
Specialist på styrd borrning



Vår kunskap bygger på  
flera års erfarenhet
NDS har funnits sedan 2001 och är ett entreprenadföretag som specialiserat sig på schaktfritt ledningsbyggande. 
Företaget ägs och drivs av Fredrik Pierre och Anders Björklund båda med säte i Gävle. Vi arbetar över hela Sverige 
och åtar oss projekt i alla storlekar. 

På NDS utför vi schaktfritt ledningsbyggande med varierade borrningsmetoder där vi genom lång erfarenhet och 
bred kompetens använder oss av rätt borrningsmetod till rätt arbete. Vi håller en hög leveranssäkerhet på våra tjäns-
ter och är specialister på det arbetet vi utför. Vi har heltäckande resurser där vi bland annat utför PE-plastsvetsning.



Fokus på  
kvalitet och miljö
När vi på NDS tar oss an ett uppdrag gör vi det med en vision om att hålla 
nere miljöpåverkan samtidigt som vi levererar det absolut bästa resultatet. 

Schaktfritt ledningsbyggande är ett fördelaktigt alternativ av flera anled-
ningar. Jämfört med traditionell schaktning är den mer skonsam för omgiv-
ningen och det går att borra under ytor som är asfalterade eller stenbelag-
da utan att det uppstår skador på markytan. Den är också mer tidseffektiv 
än vanlig schaktning vilket bidrar till lägre koldioxidutsläpp. 

NDS tänker också på miljön på andra sätt. Vi optimerar transporterna till 
och från våra projekt runt om i Sverige och vår maskinpark uppdateras 
kontinuerligt med nya miljöanpassade maskiner.



Effektiv SBR-Borrning
SBR-borrning/AT-borrning är effektiv, för både klocka och plånbok. Metoden lämpar sig för tillfällen när marken 
består av hårda friktionsmaterial.

Borrningen bygger på samma metod som just styrd borrning, där man med hjälp av elektronik styr i plan och profil 
borrkronans riktning. Metoderna skiljer sig däremot åt genom att SBR-/AT-borrning har ett system med dubbla bor-
rör vilket gör att man kan rotera borrkronan och styra borren framåt. 



DTH Hammers & bits
Casing systems

Drill rods
Tools

0122-154 80

AT-hammare för ökad produktivitet
Vi har lång erfarenhet och kunskap inom varierade metoder vilket gör att vi kan anpassa borrningsmetod efter res-
pektive uppdrag. 

Styrd AT-hammare är en vidareutveckling av styrd borrning och AT-borrning där man kombinerar AT-borrningen 
med en vattensmord luft-hammare anpassat för homogent berg. Det gör att borren kan arbeta med en effektiv 
framdrift även under sväng/styrning, vilket ökar den totala produktiviteten avsevärt.



WESTLUNDS 
ENTREPRENAD AB

0706-85 56 21 www.extena.se

Skonsam styrd borrning
Vi utför styrda borrningar för vatten, avlopp, elkablar, bredband, fjärrvärme med mera. Genom vår bredd kan vi an-
vända oss av de metoder som är optimala för rätt arbete. 

Styrd borrning är en metod som bygger på att man arbetar från markytan och styr borren med hjälp av elektronik, 
jetspolning och styrsked. Som samtliga styrda metoder borrar man först ett pilothål som sedan ryms upp med hjälp 
av en rymmare. Det sker i ett eller flera steg beroende på dimension. 



MARK & INFRA AB
D i n  k o m p l e t t a  V A - G r o s s i s t

Lagerställe Örebro
Dialoggatan 14
703 74 Örebro

Lagerställe Arninge
Tillverkarvägen 4

187 66 Täby
08-19 44 98

Lagerställe Västerås
Lundby Gårdsgata
721 34 Västerås

www.markinfra.se

Hammarborrning  
ger ett optimalt resultat
Hammarborrning är en typ av borrning som används där det finns en stor risk för hinder i marken i form av morän, 
block, sten eller berg. Metoden är en säker borrning som leder till ett optimalt resultat trots försvårande omständig-
heter. Hammarborrningen sker med ett skyddsrör i alla markförhållanden.
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www.ramudden.se

Nordic Drilling System AB 
Kungsladuvägen 10, 802 67 Gävle 

 
Telefon: 026-54 45 00 
Mobil: 070-370 18 59 
E-post: info@nds.se

www.nds.se


