
BORRNING XXL
För grövre entreprenadborrning och större vattenbrunnsprojekt

FBB:s största 
borrigg: Upp till 
1.200 mm 
borrdiameter!



FBB | BORRNING XXL FBB | BORRNING XXL

Maxade borrdimensioner
ger extra stora fördelar!
FBB:s största borrigg är en av Sveriges kraftigaste i sitt slag och den är skräddarsydd 
för de riktigt krävande projekten. Till exempel för kommuner som behöver bygga ut 
vattenförsörjningen eller för byggföretag som efterfrågar grövre entreprenadborrning.
På köpet får du FBB:s erkänt höga kvalitet, kompetens och erfarenhet.

ENTREPRENADBORRNING XXL:
• DTH-borrning för grövre grundläggning (upp till 

1200 mm diameter)
• Möjliggör kraftigare grundläggning för tyngre 

konstruktioner
• Max inmatningslängd 18 m (20 m startrör)
• Färre eller inga skarvar vid jorddjup < 20 m
• FBB:s egna borrteam med erfaren och 

välutbildad personal
• Totalentreprenad med branschens bästa 

trygghetspaket

VATTENBRUNNAR XXL: 

• DTH-borrning för vattenbrunnar i gruslager och 
blockigt material (upp till 1200 mm diameter)

• Möjliggör formationsfilterbrunnar med extra hög 
och trygg kapacitet

• Minskar behovet av underhåll/rensblåsning 
jämfört med mindre dimensioner (400 mm)

• Max inmatningslängd 18 m (20 m startrör)
• Färre eller inga skarvar vid jorddjup < 20 m
• FBB:s egna borrteam med erfaren och 

välutbildad personal
• Totalentreprenad med branschens bästa 

trygghetspaket

Välkommen att kontakta  
oss för mer information!

Telefon växel: 0122-100 64 
E-post: info@fbb.se 

”Projektet vid Slussen i Stockholm är FBB:s hittills tyngsta och 
mest utmanande grundläggningsuppdrag. En entreprenad som 
bjudit på mycket komplicerade borrtekniska förhållanden – Slussen 
är ett område som sjunker. Vi stabiliserar området och dess nya 
konstruktioner genom borrade pålar ner till stabilt berg – ställvis är 
det upp till 70 meter innan vi når dit. Vi går i mål 2019 och det lyckade 
projektet har gett oss möjlighet att prova och utvärdera flera olika 
borrsystem tillsammans med Skanska som varit vår beställare för 
entreprenaden. Det har gett unik erfarenhet som vi tar med oss in i 
framtida uppdrag.”  

David Johansson, VD på FBB 

18 månaders borrning.
350 st RD pålar fördelat på ca 16 000 borrmeter.
En perfekt utmaning för FBB:s största borrigg.

CASE:  
FBB BORRAR GRUNDEN VID NYA SLUSSEN

”FBB har tillfört värde 
genom kompetens, 

kvalitet och engagemang 
utöver det vanliga.”
/Marzena Burzec-Burzynska, 

Blockchef Grundläggning 
SN71 Skanska

”FBB är en professionell 
partner som hela 
tiden arbetar för 
projektets bästa”

/Oskar Enkel, 
Produktionschef  

Grundläggning SN81 Skanska

FAKTA OM RIGGEN: 
Tillverkad 2017 av Bauer, Tyskland
Vikt 70 ton
Höjd 24,5 meter
Max 1200 mm borrdiameter
 

FAKTA OCH FÖRDELAR I SAMMANDRAG: 



FBB Finspångs Brunnsborrning AB
Box 2056, 612 02 Finspång 
Tel 0122-100 64
E-post info@fbb.se

www.fbb.se

Vi borrar för en planet i balansTM

Allt vi gör inom FBB bidrar direkt eller indirekt till hållbar utveckling. 
Geoenergi är en helt och hållet förnybar energikälla som drivs av 
solen och eliminerar utsläpp av växthusgaser. Inom vattenbrunnar 
säkerställer vi hållbar vattenförsörjning genom ansvarsfulla metoder 
och rätt kunskap. Med entreprenadborrning bidrar vi till att städer 
och infrastruktur kan utformas för bättre resurseffektivitet, lägre 
energiåtgång och mer klimatsmarta transportsystem. Utöver det 
investerar vi kontinuerligt i ny teknik som hjälper oss att arbeta  
mer klimatsmart. Varje pusselbit är viktig för oss och skapar mening  
i vårt arbete.
Allt detta sammanfattar vi i vårt varumärkeslöfte:
Vi borrar för en planet i balans. 

 


