
VA Bygget av den 
nya Marieholmsför-
bindelsen i Göteborg 
drar med sig en 
mängd kringarbete. 
Bland annat blir 
det en hel del 
rörläggningar. När 
nya skyddsrör i stål 
läggs i närheten av 
Tingstadstunneln har 
augerborrning visat 
sig vara den bästa 
metoden. 

I oMrådeT  Marieholm 
händer det väldigt 
mycket på en liten yta 
och många aktörer är 
inblandade. För BAB 
Rörtryckning spelar det 
inte så stor roll om huvu-
dentreprenören heter 
Skanska, Züblin eller 
NCC, med sin expert-
kunskap om schaktfria 
metoder brukar de bli 
engagerade som unde-
rentreprenörer i vilket 
fall som helst. 

Projektet som 
Entreprenadaktuellt är 
på plats för att besöka 

är en schaktfri lägg-
ning av skyddsrör i stål 
med diametern 1016. 
Fjärrvärmerören som 
ska gå inuti kommer att 
ha ytterdimensionen 800 
millimeter. 

Den geotekniska 
undersökningen som 
gjordes innan arbetet 
drog igång visade att mar-
ken i huvudsak bestod av 
”vanlig göteborgslera”, 
i vilken det är lämpligt 
med rörtryckning. Men 
när man gjorde en prov-
grop visade det sig finnas 
mycket fyllnadsmaterial i 
marken och fler och större 
stenar än man trott.

– Eftersom rören läggs 
ganska grunt under 
vägen så får man trycka/
borra i fyllnadsmate-
rial. Den tunga trafiken 
på vägarna gör dessutom 
att vägarna sätter sig så 
fyllnadsmaterialet ham-
nar djupare än det var 
lagt från början, säger 
Rolf Johansson på BAB 
Rörtryckning. 

För att ta sig fram ige-
nom fyllnadsmaterialet 

fick man byta metod 
till augerborrning, en 
metod där röret trycks 
med en hydraulisk press 
samtidigt som en skruv 
inuti röret transporterar 
materialet bakåt och ut. 

– Augerborrning är 
helt rätt metod här. Det 
hade inte gått med rör-
tryckning, säger Rolf 
Johansson.

STräckaN SoM MaN  hål-
ler på att borra när 
Entreprenadaktuellt 
är på besök är 33 meter 
lång, vilket är en gan-
ska normal sträcka för 
augerborrning. Den för-
sta sträckan, som man 
borrade före semestern, 

var 48 meter, vilket är 
mer extremt. Förutom 
en större maskin, 
en American Auger 
54:asom har en tryck-
kraft på 408 ton mot 
nuvarande 42:a  med 
tryckkraft på 272 ton, 
behövde man även 
använda smörjmedel 
för att kunna trycka in 
röret. 

För att komplicera 

saker ytterligare pas-
serar den aktuella 
sträckan under en väg 
precis bredvid en por-
tal som registrerar bilar 
för vägavgifter. Portalen 
vilar på stora betongfun-
dament som man varit 
tvungna att ta hänsyn 
till. 

– Som det är beräk-
nat nu så går röret 
15 centimeter ifrån 

betongfundamentet, 
säger Rolf Johansson. 

– Vi hade velat ha 1,5 
meter mellan rören men 
vi har tvingats minska 
ned avståndet till 0,5 
meter för på andra sidan 
ligger en avloppsled-
ning, fortsätter han. 

TroTS aTT MaN uNder  
det fortsatta arbetet fått 
bekräftat att man valt 

rätt metod har det ändå 
dykt upp vissa problem 
på vägen. 

– Det har varit fler 
och större stenar än vi 
trott. Ibland får man 
dra ut skruven och fästa 
något i stenen för att dra 
ut den. Andra sätt kan 
vara att hydraulspräcka 
stenen eller att borra 
i den och använda en 
stenspräckningspatron 

som skjuter sönder den så 
den spricker för att sedan 
kunna plocka ut den. 

Startgropen för borr-
sträckan är tolv meter 
lång och cirka fem meter 
bred. Den måste vara så 
stor för att utrustningen 
ska få plats. Det är huvu-
dentreprenören NCC 
som fixar groparna och 
utsättningen. 

– Det var precis att det 

gick att få plats med gro-
pen. Det finns mycket 
befintligheter, alltså annan 
infrastruktur, i backen 
som vi måste ta hänsyn 
till, säger Rolf Johansson. 

All infrastruktur som 
är nedlagd på senare tid 

finns väl dokumenterad 
men det finns även äldre 
ledningar i marken som 
ingen vet var de går. 

– Vi hade en inci-
dent där en kabel fast-
nade i skruven och gick 
av, säger Rolf Johansson. 

Som tur var visade det sig 
att den inte var aktiv. 

HITTIllS Har BaB  vun-
nit upphandlingen för 
ytterligare sju sträckor. I 
dagsläget är det inte klart 
om det blir rörtryckning 

eller augerborrning på 
dem. 

Hela projektet ska vara 
klart till årsskiftet. 

 klara sinnerstad
klara@entreprenadaktuellt.se
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Röret lyfts på plats när en ny borrsträcka ska påbörjas. Portalen i bakgrunden står på stora betongfundament 
som rören kommer att passera på bara 15 centimeters avstånd.  Foto:klara sinnerstad

Den här skruven transporterar ut materialet ur röret.  Här kopplas röret på. Maskinen i hörnet trycker in röret i marken med hjälp av 
hydraulcylindrar. Sponten fungerar som mothåll.  

Rolf Johansson, BAB 
Rörtryckning. 


