
Borrhålsmätning
I samband med borrning i mark och berg behövs information om borrhuvudets position, var 
borrhålet finns, om det är rakt eller böjt och i så fall hur mycket.

Borrhålsmätning är ”mammas gata” för oss. För daglig mätning använder vi olika 
mätinstrument som vi själva förfogar över. Vid komplicerade mätningar samarbetar vi med 
specialföretag på området.

Ett vanligt uppdrag för oss är att dokumentera befintliga borrhål. I den styrda borrningens 
barndom insåg man inte hur trångt det så småningom skulle bli under marken. Nu vill man 
veta exakt var ledningarna och borrhålen finns; både för framtiden och som förberedelse för 
andra arbeten.

MÄTINSTRUMENT

MultiSmart
MultiSmart är ett instrument för avvikelsemätning av bergborrade hål. Instrumentet orienterar 
sig efter jordens magnetfält och ger riktning och lutning i varje mätpunkt. Eftersom 
instrumentet är magnetiskt kan det störas av olika saker. 

Exempel på ställen som är svåra att mäta i är malmkroppar, i närheten av och inuti stål samt 
nära elinstallationer. Instrumentet har därför ett antal kontrollparametrar som varnar för om 
något värde är stört. Om enstaka värden är störda kan korrigering göras manuellt. 

Instrumentet programmeras innan det stoppas i borrhålet och efter avslutad mätning tas det 
ur sitt skyddande hölje och värdena överförs till en handenhet. Från handenheten överförs 
sedan värdena till ett datorprogram för redigering och uppritning. 

Batteridriven med batterier som räcker flera år.

ANVÄNDS TILL: Mätning av bergborrade hål.

HUR: Instrumentet förs in i hålet hängande i wire eller fastsatt på 
borrör eller inuti ickemagnetiska borrör.

BEGRÄNSNING: Platser där magnetfältet är stört, i närheten stål 
och inuti stålrör samt i närheten av el. Instrumentet överför inte 
värden i realtid, vilket innebär att borrningen måste avbytas och 
instrumentet stoppas i hålet för mätning.



GyroSmart
GyroSmart är ett nyutvecklat instrument och efterföljaren till MultiSmart men med den stora 
skillnaden att den inte orienterar sig efter jordens magnetfält. GyroSmart använder 
gyrosensorer för att bestämma sin position. 

Instrumentet kan med hjälp av sin föregående position och av hur det har rört sig beräkna sin 
nya position. Även detta instrument har kontrollparametrar som varnar för om något värde är 
stört, tex att det inte har varit helt stilla under mätningen. Värden som är störda kan 
korrigeras manuellt. 

Instrumentet programmeras innan det stoppas i borrhålet och efter avslutad mätning tas det 
ur sitt skyddande hölje och värdena överförs till en handenhet. Från handenheten överförs 
sedan värdena trådlöst till ett datorprogram för redigering och uppritning.

GyroSmart

ANVÄNDS TILL: Mätning av bergborrade hål samt inuti foderrör av stål. 

HUR: Instrumentet förs in i hålet hängande i wire, fastsatt på borrör eller inuti borrör av typen 
wireline, RCD eller liknande.

BEGRÄNSNING: Instrumentet överför inte värden i realtid, vilket innebär att borrningen 
måste avbytas och instrumentet stoppas in i hålet för en mätning. Batterierna kräver laddning 
efter ca 9 timmar.



Maxibor
Tillhör den äldre generationens mätinstrument och använder sig av inbyggd optisk kamera 
som registrerar hur instrumentet böjer sig i hålet. Instrumentet registrera avvikelser sig i höjd- 
och sidled i varje mätpunkt. Mätpunkter är varje 1,5 meter eller 3:e meter. Värdena överförs 
sedan till ett datorprogram för redigering och uppritning. 

ANVÄNDS TILL: Mätning av bergborrade hål, främst kärnborrade. 

HUR: Instrumentet förs in i hålet fastsatt på borrör eller inuti borrör av typen wireline, RCD 
eller liknande.

BEGRÄNSNING: Instumentet måste centreras ordentligt i hålet. Instrumentet överför inte 
värden i realtid, vilket innebär att borrningen måste avbytas och instrumentet stoppas in i 
hålet för en mätning. Batterierna kräver laddning efter ca 10 timmar. 

Consoil
Instrumentet är byggt för att mäta lutning i självfallsledningar, sk slangsättningsmätning. Vi 
använder det för att snabbt och enkelt mäta i höjdled inuti bergborrade hål och rör. Consoil är 
hydrostatiskt instrument och består av ett instrument och en vattenslang. Längst fram på 
slangen sitter det en sond som man för in i borrhålet. Vätskan längs fram i sonden ger olika 
tryck på olika nivåer. Instrumentet ger höjden vid varje mätpunkt. 

ANVÄNDS TILL: Mätning av bergborrade hål och rör i höjdled.

HUR: Instrumentet förs in i borrhålet inuti borrsträngen eller direkt i hålet.

BEGRÄNSNING: Instrumentet ger endast höjdvärden. Instrumentet överför inte värden i 
realtid, vilket innebär att borrningen måste avbytas och instrumentet stoppas in i hålet för en 
mätning.



SUMMERING

Instrumenttyp 
(icke-realtid)

Används till Hur fungerar det? Begränsning

MultiSmart Mätning av kärn- och 
hammarborrade hål

Använder jordens 
magnetfält

Störningar i 
magnetfältet pga malm, 
stålrör, el mm

GyroSmart Mätning av kärn- och 
hammarborrade hål 

Använder gyrosensorer Kräver noggrann 
hantering. Laddning av 
batterier efter ca 9 tim

Maxibor Mätning av främst 
kärnborrade hål 

Använder optisk kamera Måste centreras i 
borrhålet samt kräver 
noggrann hantering. 
Laddning av batterier 
efter ca 10 tim. 

Consoil Mätning av kärn- och 
hammarborrade hål i 
höjdled

Registrerar 
vattentrycket i en slang

Ger endast höjdled
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