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Lyckad premiär 
på årets MaskinExpo

Grävda brunnar 
– borrarens marknad?

Vattentäkt 
mitt i skogen? 
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Fasta avdelningar
sid 5. Ledaren

Geotec satsar på utbildning. Inte nog med att vi därmed underlättar för borrföretagen att hitta kompetens, 
vi stärker också nätverket och lär oss mycket, säger Geotecs vd Johan Barth. 

sid 7 och 25. I korthet
• IKEA vann tvisten om sin geoenergianläggning • Stockholm Stad - Årets Värmepumpkommun 
• Vattenrening med bananskal och solboll   

sid 22. Brunnsforum
• Räknar borraren rätt? • Grannen bör grada borrhålen • Helst 30 meter  • Välj två brunnar

sid 36. Geotecs medlemsföretag
Nu 67 medlemmar verksamma i Sverige och 12 medlemmar utomlands 

Bengt Månsson ur tiden 
Bengt Månsson, en av Geotecs grundare och hängivna 

eldsjälar, avled i mitten av mars - den svenska 
borrningsbranschen har mist en av sina förgrundsgestalter. 

Henryk Rozenberg

10
AMA Anläggning - nyheter och tendenser

AMA Anläggning 10 innehåller uppdateringar 
bl a avseende borrning. Där fi nns en del oklarheter 

som kan gagna en uppmärksam entreprenör.

Per Vestman, Foyen Advokatfi rma

Tomas Christensen - Årets Brunnsborrare! 
Knappt femtio år gammal, men redan veteran. 
Han välkomnar hjälpen från pensionärerna 
och saknar unga människor i grundläggningsbranschen. 

Henryk Rozenberg    8
 6

Vattentäkt i skogen? 
Tidaholms kommun har en av landets bästa vattentäkter. 
Jakten på ett lämpligt område för en reservvattentäkt har 
lett kommunfolket till ett naturskönt skogsområde.

Henryk Rozenberg    12
20

Grävda brunnar - borrarens marknad?
Det fi nns många grävda brunnar som behöver åtgärdas, 

 men få borrningsföretag som vill åta sig arbetet. 
Görans Risberg, SGU, vill gärna se en ändring. 

Henryk Rozenberg  

Premiären till belåtenhet! 
Det blev publikrekord på årets MaskinExpo. 
Geotec, som delade tält med BEF, var med för första 
gången - det gav en blodad tand! 

Henryk Rozenberg    26
30

Här kommer blivande borrproffs
Med sin borrarutbildning får kursdeltagarna 
en snabbiljett tillbaka till arbetsmarknaden. 

Årets adepter är efterlängtade. 

Henryk Rozenberg    

Geoenergi för större fastigheter 
Besparingspotentialen vid installation av geoenergi-
anläggningar i större fastigheter är mycket stor, 
men det gäller att göra allt rätt.  

Henryk Rozenberg    32

omslagsbild: Henryk Rozenberg



Har du kollat att din installatör väljer 
Turbokollektorn® i borrhålet?

Snabbfråga
till dig som 
skall installera 
värmepump.

Om du inte kryssat i rutan:
 Turbokollektorn® är den smartaste och mest
effektiva U-rörs kollektor som finns på 
marknaden. Bättre prestanda ger en lägre 
driftskostnad än alla andra kollektorer. 
Detta tack vare en patenterad insida som 
skapar större turbulens i flödet.
Vi överdriver inte när vi säger att
det är världens bästa U-rörs kollektor.
Gå gärna in på muovitech.com och läs mer.
Eller ring din installatör och kolla.

BÄST
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L e d a r e n

Johan Barth
VD, Geotec

Utbildning för livet

Det råder brist på yrkes-
kunniga borrare i branschen. 
Det vittnar fl era instanser om. 
Att bli en fullfjädrad borrare 
tar tid. Att dessutom driva 
ett företag med allt vad det 

innebär tar ännu längre tid. För det är mycket 
ni skall kunna. Förutom att vara en duktig yr-
kesmänniska skall ni vara ekonomer, försäljare, 
psykologer, administratörer, tekniker, PR-kon-
sulter, inköpare m. m. Det är stora krav och det 
går inte att lära sig allt på en kurs.

Den brunnsborrarutbildning som Geo-
tec drivit i ca 20 års tid ger personer som är ar-
betslösa en möjlighet till nystart. Eleverna har 
oftast vitt skild bakgrund, något som många 
gånger kan vara till nytta i den nya 
yrkesrollen.

Under den 30 veckor långa ut-
bildningen får eleverna en god kän-
nedom om fl era olika borrtekniker 
och metoder, produkter och installa-
tioner, svetsning, juridik mm. De har 
efter färdig utbildning en utmärkt 
grund att påbörja en ny yrkesbana.

Att Geotec satsar på utbildning har sin 
grund i att vi som branschorganisation vill 
arbeta med viktiga frågor inom alla områden. 
Inte nog med att vi därmed underlättar för 
borrföretagen att hitta kompetens, vi stärker 
också nätverket och lär oss mycket.

Och det är faktiskt få saker som ger en så 
stark positiv återkoppling som att få ha möj-
ligheten att följa dessa elever från att ha gått i 
arbetslöshet till att se dem stå vid spakarna ett 
år senare, trygga i sin roll som kärnborrare, 
brunnsborrare eller grundläggare!

Sköt om er i sommar!

Lund den 16 juni 2011 



Bengt 
Månsson  
ur tiden

 
branschkontorets telefon-
nummer 075 700 88 20.

Det är vi 
som svarar  
när du  
ringer ...

Johan Larsson 
administratör 

tel. 075 700 88 22

Johan Barth 
verkställande direktör 

tel. 075 700 88 21

Henryk Rozenberg 
redaktör 

tel. 075 700 88 23
 
Vill du hälsa på oss? Vårt 
kontor ligger på Väster-
gatan 11 i Lund – några 
minuters promenad från 
Centralstationen.

Han skulle vara med oss när Geotec 
nästa år ska fira sitt 35-årsjubileum. Men 
livet blir inte alltid som man har tänkt sig.

Bengt Månsson, en av branschorganisa- 
tionens grundare och hängivna eldsjälar, 
har lämnat oss i mitten av mars. Det är inte 
så att budet kom helt oväntat, men Bengts 
kampvilja har hållit det på avstånd.  
Dock inte denna vår.

Trots sin sjukdom och de ständigt återkom-
mande strålningsbehandlingarna har Bengt 
gjort allt för att inte missa ett Geotecmöte, 
styrelsesammanträde eller andra förenings-
evenemang. Typiskt Bengt. 

Bengts engagemang för den organisation 
han var med om att grunda visade sig på 
många olika sätt.

Det yrkesmässiga – när han bjöd på sina 
kloka råd som den långa yrkeserfarenhe-
ten, det tekniska kunnandet och den med-
mäskliga välviljan bara kan bjuda på.

Det kunskapsmässiga – när han iklädde 
sig rollen som lärare på i stort sett samliga 
omgångar av Geotecs brunnsborrarutbild-
ning. I den rollen tillhörde han de ytterst 
få som fick absolut högsta vitsord hos kurs-
deltagarna - år efter år.

Det sociala – inte bara när han umgicks 
med alla de som deltog i medlemsmötena, 
utan även under de många snabbvisiterna 
på branschkontoret för en kopp kaffe eller 
bara en stunds avkopplande samtal. 

Bengt hade förmågan att på ett ledigt 
och stimulerande sätt umgås med sina 
medmänniskor oavsett deras bakgrund, yr-
keskompetens eller sociala ställning.

Det organisatoriska – när han under alla 
dessa år ingick i branschorganisationens 
styrelse och dess tekniska kommitté. 

Visst kan Bengts liv och gärning lakoniskt 
sammanfattas med orden ”god yrkesman 
och föredöme för andra”. Men när man ut-
trycker sig så kortfattat, försvinner alla de 
nyanser som ger orden en alldeles särskild 
kraft när man vill beskriva Bengt.

Vi som hade förmånen att känna Bengt 
i snart två decennier, och ännu mer, bär 
inom oss olika bilder av honom. Men jag 
tror att vi alla är överens om att han var 
en man som gärna tog till orda men också 
kunde lyssna i det tysta. Detta i sig är väl 
inget ovanligt men, att som han, alltid ha 
något vettigt och genomtänkt att säga är 
nog en sällsynt gåva.

Att Bengt inte längre finns bland oss är gi-
vetvis en stor förlust för hans familj. Men 
det är också en mycket stor förlust för Geo-
tec och för hela den svenska borrnings-
branschen. 
   Våra tankar går till Bengts närmaste  
och vi beklagar djupt sorgen. 
   
Låt oss minnas Bengt som en god vän som 
helt enkelt rest vidare efter ett långt besök.

Tack Bengt för den tid Du delat med oss!

Henryk Rozenberg 
redaktör
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Geotec på nätet
Googling på ordet geotec ger nästan 9000 svenska träf-
far. Självklart berör inte alla dessa länkar just Svenska 
Borrentreprenörers Branschorganisation. Den som vill 
vara något mer effektiv kan förutom Geotecs egen 
webbplats (www.geoetc.se) besöka webbplatsen 
Mydesknews, där massmedieinlägg, pressinformation 
och kommentarer finns att läsa – adressen är www.
mynewsdesk.com/se/pressroom/geotec
I övrigt hittar du Borrsvängen och Svensk Geoenergi 
på www.borrsvängen.se (exakt som det står här!) 
resp. www.svenskgeoenergi.se

IKEA vann tvisten om sin 
geoenergianläggning
I dispyten mellan IKEA och Uppsala 
kommun har IKEA avgått med seger – saken 
har avgjorts i Miljööverdomstolen. Tvisten 
gällde den geoenergianläggning som IKEA 
installerat i sitt Uppsala-varuhus för att värma 
och kyla fastigheten. 

Uppsala kommun har på ett tidigt stadium 
avslagit IKEAs ansökan om att upppföra an-
läggningen om inte en omfattande utredning 
visat att den valda tekniska lösningen var ett 
bättre mijöval än fjärrvärme. Kommunen an-
såg bl. a. att användning av el som spetsvär-
mekälla inte var det bästa miljövalet – man 
förordade helt enkelt fjärrvärme.

IKEA valde att genomföra installationen 
och därmed även driva frågan till domstol. 
Ärendet gick upp ända till Miljööverdomstolen 
som gav IKEA rätt.
 
I domen påpekas det bl.a. att användning av el 
som spetsvärmekälla är en vedertagen teknisk 
lösning och att det handlar om en begränsad 
mängd el som används för det ändamålet. 

Debatten med anknytning till domen och 
”favorisering av fjärrvärmen” kan följas via 
Geotecs Mydesknews webbplats (http://www.
mynewsdesk.com/se/pressroom/geotec).

Stockholm Stad  
- Årets Värmepumpkommun
Stockholm Stad har gjort det 
igen! Förra året vann miljöför-
valtningen i Stockholm Stad ut-
märkelsen Guldlänken 2010 för 
sin bergvärmetjänst (se Borr-
svängen 2/2010).

I år belönas Stockholm Stad med 
titeln Årets Värmepumpkommun 
för samma tjänst. Denna gång är 
det Svenska Värmepumpfören-
ingen (SVEP) som uppmärksam-
mar kommunens webbaserade 
hjälpmedel för kommuninvånare 
som söker tillstånd för energi-
borrning.

Tjänsten gör det möjligt att söka 
tillstånd och lägesplanera sin 

egen energibrunn. Man kan 
även vinkla borrhålet och se 
hur det påverkar dess läge. Alla 
åtgärder visas grafiskt på kart-
bilden över fastigheten och det 
framgår tydligt på skärmen var 
på fastigheten som det är möjligt 
att placera ett borrhål med hän-

syn tagen till grannarnas fastig-
heter och befintliga brunnar.

Priset delades ut i samband med 
Svenska Värmepumpförening-
ens 30-års jubileum i slutet av 
maj i år.

Martin Forsén, SVEP:s VD, överlämnar diplomet till Pia Winblad Hög-
fors, avdelningschef för hälsoskydd inom Stockholm Stads miljöför-
valtning. Foto: SVEP.

Rädda abborren!
Vi jobbar på att stoppa övergödningen av Östersjön, 

som bl.a. gör det svårt för abborren att överleva. 

Med din hjälp blir vi starkare! 

SMS:a MEDLEM till 72 900. 
(normal SMS-taxa gäller) 
Medlemskapet kostar 24 kr/mån

DN_mtrldag101202_Naturskyddsf_fisk.indd   1 10-11-30   10.28.24

Annonsera  
mera!

Med en annons  
i Borrsvängen  
når du nästan  
alla svenska  

borrningsföretag! 

Kontakta  
Henryk Rozenberg,  

tel. 075 700 88 23

Välkommen  
med  

din annons!

I  ko r t h e t
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Skicklig grundläggare 
och duktig problemlösare

Å r e t s  b o r r a r e  2 011

text: Henryk Rozenberg
När jag ringer upp Tomas Christensen, 
borrare hos Hercules Grundläggning AB, 
har han varit i farten sedan ett par tim-
mar tillbaka. När detta skrivs, i mitten av 
maj, befi nner han sig i Täby Centrum där 
fl era entreprenadföretag är med om att 
fullständigt göra om området.

– Idag började jag halvsju, det är det 
vanliga, förklarar han.
– Vi bygger bort järnvägsöverfarterna 
här. Styrud hade vi på ena sidan om oss 
– där gjorde vi sponterna. Nu är det vä-
gen som skall fi xas, precis framför Täby 
Centrum. Det skall bli en stor trafi kron-
dell och en undergång under järnvägen. 
Det är ett stort projekt, berättar Tomas.

Stor teknisk kompetens
Tomas är årets mest uppmärksammade 
borrare just nu. Föreningen för Aktiva i 
Borrbranschen utnämnde honom i vå-
ras till Årets borrare 2011. Det är tredje 
gången man delar ut detta pris.

I sin motivering pekar FAB:s nomine-
ringskommitté bland annat på hans stora 
yrkestekniska kompetens.

För Tomas del handlar det inte alls 
om att borra brunnar, utan om borrad 
grundläggning – borrning för stagför-
ankring, grundförstärkning, spontning 
och liknande.

Genom åren har Tomas upplevt både 
goda och mindre goda tider.
– Men nu fi nns det att göra, absolut!

Brist på folk besvärar
Det blåser starka medvindar för hela 
borrningsbranschen. Ett antal stora in-
frastrukturprojekt är igång. Stigande 
efterfrågan på stora geoenergianlägg-
ningar gör att borrentreprenörerna bara 
ser goda tider framför sig. Det enda som 
stör den idylliska bilden är brist på folk 
och Tomas känner av det varje dag.

– Vi som arbetar i min grupp är i olika 
åldrar. Här fi nns tjugoåringar och pen-
sionärer.

– Och vi är glada för att pensionärer-
na ställer upp. Det är brist på folk med 
yrkeskunskaper och de kan ju allt. Det 
vore bra om de erfarna kunde introduce-
ra fl er yngre människor till yrket, säger 
Tomas.

Knappt femtio år gammal, 
men redan veteran. Och 
eftersom det är svårt att 
rekrytera ungdomarna, ser 
han gärna att pensionärerna 
hoppar in när det behövs. 
– Yrket är faktiskt bättre än 
sitt rykte, påpekar han.
– Och det var inte bättre förr.

Tomas Christensen (t.v) utnämndes till Årets Borrare 2011. Här tar han emot diplomet 
av FAB:s ordförande Peter Hedenstedt. Foto: Jan Hallonqvist.
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Samtidigt tycker han att företagen måste 
våga anställa folk.

– Idag är man så försiktig när det gäl-
ler att anställa någon ny. Man är rädd för 
att ta in fler för att man blir tvungen att 
friställa när marknaden går ner. Men vi 
har ju väldigt mycket att göra och det är 
alltid bråttom. Det är en mycket stabil 
marknad just nu, påpekar Tomas.

”Långledighet” från Volvo
Tomas är 47 år gammal och har varit 
med i grundläggningsbranschen i snart 
22 år.

– Innan dess hann jag med 9 år som 
sågverksarbetare, maskinförare på Volvo 
och annat, berättar han.

– Att jag fastnade i denna bransch be-
ror på en kollega som övertalade mig att 
prova på annat. Så jag tog ett år ledigt 
från Volvo för att prova på hur det är att 
jobba inom grundläggningsbranschen. 
Jag hamnade hos SIAB på den tiden man 
höll på med Globen i Stockholm.

Man lär sig nytt hela tiden
Efter det första året fortsatte han och 
något tal om att återvända till Volvo blev 
det inte.

– Fast jag håller fortfarande på och 
provar hur det är att jobba med grund-
läggning, säger Tomas och skrattar.
När jag frågar hur långe man kan prova 
på inom hans yrke, förklarar Tomas:

– Ja, den här branschen är så stor att 
man får prova på mycket. Det har ju 
hänt en del framsteg genom åren – vi 
har nya maskiner och verktyg, nya borr-
metoder. Så man kan hålla på länge och 
prova!

Ringkronan förändrade branschen
Ur Tomas perspektiv har tillkomsten av 
ringborrkronorna betytt mest för det 
dagliga arbetet.
– Odex och tubex är nästan helt borta 
nu. Med ringborrkronorna har vi fått ett 
smidigt verktyg, men lite för dyrt för en-
treprenadjobben, påpekar han.
– Vi borrar ju många korta borrhål is-
tället för några få djupa. Så det kan bli 
många ringkronor att lämna i borrhålen. 
Företagen vill därför gå tillbaks till den 
gamla tiden med tubex och så …
– Jag vet att de gamla metoderna fung-
erar, men det tar sin tid att arbeta med 
dem och att lära sig att behärska dem. 
Och så är det lätt att köra fast!

För mycket stress
Däremot gillar inte Tomas den alltmer 
stressade tillvaron i branschen. 

– Man jagar pengar hela tiden och det 
är ständigt ont om tid. Det tar lång tid 
att komma fram till arbetsplatserna. Det 
känns som om alla jagar alla. Om det 
är något som fallerar eller det blir en 
besvärlig vinter, som vi haft i två år, så 

– Ungdomar vill köra maskiner och de 
lär sig det på en vecka, så det tekniska 
är inget problem, säger Tomas.

– Men det är allt det andra som hän-
der och som görs runtomkring som är 
problemet. Många har inte det tålamod 
som krävs för att lära sig det, de slutar 
snabbt. Det tar ju 2-3 år innan man blir 
helt självständig i yrket.

Med sina dryga två årtionden i bran-
schen vet nog Tomas vad han pratar om. 
Han har varit Hercules trogen sedan 
1997.

– Det är inte så många som är kvar 
från den tiden. 

Hellre jobb än bilköer
Uppenbarligen trivs Tomas och har inga 
planer på att hoppa av. De långa resti-
derna till och från arbetsplatserna gör att 
han ofta väljer att inte köra hem under 
arbetsveckan. Då blir det istället några 
extra arbetstimmar varje dag och tidiga-
re hemresa en torsdag kväll eller fredag. 
Även då gäller det att välja tidpunkten 
noga för att inte fastna i trafiken.

– Jag har tre grabbar hemma, nitton-
åringar. Att det har fungerat bra under 
dessa år kan jag tacka min förstående 
hustru för, påpekar han.

Sönerna har sommarjobbat med Tomas 
och vet mycket väl vad grundläggnings-
branschen är för något. Två av dem skall 
kanske satsa på att gå i faderns spår, 
medan den tredje helst vill bli flygmeka-
niker.

Välfylld fritid
När jag frågar Tomas om fritiden, skrat-
tar han.

– Den är fylld mer än väl. Men är jag 
fri på riktigt så tar jag gärna min båt och 
ger mig ut på fiske i skärgården. Och så 
familjen förstås, huset och allt det som 
hör till.

Han är inte oäven på datorer heller.
– Med tre killar i familjen som form-

ligen äter datorer är det viktigt att man 
kan fixa det själv, understryker Tomas.

– De kunskaperna har jag skaffat mig 
när hustrun gick nätverksteknikerutbild-
ning.

Inga stora planer, men ...
Några helt klara framtidsplaner har To-
mas inte. Men….

– Om jag får önska mig så vill jag gär-
na stå kvar vid maskinen till min femtio-
årsdag. Sedan får Hercules gärna komma 
med ett bra förslag…

Och även om telefonsamtalet inte för-
medlar några bilder så ser jag tydligt hur 
han sänder en menande blinkning åt 
Hercules företagsledning.

Med utmärkelsen ”Årets borrare” 
vill Föreningen för Aktiva i Borr-
branschen (tidigare Föreningen 
för Avancerad Borrning, FAB) höja 
borraryrkets status och lyfta fram 
duktiga företrädare för yrket inom 
branschen.

Både företag och enskilda får no-
minera kandidater till priset. Utdel-
ningen sker vanligtvis i anslutning 
till föreningens vårmöte.

Hittils har följande personer fått 
utmärkelsen:

Magnus Holm, Züblin Scandi-
navia AB (2009)
Jan Berglund, Jannes Brunns-
borrning AB (2010)
Tomas Christensen, Hercules 
Grundläggning AB (2011)

Förslag på kandidater till nästa 
års pris kan sändas till FAB:s 
nomineringskommitté (epost-
adress info@fab.w.se) senast  
i februrai 2012.

påverkar det väldigt mycket… Det blir 
stressigt helt enkelt.

Tomas önskar att företagen vågade an-
ställa fler. 

Ungdomar måste välkomnas
Tomas är engagerad ”lite som en men-
tor” för några unga killar. Han tycker att 
man gör för lite för att få dem intresse-
rade av branschen.
 
– Vi måste ändra vårt sätt att bemöta de 
unga, säger han.

– De är ju mest vana att sitta inne hela 
dagarna, medan vi har det kallt, lerigt 
och mörkt. Men när de väl blir intres-
serade, måste de få möjlighet att tjäna 
pengar och arbeta på ett vettigt sätt. Då 
kanske de drar med sig en annan kom-
pis också.

Han efterlyser även attitydförändring hos 
de äldre - gliringar i stilen ”Vad gör du 
här egentligen?” lockar inte ungdomarna 
till yrket. De får aldrig en ärlig chans.
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J u r i s t e n  h a r  o r d e t

AMA Anläggning 10 innehåller uppda-
teringar bl a avseende borrning och 
bergschakt och öppnar upp för att upp-
handla funktions- och totalentreprena-
der på AMA Anläggning. 

Här ges även exempel på tolknings-
problem i AMA och MER Anläggning 
som kan ge rätt till tillkommande ersätt-
ning för entreprenören. 

Nyheter och tendenser 
i AMA Anläggning 10

text: Per Vestman /Foyen Advokatfirma

är att vid totalentreprenader 
ge beställaren möjlighet att 
i en AMA-kod föreskriva ett 
eftersträvat resultat och/eller 
funktion men lämna upp till 
anbudsgivaren att projektera 
arbetet. Dock kunde man inte 
komma fram till texter som 
stod för ”gängse standard” 
avseende byggdelar och bygg-
nadsverk i AMA varför man 
stannade för att bara i RA 
ange överordnade koder och 
rubriker.

Anpassning  
till nya borrtekniker

Andra områden där AMA 
Anläggning uppdaterats är 
inom bergschakt, pålning och 
vegetationsytor. Inom berg-
schakt är det framförallt den 
tekniska utvecklingen inom 

Tätare uppdateringar
Sedan 50-talet har referens-
verken AMA (Allmän- Mate-
rial och Arbetsbeskrivning) 
utgjort ett inom den svenska 
byggsektorn väl förankrat 
system för att upprätta teknis-
ka beskrivningar. En separat 
AMA för anläggning (tidigare 
Mark) finns sedan 1972. AMA 
Anläggning, med tillhörande 
Råd och Anvisningar (RA) 
samt Mät- och Ersättnings-
regler (MER), har nu uppda-
terats från 2007 års utgåvor 
och kom ur trycket i början 
av april 2011. Intervallen för 
uppdatering av AMA Anlägg-
ning har därmed kortats till 
tre år. Svensk Byggtjänst som 
ger ut de olika AMA-publi-
kationerna, har bestämt att 
revidering inom alla AMA:s 
fackområden numer ska ske 
vart tredje år.

Nya koder för byggnadsverk
AMA Anläggning 10 har upp-
daterats med de nyheter som 
publicerats i AMA-nytt fram 
till nr 2 2010. En ytterligare 
nyhet är att det införts koder 
och rubriker för byggdelar 
och byggnadsverk. Exempel 
på byggnadsverk är vägar, 
broar och pumpstationer, se 

borrningsteknik, sprängning 
och schakt som gett upphov 
till nya koder. Avseende pål-
ning har förändringar skett 
på grund av Eurocode-syste-
met samt krav från Boverket 
och Trafikverket. AMA An-
läggning 10 hänvisar i koder 
avseende vägar, bro och järn-
väg till Trafikverkets doku-
ment. En svaghet med detta, 
i skrivande stund, är dock att 
Trafikverket ännu inte antagit 
AMA Anläggning 10, varför 
tillämpningen av verkets do-
kument blir oklar.

En nyhet i MER Anläggning 
är att vägledande kommenta-
rer inarbetats direkt i anslut-
ning till tillämpningsföre-
skrifterna. Vidare har i MER 
de Gemensamma bestämmel-
serna bytt namn till Allmän-
na kostnader samtidigt som 
hjälparbeten inte längre ingår 
i dessa kostnader. 

Allt arbete bör kodas
De senaste åren har jag vid 
flera tillfällen fått ta mig an 
en tvistefråga som förekom-
mer i olika former. Om du 
som läsare är beställare kan 
fallbeskrivningen tjäna som 
en upplysning för att bemöta 
tilläggskrav. Om du är entre-
prenör kan den fungera som 
uppslag för att få mer ersätt-
ning.

Anbudsgivaren har rätt  
att utgå från att en mängd-
förteckning är komplett och 
att de genom åberopade ko-
der beskrivna arbetsmomen-
ten är uttömmande. Detta är 
en grundförutsättning vid 
anbudsgivning för att göra 
förfrågningsunderlaget kal-
kylerbart och kallas ”kom-
pletthetskravet”. Allt arbete 
som ska utföras ska kunna 
härledas till de koder som 

kod BV i RA. En byggdel är 
typiskt sett en sammansatt 
del i en anläggning som till 
exempel bärverk eller över-
byggnad, se kod 0 i RA. Syf-
tet med de nya begreppen 
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Nyheter och tendenser 
i AMA Anläggning 10

beställaren föreskrivit genom 
tillämpning av reglerna för 
tolkning av AMA och MER. 
Om ytterligare arbete behöver 
utföras utöver vad som anges 
i koderna ska reglering ske 
för sådant arbete. Så långt är  
vi alla förhoppningsvis över-
ens. 

Oklarheter i samband med  
underförstådda delarbeten

Ibland uppkommer dock si-
tuationen att ett arbete förut-
sätts utföras trots att det inte 
uttryckligen anges i en kod. 
Arbetet kan ses som en na-
turlig del av det arbete som 
anges i en kod. Det kan till 
sin art även sortera in under 
en annan kod eller borde ha 
en självständig kod för att det 
inte liknar det arbete som fö-
reskrivs. Här är några exem-
pel ur verkligheten.

Beställare föreskriver att rör 
ska förläggas med styrd borr-
ning enligt kod PBF i AMA. 
Vid utförande av styrd borr-
ning görs först en så kall-
lad pilotborrning för att styra 
borrhålet rätt. Därefter för-
läggs rörledningen, vanligtvis 
genom att den dras tillbaka 
genom det pilotborrade hålet.

Om vi utgår från att arbe-
tet görs i jord kan man med 
hänsyn till pilotborrningens 
art betrakta pilotborrningen 
som en form av jordborrning. 
Jordborrning sorterar under 
kod CBE. Fråga uppkom-
mer då om beställaren även 
ska ha med arbetet pilotborr-
ning i kod CBE? Eller för det 
fall pilotborrning inte finns i 
CBE vid upphandling av styrd 
borrning, har entreprenören 
då rätt till reglering från noll 
för pilotborrningen? 

Ingen föreskrivning  
för nödvändiga delarbeten

Min uppfattning är att bestäl-
laren inte behöver föreskriva 
pilotborrning särskilt, varken 
i kod PBF eller genom hän-
visning till kod CBE. Detta 
eftersom pilotborrningen är 
ett nödvändigt moment i den 
styrda borrningen för att den 
ska genomföras på ett fack-
mässigt sätt. Ett annat skäl är 
att det av allt att döma finns 
en praxis att inte föreskriva 
pilotborrning separat som 
jordborrning. Att pilotborr-

ning får genomföras vid styrd 
borrning är därmed ingen 
överraskning för entrepre-
nören och fullt kalkylerbart 
vid avgivande av anbud. Min 
uppfattning kan tyckas be-
ställarvänlig men jag hade 
gett samma svar oavsett om 
en beställare eller entrepre-
nör frågat. 

En variant på samma fråga  
är förläggning av bentonit-
matta då arbete uppkom-
mer med tillfällig täckning 
av bentonitmatta vid stopp 
för ledighet, helg och ogynn-
sam väderlek. Entreprenören 
menade att beskrivningen fö-
reskrev skydd av mattan vid 
dessa stopp, men att det inte 
fanns någon kod som reg-
lerade arbetet med tillfällig 
täckning och att arbetet därav 
skulle regleras. 

Motargumenten från beställa-
ren är ungefär desamma som 
i pilotborrningsfallet,  
det vill säga täckningen är  
en del av den fackmässiga 
hanteringen, den är kalkyler-
bar till sin omfattning samt 
att praxis inte är att föreskri-
va arbetet separat i en kod. 
I det aktuella fallet fram-
gick för övrigt arbetet med 
täckning vid arbetsstopp av 
arbetsbeskrivningen och kod 
DBE.1 i mängdförteckningen 
hänvisade till arbetsbeskriv-
ningen.

Oklarheterna kan gagna 
uppmärksam entreprenör   

De beskrivna situationerna 
är en variant på samma tema 
– att hitta ett arbetsmoment 
som inte uttryckligen fram-
går av en kod men som kan 
passa in i en annan kod som 
inte finns med i mängdför-
teckningen. Eftersom jag skri-
ver för entreprenörer är det 
självklara tipset att vara kon-
struktiva för att hitta oklar-
heter i AMA och MER som 
kan ge extra ersättning. På 
sikt gynnar det faktiskt båda 
parter eftersom både förfat-
tare av förfrågningsunderlag 
och Svensk Byggtjänst blir 
uppmärksamma på proble-
men och kan skapa klarhet 
i texterna vid revideringar. 
Det medför i sin tur tydligare 
spelregler och bättre förut-
sättningar för jämförbara an-
bud.
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Fortsättning på nästa sida…

Tidaholms kommun har en av landets bästa vattentäkter. 
Jakten på ett lämpligt område för en reservvattentäkt 
har lett kommunfolket och konsulterna till ett naturskönt 
skogsparti någon mil från tätorten. Ett par undersök-
ningsbrunnar skall ge svaret på frågan: har vi hittat rätt?

Säkrare vattenförsörjning är målet
– Min uppgift är att hitta en plats där Ti-
daholm skall inrätta sin reservvattentäkt. 
Kommunens huvudvattentäkt Källefall 
ligger cirka 4 km härifrån. Den försörjer 
hela tätorten och några småsamhällen 
runtomkring, berättar Per.

– Det är inget fel på Källefall – det är 
en av Sveriges bästa vattentäkter, men 
nu skall vi ta fram en reservvattentäkt. 
På så sätt får kommunen en större säker-
het i sin vattenförsörjning.

Benny Fredriksson, driftledare från kom-
munens tekniska kontor, håller med.

– Både kapaciteten och vattnets kvalitet 
på Källefall är mycket bra. Vi tar ut 2500 
kubikmeter vatten per dygn, men kan ta 
ut 5000 kubikmeter i snitt, säger Benny.

– Vattnets kvalitet är sådant att vi 
knappast behöver göra något med det 
utom att höja PH-värdet och alkalinitet 
lite. Helst vill vi ha samma vatten här, 
säger han och pekar på den lilla gläntan 
där dagens provborrning ska göras.

Helst vatten utan järn
Området där dagens borrning skall gö-
ras har redan tidigare undersökts av 
Ramböll och Vara Brunnsborrning på 
uppdrag av Tidaholms kommun. En 
knapp kilometer härifrån har man i hös-
tas borrat ett par brunnar i jakten på det 
fina vattnet. Tyvärr blev utfallet inte det 
man hoppats på.

– Vi borrade två brunnar där. Vatten-
flödet var det inget fel på. Men vattnet 
innehåller mycket järn och mangan - det 
skulle krävas omfattande behandling för 
att kunna använda det som dricksvatten, 
förklarar han.

Givetvis vill kommunen ha så billigt vat-
ten som möjligt, så man har bestämt sig 
för att göra ett par borrningsförsök till 
inom området.

Ibland har man helt enkelt tur att hamna mitt i idyllen. Hydrogeologen Per Sander (Ramböll 
AB), driftledaren Benny Fredriksson (Tidaholms kommun) och borraren Mikael Jonsson  
(Vara Brunnsborrning AB) studerar terrängkartan över det tilltänkta provborrningsområdet.

– Här, kanske där…
Per Sander, hydrogeolog från konsultbo-
laget Ramböll AB, tittar på den detaljera-
de kartan och betraktar omgivningen. 

Vi befinner oss mitt i skogen någonstans 
i närheten av Tidaholm. Den som varit 
här några gånger kan givetvis beskriva 
platsen något bättre än så, men inte jag 
som hittar rätt endast tack vare klart an-
givna gps-koordinater. (Jag får samtidigt 
tacka min gps-navigator för denna un-
derbara resa på de smala skogsvägarna 
då den inte har lyckats peka ut den när-
maste vägen hit.)



  13

Fortsättning på nästa sida…

Vattentäkt  
mitt i skogen?

text & foto: Henryk Rozenberg

AGA:s nya terminal börjar ta form. Åtta 
kraftiga rör skall borras ner till bergrunden 
innan terminal-
bron kan placeras på plats.
Det gäller att ha rätt utrustning för att klara 

När etableringen är klar är det dags för den 
medhavda frukosten innan borrningen drar 
igång på allvar. 

Tillbuden skärper uppmärksamheten
– Vår vattentäkt försörjer ca 10000 per-
soner om man räknar med småorterna 
runtomkring. Att bygga ut vattenverket 
för att klara järnhalten blir dyrt så hellre 
satsar vi på att ett par undersöknings-
brunnar till, tillägger Benny.

Säker vattenförsörjning har kommit lite 
högre upp på de kommunala priorite-
ringslistorna de senaste åren. 

– Alltfler kommuner uppmärksammar 
hur viktigt skyddet av grundvatten- och 
ytvattentäkter är, berättar Per.
– Olyckor och sjukdomsutbrott ökar 
uppmärksamheten kring dricksvattenfrå-
gor. Ta till exempel den senaste händel-
sen i Östersund, där man hade en parasit 
i dricksvattnet. Hade man haft en reserv-
vattentäkt, helt oberoende från huvud-
vattentäkten, så skulle problemet kunnat 
hanteras bättre.

Gärna vatten utan behandlingsbehov
Drömläget för kommunen är givetvis att 
hitta en vattenkälla som både ger mycket  
vatten och vatten som inte behöver be-
handlas. 
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– Vår nuvarande vattentäkt togs i bruk 
1950 då man använde sig av en grävd 
brunn, berättar Benny.
– Först 1968 borrade man ett par brun-
nar på platsen. De ligger nästan 400 me-
ter från varandra, är 17 meter djupa och 
ger tillräckligt med vatten. Skulle någon 
av dem inte fungera så klarar vi en nor-
mal förbrukning med endast en brunn.

Provborrning måste alltid till  
Redan innan borrningen drar igång 
vågar sig Lars Johansson, som driver 
borrningsföretaget, på en kvalificerad 
gissning. 
 
– I brunnarna som vi borrade i höstas 
kom berget på 40-50 meters djup. Här 
tror jag att vi skall komma fram till ber-
gytan redan efter 20-30 meter. 

– Blir det mycket grus så kan det bli 
bra, konstaterar han.

– Det är en filterbrunn vi skall ha här, 
vattnet hämtas från jordlagren ovanför 
bergytan.

Lars har varit brunnsborrare i många år, 
så man får väl hoppas att han gissar rätt.

Att välja ett lämpligt område för en ny 
vattentäkt är inte alltid så lätt. 
– Vi har hydrogeologiska data att gå ef-
ter och så provborrar vi. Eftersom de ti-
digare borrhålen gav mycket vatten, hop-
pas vi få samma vattenmängd här, fast 
med lägre järnhalt. Det gäller att testa, 
säger Per.
– För att testa, måste man borra.

Ingen kris om man misslyckas
Eventuellt misslyckade försök att få fram 
bra vatten innebär inte mer än att kom-
munen tillfälligt avbryter jakten och fun-
derar över nästa steg.

– Vi har vatten och vill helst ha lika 
bra vatten i reservvattentäkten. Men 
lyckas vi inte få det, skall vi fundera lite. 
Visar det sig omöjligt, får vi resonera 
om eventuell behandling av vatten med 
sämre kvalitet, säger Benny.

Just för Tidaholm är läget kanske inte 
helt kritiskt. 

Översta bilden: Per Sander (t. v.) och Lars 
Johansson studerar gruset som kommer 
upp ur borrhålet. Just denna stund kändes 
det att ”saker och ting gick åt rätt håll”. 

Mittbilden: Så här vill man gärna ha det, 
helst lite bättre än så. Gruset antyder att 
formationen man borrar i kan, med lite tur, 
leverera önskad vattenmängd. 

Nedersta bilden: Medan Benny Fredriksson 
(t. h.) begrundar den växande samlingen av 
plastförpackade kaxprover, konstaterar Per 
Sander (t. v.) att järnhalten är nästan lika 
hög som i vattnet från de tidigare borrade 
undersökningsbrunnarna.

...fortsättning från föregående sida
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– En vattenledning med Vätternvatten 
går igenom kommunen - i nödfall finns 
det kanske möjlighet att koppla in sig på 
den och köpa vatten. Frågan har dock 
mig veterligen aldrig diskuterats med 
Skaraborgs vatten, som har denna led-
ning, förklarar Benny.

Vanskligt att blanda olika vatten
Anslutning till Vätternvattenledningen 
är dock inte helt okomplicerad, då det 
handlar om helt olika vattenkvalitéer 
som skulle distribueras i det kommunala 
nätet.

– Det går inte att förutse resultatet, 
det kan till exempel uppstå avlagringar 
i ledningarna. Hittar vi inget bra vatten, 
får vi resonera vidare kring tänkbara lös-
ningar, säger Per.

Underbar arbetsmiljö
Att borra mitt i skogen har sina fördelar 
- det är Per, Lars och hans medarbetare 
Mikael Jonsson helt överens om.

För Per betyder det att kontorsstolen 
kan bytas ut mot frisk luft i vacker natur 
– inte att förakta en sådan dag.
 
För Lars och Mikael betyder det att här 
skall det borras efter vatten.

– Det är betydligt roligare än att borra 
en energibrunn, säger Lars med efter-
tryck.

– Här gäller det att lyssna och känna 
efter vad som händer under borrningens 
gång. Man tittar på materialet, vattnet 
som kommer upp. Borrar du en energi-
brunn så är det bara att köra tills du har 
kommit till rätt djup. Man bryr sig inte 
lika mycket om vad som kommer upp 
under borrningen.

Det hörs på Lars att yrkesstoltheten lig-
ger i vattenbrunnarna.

Borrningsförloppet dokumenteras
Pers uppgift denna dag är att samla pro-
ver och anteckna hur borrningen fort-
skrider - uppgifterna skall redovisas  
i den kommande uppdragsrapporten.

– Proverna ska tas för varje meter borr-
ning och dessutom när det inträffar nå-
got exceptionellt, berättar han. Det är 
för att vi skall kunna se lagerföljden och 
beskriva egenskaperna i de olika lagren, 
berättar han.

– Vanligtvis gör vi siktanalyser av ut-
valda prover för att bestämma kornstor-
leksfördelningen hos provmaterialet. Vi 
behöver inte spara proverna om det inte 
är nödvändigt, men vid behov gör vi ex-
tra analyser som dokumenteras. 

Själva borrningen går inte snabbt här - 
det handlar om foderrörsborrning ända 
ner till drygt 30 meter. Foderrören svet-

För nio år sedan startade Lars Johansson (t. v.) sitt företag Vara Brunnsborrning AB - ett typiskt fåmansföretag där borraren Mikael Jonsson 
är den ene av två anställda.

sas, proverna samlas upp och förpackas 
i plastpåsar. 

Hög järnhalt en besvikelse
När eftermiddagen börjar närma sig sitt 
slut blir Lars och Mikael klara med borr-
ningen av brunnen. När filtret väl har 
sänkts i borrhålet kan alla ta en välbe-
hövlig paus. 

Till allas besvikelse har det visat sig att 
brunnsvattnet är nästan lika järnhaltigt 
på denna plats som de i de tidigare bor-
rade brunnarna. De testar vattnet några 
gånger men utfallet blir likadant.

– Imorgon kommer vi att borra en 
brunn till, närmare brunnarna från i 
höstas. Området där ser lite annorlunda 
ut, konstaterar Per.

– Men sedan får det bli stopp här ett 
tag.

Och eftersom dagen snart är slut, plane-
ras det för en övernattning i en närlig-
gande stugby. 

– Att åka hem är inte lönt när man 
skall upp tidigt imorgon, påpekar Lars.

– Det tar ju ett par timmar att ta sig 
härifrån hem.

Även Per väljer att stanna på plats istället 
för att åka hem till Göteborg.

– Det blir en löptur i skogen, det är 
fint här.
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text & foto: Henryk Rozenberg

EU:s vattendirektiv 
stipulerar utökat skydd 
av vattentillgångar. 
Det gäller skydd mot 
förorening och över-
utnyttjande av vat-
ten som naturresurs. 
EU-länderna är också 
skyldiga att vidta åt-
gärder för att förbättra 
de vatten som redan är 
förorenade.

– De senaste 10 åren har kom-
munerna blivit bättre på att 
hantera vattenfrågor och visat 
allt större säkerhetstänkande 
vad gäller vattenförsörjningen, 
konstaterar Per Sander. 

Kommunala uppdrag hos Ram-
böll AB har blivit fler och dessa 
handlar ofta om att upprätta 
vattenskyddsområden för be-
fintliga vattentäkter.

Skyddsområden  
för säkrare vattentäkter

Kommuner har en skyldighet 
att upprätthålla en hög vatten-
kvalitet på vårt dricksvatten 
och i miljöbalken finns särskil-
da regler om inrättandet av vat-
tenskyddsområde.

Enligt vattendirektivet måste  
alla vattenförekomster som för-
sörjer fler än 50 personer eller 
har ett vattenuttag större än 10 
kubikmeter per dygn, uppnå 
god status år 2015. Endast i un-
datagsfall kan ett senare datum 
accepteras.  

Skydd av dricksvatten kan 
göras på ett flertal sätt men 
hittills har just inrättande av 
vattenskyddsområden varit det 
effektivaste och vanligaste sät-
tet att skydda dricksvatten.

Viktigt skydda  
vattentillgångarna

I Sverige har vi haft ambitio-
nen att senast år 2010 upprät-
ta skyddsområden för landets 
samtliga ytvatten- och grund-
vattentäkter.

– Det har vi inte lyckats med, 
men antalet skyddsområden 
för befintliga vattentäkter har 
ökat kraftigt de senaste åren. 
Vi är dock sämre på skydd av 
områden som i framtiden kan 
fungera som vattentäkter, påpe-
kar Per.

Ytvattentäkter mer utsatta
En idealisk vattentäkt hämtar 
sitt vatten från en isälvsavlag-
ring, men det är inte alla kom-
muner förunnat att ha tillgång 
till en sådan. Var man än häm-
tar sitt vatten, skall man tänka 
på att inrätta en reservvatten-
täkt.

Det finns kommuner som häm-
tar sitt vatten från älvar, vilket 
historiskt sett visat sig vara nå-
got riskabelt. 

– Utbrott av magsjuka i Lilla 
Edet är ett bra exempel på det. 
Orsaken var förorenat vatten 
längre upp i älven, berättar Per.

– Men man får ta det vatten 
man har tillgång till – ytvatten 
eller till och med bergborrade 
brunnar kan fungera bra för 
mindre samhällen. Det viktiga 
är att dessa skall vara oberoen-
de av huvudvattentäkten, vilket 
inte alltid är så lätt. Har man 
stora grundvattentillgångar 
finns det en risk att allt vatten 
hämtas från samma formation. 
Då är det viktigt att avstån-
det mellan vattentäkterna skall 
vara så stort som möjligt, påpe-
kar Per.

Stort avstånd  
minskar riskerna

I viss mån har Tidaholms kom-
mun just det problemet – den 
tilltänkta reservvattentäkten 
kommer att hämta vatten från 
samma stora stråk av isälvsav-
lagringar på Hökensås västra 
sida som huvudvattentäkten 
gör idag.

– Men jag tror att avståndet 
på nästan 4 kilometer kommer 
att vara tillräckligt. Huvudpro-
blemet är istället den kraftiga 
förekomsten av järn och man-
gan. Och vi kan inte komma 
närmare den befintliga vatten-
täkten på grund av klart sämre 
geologiska förhållanden.

Vilken lösning Tidaholms kom-
mun kommer att välja återstår 
att se. 

Hydrogeologen Per Sander, Ram-
böll AB,  provsmakar det järnhalti-
ga vattnet som strömmar från den 
drygt 30 meter djupa brunnen.
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Sommartid  
är arbetstid

text & foto: Henryk Rozenberg

– En månads ledighet per år, 
javisst, men aldrig under som-
maren.
– Det är behagligast att jobba 
på sommaren och det finns 
alltid mycket att göra. 

Lars Johansson startade sitt borrnings-
företag Vara Brunnsborrning AB för 
snart 9 år sedan. Uppdrag liknande det 
han nu har för Ramböll AB har skapat 
honom ett bra rykte. Att resultatet inte 
alltid stämmer med förväntningarna får 
man räkna med.

Filterbrunnar ett bra alternativ
–– Jag säger sällan nej till något upp-
drag, oavsett vad det gäller. Men jag vet 
att det inom de områden jag borrar finns 
både järn och mangan. Risken för att få 
in saltvatten är också stor, berättar han.
För privatkunderna erbjuder han då en 
komplett filteranläggning.
 
– Saltet i djupborrade brunnar är svårare 
att klara. Men man behöver inte alltid 
borra djupt. Jag installerar många grus-
filterbrunnar där vattnet hämtas betyd-
ligt närmare markytan.

– Det viktiga är att upplysa kunderna 
om risken med saltvattnet så att de inte 
tar ut för mycket vatten. 

Vill gärna fortsätta som anställd
Lars är snart är 58 år gammal och en-
samägare till sitt borrningsföretag.
– Jag har funderat på det där med att 
sälja företaget eller låta barnen ta över 
– min son är med och hjälper till. Men 
jag vill inte sluta helt tvärt, jobbar gärna 
som anställd men kanske inte på heltid.
– Än så länge finns det mycket att göra, 
jag får anlita folk utifrån när det kör 
ihop sig.

Lars arbetsdagar är långa. När frågan om 
stress och pressade tider kommer på tal, 
svarar han:

– Jag är stresstålig, folk är ibland för-
vånade över att jag orkar. Men framför 
allt gäller det att ställa sig frågan om det 
verkligen är nödvändigt att till varje pris 
avsluta jobbet enligt planen. Ibland har 
jag låtit bli att göra det, fortsatt dagen ef-
ter och tagit smällen. Men det är kanske 
inte alla som kan göra så.

Dags att höja priserna
Dagens stora bekymmer för borrnings-
företagen ser han i den prisnivån som 
råder på marknaden.

– Jag ser konkurrenter borra för 30-40 
kronor billigare per meter räknat, men 
det håller inte i längden. De senaste åren 
har priset på dieselolja stigit kraftigt. Pri-
set på kompressorerna har gått upp med 
nästan en halv miljon sedan årsskiftet. 
Våra borrningspriser har inte följt med.

Dessutom går allt mer av Lars tid åt så-
dant som man inte riktigt kan ta betalt 
för.

– På lördagar och söndagar brukar jag 
hälsa på eventuella kunder som vill be-
ställa borrning. De är ju hemma då och 
tycker att det passar bra med ett hembe-
sök. Under veckan hinner jag inte, an-
märker han.

Omfattande dokumentation tar tid
– Kraven på dokumentation i samband 
med varje större anbud kräver betydligt 
mer pappersarbete än förr. Exempel-
vis skall numera s.k. riskanalys lämnas 
in för varje projekt. Det betyder att jag 
måste gå en några dagars kurs för få den 
kompetens som krävs. Det merarbetet är 
också svårt att ta betalt för. Jag tror att 
priserna på borrningsmarknaden måste 
snart upp om de seriösa företagen skall 
kunna klara sig.

Framtidsyrke trots allt
Trots allt större arbetsbörda och krym-
pande ekonomiska ramar, trivs han med 
yrket.

– Jag skulle nog ha gjort samma yrkes-
val igen om jag fått välja idag. Och det är 
en bra bransch för unga att satsa på, så 
som arbetsmarknaden ser ut idag. Men 
det gäller att sköta sitt rykte, för mycket 
av jobben kommer genom rekommenda-
tioner från tidigare kunder, understryker 
Lars.

Uppenbarligen har Lars gott rykte om 
sig. Så pass gott att han har tänkt sig att 
för första gången ta ett par veckors som-
marledighet. Men bara ett par veckor …
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text: Henryk Rozenberg

Grävda brunnar  
- borrarens marknad?
Varje vecka under den varmare delen 
av året kontaktas Geotecs branschkon-
tor av flera brunnsägare som önskar 
åtgärda sina grävda brunnar. Självklart 
ringer de till ”borrarnas organisation” 
för att få hjälp - det är väl inget an-
märkningsvärt med det när de innan 
dess fått avvisande besked från flera 
borrningsföretag. 

Vanligtvis uppmanas brunnsägaren 
att kontakta ett lokalt entreprenadbolag 
som kan tänkas åta sig jobbet. Dessa fö-
retag har sällan kunskaper om det rätta 
tillvägagångssättet att anlägga en felfri 
brunn. Så vem ska en kvalitetsmedve-
ten brunnsägare vända sig till?

Självklart behöver inte konsumenter 
med väl fungerande grävda brunnar 
och vatten av god kvalitet satsa på en 
ny borrad brunn. Med god tillsyn kan 
en grävd brunn fungera mycket bra i 
många år.

Det är kanske till och med så att en 
konsument bör rekommenderas, med 
hänsyn tagen till de lokala geologiska 
förhållandena, att satsa på en grävd 
brunn istället för en borrad sådan?

Socialstyrelsen har i sin redovisning av 
projektet ”Dricksvatten från enskilda 
brunnar” (2007) påpekat att drygt 35% 
av grävda brunnar vid undersöknings-
tillfället hade otjänligt vatten, en siffra 
som manar till eftertanke. Frågan är om 
problemen beror på dålig vattenkvalitet 
eller fel i brunnarna.

En av landets större kommuner har 
på sin webbplats följande information:

”Det finns två huvudtyper av brun-
nar: bergborrade brunnar och grävda 
brunnar.

En bergborrad brunn behöver 
man anlita en borrfirma för att göra.  
En grävd brunn kan man göra själv.” 

Det låter enkelt, men någon handled-
ning i konsten att anlägga en brunn, 
eller en länk till en sådan, finns dock 
ingenstans!

Göran Risberg, avdelningschef för 
Mark och grundvatten vid SGU, önskar 
att borrarna hade visat större intresse 
för de grävda brunnarna – de har ju 
goda förutsättningar att bli duktiga på 
grävda brunnar.

Borrsvängen (B): Du har föreslagit 
utbildning i brunnsgrävning men gen-
svaret tycks vara svagt…

Göran Risberg (G.R): Jag har före-
slagit att vi skall anordna utbildning i 
brunnsgrävning. Jag har kontaktat både 
brunnsborrarorganisationerna och Ma-
skinentreprenörerna (ME) för att un-
dersöka intresset. ME anordnar ju olika 
utbildningar för dem som håller på med 
grävarbeten, avlopps- och infiltrations-
anläggningar och liknande. De kan det 
där med grävning och många gånger är 
det de som anlitas för att gräva en brunn 
eftersom borrarna inte erbjuder den 
tjänsten.

B: Hur många brunnar talar vi om här?
G.R: Det finns fortfarande efterfrågan 
på grävda brunnar, det anläggs förmod-
ligen mer än 1000 brunnar per år. Men 
det finns ingen riktig dokumentation 
att tillgå här. Uppskattningen grundar 
sig på information från dem som säljer 
cementringar. Att man anlägger många 
grävda brunnar är jag dock säker på.

B: Så vem gör dessa brunnar, det finns 
ju ingen anmälningsplikt?
G.R: SGU har ingen egen statistik att 
visa upp. Vi vet inte vilka som gör dessa 
arbeten. Många gånger handlar det sä-
kert om en lokal grävare som gräver och 
sedan sätter fastighetsägaren ringarna på 
egen hand utan att veta hur man egent-
ligen skall gå tillväga för att få en bra 
brunn. Det finns sådana som ringer och 
frågar, vi får några samtal per månad.

B: Den senaste undersökningen pekade 
på att vatten i var tredje grävd brunn var 
otjänligt – finns det nya siffror?
G.R: Nej, vi det finns egentlighen ingen 
nyare undersökning. Vi får fortfarande 
uppgifter om vattenanalyser, men det är 
ganska få grävda brunnar med. Jag tror 
att det inte har skett några större föränd-
ringar. Granskar man ännu tidigare upp-
gifter från exempelvis Uppsala vatten, så 
ser man att läget inte har förändrats. 

Jag tror inte att problemet ligger i då-
ligt vatten i sig, utan snarare i att brunn-
narna är undermåliga och detta resulte-
rar i försämrad vattenkvalitet.

B: Det behövs tydligen åtgärder . Menar 
du att borrarna borde ta sig an de gräv-
da brunnarna?

G.R: Det tycker jag, absolut. 
Borrarna ser sig själva främst som 
brunnsborrare. Jag vill främst se dem 
som vattenentreprenörer. De anlitas för 
att lösa ett problem åt villaägaren – att 
leverera vatten eller energi. Jag vill att 
de skall göra en professionell bedöm-
ning av vad som är det bästa sättet att få 
fram vatten för den aktuella fastigheten. 
Är det jordlagren som kan leverera bästa 
vattnet, då skall det anläggas filterbrunn 
eller en grävd brunn. Är det berget – då 
ska det djupborras. Det är den kompe-
tensen de förväntas ha. Husägaren vill 
ju ha en viss mängd vatten eller energi, 
borrarens uppgift är att välja den opti-
mala lösningen.

B: Och du menar att de inte alltid gör 
det idag…
G.R: Nej, inte alltid, tyvärr. Känner man 
till att det finns problem med radon i 
bergborrade brunnar i det aktuella om-
rådet, så bör man försöka med en jord-
lagerlösning om det är möjligt, kanske 
erbjuda en grävd brunn istället för en 
borrad. Det är sådant jag tycker man 
skall ta hänsyn till, man ska vara en vat-
tenentreprenör.

B: Hur ska man få borrarna med på no-
terna då?

Göran Risberg, SGU (Foto: SGU)
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GR: Jag tror att det är dags 
att slå hål på myten om att 
det är billigare att gräva en 
brunn än att borra en. I de 
fall där vi har stora jorddjup 
eller när förutsättningarna 
för att göra en filterbrunn är 
begränsade då kan det vara 
billigare att anlägga en grävd 
brunn. Man ska en grävd 
brunn göras på ett korrekt 
sätt så handlar det också om 
stora kostnader. 

B: Borrarna säger att villaä-
garna inte efterfrågar grävda 
brunnar…
G.R: De erbjuds inte detta al-
ternativ idag, det är inget man 
föreslår. Fastighetsägarna vet 
inte vem de ska vända sig till. 
Jag tycker att en brunnsborra-
re ska kunna erbjuda det som 
ett alternativ – det skulle vara 
det idealiska scenariot. De 
har ju redan alla kunskaper 
om vatten, geologi, … 

Men det handlar inte bara om 
grävda brunnar. 

Jag måste säga att även fil-
terbrunnar anläggs alldeles 
för sällan. Vi har exempel på 
hur det borras rakt igenom 
sand- och grusavlagring ända 
ner i berget, fast man ser att 
det finns tillräckligt med vat-
ten i dessa lager. Det finns 
t.o.m fall där man har fortsatt 
att borra och fått in saltvatten 
trots att det fanns bra vatten 
i jordlagren högre upp. Det 
saknas helhetssyn på det man 
gör. 

B: Varför gör man så få filter-
brunnar? 
G.R: Jag tror att anledningen 
till att man inte anlägger en 
filterbrunn, men då speku-
lerar jag, är att borrarna inte 
har med sig allt det mate-
rial som behövs för en sådan 

brunn när de åker ut till kun-
den, exempelvis slitsade rör. 

Många borrare saknar också 
kompetensen att göra en fil-
terbrunn. Jag tycker att vi 
alla borde satsa på utbildning 
inom det området. Vi på SGU 
har haft funderingar på att få 
igång lämplig utbildning rik-
tad just till borrarna.

B: Var finns ett lämpligt ut-
bildningsmaterial?
G.R: Vi har inte det, än. Vi 
har bra bilder hur en grävd 
brunn ska se ut, men inte hur 
man ska gå tillväga. I Finland 
finns det mycket instruktioner 
framtagna på hur man gör 
en grävd brunn. Det handlar 
inte om lagstiftning eller så. 
Finlands Miljöcentral har ta-
git fram material om hur man 

�
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Ett viktigt steg i den egna tillsynen är att lära sig hur brunnen och vattendistributionen fungerar. 

Är det en grävd eller borrad brunn? Var är brunnen belägen? Vilken pumptyp är installerad? 

Bilderna visar de vanligaste brunnstyperna och installationerna för vattendistributionen.
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Grävd brunn som den bör se ut - tät hela vägen 
ner och välventilerad. Bild ur skriften ”Sköt om din 
brunn”, SGU.

Filterbrunn som den bör se ut - bild ur skriften 
”Normbrunn -07. Att borra brunn för energi och 
vatten.”, SGU.

skall gå tillväga. Det riktar sig 
till både privatpersoner och 
entreprenörer – vi kan säkert 
använda det.

B: Men borrarna kan väl inte 
bära hela ansvaret?
G.R: Det är lätt att vara kri-
tisk mot branschen, men 
det måste också fungera på 
myndighetsnivån. Ansvaret 
för vatten är numera spritt på 
tre myndigheter. Samarbetet 
fungerar bra, men det finns 
betydligt mer att göra för att 
lösa frågor som gäller just en-
skild vattenhantering. 

B: Men om det idag finns en 
marknad, var ligger proble-
met?
G.R: Jag tror att borrarna ser 
anläggande av grävda brunn-
nar som konkurrens gent-

emot borrningen, inte som ett 
komplement. 

I ett längre perspektiv hoppas 
jag att en brunnsborrare ska 
kunna se sig själv som en VA-
entreprenör som anlitas för 
att lösa vatten- och avlopps-
frågan för villaägaren. Om de 
nu gör allt själva eller allierar 
sig med andra företagare är 
oväsentligt. 

Jag tror att en sådan helhets-
syn skulle avsevärt minska 
risken att anlägga brunnar 
och avloppsanläggningar på 
olämpligt sätt. Tekniskt sett 
tror jag att borrarna har de 
bästa förutsättningarna för en 
sådan helhetssyn. De behö-
ver bara utöka sin kompetens 
något.

Nu Šr det dax! Årets stšrsta brunnsborrarmŠssa!
26/8-2011 

Steninge Slott, 
MŠrsta����������������������

En mŠssa enbart avsedd fšr ER inom borrbranschen. 
Det Šr hŠr som nyheterna presenteras och det Šr hŠr mšjligheter 
Þnns att skapa affŠrer och relationer.

w w w . b r u n n s b o r r a r d a g e n . n u
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Räknar 
borraren 
rätt?
Fråga:
Jag har haft en firma som 
har borrat 200 meters brunn, 
varav 24 meter med foder-
rör. Firman har debiterat 200 
meter i berg och 24 m för fo-
derrör. 

Jag tycker att jag skall beta-
la för 176 meter. Vad är rätt?

Svar:
Har du betalat t.ex. 250 kr 
per meter för borrningen och 
ca 600 kr per meter för foder-
rören så är detta det normala 
sättet man fakturerar på. 

Det händer ibland att man 
fakturerar som du föreslår, 
alltså: 24 m x 850 kr för 
borrning med foderrör (från 
marknivå till minst 2 meter i 
i fast berg) plus 176 m x 250 
kr (borrning i berg, utan fo-
derrör).

Det vanligaste sättet att skriva 
fakturan är nog så här: borr-
ning 200 meter (250 kr/me-
ter) plus tillägg för 24 meter 
foderrör (600 kr/meter).

Priserna ovan är bara ex-
empel - inom borrningsbran-
schen finns inga rekommen-
derade priser.

Grannen 
bör grada 
borrhålen
Fråga:
Vår granne har fått tillstånd 
till en bergvärmepumpan-
läggning på 4 hål varav 2 hål 
ligget på avståndet 5 m och 
8 m från vår tomtgräns. De 
vill borra rakt ner och hålen 
skall vara 290 m resp. 280 m 
djupa.

Vi har överklagat hos Läns-
styrelsen men fått avslag. Nu 
återstår att överklaga hos Mil-
jödomstolen i Nacka. 
Vi vill trycka på vår rättighet 
att själva i framtiden få använ-
da oss av våra egna förutsätt-
ningar, grannens skyldighet 
att respektera vår äganderätt 
till våra egna förutsättningar 
samt hur en myndighet, miljö-
förvaltningen, kan gå in och 
godkänna en fastighets nytt-
jande av en annan fastighets 
förutsättningar. 

Värdet på vår fastighet på-
verkas negativt för all fram-
tid. Hur ska/kan man utforma 
en överklagan till domstolen?

Svar:
Normalt sätt så säger man att 
det skall vara ett avstånd på 
10 m till tomtgräns i det fall 
borrhålen borras vertikalt.

B r u n n s f o r u m

Anders Nelson har en mång-
årig och gedigen kunskap 
på området. Här väljar han 
bland frågorna som den se-
naste månaderna har ställts 
på Geotecs brunnsforum  
www.geotec.se/brunnsforum

Välj två 
brunnar 
Fråga:
Till min värmepump behöver 
jag ha 376 m aktivt borrdjup. 
När jag frågar borrfirman om 
de kan borra det på ett hål, 
rekommenderar de inte detta. 
Borarren hänvisar bl. a. till 
att i så djupa borrhål behövs 
det en annan slang som skul-
le försämra verkningsgraden. 
Stämmer det? 

Jag har ca 40 m till berg så 
om det inte finns någon nack-
del med det stora djupet så 
blir ju ett hål billigare än två?

Svar:
Med ett sådant djupt borrhål 
så måste du gå upp i en hö-
gre tryckklass på kollektorn, 
vilket resulterar i en tjock-
are väggtjocklek på slangen 
och därmed sämre värmeled-
ningsförmåga.

Borrning över 200 m djup blir 
normalt också dyrare per me-
ter då man får en sämre borr-
sjunkning m m. Även om det 
kostar ca 20000 kr mer p.g.a. 
extra rördrivning så vill även 
jag rekommendera dig borr-
ning av två energibrunnar.

Väljer man däremot att luta/
grada borrhålen in mot egen 
tomt 5-15 grader så kan man 
tillåta sig att gå närmare tomt-
gräns utan att det påverkar 
grannen.

Man kan även kompensera ett 
näraliggande borrhål genom 
att borra det djupare och där-
med ta ut mindre energi per 
meter. Grannen kan egentli-
gen borra ännu närmre under 
förutsättning att han inte på-
verkar temperaturen nämn-
värt på er tomt.

Det är svårt att ge ett mera 
konkret råd utan att känna 
till alla uppgifter om gran-
nens anläggning. Du kan 
dock alltid gå in med en 
förhandsförfrågan till miljö-
nämnden för en egen anlägg-
ning för att undersöka vilka 
synpunkter de har på era för-
slag till borrhålsplaceringar. 

Helst minst 
30 meter
Fråga:
Min granne skall borra för 
en värmepump. För att slip-
pa dra långa ledningar vill 
hon borra cirka 15 meter 
från min vattebrunn.  
Är det rätt?

Svar:
Rekommenderat avstånd 
mellan energi- och vatten-
brunn är 30 meter. Man 
kan borra närmare men 
borraren ska vara upp-
märksam och se till att inte 
orsaka skada på brunnar 
och andra installationer i 
närheten. 

I övrigt rekommenderas 
att borrningen inte sker 
närmare än 10 meter från 
den gemensamma tomt-
gränsen.

www.smthyr.se
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XRYS 577 - Ny kompressor 35 bar 
med elektroniskt reglersystem

DrillAirXpert™ gör borrningen 4% mer 
energisnål samtidigt som du kan borra 
djupare, bredare och snabbare.

Kapacitet
Arbetstryck 35 bar: 34.20 m³/min

Kontakta oss för mer information:
Kent Aidesjö, Västra Sverige, tel.070-201 45 91
Ted Westman, Östra Sverige, tel.070-379 89 69

Nya XRYS 577 gör produktionen 
mer kostnadseffektiv. 

DrillAir™-serien är 
konstruerad för högsta 
kapacitet och arbetstryck. 

Tester som har gjorts i 
Sverige under extrema 
förhållanden har visat på 
överlägsen borrsjunkning. 

Varje värde kan ställas 
mellan 22 bar/ 673 l/s och 
35 bar/570 l/s.

Cover Care™ i kombination 
med våra olika serviceprogram 
och OiltronixTM ger förlängd 
garanti upp till 5 år. 

Borrsva �ngen_XRYS.indd   1 10-05-18   14.51.10
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Fortsättning på nästa sida…

I  ko r t h e t

Nyligen har malt bananskal visat sig 
vara effektivt för att avlägsna kop-
par och bly från vatten. Metoden sägs 
vara minst lika bra som andra mer 
tekniskt krävande tekniker. Den kan 
komma väl till pass där befolkningen 

Vattenrening med 
bananskal ...

Jonathan Liow visar upp sin vattenreningsboll.

använder sig av tekniska processer 
förorenat fl odvatten. 

Bananskalsmassan kan användas 
fl era gånger innan det blir dags att 
kassera den.
[Källa: American Chemical Society]

och solboll 
En av årets fi nalister i 2011 Australian 
Design Awards - James Dyson Award, 
har utvecklat en vattenreningsboll.

Konstruktionen består at två halvsfä-
rer varav den övre är genomskinlig.
 Bollen fylls med vatten och placeras i 
solen. Vattnet förångas och kondense-

rar på insidan av klotet och rinner ner 
mot den nedre bollhalvan. På vägen 
fångas det upp via en enkle ränna och 
leds ut till en behållare. Eventuella 
föroreningar stannar i restvattnet inne 
i bollen. Kapacitet för vattenrenings-
bollen uppges vara 3 liter per dag.

Henryk Rozenberg
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G e o t e c  p å  M a s k i n E x p o

Premiären  
till belåtenhet

text & foto: Henryk Rozenberg

32000 besökare – det blev fa-
cit för årets MaskinExpo som 
pågick 19-21 maj. För Geotec 
var det en premiär när man 
tillsammans med BEF (Berg-
sprängningsentreprenörernas 
Förening) ställde ut i en ge-
mensam monter. 
Det var samtidigt kulmen för 
årets samarbete med Maskin-
expo i en särskild satsning på 
borrningsbranschen.

Geotec och BEF i samma tält
– Det var ett lyckat första försök. Vi har 
träffat mycket folk och fått förfrågningar 
om medlemskap i vår organisation, kon-
staterade Johan Barth, Geotecs VD.
 
– Samarbetet med BEF gjorde att även 
många bergsprängare fick tillfälle att be-
kanta sig med Geotec.

MaskinExpo är en utpräglad maskin-
mässa dit besökarna formligen vallfärdar 
för att titta på maskiner. Att styra dessa 
besökare till montrar som inte direkt lig-
ger vid områdets huvudgator är inte det 
lättaste. 

Detta till trots har flera hundra besö-
kare hittat till den delen av området där 
branschtältet har ställts upp. Enkom för 
denna mässa har man tagit fram helt nya 
utställningsskärmar som översiktligt pre-
senterade bredden av Geotecs verksam-
het.

– Stundtals var det svårt att hinna med 
att hälsa på alla de som slank in i tältet, 
konstaterade Johan Larsson.
  
– Vi har pratat med kommunfolk, kon-
sulter och borrare. Men även med vil-
laägare och ungdomar på väg ut i 
arbetslivet. Och givetvis folk inom entre-
prenadbranschen som är givna köpare 
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Christoffer Larrson (t.v) fixar till korvarna medan Johan Larsson (t.h) samtalar med en av de 
hundratals korvsugna besökare. I bakgrunden syns Martin Geber, VD för Radonett-Sarholms 
Plåtdetaljer AB, samtala med Johan Barth.

av de borrningstjänster som våra med-
lemsföretag erbjuder. 

Geoenergiseminarium  
på egen hand

Under mässan har Geotec arrangerat  
ett separat, lyckat evenemang - ett geo- 
energiseminarium med rubriken ”Geo- 
energi för större fastigheter”. 

Ett femtiotal deltagare – representanter 
för bostadsrättsföreningar, konsultbolag 
och borrentreprenörer – fick under någ-
ra timmar en genomgång av adekvat ter-
minologi, teknik och förutsättningar för 
lyckade, större geoenergianläggningar. 
Blandningen av teknikfakta, ibland inte 
så lättförståeliga, med informativ redo-
visning av genomförda projekt gjorde  
att alla deltagare hade något nyttigt att 
ta med sig hem.

Vilka guldklimpar kunde en brunnsbor-
rare hitta på denna maskimässa?

Givetvis fanns det riggar, borrham-
mare och kronor. Och ett så gott som 
fullständigt program av tillbehör för en-
ergi- och vattenbrunnar, avloppssystem 
för enskilda villor och mindre samfällig-
heter m.m.

I jakten på det något annorlunda har un-
dertecknad följt en snitslad bana bland 
Geotecs samarbetspartners och fastnat 
för några trevliga nyheter.

En kopp kaffe och lite snack geotecarna emellan. Björn Jonsson (t. v) och Leif Lindkvist (med 
hatten på) tar en fika i Geotectältet. Med ryggen mot kameran sitter Tomas Sverkersson och 
Gunilla Sverkersson.

Fortsättning på nästa sida…

Ett besök från kollegerna i branschen är 
alltid välkommet. Mincon-folket John Gøytil 
(t.h) och Mike Nameth (i mitten) i samspråk 
med Johan Larsson.
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G e o t e c  p å  M a s k i n E x p o

Datagrafiken hjälper  
att optimera borrningen

Hos Atlas Copco hittade jag 
en liten manick som tilltalade 
mitt tekniska snille. ”Atlas 
Copco Secoroc EDGE” heter 
systemet som består av en 
liten vibrationssensor med 
tillhörande datorenhet. Och 
programvaran givetvis. På 
enkel hygglig svenska skulle 
man kunna kalla systemet för 
”vibrationsstyrd borrningsa-
nalysator”.

Signalerna från vibrations-
sensorn, som placeras någon-
stans på riggens rotationsen-
het, bearbetas i en kompakt 
datorenhet utrustad med 
en 7-tums skärm. Så snart 
borrningen påbörjats visas 
borrningsförloppet i form av 
grafer som återger vibrations-
förändringarna hos borrkro-

...fortsättning från föregående sida

Visst är MaskinExpo en extra bra anledning att träffas. I Geotecs tält sammanstrålade representanter för 
Nordisk Brønnborerforeningers Forbund (NBF) för ett kortare möte. Från vänster ses här Einar Østhassel 
och Jon Harald Skattebo (MEF, Norge), Rolf Borrås (Geotec), Christian Christiansen (FDB, Danmark) och 
Johan Barth (Geotec).

nan. Utifrån dessa grafer kan 
borraren styra borrningsför-
loppet för att få optimal borr-
ning. Det lär inte ta någon 
längre tid för en borrare att 

lära sig tolka dessa kurvor 
vilket ger honom eller henne 
möjlighet att direkt reagera 
på händelseförloppet, med en 
betydligt större precision än 

hittills. Atlas uppger mycket 
positiva siffror: borrsjunkhas-
tigheten har ökat med 11%, 
dieselförbrukningen blev 10% 
lägre än vid borrning utan 
EDGE-systemet och spoltiden 
har man lyckats sänka med 
50%!

Atlas planerar att göra EDGE-
systemet tillgängligt i juni 
som hyrutrustning för 10 000-
12 000 kr per månad, bero-
ende på avtalad hyresperiod. 
Något pris för köp av utrust-
ning finns inte tillgängligt.

Lastbilsmotor för bättre 
bränsleekonomi

Ett välkänt koncept med ett 
annorlunda grepp visades 
upp av Recon Verkstads AB 
i Linköping. Ekipagen byggs 
på kunders uppdrag och det-
ta första bygge kommer efter 
mässan att levereras till ett 
Geotecanslutet företag – BPS  
i Stockholm.

Det handlar om en lastbils-
monterad kompressor som 
drivs med bilmotorn. Inget 
nytt kanske, men här har man 
gått lite annorlunda tillväga. 
Konceptet går i princip ut på 
att kapa bilens drivlina, ut-
rusta den med en extra, egen-
utvecklad växellåda, montera 
den motorlösa kompressorn 
och återuppbygga den modi-
fierade drivlinan.

Med en lastbilsmotordriven 
kompressor finns en hel del 
pengar att spara på minskad 
bränsleförbrukning. Ekipaget på 
bilden är Recons första bygge.
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Borrningsbranschen 
behöver fler  

yrkeskunniga borrare!
Det går bra för de svens-
ka borrningsföretagen. 

För att möta borrningsföre-
tagens behov av utbildade 
borrare anordnar vi en 30 
veckor lång brunnsbor-
rarutbildning som star-
tar i oktober.

Utförlig information om  
borrarutbildningen (avtal 
nr. 44493) och yrket finns 
även på Geotecs webbplats 
- besök informationssidan 
www.geotec.se/utbildning.

Välkommen  
med din anmälan!

Recons ekipage är byggd på 
en Volvo FH16 med en 660 
hk motor. Kompressorn är en 
Atlas Copco ORX 12 som kan 
leverera luft med upp till 30 
bars tryck. 

Förutsättningen för detta sys-
tembygge är givetvis tillgång-
en på lastbilar med tillräckligt 
kraftfulla motorer – samma 
utrustning kan i princip fås 
med Scanias kraftigaste bilar 
också, även med andra kom-
pressorer.

Något pris för lastbilen med 
påmonterad kompressor vill 
företaget inte uppge än, men 
det finns onekligen en kraf-
tig besparingspotential i en 
sådan borrutrustning. På en 
ny, motorlös kompressor kan 
man möjligen spara någon 
miljon kronor. Utöver det 
räknar Recon med en 20%-
30% lägre bränsleförbrukning 
under borrning jämfört med 
motsvarande standardkomp-
ressor.

Styrd borrning i miniformat
Har du behov av lättranspor-
terad utrustning för styrd 
borrning under vägar, järn-
vägsspår eller husgrunder? Ta 
gärna en titt på miniriggen  
som visades upp av Sindeq 

Exterminator, den franska riggen för styrd borrning, väger bara nå-
got mer än 700 kg. Med sina kompakta mått kan den komma väl till 
pass vid borrning i stadsmiljön och trånga utrymmen.

som ställt ut på MaskinExpo 
för första gången. 

Denna lilla, ca 700 kg 
tunga (lätta!) rigg har funnits 
på den europeiska markna-
den sedan några år tillbaka. 
Den tillverkas av det franska 
bolaget Cofamast som specia-
liserar sig på utrustning för 
schaktfri borrning.

Riggen med det något skräck-
injagande namnet Extermina-
tor, klarar att borra upp till 
50 meter långa hål. Drivkraf-
ten hämtas från hydraulsyste-
met hos en minigrävare. Rig-
gen kan arbeta antigen från 
marknivå eller nersänkt i en 
grop intill väg, banvall eller 
husgrund. Med sina kom-
pakta mått lämpar den sig för 
arbeten i trånga utrymmen el-
ler där hänsyn till exempelvis 
trafiken begränsar tillgänglig 
arbetsyta.

Exterminator arbetar med 
en 75 mm:s borr, kapacite-
ten för håldragning anges till 
maximalt 300 mm. 

Nästa år flyttar MaskinExpo 
till ett eget, betydligt större 
utställningsområde - hela 
630000 kvadrameter böljande 
landskap kommer att ta emot 
tusentals besökare. Allt bäd-
dat för ett nytt publikrekord!
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Här kommer 
borrproffsen

text & foto: Henryk Rozenberg

– Ni är hett eftertraktade, men se till att klara er praktik väl! 
Och lycka till!
Johan Barth, Geotecs VD, hade all anledning att vara nöjd med 
årets brunnsborraradepter.
– Kunskapsnivån på årets elever var jämn. Alla klarade den 
teoretiska delen av utbildningen och i mitten av juli blir det 
dags för dem att söka sig vart de vill.

Ett mindre haveri kan vara ett perfekt tillfälle 
att lära sig mer om riggunderhåll. Här är 
eleverna på plats i Revinge där de har bor-
rat ett par undersökningsbrunnar åt Lunds 
Universitet.

Å r e t s  n y a  b o r r a r e

Efterfrågan på årets nya borrare är stör-
re än för ett år sedan. Redan före den 
obligatoriska praktikperioden har flera 
företag, både svenska och norska, hört 
av sig till branschkontoret på jakt efter 
personalförstärkning. Borrsvängen och 
Geotecs webbplats, där varje elev pre-
senteras på ett kortfattat sätt, har visat 
sig vara bra reklampelare för de blivande 
borrproffsen.

Sista kursdagen var också kursens in-
tensivaste dag. Först slutexamen, både 
skriftlig och muntlig, därefter ett par 

timmars tävlande på gokartbanan vil-
ket fått alla att svettas ordentligt. Dagen 
avslutades med en gemensam middag 
och utnämning av årets bästa elev. Årets 
kursetta blev Michael Kindstrand från 
Kållekärr.

Borrhål åt geologerna
De första tjugo veckorna av brunnsbor-
rarutbildningen domineras givetvis av 
föreläsningar. Men varje år utför elev-
erna minst en brunn - i år blev det tre 
brunnar i Revinge, ett par mil från Lund. 
Brunnarna skall användas i geologut-
bildningen vid Lunds Universitet.

– Vi har inte haft tillgång till några un-
dervisningsbrunnar tidigare, berättar Per 
Möller, professor vid Institutionen för 
geo- och ekosystemvetenskaper, Lunds 
Universitet.
– Vi har länge önskat oss sådana, men 
det blev inte av förrän nu. 

Brunnarna ska användas i utbildningen  
i hydrogeologi och berör ett fyrtiotal stu-
denter varje år.

– Tanken är att studenterna ska lära 
sig provpumpningsmetodik och utvärde-
ring av data. Under kursen lär de sig bl. 
modellering av vattenmagasinets hydrau-
liska parametrar, berättar Per.

Brunnarna överlämnas formellt till 
Lunds Universitet i mitten av juni.
Den ena brunnen ska användas som 
pumpbrunn och de övriga två som  
observationsbrunnar. 

Årets bästa elev, Michael Kindstrand, 
belönades med en liten behändig verk-
tygssats.

– Om det blir möjligt så hoppas jag att 
vi kan borra fler observationsbrunnar 
inom området. De vi har fått nu räknar 
jag med skall fungera i minst 10 år fram-
över, tillägger Per.

Brunnarna i Revinge är ett resultat av 
Geotecs satsning på stöd till utbildning 
och forskning som ligger inom bransch-
organisationens givna intresseområden 
– vattenförsörjning och geoenergi.

Nästa kursomgång  
till hösten

För Geotecs del betyder kursavslutning-
en en intensifiering av förberedelserna 
inför nästa kursomgång, som planeras 
att starta i oktober. Förhoppningsvis är 
handläggarna på landets arbetsförmed-
lingar med på noterna och skyndar på 
med bokning av utbildningsplatserna 
– högst 18 elever kan tas emot. Helst ska 
blivande kursdeltagare också hinna med 
en kort förberedande praktik innan det 
blir dags att sätta sig  
i skolbänken.

Årets kursutvärdering som bygger på 
elevernas omdömen om varje enskild 
undervisningsmodul väntas bli klar sena-
re i sommar. Den kommer att publiceras 
på Geotecs webbplats (på sidan www.
geotec.se/utb/utvardering2011.pdf).
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Brunnsborrarutbildningen 
vänder sig uteslutande till 
arbetssökande inom de 
prioriterade grupperna. 
Flera av årets kursdeltagare 
har haft en längre period av 
arbetslöshet bakom sig när 
de påbörjat sin utbildning. 

Kort arbetslöshet

Men några har haft tur och 
knappt känt av den på-
tvungna ledigheten. Peter 
Antonsson var en av de 
lyckligt lottade.

– Det var bara någon 
månad och min handläg-
gare på Arbetsförmedlingen 
var mycket snabb med att 
ordna plats på utbildningen.

Peter fyller snart 45 år. I 
många år hade han arbetat 
inom hotell- och turistbran-
schen.

– När jag var trettio år 
har jag utbildat mig inom 
hotell-/managementområ-
det. Jag har även drivit en 
egen restaurang, berättar 
han.

Reklamaffischen lockade 

Efter många år inom den 
branschen, har Peter be-
stämt mig att byta yrkes-
bana. Det blev några år 
som byggsnickare. Han är 
självlärd, men det var inga 
problem att få jobb. När han 
nyligen blev arbetslös, var 
det dags för en ny yrkes-
bana.

– Jag hade inte någon klar 
idé om vad jag skulle satsa 
på. På väg ut från arbetsför-
medlingen såg jag en lapp 
med information om bor-
rarutbildningen. Jag tyckte 
det lät intressant, dessutom 

Snabbspår tillbaka 
till yrkeslivet

skulle man vara eftertraktad 
på arbetsmarknaden.
Peter hade tur att få en 
handläggare som snabbt 
ordnade plats på brunns-
borrarkursen.

– Det gick så snabbt att 
det inte fanns tid att prova 
på yrket före kursstart – det 
skulle ha varit bra.

Mest energiborrning

Sedan början på maj gör 
Peter sin 10 veckor långa 
praktik hos Ing. Gunnar 
Jonsson AB. Arbetsdagarna 
blir givetvis längre än under 
den teoretiska delen av 
utbildningen.

– Vi borrar på många olika 
ställen så det tar tid att ta 
sig till borrplatserna. För 
min del handlar det näs-
tan bara om energibrunnar 
och vi försöker alltid att 
borra färdigt brunnarna 
på en dag. Går borrningen 
långsamt, då blir dagarna 
längre. Men det får man ta, 
säger han.

Så här halvvägs i sin prak-
tikperiod har han mest fått 
utföra bergborrning. 
– Jag vill arbeta med fler 
arbetsmoment än så, jag 
tycker att det går lite för 
långsamt.

Hans handledare, en 
erfaren borrare, pekar på 
vikten att nöta in de rätta 
handlagen så manövrering 
av riggen går i stort sett av 
sig själv. Då kan man rikta 
uppmärksamheten på annat 
vilket krävs vid exempel-
vis foderrörsborrning. Men 
snart skulle Peter få göra 
det också.

text & foto: Henryk Rozenberg

Få anställning viktigast nu

Peter bor i Trollhättan och 
vill givetvis tillbaks till sina 
hemtrakter. Hur det blir 
med den saken beror dock 
lite grand på var han kan få 
anställning efter praktiken.

– Jag kan tänka mig att 

jobba i Norge också, men 
då vill jag kunna arbeta 
några veckor i följd för att 
sedan få en längre ledighet. 

Med rådande konjunktur 
slipper nog Peter byta yrke 
fler gånger. 
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Ökat forsknings-
stöd efterlyses

”Geoenergianläggningar för stora fastigheter” var ämnet för 
Geotecs seminarium som hölls under MaskinExpo-mässan. 
Större bostadsrättsföreningar, varuhus och affärscentra hör 
onekligen till den kategori av fastigheter där besparingspoten-
tialen, både energimässigt och ekonomiskt, är mycket stor.

Korrekt terminologi viktig
Alla pratar om geoenergi, men pratar 

alla om samma sak? 

Olof Andersson (Geostrata HB) inled-
de geoenergiseminariet med att bringa 
klarhet i de begrepp som hör geoenergi 
till. Olof, LTH-professor och pensionerad 
SWECO-konsult, tillhör landets ledande, 
och mycket aktiva, specialister på geoen-
ergi i allmänhet och akviferlager i syn-
nerhet.

– Geoenergi handlar om uttag eller lag-
ring av energi ur jord, berg och grund-
vatten. Geotermi handlar om energi ur 
jordens inre och har inte så mycket med 
geoenergi att göra, inledde han.

Det var det första missförståndet han 
redde ut denna dag.

Ett annat vanligt missförstånd är att be-
trakta begreppen geoenergi och bergvär-
me som likvärdiga.

– Att man gör det beror på att just 
bergvärmeanläggningar idag är vanligast 
när man utvinner geoenergi, främst i vil-
lor, men på senare tid även inom fastig-
hetssektorn.

Begvärmeanläggningar  
kan installeras överallt

Det är allt vanligare att i en bergvärme-
anläggning nyttja även andra energikäl-
lor, exempelvis frånluft. Det är viktigt att 
veta var och när olika typer av geoener-
gianläggningar lämpar sig bäst.

– När vi pratar om anläggningar endast 
avsedda för värmeutvinning, är grund-
vattenanläggningarna effektivast. I Sve-
rige är dock endast 10%-15% av landets 
yta lämplig för sådana system.

G e o e n e r g i  f ö r  s t ö r r e  f a s t i g h e t e r

text & foto: Henryk Rozenberg

– Bergvärme är näst bäst, men kan in-
stalleras i stort sett överallt. 
– Ytjordvärme passar bäst på landsbygd 
då det kräver tillgång till relativt stora 
ytor, förklarade Olof.

Stora vinster i stora anläggningar
Det är allt vanligare att man i större an-
läggningar önskar utvinna även kyla, 
vilket kan sägas vara samma som att 
”dumpa värmen i backen”. Idag ligger 
de riktigt stora energivinsterna i system 
som kan leverera både värme och kyla.

– Då pratar vi om olika typer av en-
ergilagringssystem där marken används 
som en termos där vi kan förvara värme 

eller kyla. Det handlar då om borrhålsla-
ger eller akviferlager.

För den oinvigde kan det vara något 
svårt att förstå vilka energimängder, vare 
sig det gäller värme eller kyla, som geo-
energianläggningarna kan leverera. 

– Ett enkelt sätt att kyla en anläggning 
är använda borrhålen för att kyla den 
omgivande luften i t ex telekomstatio-
ner. Det mobila nätet är ett bra exempel 
för den typen av anläggningar. Dagens 
mobilkommunikationssystem med dess 
ca 75 000 master förbrukar lika mycket 
el som ett kärnkraftverk, berättade Olof. 
Och alla kräver de kylning.

Genom att kombinera olika typer av an-
läggningar, finns det stora energibespa-
ringar att göra.

– Som exempel kan nämnas Näsby 
park, där man använder en mindre sjö 
som värmekälla vintertid och för åter-
laddning av borrhålen sommartid.

Seniorkonsulten Nils Råmbin dömde ut satsningar på enstaka åtgärder spridda över åren när 
man vill effektivisera fastigheternas energianvändning. 
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Fortsättning på nästa sida…

– Arlandaflygplatsen använder sig av ett 
akviferlager för att producera både vär-
me och kyla - helt utan värmepumpar. 
Här handlar det om frikyla. Den typen 
av anläggningar ha mycket hög verk-
ningsgrad – varje kilowatt förbrukad el-
energi producerar 60 kW termisk energi. 

Rätt anläggningsval avgörande
Olof påpekade att beroende på ändamå-
let med anläggningen – endast värmeut-
vinning, värme och kyla eller endast 
kyla - måste anläggningstyp väljas med 
största omsorg och anpassas till de spe-
ciella lokala förhållanden som råder på 
platsen.

Bostadsrättsförening satsade miljoner
För att lyckas med ett geoenergiprojekt 
måste man dels ha kunskap om de tek-
niska möjligheterna och dels ha en hel-
hetssyn för att rätt bedöma de olika sys-
temalternativen som står till buds. Hur 
man praktiskt går tillväga visade Nils 
Råmbin, seniorkonsult med 40 års erfa-
renhet av värmepumpanläggningar. Med 
stor inlevelse och god portion humor 
redovisade han bostadsrättsföreningen 
Sparrisens stora bergvärmeprojekt.

BRF Sparrisen är ett tidstypiskt huskom-
plex som byggdes under miljonprogram-
mets dagar i början av sjuttiotalet. Här 
fanns ursprungligen 78 lägenheter, 12 
mindre butikslokaler och 2 större af-
färslokaler. Kostnaden för att genomföra 
upprustningen av hela fastigheten beräk-
nades till ca 44 miljoner kronor.

– Resultatet blev en drastisk sänkning av 
uppvärmningskostnaderna. Fjärrvärme-
förbrukningen sjönk från 275 kWh/kvm 
och år till ca 35 kWh/kvm och år, berät-
tade Nils.

– Uppvärmningskostnaderna har hållit 
sig på samma nivå i flera år nu – ca 300 
000 kr per år. Efter ombyggnaden har 
dessutom antalet lägenheter ökat till 92.

Helhetssyn på energiförbrukningen
Vad har då denna förening gjort och inte 
gjort?

– Många gör fel när de väljer att genom-
föra en mindre åtgärd år gången – ena 
året byter man fönster, ett annat år till-
läggsisolerar man osv. Det blir dyrt och 
ineffektivt.

– Här har man istället satsat på att 
genomföra alla de åtgärder som behövs 
som ett enda stort projekt. Man har 
glasat in balkongerna, bytt ut fönster, 
installerat ett system med kombinerade 
bergvärme- och frånluftsvärmepumpar. 
Dessutom har man bytt ut radiatorsyste-
met, installerat nya hissar, nytt ventila-
tionssystem m m. För att delfinansiera 
det hela har man också uppfört ett min-
dre antal lägenheter som såldes till nya 

hyresgäster, redo-
visade Nils.

Hela projektet 
finansierades uti-
från, i bostadsrätts-
världen, måttliga 
årliga avgiftshöj-
ningar för fören-
ingens medlemmar 
– cirka 3%.

Satsa på ett 
totalkoncept

Nils påpekade flera 
gånger behovet 
av helhetssyn i 
samband energi-
effektiviseringsåt-
gärder av de slag 
BRF Sparrisen har 
genomfört.

– Att bara kom-
ma till en bostads-
förening och säga att 
ni ska ha en värme-
pump går inte. För 

att få de stora vinsterna måste man se 
hela konceptet framför sig och se kon-
verteringsprojektet i ett tidsperspektiv 
som motsvarar fastighetens livslängd. 

BRF Sparrisens omvandling från en en-
ergislukare till vältrimmad värme-/ky-
laanläggning tillhör de mest slående 
exempel på vad bostadsrättsföreningar 
kan åstadkomma med rätt satsning på 
moderna geoenergianläggningar.

Köpcentra i fokus
Sofia Stensson, doktorand från Chal-
mers, fokuserar i sin forskning just på 
energianvändning i stora köpcentra. 
Hennes arbete finansieras av Energi-
myndigheten inom ramen för EFFSYS+, 
vilket är ett projekt med syfte att ta fram 
effektivare värmepump- och kylteknik. 
Bland projektets finansiärer återfinns 
även Geotec.

Genom att granska tillgängliga rappor-
ter och statistiska uppgifter om ener-
gianvändningen i köpcentra samt egna 
enkäter försöker Sofia nå fram till svaret 
på frågan hur och var geoenergianlägg-
ningarna kan utgöra ett bra alternativ 
för stora köpcentra.

Bristfälliga energiredovisningar  
ett hinder

– När jag inledde min undersökning 
av energianvändning, fick jag skapa ett 
system för att kunna få fram jämförbara 
siffror. Jag arbetade utifrån en funktio-
nell indelning av energiförbrukningen 
i fastigheterna. Exempelvis skulle den 
använda elen delas upp i inomhus- resp. 

utomhusrelaterad. Det har dock visat sig 
vara svårt, berättade Sofia.

Ett av de stora problemen i Sofias arbete 
var att olika fastighetsägare mätte för-
brukad energi på olika sätt och ofta var 
det oklart vad som ingick i de redovisa-
de siffrorna.

– Det är vanligt att man blandar ihop 
verksamhetens funktionella indelning 
med den organisatoriska, vilket gör det 
svårt att göra korrekta bedömningar. 
Exempelvis har man i en redovisning av 
elförbrukningen i en hyresfastighet tagit 
i beräkning endast den el som fastighets-
ägaren betalat för. Hyresgästernas för-
brukning fanns inte alls dokumenterad, 
berättade hon.

Geoenergi syns inte
Energianvändningen i de av Sofia under-
sökta köpcentra varierar mycket. Mest 
energi används inom livsmedelsbutiker-
na, där behov av kylning är stort.

– Tyvärr särskiljer inte rapporterna den 
el som används för drift av värmepum-
par från övrig elförbrukning, vilket för-
svårar korrekta jämförelser, påpekade 
hon.

Sofias forskning pekar dels på behovet 
av standardiserade modeller för redo-
visning av energibehov i olika projekt, 
dels behov av tillförlitliga metoder för 
dimensionering av anläggningarna med 
hänsyn tagen till de resultat man önskar 
uppnå.

– En av svårigheterna i min forskning utgörs av svårtolkade underlag 
och bristfälliga statistiska uppgifter som berör energianvändning i 
stora köpcentra, påpekade Sofia Stensson. 
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...fortsättning från föregående sida

Bristfällig balans mellan värme och kyla
Vällingby centrum dyker ofta upp när 
man diskuterar geoenergianläggningar 
i form av borrhålslager. Även Sofia tog 
upp denna installation.

– Anläggningen levererar visserligen 
50% av årsbehovet av kyla, medan man 
fortfarande köper in mycket fjärrvärme 
för att värma upp lokalerna, påpekade 
hon.

– Problemet ligger i dålig isolerade 
fastigheter och att anläggningen dimen-
sionerats utifrån kylbehovet. För att får 
en optimal lösning måste balansen mel-
lan kyl- och värmebehovet upprätthål-
las på rätt sätt. Men ägarna är nöjda med 
anläggningen ändå, berättade hon.

Sofia påpekade att de som analyserar 
geoenergianläggningarna behöver bättre 
underlag.

– Svårigheten ligger fortfarande i be-
dömningen av de olika faktorernas in-
verkan (nyckeltal) på totalbedömningen 
av varje projekt. I min forskning kring 
stora köpcentra söker jag ta fram bättre 
modeller för säkrare bedömningar, av-
slutade Sofia.

Kombisystem för bättre ekonomi
Geoenergianläggningar av typen kombi-
system vinner terräng, främst när stora 
sådana kommer på tal. I kombisystemen 
tillförs värmen även från andra källor än 
jord och berg. När en elpanna inkorpo-
rerats i en bergvärmeanläggning kan vi 
tala om ett kombisystem.

Men vad är det som gör att systemen 
ökar i popularitet? Det handlar om eko-

nomi, men inte uteslutande – s.k. mjuka 
värden får allt större betydelse i valet av 
anläggningstyp.

– Lägre investeringskostnader, exempel-
vis vid färre borrhål, och lägre driftkost-
nader är de vanligast förekommande 
argumenten för val av kombisystem, be-
rättade SWECO-konsulten Michael Hägg.

– Men parametrar som minskad miljö-
påverkan och mervärde i form av exem-
pelvis trivsel eller miljövänlig framtoning 
får allt större betydelse.

Värmeutvinning från mark och frånluft 
är en vanlig kombination. I en sådan an-
läggning kan man minska antalet borr-
hål, jämfört med en ren bergvärmean-
läggning, och därigenom få något bättre 
ekonomi, berättade Michael.

– Vi har kombinationer av borrhålsla-
ger och uteluft, exempelvis i IKEA:s an-
läggningar 

Överdimensionerad anläggning  
vid specialbehov

När man betraktar andra än rent ekono-
miska mervärden, kan vissa kombisys-
tem te sig lite märkliga.

– I ett boende för personer med 
tvångsmässigt överdrivet duschande har 
man valt att kombinera värme från mark 
och solvärme. Där har man ett stort be-
hov av värme under sommartid, samti-
digt som man vill hålla elförbrukningen 
nere. Man har medvetet överdimensio-
nerat anläggningen för att producera 
mycket varmvatten sommartid, berättade 
Michael.

– Det förekommer kombinationer av 
fjärrvärme och solvärme som i det här 
speciella boendet. Men är det verkligen 

smart att producera värme när man nor-
malt inte behöver det, undrade Michael.

När värden som goodwill eller strävan 
att så långt som möjligt sänka använd-
ningen av köpt elenergi kommer in i 
bilden, då kan även tekniskt tveksamma 
system vara intressanta att satsa på.

– Det viktiga är att undersöka vilka 
kombinationer som verkligen passar 
ihop utifrån de mål man har satt upp, 
påpekade Michael.

Energipriserna bara ökar
Är geoenergianläggningar lönsamma? 
Och hur skall man räkna hem investe-
ringen?

– Vi vet att energipriserna kommer 
att gå upp – alla energipriser styrs av 
oljepriset. Det senaste århundradet har 
dessa priser ökat med ca 2,5% per år, 
konstaterade Olof Andersson i sitt andra 
seminarieinlägg.

– Det finns inget som tyder på annan 
prisutveckling framöver.

Olof konstaterade snabbt att ett energi-
borrhål kännetecknas av mycket lång 
livslängd, avsaknad av rörliga delar och 
bibehållen funktion i många år. Investe-
ringskostnaden är här enda kostnaden 
och den bör med tanke på borrhålets 
långa livslängd ge en lång avskrivnings-
tid.

Geoenergi kräver större investering
I sin analys av kostnader och återbetal-
ningstid mm utgick Olof från en tänkt 
anläggning med 50-60 borrhål i ett låg-
temperatursystem med golvvärme samt 
tak- och golvkyla.

– Sett till investeringskostnaden betingar 
systemet ett betydligt högre pris än en 
anläggning med fjärrvärme och konven-
tionell kyla.

– Här får vi en rak återbetalningstid på 
nästan 20 år, påpekade han.

– Jämför vi med fjärrvärme och ab-
sorptionskyla, blir återbetalningstiden 6 
år. Så varför skall man satsa på en sådan 
geoenergianläggning?

Geoenergi gör lägsta livscykelkostnad
Det gäller att räkna rätt, var Olofs svar.

– Kostnaderna skall jämföras med hän-
syn tagen till systemens livslängdskost-
nad (LCC) samt de krav som ställs på 
energiförbrukning i en modern anlägg-
ningar. För att nå s.k. guldnivå skall en-
ergiförbrukningen per kvadratmeter och 
år vara högst 27 kWh.

Sammanställning av kostnaderna under 
systemens livslängd visar istället att geo-
energianläggningen blir den enda som 
kan uppnå guldnivå i fråga om energi-
förbrukning och samtidigt uppvisa de 
lägsta driftkostnaderna.

– I kombianläggningarna måste man se till att delsystemen kan fungera ihop på avsett sätt, 
påpekade Michael Hägg. Solfångare är ett exempel på en värmekälla som levererar värme 
när behovet är som minst. Bild: Michael Hägg.
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Med bred kunskap och ett helhetssortiment 
kan vi möta kundernas behov och önskemål. 
Värmdöpumpen är sedan 1960 talet ett gros-
sistföretag med fullt sortiment för energiborr-
ning, vattenborrning och vattenpumpar m.m.
Vi samarbetar med branschens ledande le-
verantörer.

– För att olika anläggningar ska kunna 
jämföras inbördes måste man beakta 
kostnader under hela dess livscykel, inte 
bara fokusera på själva investeringen, 
påpekade Olof.

Snedvriden marginaleldebatt
Olof passade även på att än en gång av-
färda resonemanget om marginalel. Han 
påpekade att till och med EU har sedan 
länge fastställt att alla utvärderingar av 
värmepumpar skall relateras till den s.k. 
europeiska elmixen och inte till någon 
”smutsig el”. 

– Det intressanta i denna debatt är att 
just värmepumparna hela tiden har fått 
klä skott för ökad elanvändning. Den 
nämns inte när man propagerar för över-
gång till eldrivna bilar, ökad tågtrafik, 
ökad elanvändning inom telekomsektorn 
osv, påpeka Olof.

Se här, en till intressant tankeställare 
denna seminariedag …

Satsning på information och utbildning
Vad kan branschen göra för att debatten 
kring geoenergi ska föras på en seriös 
nivå och främja tekniken?
Johan Barth förordade främst informa-
tion och utbildning.
– Från Geotecs sida handlar det om se-

minarier, information i tidskrifter som 
Svensk Geoenergi, deltagande i debatter. 
Det behövs även mer stöd till forskning-
en om geoenergi, konstaterade han.

– Sverige är världens värmepumptä-
taste land per capita räknat och vi har 
världens ledande specialister inom om-
rådet, trots ytterst begränsat stöd från 
statligt håll.

Bättre dokumentation behövs
En annan viktig aspekt av statushöjande, 
och absolut nödvändig, verksamhet be-
rördes av Thomas Wildig från Ekoffektiv 
AB. 

Thomas arbetar bl.a. med att ta fram do-
kument som ska användas för standar-
diserad dokumentation i samband med 
uppförande av geoenergianläggningar. 
Projektet finansieras av flera branschfö-
retag samt Energimyndigheten.

– Syftet är att skapa enhetlig doku-
mentation för alla arbeten som ingår i 
uppförande av en geoenergianläggning 
samt ett dokumentationssystem för be-
siktning av sådana anläggningar, berät-
tade han.

Thomas pekade på att det idag exempel-
vis saknas exakt dokumentation av varje 

borrhål som ingår i en anläggning. Lika-
så saknas det rutiner för uppföljning av 
det ekonomiska utfallet av färdigställda 
anläggningar.

– Det är vanligt att man lägger tonvik-
ten på själva borrningsarbetena. Borr-
företagen är inte riktigt med under hela 
projektarbetet utan får så begränsad tid 
för att utföra sin del av entreprenaden 
att dokumentation och uppföljning blir 
bristande. Likaså saknas det rutiner för 
besiktning av dessa anläggningar.

Standardiserade dokument  
och kravspecifikationer

Thomas ser gärna att de som arbetar ned 
geoenergianläggningar skall få samma 
system att luta sig mot som byggbran-
schen har med sitt AMA-regelverk. 

– Inget bygge kan genomföras utan att 
man hela tiden kontrollerar mot AMA. 
Det är viktigt för denna bransch att få 
fram dokument där man föreskriver hur 
arbeten skall utföras, dokumenteras och 
kontrolleras. Det kommer branschen att 
vinna mycket på, underströk Thomas.

[Anm.: Bildpresentationerna från seminariet 
finns tillgängliga på Geotecs webbplats, 
www.geotec.se]
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Utländska  
medlemsföretag:

DANMARK:
GEO 
LYNGBY, DANMARK 
tel. +45-45-88 44 44
 
PER AARSLEFF A/S 
Hvidovre, DANMARK 
tel. +45-36-79 35 11

 
FINLAND:
TOM ALLEN OY 
PORVOO, FINLAND 
tel. +358-19-522 06 00

ROTOTEC 0Y 
TAMPE, FINLAND 
tel. +358-10-422 33 00

SKÄRGÅRDENS  
BRUNNSBORRNING AB
KIRJALA, FINLAND 
tel. +358-2-458 80 74

 
ISLAND:
ALVARR HF 
REYKJAVIK, ISLAND 
tel. +354-561-2460

 
LETTLAND:
SIA LEONIDA LOBANOVA 
RIGA, LETTLAND 
tel. +371-7 14 86 03

 
LITAUEN:
KAUNO HIDROGEOLOGIJA 
KAUNAS REG.,LITAUEN 
tel. +370-37 39 33 53

 
NORGE:
BRØNN OG SPESIALBORING A/S 
TERTNES, NORGE 
tel. +47-551-853 18

HALLINGDAL BERGBORING A/S 
ÅL, NORGE 
tel. +47-320-859 00

NORDENFJELDSKE BRØNN-  
OG SPESIALBORINGER A/S 
ÅSNES FINNSKOG, NORGE 
tel. +47-629 548 88

VINJE BRØNNBORING 
VINJE, NORGE 
tel. +47-350 721 71, - 350 722 05

Geotecs medlemsföretag: 67 är verksamma i Sverige, 10 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum
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Meddela oss ... 
din nya adress om du/ditt företag nyligen 
har flyttat.  

Adressändringen gör du enklast genom  
att sända ett kort e-postmeddelande  
till redaktion@geotec.se 
Ange gärna det  tre- alt. fyrsiffriga nummer 
som finns i adressfältet högst upp på sidan.

Du kan även beställa prenumeration   
till dina samarbetspartners.

AHLQVISTS BRUNNSBORRNING AB 
KLINTEHAMN 
tel 0498-24 41 01 
mobil 070-693 51 91

ALVERDENS AB 
HUDDINGE 
tel. 08-449 71 12 
mobil 070-574 94 70

ARNE ZETHZON  
VATTENANLÄGGNINGAR AB 
SÖDERTÄLJE 
tel. 08-55 03 45 45 
mobil 070-609 74 92

ASKERSUNDS BRUNNSBORRNING AB 
ASKERSUND 
tel. 0583-71 10 77 
mobil 070-397 99 80

BENGT JONSSONS  
BRUNNSBORRNING AB 
HJÄLTEBY 
tel. 0304-66 07 77 
mobil 070-531 78 56, 070-692 66 72

BENGT KARLSSONS  
BRUNNSBORRNINGAR I ALSTERBRO AB 
ALSTERBRO 
tel. 0481-580 06 
mobil 070-246 47 40, 203 06 07

BERGUM BRUNNSBORRNING AB 
OLOFSTORP 
tel. 031-702 56 00 
mobil 070-723 56 00

BGE AB 
SALA 
tel. 0224-67 70 00 
mobil 070-683 61 68

BGE VVS & VÄRMEPUMPTEKNIK AB 
SALA 
tel. 0224-67 70 00 
mobil 070-752 52 20

BOSTRÖMS BRUNNSBORRNING AB 
MORA 
tel. 0250-133 76 
mobil 070-621 82 52

BPS BORR & PUMPSERVICE AB 
TYRESÖ 
tel. 08-770 18 25 
mobil 070-467 47 28

BRUNNSBORRARNA  
EDERWALL & ERIKSSON AB 
LIT 
tel. 0642-31 11 30 
bil 070-246 78 99

BRUNNSBORRARNA I ÖSTERSUND AB 
ÖSTERSUND 
tel. 0642-31 11 30 
mobil 070-551 54 32

BRUNNSBORRARNA 
REHN OCH SJÖBERG AB 
HOLMSUND 
tel. 090-401 33 
mobil 070-517 72 61, 070-340 34 80

BRYNGELS AB 
HUDIKSVALL 
tel. 0650-56 00 12. 060-66 88 55 
mobil 070-657 73 01

CHARLIES BRUNNS- 
OCH ENERGIBORRNING AB 
VILHELMINA 
tel. 0940-200 89 
mobil 070-373 28 17

CLARKS VATTEN OCH ENERGI AB 
TÄRNSJÖ 
tel. 0292-509 88 
mobil 070-31 509 88

DRILLCON CORE AB 
NORA 
tel. 0587-828 20

ENERGIBORRNING I LIDKÖPING AB 
LIDKÖPING 
tel. 0510-106 58 
mobil 070-260 06 62

FINSPÅNGS BRUNNSBORRNING AB 
FINSPÅNG 
tel. 0122-100 64 
mobil 070-567 13 11

GEOENERGISYSTEM AB 
MALMÖ 
mobil 076-645 49 49

GRÄV OCH BORR I SVERIGE AB 
JÖRLANDA 
tel. 0303-525 72 
mobil 070-608 44 00

GÖTE KARLSSONS  
BRUNNSBORRNING AB 
LAMMHULT 
tel. 0472-26 50 75, 0455-429 99 
mobil 070-620 44 32

HALLGREN BERGBORRNING AB 
KUNGÄLV 
tel. 0303-127 06 
mobil 070-515 25 72

HÅKANS VATTEN & ENERGIBRUNNAR AB 
ANKARSRUM 
tel. 0490-521 22 
mobil 070-575 68 27

HÖJDENS BRUNNSBORRNING AB 
KARLSTAD 
tel. 054-21 15 15

ING. GUNNAR JONSSON AB 
KÅLLERED 
tel. 031-795 40 10 
mobil 070-335 40 10

INPRO BRUNNSBORRNING AB  
SUND, ÅLAND 
tel. +358 18 - 438 88 
mobil +358 4570 229 559

JANNES BRUNNSBORRNING AB 
BURSERYD 
tel. 0371-506 60 
mobil 070-279 66 10

JOHN NILSSONS 
BRUNNSBORRNING EFTR. 
BILLESHOLM 
tel. 042-825 00 
mobil 070-590 27 19

JW BRUNNSBORRNING AB 
KOVLAND 
tel. 060-916 80 
mobil 070-264 11 71

JÄMTBORR AB  
TANDSBYN 
tel. 063-75 43 14 
mobil 070-654 20 39

KRISTIANSTAD WATER AB 
KRISTIANSTAD 
mobil 0761-80 20 00

JAN LUNDBLAD AB 
HJO 
tel. 0503-400 75 
mobil 070-540 78 13

MAGNUSSON & PETTERSSON  AB 
LINDESBERG 
tel. 0581-135 25 
mobil 070-331 35 25, 331 35 26

MALMBERG BORRNING AB 
ÅHUS 
tel. 044-780 19 20

MASKINTJÄNST AB 
GÄLLIVARE 
tel. 0970-162 80 
mobil 070-556 66 84

MORA BRUNNSBORRNING AB 
MORA 
tel. 0250-108 12 
mobil 070-272 20 91

MULLSJÖ BRUNNSBORRNINGAR AB 
MULLSJÖ 
tel. 0392- 101 00  
mobil 070-359 58 52

MÄLARÖARNAS  BRUNNSBORRNING AB 
SKÅ 
tel. 08-56 02 43 48 
mobil 070-895 65 45, 213 41 99

NIBU BORR AB 
GÄVLE 
tel. 026-16 03 10 
mobil 070-643 06 10, 070-915 28 77

NORRBOTTENS BERGTJÄNST AB 
PITEÅ 
tel. 0911-165 68 
mobil 070-696 61 11

NÄSSJÖ BRUNNS  
OCH ENERGIBORRNING AB 
HUSKVARNA 
tel. 036-532 31 
mobil 076-861 25 22

OLSSONS BRUNNSBORRNING AB  
RONNEBY 
tel. 0457-430 50 
mobil 0704-77 30 30

PEEKAB BRUNNSBORRNING 
KUNGÄLV 
tel. 0303-587 15 
mobil 0733-57 75 71

RM BRUNNSBORRNING AB 
STENUNGSUND 
tel. 0303-77 77 76, 77 83 21 
mobil 070-630 48 05

ROSLAGSBRUNNAR AB 
NORRTÄLJE 
tel. 0176-144 96 
mobil 070-889 06 95

ROTOTEC AB 
UPPLANDS VÄSBY 
tel. 08-568 218 00  
mobil 070-952 10 95, 070-952 14 81 

RUBENSSONS BRUNNSBORRNING AB 
TRANÅS 
tel. 0140-31 18 42 
mobil 070-536 10 26

SKÅNSKA ENERGI AB 
SÖDRA SANDBY 
tel. 046-507 00 
mobil 070-637 05 70

STYRUD INGENJÖRSFIRMA AB 
SÄVEDALEN 
tel. 031-336 78 50 
mobil 070-539 43 10

STYRUD JÄRVSÖ BORR AB 
JÄRVSÖ 
tel. 0651-411 10 
mobil 070-343 65 48

STYRUD TGB AB 
SÄVEDALEN 
tel. 031-336 78 50 
tel. 08-445 02 15

SVERIGES BRUNNSBORRARE AB 
HÄGERSTEN 
tel. 08-708 75 00 
mobil 070-761 84 00

SÖRMLANDS BRUNNSBORRNING AB 
FLEN 
tel. 0157-107 30 
mobil 070-645 55 08

T.A. BRUNNSBORRNING & VVS AB 
KNIVSTA 
tel. 018-34 55 20 
mobil 070-973 67 50 

TBL BRUNNSBORRNING AB 
MARIEHAMN, ÅLAND 
tel. +358-18-320 63 
mobil +358-407 482 063

TEAM PTL AB 
VÄXJÖ 
tel. 0470-211 90 
mobil 070-632 33 02

TJ:S PUMPSERVICE AB 
FINSPÅNG 
tel. 0122-182 02 
mobil  070-628 14 06

TS BRUNNSBORRNING  
OCH ENTREPRENAD AB 
SOLLEFTEÅ 
tel. 0620-135 40 
mobil 070-654 17 58

UBE BORRNING AB 
ÅSEDA 
tel. 0474-170 20 
mobil 070-657 98 37

UDC AB 
HÖÖR 
tel. 0413-242 33

VADSTENA  
VILLAVÄRME AB 
MOTALA 
tel. 043-249 20

VARA  
BRUNNSBORRNING AB 
VARA 
tel. 0512-134 37 
mobil 070-796 25 82

VATTEN OCH BORRTEKNIK  
I SMÅLAND AB 
STOCKARYD 
tel. 0382-205 14 
mobil 070-524 38 65

ZÜBLIN AB 
UPPSALA 
tel. 018-14 71 20, 30 03 33 
mobil 580 84 80

ÅSA DJUPBORRNING AB 
KINNA 
tel. 0320-460 03 
mobil 070-546 00 14


