska ta upp risker men inte värdesätta dom, utan det får användaren/läsaren själv göra. Man 
faller ofta tillbaka till konventionell schakt för att man inte vill ta risken, det blir tryggare för 
både projektör och beställare.  
Mattias uppfattning är att när man väl borrar kan man lika gärna göra det längre då sträckan 
när man väl borrar inte spelar någon större roll på priset i helhet.  
 
 
 
 

7. Hur tror du vi kommer bygga våra ledningar i framtiden, kommer schaktfritt bli 
vanligare?  
 

Det kommer nog absolut bli vanligare men kommer inte bli någon slags schakt fri 
”revolution” som vänder branschen helt.  



Bilaga 6 Beräkningsmodell  
 
 
 

 
 
 
 

  

Under kolumen - Fylles i av användare:

Under kolumen - Förklaring:

Projektspecifika parametrar Fylles i av användare Förklaring
Ledningslängd - Info
Rördiameter - Info
Rörmaterial - Info
Grundläggningsdjup - Info 

Geotekniska parametrar Fylles i av användare Förklaring
Geoteknik - Info
Utformning av schakt - Info 

Geotekniska parametrar - Block Fylles i av användare Förklaring
Risk för block - Info
Antal block på sträckan där risk föreligger Info 
Kostnad per block - Info 

Ekonomiska parametrar - Styrd borrning Fylles i av användare Förklaring
Kostnad för etablering - Info
Kostnad för start- och mottagningsgrop per borrning - Info 

Indatablad

1. I rutor ifyllda med " - " klicka på rutan du vill fylla i för att få upp en lista med alternativ och välj

2. I tomma rutor skriv in ett värde med siffror. Om risk för block anges till "Nej" kan du hoppa över de

Instruktioner

uppgifter för ditt projekt med alternativen som finns i listorna. 

3. För förklaring och hjälp, klicka på Info-rutorna bredvid den rad som skall fyllas i.

resterande tre raderna under Geotekniska parametrar - Block.



 



Instruktioner för användande av beräkningsmodellen  

Steg 1: Börja med att läsa Instruktioner i Indatablad för förklararing på hur modellen skall fyllas i.  

Steg 2: Fyll i Projektspecifika parametrar som är ledningslängd, rördiameter, rörmaterial och 
grundläggningsdjup med hjälp av listorna under kolumnen Fylles i av användare.  

Steg 3: Fyll i Geotekniska parametrarna och välj alternativ på Geoteknik samt Utformning av rörgrav med hjälp av 
listorna under kolumnen Fylles i av användare.  

Steg 4: Fyll i Geotekniska parametrarna – Block. Under kolumnen Fylles i av användare börja med att med hjälp av 
lista fylla i Risk för block och gör ett ställningstagande till om risk för block föreligger under ledningssträckan eller 
inte. Om risk för block inte föreligger kan Antal block på sträckan där risk föreligger och Kostnad per block hoppas 
över. Om risk för block föreligger fyll med siffror i hur många block som uppskattas i Antal block på sträckan där 
risk föreligger. Under kolumnen Fylles i av användare välj sedan med hjälp av lista kostnaden per block i Kostnad 
per block.  

Steg 5: Fyll i Ekonomiska parametrar - Styrd borrning. Under kolumnen Fylles i av användare välj en kostnad från 
listorna för Kostnad för etablering samt Kostnad för start- och mottagningsgrop per borrning.  

Valen som görs i ovanstående steg genererar ett projekt som återspeglar kombinationen av valen i 
Indatabladet. I Resultatbladet visas totalkostnad för denna kombination, alltså detta projekt, för Totalkostnad 
Styrd borrning respektive Totalkostnad konventionell schaktning.  

Under Resultat visas antal procent dyrare eller billigare projektet skulle bli med styrd borrning som metod. Här 
anges även om en ekonomisk brytpunkt finns eller inte. Om en ekonomisk brytpunkt finns visas vid vilket punkt på 
den totala ledningssträckan brytpunkten infaller.  
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