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Denna tvådagarskurs fokuserar på bergets
funktion och principer och riktar sig till 
konsulter, kommuntjänstemän, energiråd-
givare, brunnsborrare och alla andra som har 
intresse av baskunskaper om Geoenergi 
bergvärme/kyla. Inga särskilda förkunskaper 
krävs.
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Plats: Informator, Karlavägen 108, 
            Stockholm

Mer information och anmälan hittar du på 
www.emtf.se.
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Mori drillrigs Scandinavia AB har tagit fram 3 grundmodeller
speciellt anpassade för våra nordiska geologiska förhållanden.
Borriggarna kan utformas efter era personliga behov och önskemål.
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Fasta avdelningar
sid 5. Ledaren

I drygt 20 år har vi haft förmånen att utbilda blivande borrare. Nu har vi även fått möjlighet att medverka 
i undervisningen av blivande geologer vid Lunds Universitet och på det sättet bättre förbereda dem för 
den verklighet de så småningom kommer att möta, skriver Geotecs vd Johan Barth. 

sid 26–28. I korthet
• Dricksvatten från skyn • Atlas Copco klättrar på innovationslistan• Namnbyten hos Avanti 
• Geotecs nya webbplats klar • Årets brunnsborrarutbildning fulltecknad • Färre med kraftigare värmepumpar 
• Geotec anmäler Växjö till Konkurrensverket • SGU:s karttjänster       

sid 34. Brunnsforum
• Kollektor med veck ska inte installeras i energibrunnen • Bygg ut med geoenergi • Hur får jag bort sanden?
• Akta infi ltrationsanläggningen vid klorering • Kan jag använda gamla borrhål för min värmeanläggning? 

sid 36. Geotecs medlemsföretag
Nu 71 medlemmar verksamma i Sverige och 12 medlemmar utomlands 

Här ska vinden fångas 
Ett nittiotal vindkraftverk sätts snart upp norr om Storuman 
i Norrland. För att stagen ska hålla för de stora påfrestning-

arna gjuts de fast i smala, 14 meter djupa borrhål.    

Anders Boström

12
Brunnsborradagen 2011

• Äntligen förbättrat  borrprotokoll

• Fler certifi erade borrare, tack!

• Mori - en italiensk uppstickare

• Horisontalborrning med konventionell rigg

• Enkel registrering av borrdata

• Dags att bevisa vad man har gjort!

Henryk Rozenberg 

Bättre energilager med bra handledning 
Varje år byggs det ett antal geoenergilager runtom 
i världen, men det saknas fortfarande en gedigen 
handledning i konsten att göra rätt. 
En sådan är på väg att tas fram i Sverige.  

Henryk Rozenberg    
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Geotecs sommarmöte i historisk miljö
Geotecs sommarmöte i Marstrand i slutet av sommaren 
bjöd på fi ske, havets läckerheter och en stor dos vatten-
fi lterkunnande.

Henryk Rozenberg    20

30
Kärnborrning i Trollhätte kanal 

Vart åttonde-tionde år stängs Trollhätte kanal för trafi ken 
och töms på allt vatten. För att stabilisera och förstärka kanal-

botten, kärnborrar man ända ner till berggrunden
 och injekterar med lättfl ytande cement.

Henryk Rozenberg  

omslagsbild: Henryk Rozenberg
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Värmdöpumpen AB
   Box 2101,  127 02 Skärholmen,

 Tel:  08-978 037, 08-971 915,  Fax: 08 881 344
Besöksadress: Bredängsvägen 235, Skärholmen.

www.varmdopumpen.se

Anders Bjurling
tel: 070-568 39 97
anders.bjurling@varmdopumpen.se

Anders Persson
tel: 070-548 04 10
anders.persson@varmdopumpen.se

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.

Marknadens 
lägsta 

driftkostnad!
Vattenrening!Vattenrening!Vattenrening!Vattenrening!Vattenrening!Vattenrening!Vattenrening!
Problem med Problem med Problem med Problem med kalk, järn, 
mangan, färg, humus, salt
eller uran i dricksvattnet? i dricksvattnet?
Ring: 018-25 22 10! Ring: 018-25 22 10! Ring: 018-25 22 10! Ring: 018-25 22 10! 

Marknadens 
mest underhållsfria!

•Inga byten av fi ltermassor!
•Ingen elektrisk anslutning!

www.mnvsverige.se 
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L e d a r e n

Johan Barth 
VD, Geotec

Förmånen  
att få utbilda!

I ca 20 år har Geotec bedri-
vit utbildning av arbetslösa. 
Det har varit ett sätt att förse 
borrningsbranschen med arbets-

kraft och dessutom ha haft en möjlighet att på-
verka vilken kunskap som blivande borrentre-
prenörer skall ha. 

Jag upplever att den utbildningen efterhand 
har blivit mer anpassad till de önskemål som 
ställs och vi har också idag ett bra sätt att göra 
ett urval av de elever som tas in.

Jag är utbildad geolog i grunden och kom 
liksom många av mina studiekamrater ut på ar-
betsmarknaden via ett konsultbolag. Där ham-
nar de flesta nybakade ingenjörer också. 

Jag och mina geolog-/ingenjörskollegor kom 
ganska tidigt i kontakt med borrningsprojekt 
på ett eller annat sätt. Det var undersöknings-
borrning med olika inriktning och produktion 
av kommunala vattentäkter.  
Och borrningen var 
många gånger central  
i vår konsultverksamhet.  
En teknik som vi som 
var färska hade ingen 
som helst kunskap om! 
Varför? Därför att det 
inte fanns med i den un-
dervisning som mer el-
ler mindre var inriktad 
på grundforskning. 

Vi hade gärna sett att 
universitetet hade för-
berett oss bättre på den 
verklighet vi skulle be-
träda.

När Geotec lyckades få till ett samarbete 
under 2010/2011 med den geologiska institu-
tionen framförde vi önskemål att få göra  
en insats. 

Nu, nästan ett år senare, har vi genomfört fö-
reläsningar på den första av de två kurser som 
vi kommer att undervisa på. De blivande kon-
sulterna har fått en inblick i borrentreprenö-
rernas vardag och förståelse för vad borrnings-
projekt kan generera för kunskaper, de har sett 
både arbetsplatserna och resultaten och dess-
utom fått en rejäl introduktion i geoenergi.

Jag kan nog med fog hävda att den här 
undervisningen tillsammans med arbetsmark-
nadsutbildningen är en av de bästa investering-
ar vi kan göra. Det är en återinvestering rätt 
in i branschen med mer arbetskraft och mer 
arbete!

Lund, oktober 2011



Här ska 
vinden fångas

text & foto: Anders Boström



  7

Det är råder full aktivitet på 
fjället ovanför byn Blaiken 
utanför Storuman och tea-
met från Nibu Borr är ett 
av företagen som kämpar 
i blåsten. De borrar mäng-
der av 14 meter djupa hål. 
Målet är att säkra 90 vind-
kraftverk i backen och 
i slutändan bidra till att 
hålla 150 000 lägenheter 
med ström.

Anläggning nära trädgränsen
Vi är på fjället ovanför byn Blaiken i 
Storumans kommun i Västerbotten och 
vkv 22 är platsen för ett stort betongfun-
dament.   Tjugotvå är ordningstalet. När 
allt blir klart här, på fjället, kommer det 
att stå 90 vindkraftverk 750 meter över 
havet och därmed precis på gränsen där 
de sista björkarna växer.

Det är dimmigt, bistert och alldeles up-
penbart att hösten hunnit mycket längre 
än nere i Storuman som ligger knappt 
tre mil härifrån. Regnet ska falla hela 
dagen och naturligtvis blåser det, det är 
ju själva poängen med att bygga just här. 
Men 22:an ligger nedsprängd i en kra-
ter och det mesta av vinden går ovanför 
våra huvuden.

– Du skulle se utsikten när det är klart 
väder. Det är otroligt vackert, säger Len-
nart Hasselgren, arbetsledare på Nibu 
Borr som är där för sjunde gången.

Tjugo verk bara inledning
Uppdraget är att borra åtta 14 meter dju-
pa hål i varje fundament. I hålen gjuts 

Här ska 
vinden fångas

det fast vajrar där vindkraftverket senare 
kan fi xeras.
– Det är ett ganska omfattande jobb. 
Vi borrar drygt två kilometer i den här 
etappen på 20 verk. Och det är bara bör-
jan, säger Hasselgren och fortsätter:
– Jag tycker det är jättebra att kraftbo-

lagen återinvesterar sina vinster och att 
pengarna stannar i Sverige. Den här in-
vesteringen är på fyra miljarder kronor 
och det är sådana investeringar som gör 
att landet snurrar på.

Nästan helt täta hål
Hasselgren och hans team har jobbat på 
fjället sedan början av sommaren och de 
har ytterligare två veckors arbete framför 
sig innan etappen för deras del är klar.
Just den här gången jobbar de faktiskt 
där de slutade senast. Fem av de åtta hå-
len visade sig läcka och krävde omgjut-
ning.

– Det går en spricka tvärs igenom 
berget, säger Lennart Hasselgren, vi-
sar med armen och tillägger:

– Sånt kan man inte veta i förväg. 
Det är bara att börja om.

Nibu Borr injekterade de fem hålen 
med betong - lät den fylla upp små 
och stora håligheter och har nu bör-
jat borra upp dem igen.

Nogrannhet och erfarenhet 
är ett måste

Är det ett svårt uppdrag?
– Nej, ett jobb som alla i branschen 

klarar men som ställer krav på nog-
grannhet, utrustning och erfarenhet. 
En utmaning är att välja en lagom 
stor rigg. Dels ska den klara borr-
ningen, dels ska den kunna ta sig 
fram.

Fortsättning på nästa sida…

Gävleföretaget Nibu Borr borrar i fundamen-
ten så att vindkrafttornen ska kunna fi xeras. 
Det är 20 verk i första etappen och ytterli-
gare 70 när bygget står klart.
Här fyller Lennart Hasselgren borrhålet med 
vatten för att kontrollera dess täthet. Sjunker 
vattenytan snabbare än 15 mm i minuten, 
måste borrhålet återfyllas och borras om.
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– Det är fältmässiga förhållan-
den och det är vi själva som 
måste fl ytta på den när vi ska 
till nästa fundament, påpekar 
Hasselgren.

– Och så är dokumenta-
tionen förståss viktig. Alla 
sprickor i berget ska noteras 
liksom hur mycket cement vi 
tvingas täta det med.

Parken med 90 snurror i Blai-
kenområdet ska vara i drift 
2015 och det är bara en av 
många vindkraftparker i en 
enorm satsning i Norrland. 

Fler vindkraftparker på gång
I Västerbotten fi nns det runt 
400 verk i drift eller under 
uppförande. Ytterligare 900 
vindkraftverk är under pröv-
ning. I många fall handlar 
det om stora satsningar, 17 av 
parkerna är på minst 20 verk. 

I Blaikenområdet blir det 100 
meter höga torn och ytterliga-
re 50 meter till vingspetsen. 
När det är klart blir det en av 
Europas största landbaserade 
vindkraftparker. Monsterpro-
jektet Markbygden i Piteå (i 
Norrbotten) med 1101 snurror 
blir ”värst” alla kategorier när 
det fått sina tillstånd.

Närhet till elstamnätet 
en fördel

Blaikenparken ägs av Blaiken 
Vind AB (Skellefteå Kraft och 
Fortum) och platsen är noga 
utvald och passar naturligtvis 
ändamålet. Snittvinden lig-
ger på åtta meter per sekund 
och vindarna är goda särskilt 
vintertid när energibehovet är 
som störst. Eftersom det fi nns 
fl era vattenkraftverk i Ume-
älven i dalgången så har man 
också nära till elstamnätet. 

...fortsättning från föregående sida

Regn, blåst och dimma 
- vädermakterna står inte alltid 
på borrfolkets sida.

Teamet från Nibu Borr 
- Lennart Hasselgren, Mat-
tias Eriksson och Hampus 
Dammberg - har jobbat 
från juni till oktober på 
Blaikenfjället, några mil 
från Storuman.
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Parken syns inte från samhäl-
let och störningarna med ren-
skötseln har man löst.

– Vi har sett tre renar hit-
tills. Vi har också haft säll-
skap av fjällugglor och räv 
några gånger, så man träffar 
lite andra djur än man är van 
vid, berättar Hasselgren.
Maskinerna mullrar och upp-
lägget är att ”jobbar man så 
jobbar man”.

Effektiv borrning  
ger mycket övertid

Under en vecka samlar Nibu 
Borrs team på sig 80 arbets-
timmar. Det är start på fjället 
klockan sex även om de kört 
till elva kvällen innan. Kom-
pensation får man hemma 
varannan vecka. Och äter gör 
man en gång om dagen. Det 
är en bra bit till baracken och 
lite krångligt att ta sig dit så 
man håller sig gärna nära rig-
gen hela dagarna.

Teamet borrar och det spru-
tar fontäner ur varje borrhål 
när de mammutsuger dem på 
smuts.

– Vi jobbar med en konkav 
borr. Den styr sig själv och 
säkerställer en rak borrning. 
Vid energiborrning kan det få 
drifta lite, men här måste det 
vara raka hål, påpekar Has-
selgren.

Tätt placerade borrhål
Det är 2,5 meter mellan de  
25 centimeter vida borrhålen.

– Om de gradar sig - lutar - 
inåt så tappar man kraft och 
det blir sämre hållfasthet. Det 
får inte hända. Sedan har vaj-
rarna dubbla korrosionsskydd 
och en fästyta på sex meter 
så de ska helt enkelt sitta fast.

Totalt borrar Nibu Borr 2 240 
meter i den här etappen.

– Vi får slipa om kronorna 
några gånger, förklarar Has-
selgren, de håller ju inte hur 
länge som helst.

Samkörda arbetsteam
Teamet består av tre man. 
Lennart Hasselgren har 22 år 
i företaget och är arbetsledare 
och kvalitetsansvarig. Med 
sig har han Mattias Eriksson 
och Hampus Dammberg som 
båda jobbat cirka tre år åt 
Nibu Borr i Gävle. 

Och de är samkörda.

– Vi behöver inte snacka med 
varandra när vi jobbar. Vi vet 

vad den andre ska göra och 
vi behöver bara titta på varan-
dra, förklarar Dammberg.

Han jobbade tidigare med 
rostskyddsmålning i indu-
strin.

Egenutbildad personal  
klarar behoven

Mattias Eriksson är på sitt för-
sta jobb efter hantverksgym-
nasiet. Där läste han bas- 
ämnen två dagar i veckan  
och praktiserade övriga tre 
dagar på Nibu Borr. Lennart 
Hasselgren är nöjd:

– Det är svårt att hitta per-
sonal. När Mattias anställdes 
kunde han redan alla moment 
och alla våra maskiner och 
var en fullfjädrad medarbeta-
re. Jag tycker att det var  
ett synnerligen gott samar-
bete mellan näringslivet och 
skolan.

 

Mattias Eriksson har precis 
tömt de vattenfyllda hand-
skarna och kommer tillbaka 
med ett torrt set.

– Det är ju inte precis nå-
gon atomklyvning vi sysslar 
med och svårt på det sättet. 
Men det är tungt och det gäl-
ler att vara försiktig och nog-
grann. Vi måste ha koll på 
grejerna och vara försiktiga 
så vi inte klämmer oss.

Sprickor måste tätas
De fem igengjutna förank-
ringshålen på vkv 22 är upp-
borrade igen. Nibuteamet har 
arbetat i sju timmar utan av-
brott och Hampus Dammberg 
kör riggen uppför rampen 
mot lastbilen.

Hasselgren vattenfyller hålen 
och gör de vattenförlustmät-
ningar som krävs – upp till 
1,5 centimeter nivåförlust  
i minuten kan accepteras. 
Han kan med blotta ögat kon-
statera att hålen är godkända 
och avslutar dokumentering-
en på just den här plattfor-
men.

– Förra gången var det inte 
ens nära godkännande men 
nu kan vi dra vidare, säger 
Hasselren.

En stund senare håller han 
upp den inplastade kartan 
och pekar ut platsen för vkv 
19 - nästa anhalt. Det ligger 
bara ett par hundra meter 
bort men lite mer oskyddat.

– Men först lite lunch, va?

Pumpar med

tillbehör för

vattenbrunn och

bergvärme

ROSTFRIA

SAMLINGSRÖR

Standardhöjning

En fröjd att montera

Som första leverantör har vi

rostfria samlingsrör i våra produkter

Prisexempel:

Skåp för 6 slingor 18.800:-
Fördelningsrör 54-4 6.900:-/par

Kontakta för priser och rabattsatser :

Håkan Evertsson 0303 589 03 hakan@kvatab.se
Tomas Larsen 0303 945 61 tomas@kvatab.se

KVATAB Trading AB
Truckgatan 24
442 40 Kungälv

T 0303 945 50
F 0303 945 51
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text: Henryk Rozenberg

På  webbplatsen geoenergilager.se kan 
man bl. a. läsa följande:

”Ett geoenergilager kännetecknas av 
fl era (fl er än två men oftast minst fem) 
näraliggande (avstånd mindre än 25 
m) sammankopplade borrhål vilka in-
teragerar så att återladdning blir nöd-
vändig.”

Bakom webbplatsen geonergilager.se 
står en arbetsgrupp bestående av ett 
femtontal personer från 12 olika företag 
och organisationer - värmepump- och 
kollektortillverkare, maskinleverantörer, 
konsulter och borrentreprenörer.

Målet för arbetsgruppen är att senast 
i december nästa år presentera en hand-
ledning för kvalitetssäkring av geoener-
gilager. Projektet fi nansieras huvudsakli-
gen av Energimyndigheten och är en del 
av forskningsprogrammet Effsys+.

Standardförfarande saknas
Det stora problemet med dagens ener-
gilager är svårigheten att göra korrekta 
uppföljningar: att fastställa att anlägg-
ningen fungerar som det var tänkt 
och om den inte gör det, vad anledning-
en till det är.

– Idag uppförs anläggningarna inte en-
ligt någon given standard eller metod 

vilket gör det svårt att lösa eventuella 
problem. 

– Vårt mål är därför att ta fram en hand-
ledning som beskriver hur man löser 
olika problem, hur man dokumenterar 
arbetet, hur man förlägger kollektorer, 
vilken typ av utrustning som man bör ha 
osv, berättar projektledaren Jörgen Rog-
stam från Energi & Kylanalys AB.

Få erfarna entreprenörer
Trots att det anläggs geoenergilager lite 
varstans i världen, tycks det inte fi nnas 
någon användbar handledning i konsten 
att göra det rätt. 

– Geoenergilager har visserligen byggts 
i ett antal år nu, men de betraktas fort-
farande som ny teknik, understryker 
Jörgen.

– Det fi nns inga riktigt erfarna och 
väletablerade aktörer inom detta teknik-
område. 

Arbetsgruppen är öppen för fl er aktörer 
som berörs av geoenergilagerprojekten, 
exempelvis fastighetsägare. 

Hoppas på utkast till våren
Sedan man inledde sitt arbete i våras har 
arbetsgruppen hunnit ta fram ett förslag 
till struktur för handledningen. 

– Nu gäller det givetvis att bygga på 
innehållet. Via intervjuer har vi samlat 
förslag på vad som borde ingå i de olika 
delarna. Vi siktar på att redan i början 
på januari ha ett första dokumentutkast 
- inget offi ciellt än, men …

Lyckas Jörgen och de övriga i gruppen 
nå målet i december nästa år kan det 
mycket väl hända att dokumentet blir det 
första av sitt slag i Europa, kanske även 
i världen.

En enkel energibrunn för en 
villaanläggning är givetvis inte 
samma som ett geoenergila-
ger. Då bör även specifi katio-
nerna på hur dessa dimensio-
neras, utformas och utförs för 
att garantera funktionen och 
kvaliteten som motsvarar an-
läggningarnas komplexicitet.

Jörgen Rogstam från Energi & Kylanalys AB
leder arbetet med att ta fram en handled-
ning för kvalitetssäkring av geoenergilager.
Foto: Pernilla Knutsson. 

Bättre energilager 
med bra handledning

Illustration: Geotec.
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Äntligen förbättrat  
borrprotokoll 

B r u n n s b o r r a r d a g e n  2 011
Det sägs att talet 
tretton är ett oturstal. 
Det finns många som 
för säkerhets skull 
undviker talet – flera 
flygbolag väljer att 
hoppa över detta my-
tomspunna tal när 
stolsraderna i flygpla-
nen numreras.

Avanti tillhör inte de 
vidskepligas skara 
utan arrangerade sin 
trettonde Brunnsbor-
rardag i Steninge i 
slutet av sommaren. 
De flesta av utstäl-
larna återkommer år 
efter år, men det är 
alltid extra roligt att 
se ett nytt ansikte 
och några nya pro-
dukter.

Årets borrarmässa 
kändes något min-
dre än i fjol både till 
antalet besökare och 
utställare. Borrnings-
företagen jobbar för 
högtryck vilket säkert 
minskar benägen-
heten att ge sig av 
hemifrån. 

Utställarna å sin sida 
kan knappast förvän-
tas visa upp stora ny-
heter varje år. Några 
har dessutom deltagit 
i årets Maskinexpo i 
våras. Det är kanske 
dags för branschens 
alla parter att börja 
fundera på ett nytt 
koncept som kan 
locka fler utställare 
och besökare till re-
gelbundet återkom-
mande evenemang? 
Kanske större utställ-
ningar men inte så 
ofta?

Text & foto:  
Henryk Rozenberg

SGU tar tillfället i akt och 
presenterar sig mangrant på 
årets mässa. För borrfolket är 
givetvis frågorna kring hante-
ringen av webbaserade borr-
protokoll av störst intresse. 
Dagen före mässan hade SGU 
genomfört en uppdatering av 
sin tjänst för protokollinläm-
ning.

Förbättrad funktionalitet
– Utseendet har inte föränd-
rats, så borrarna kommer att 
känna igen sig, förklarar Jo-
nas Gierup från Brunnsarki-
vet, SGU.

– Däremot har vi lagt in 
några funktioner som gör det 
lättare att använda det. Ex-
empelvis kan man nu kopiera 
hela eller delar av ett redan 
inlämnat protokoll och an-
vända det som underlag vid 
inmatning av nästa brunn. På 
det sättet slipper man skriva 
in allt på nytt, exempelvis be-
ställaruppgifterna.

Hösten 2009 hoppades Jonas 
att inom två år skulle minst 
hälften av borrningsföretagen 
ha gått över till webbaserade 
borrprotokoll. 

– Det har vi inte lyckats nå, 
konstaterar han.

– Protokollet drogs med 
smärre buggar, som vi nu har 
blivit av med och jag hoppas 
att vi får alla de stora företa-
gen med på noterna.

För närvarande använder cir-
ka åttio företag SGU:s system 
för att rapportera sina brunn-

nar. Bland de stora företa-
gen (minst 400 rapporterade 
brunnar per år), är det drygt 
hälften som är med. 

– Men det är fler, ca 150 
företag, som har tillgång till 
vårt system. 

Drygt vart tredje  
protokoll via webben

År 2010 har 232 företag läm-
nat in sammanlagt nästan 25 
000 borrprotokoll – av dessa 
kom ca 9000 protokoll in via 
webben (inlämnade av 70 fö-
retag). Svenska borrentrepre-
nörer anslutna till Geotec (65 
st) har förra året lämnat in 
cirka 10000 protokoll.

Jonas hoppas givetvis att 
förbättringarna i den senas-
te protokollversionen kom-
mer att locka fler att hoppa 
på det digitala tåget. Enligt 
SGU finns det idag 255 aktiva 
borrningsföretag.

Godis för  
smarttelefondiggare!

Ingen kan ha undgått den ra-
sande utvecklingen på mobil-
telefonmarknaden. Dessa små 
program, som det redan finns 

hundratusentals av, kan göra 
livet enklare (och roligare) för 
många mobilanvändare. Inom 
SGU har man insett möjlighe-
terna och tagit fram en första 
version av sin app anpas-
sad för brunnsarkivet. Kan vi 
snart lämna in protokoll di-
rekt från mobilen?

– Vi siktar inte på det just nu. 
Att skriva in textrader på en 
liten skärm är fortfarande inte 
optimalt, förklarar Andreas 
Gref, som är chef för system-
utvecklingsenheten hos SGU.

– Denna app gör det möjligt 
att titta på de uppgifter som 
finns i brunnsarkivet. Borra-
ren kan zooma in det aktuella 
borrområdet för att exempel-
vis kunna se uppgifter om an-
dra brunnar i närheten.

 Appen utvecklas i Sverige, 
men det handlar om ett sam-
arbetsprojekt mellan SGU och 
dess motsvarigheter i Dan-
mark, Norge och Finland, 
berättar Andreas. Respektive 
myndighet kan sedan välja 
vilka data vill man göra till-
gängliga via appen.

Med SGU:s app för smarta 
mobiler kan borraren komma 
åt Brunnsarkivets uppgifter var 
som helst. Andreas Gref, chef 
för systemutvecklingsenheten, 
visar hur det går till. 
Foto: Henryk Rozenberg.
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Fler certifierade 
borrare, tack!

Svagt intresse  
för företagscertifiering

– Personcertifiering av 
brunnsborrare ligger på en 
anständig nivå medan cer-
tifieringen av företagen inte 
riktigt har tagit fart, säger Hå-
kan Jarnvall, som sedan i vå-
ras arbetar hos SP SITAC med 
bl.a. certifieringsfrågor.

– För att certifiera ett borr-
ningsföretag krävs idag bl.a. 
att företaget har minst en 
AB-certifierad person inom 
företaget och minst en B-
certifierad borrare på varje 
rigg. Vi har märkt att företa-
gen drar sig för detta. 

För närvarande finns det 240 
certifierade borrare men en-
dast 4 certifierade företag. 
Samtliga certifikat utfärdas av 
SP SITAC - själva cerifierings-
utbildningen av borrare ge-
nomförs av andra parter.  

Kampanj med lägre priser 
Sedan tidigt i år pågår en 
kampanj från SP SITAC där 
man erbjuder företagscertifie-
ring och personcertifiering i 
paket till ett markant reduce-
rat pris. 

– Vi gör det för att under-
lätta insteget i systemet, på-
pekar Håkan. 

– Någon exakt siffra i peng-
ar är svår att ange då det kan 
variera men själva företags-
certifieringen är rabatterad 
med ca 50% och sedan utgår 
rabatter i kombination med 
detta för certifieringen av 
borrarna.

Enligt de företag som Håkan 
har pratat med på mässan, 
upplever de att den normala 
kostnaden, inkluderat in-
komstbortfallet, är hög. Av-
saknaden av generella krav 
från kommunerna på certifie-
ring i upphandlingarna höjer 

Håkan Jarnvall från SP SITAC 
hoppas att certifierings- 
kampanjen ska göra det  
lättare att certifiera företagen.  
Foto: Henryk Rozenberg.

inte precis företagens motiva-
tionsnivå.

Kvalitetssäkring  
viktig för företagen

Certifieringsfrågan avhandlas 
flitigt inom en arbetsgrupp 
med representanter från SGU, 
Geotec, Avanti och SITAC SP. 
Här tar man upp till diskus-
sion relevant certifieringsut-
bildning, certifieringsformer 
och -förfarande m m. 

– Jag tycker att statistiken 
från SGU klart visar att rap-
porteringen till brunnsarkivet 
är en positiv effekt av certifie-
ringen, påpekar Håkan.

Håkan är drift- och underhåll-
singenjör och har i många år 
arbetat inom försvaret samt 
inom kärnkraftindustrin. Han 
är en av fyra anställda hos SP 
SITAC som idag arbetar med 
personcertifikat.

Avantis vandringspris för sär-
skilda förtjänster för borr-
ningsbranschen gick i år till 
en person som lärt branschen 
utifrån.

Pristagaren är Mikael Hell-
sing, kundansvarig hos för-
säkringsbolaget If. Mikael har 
sedan mer än 15 år arbetat 
med företagsförsäkringar åt 
Avantianslutna företag. 

Viktigt med nära samarbete
– Det är viktigt att lära känna 
borrföretagen och förstå vad 
som menas när de pratar 
kompressormodeller, riggar 
och annat som hör branschen 
till, påpekar han.

– Det handlar om att ut-
veckla kompletta företags-
försäkringar som hela tiden 
motsvarar företagens behov 
och som både försäkringsbo-

Vandringspris till If
laget och borrföretagen finner 
lönsamma.

Mikael påpekar att dagens 
borrningsverksamhet är en 
riskfylld bransch och det gäl-
ler att vara medveten om det.

Försäkringar är grupparbete
– Jag träffar borrarna inte 
bara när något går fel. Och 
när det gör det har jag alltid 
möjlighet att diskutera med 
Avantis ledning.  Det gör att 
man känner en viss extra sä-
kerhet när man jobbar på det 
viset.

– Men försäkringar är inte 
något enmansjobb – jag ser 
vandringspriset som en ut-
märkelse tillägnad hela vår 
arbetsgrupp på If, understry-
ker han.

Årets pristagare tillsammans med sina arbetskamrater, från vänster: 
Mikael Hellsing (kundansvarig), Björn Westman (skadejurist), Marie 
Persson (produktansvarig Ansvar), Maria Lennolf (säljassistent) och 
Malin Eriksson (produktansvarig Egendom).  
Foto: Henryk Rozenberg.
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Radonett är europas mest sålda och effektiva radon-

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon 

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut) 

och råd & rön.

Sarholms Plåtdetaljer AB
Box 64, Hällebergsväg 46, 795 21 RÄTTVIK

tlf: +46-248-107 00
www.radonett.com
info@radonett.com

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad 
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

+  höjer pH-värdet
till ca 7,5 på naturlig väg 
utan kemikalier

+  den är driftsäker och
  lättinstallerad

+  det är en lönsam 
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

och samtidigt göra en lönsam affär? 
Välkommen att höra av dig till oss.

RADON
B r u n n s b o r r a r d a g e n  2 011
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Man skulle kunna tro att den 
svenska marknaden knappast 
kan rymma fler riggtillver-
kare än de som redan finns 
här. Men icke – ytterligare 
en italienare söker sig hit till 
Norden. Det är riggtillverka-
ren Mori som nu gör entré via 
en svensk återförsäljare, Mori 
Drillrigs Scandinavia AB.

Företaget drivs av Anna Beatt 
med kontor på Österlen. In-
ledningsvis tar hon in tre 
riggmodeller anpassade till de 
nordiska förhållandena.

– I nuläget kan vi klara att 
leverera riggen på ca 3 måna-
der. Den sätts samman efter 
beställarens specifikationer, 
berättar hon. 

Modellen som visas upp, P30, 
drivs med en 148 kW-motor. 
Riggen väger 12-15 ton, bero-
ende på utrustningstillval.  
De övriga modellerna som tas 
in är något lättare: 6000-8500 
kg resp. 7000-9500 kg. Ro-
tationsenhetens vridmoment 
anges till 700-1200 Nm bero-
ende på modell.

En italiensk  
uppstickare

B r u n n s b o r r a r d a g e n  2 011

Konkurrenskraftigt pris
Vad är ditt starkaste försälj-
ningsargument just nu?

– Mori är helt nya på den 
skandinaviska marknaden. 
Maskinerna är kraftfulla och 
håller hög kvalitet. Dessutom 
är jag övertygad om att priset 
är konkurrenskraftigt, säger 
Anna.

– Andra jämförbara riggar 
är ett par hundratusen kronor 
dyrare, det är väl värt att ta 
med i beräkningen det också.

Väletablerad riggbyggare
Riggtillverkaren, Mori Foun-
dation Technology, är defini-
tivt ingen nybörjare på mark-
naden. Företaget har funnits 
i snart 30 år och erbjuder 
ett mycket brett program av 
riggar för brunns- och en-
ergiborring, undersöknings-
borrning samt fullständigt 
tillbehörsprogram. 

Riggarna P20 och P21 ingår 
i företagets något lättare mo-
dellserie, främst avsedda för 
vatten- och energiborrning.

En italiensk  
uppstickare
Horisontalborr- 
ning med kon- 
ventionell rigg
Behöver du horisontalborra i berg några meter under mark-
nivån för att dra fram elledningar, då kan utrustningen från 
Mincon komma väl till pass. 

– I borrsystemet ingår dels speciellt utformade borrkronor/
hammare, dels ett aggregat som levererar tryck samt lämplig 
vatten/polymerblandning och miljövänlig smörjolja.

Själva givaren placeras bakom hammaren och låses i läge  
så att kronans exakta vridposition kan avläsas, förklarar 
John Göytil, företagets VD.

– Beroende på förhållanden som råder inom borrområdet 
kan man avläsa hammarens position ner till 25 meters djup. 

Fungerar med konventionell rigg
Mincons utrustning är kompakt, och kan appliceras på kon-
ventionella riggar. Utvecklingen av detta borrsystem påbör-
jades redan för 9 år sedan, men först nu har det introduce-
rats på den svenska marknaden.

I produktserien ingår tre hammare (HDD 40, 50 och 60) 
samt en upprymmare som gör det möjligt att öka borrhålets 
diameter till drygt 350 mm.

 – Vid borrning i berg medger systemet krökning av borr-
hålet med något mer än 1 grad per borrad meter, tillägger 
John.
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Dags att bevisa 
vad man har gjort!

Bättre att hyra än att köpa
Bland årets nykomlingar kan 
noteras Anders Olsson som 
driver konsultbolaget Drillex.
Hans specialitet är egentligen 
utbildning och rådgivning i 
samband med kärnborrnings-
projekt – så han är inte här 
för att sälja varor.

– Det är egentligen ingen 
mening för ett mindre företag 
att köpa in den utrustning jag 
har här – det optimala är att 
hyra den vid behov, påpekar 
Anders.

Borrhålens krökning  
kan vara ett problem

Även utanför kärnborr-
ningssfären har behovet att 
fastställa energiborrhålens 
exakta position och krökning 
gjort sig alltmer gällande.

– Den senaste tidens rap-
porter om dokumenterade 
avvikelser hos energibrunnar 
som ingår i större geoenergi-
anläggningar har riktat upp-
märksamheten även mot den 
delen av borrbranschen. 

– För enkla anläggningar 
finns det kanske inte något 
direkt behov av mätning, men 
när flera borrhål skall borras 
i närheten av varandra är det 
viktigt att veta vart de tar vä-
gen, förklarar Anders.

Lätt mäta avvikelse  
från lodlinjen

Även enklare installationer 
kan ibland kräva uppmätning 
av borrhålet när beställaren 
kräver fullständig dokumen-
tation av de borrhål man har 
gjort. 

– Det enklaste instrumen-
tet jag har, Reflex EzTrac, gör 
det möjligt att mäta upp borr-
hålets krökning och därmed 
också dess avvikelse från 
den planerade lodräta linjen. 
Mätningen görs när borrhål-
et är klart och borrstängerna 
tagits ut ur borrhålet, påpekar 
Anders.

Mätning på en timme
Reflex Gyro system är ett an-
nat, något mer avancerat, in-
strument som får plats inuti 
borrstången. 

– Mätningen görs genom att 
då och då under borrningens 
gång sänka ner Gyrot  för re-
gistrering av borrhålets läge, 
förklarar Anders.

– Att mäta upp en färdig-
borrad 200 meter djup ener-
gibrunn tar vanligtvis under 
en timme.

www.smthyr.sewww.smtsweden.com

smt_2_2011.indd   1 2011-04-08   10:55:27

Anders Olsson (t. h) förklarar funktionen hos ett av sina instrument 
för en mässbesökare. 

Vi  
behöver  

fler  
säljare!

Ring Chatarina 

08-4730950  

eller 

skicka en ansökan till  

rekrytering@sindeq.se
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Knappsatsen 
byggs samman 
med en s k in-
dustridator som 
får plats på rig-
gens styrpanel. 
Vanliga bärbara 
datorer klarar 
inte den tuffa 
borrningsmiljön. 

På Maskinmässan i våras vi-
sade Atlas Copco ett mindre 
datainsamlingssystem som 
skulle göra det lättare att op-
timera pågående borrning.

Geawelltech har tagit upp 
den digitala handsken och 
presenterade ett något annor-
lunda system som dessutom 
låter en fylla i och lagra ett 
borrningsprotokoll direkt på 
borrplatsen.

– På Geawelltechs uppdrag 
har vi utvecklat ett system för 
att logga ett antal borrnings-
parametrar, berättar Ulf Elm-
gren från Envi AB.

– Med hjälp av givare re-
gistrerar vi kontinuerligt 
- under pågående borrning 
- borrhålsdjup, rotation, mat-
ningskraft och givetvis borr-
sjunkning så att borraren i 
varje ögonblick kan se den 
exakta borrningshastigheten. 

Lagring i databas
– De uppmätta värdena vi-

sas på en dataskärm monte-
rad på riggens styrpanel och 
lagras i en databas för fram-
tida behov, exempelvis för att 
ingå i borrhålets dokumen-
tation. Man kan enkelt skapa 
en fil med borrdata direkt ef-
ter borrningen eller när som 
helst senare.

Enkel registrering av borr-
data på Geawelltechs riggar

Industriell dator  
med tålig knappsats

Systemet består av en vatten-
tät knappsats och en indu-
stridator med solid state disk 
samt en skärmenhet anpassad 
för utsatt arbetsmiljö i dags-
ljus. Knappsatsen har ganska 
få knappar: där finns stan-
dardknappar (start, stopp, 
paus) och några till som kan 
konfigureras med ett antal 
grundläggande uppgifter (ex-
empelvis olika typer av berg, 
djupintervaller m m). 

– Den enkla konstruktionen 
gör att borraren klarar data-
registreringen med endast 
några få knapptryckningar 
under pågående borrning,  
påpekar Ulf.

– Dessutom finns det möjlig-
het att redan på borrplatsen 
skapa kompletta brunnspro-
tokoll i pdf-format och sända 
iväg protokollet i det forma-
tet.

– Borraren kan i förväg 
mata in uppgifter om den ak-
tuella fastigheten, uppdrags-
givaren, borrningsföretaget 
m m.

Färdigt borrprotokoll  
på borrplatsen

Under borrningen gång kom-
pletteras protokollet med re-

levanta uppgifter (lagerföljd, 
brunnsdjup osv). Väl tillbaks 
på kontoret kan protokollet 
eventuellt kompletteras med 
annan information, skrivas ut 
och skickas in till SGU. 
Alla uppgifter om borrningen 
lagras i datorenheten vilket 
möjliggör efterbearbetning  
i andra datorprogram.

SGU med på noterna?
SGU satsar numera på inläm-
ning av protokoll via webben 
och inte i form av utskrivna 
papper, men Ulf är optimis-
tisk:

– När de ser den i full funk-
tion, kommer de säkert att 
ändra sig. Det bästa vore att 
ha möjligheten att skicka in 
en fil som automatiskt kan 
läsas in när den kommer till 
Brunnsarkivet, det skulle un-
derlätta för både borrare och 
myndigheten.

Inledningsvis kommer Ge-
awelltech att erbjuda sitt Well-
Logger-system på egna riggar. 
Utrustningen uppges kunna 
arbeta inom temperaturområ-
det -20˚C – + 70˚C, vara vat-
tentätt och klara vibrationer 
som förekommer på riggarnas 
styrpaneler.

 
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.
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IT´S A DIRTY JOB,
AND WE LOVE IT.
Muovitech är din kompletta och trygga leverantör av produkter för geoenergi. www.muovitech.com
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Fortsättning på nästa uppslag…

G e o t e c s  s o m m a r m ö t e  2 011

Det krävs rätt plats och rätt tid på dygnet för att få den rätta bilden! Här är nästan alla sommarmötets deltagare - geotecare, leverantörer 
och föredragshållare  - samlade på Carlstens fästnings övre borggård. 

Låt oss konstatera att för-
utsättningarna för ett lyckat 
sommarmöte var ytterst 
bra innan det ens hade 
börjat - konferensen hölls 
på Carlstens fästning  
på Marstrand.  

Underbar mötesplats
Ett åttiotal geotecare med gäster in-
vaderade Marstrands Havshotell som 
ståtar med en av Sveriges trevligaste 
e-postadresser: hej@marstrands.se. 
Inget standardiserat info@, kontakt@ 
eller liknande! 

Den där sedvanliga ”stör inte”-lap-
pen som brukar hängas på hotell-
rummets dörrhandtag finns inte där 
- istället skyltar man med ett vänligt 
”Mysigt på rummet!”. 

Slå det den som kan!

Välbevakad fiskelycka
Mötets höjdpunkt, i socialt avseende, 
var fisketuren. 

Med en trålare och två mindre bå-
tar begav sig hela sällskapet ut på 
vågorna. Rent rationellt och statiskt 
har utdelningen varit kvantitativt un-
dermålig, men det var inget någon  
brydde sig om. 

På hemvägen fick man sällskap av 
Kustbevakningen som med sin mi-
nutiöst utförda kontroll av skeppets 
handlingar försenade den väntande 
middagen med nästan en timme. 
Stämningen var trots detta på topp 
när havets färskrökta och kokta  

Kunskap och nöje  
i historisk miljö

Björn Bohlin från H2O Filterteknik förklarar 
funktionen hos olika typer av styrsystem som 
används i vattenfiltren.

text & foto: Henryk Rozenberg

härligheter langades upp på kajen och 
båtdäcket. Geotecarna ”kompenserade” 
förseningen med ett desto längre nattligt 
eftersnack.

Satsa på vattenfilter!
Andelen borrningsföretag som säljer vat-
tenfilter är ganska begränsat, trots att 
det är just borrarna som har den allra 
första kundkontakten med den nyblivna 
brunnsägaren.

– Det handlar oftast om otillräckliga 
kunskaper inom området. Men de kan 
man skaffa sig, menade Björn Bohlin, 
H2O Filterteknik AB, när han inledde 
sitt första föredrag.

Björn fick stå för den strikt kunskaps-
mässiga delen av sommarmötet. Han 
förklarade de olika filtrens kemikaliska 
egenskaper och sätt att arbeta, redovi-
sade lämpliga behandlingsmetoder och 
olika varianter av färdiga filteranlägg-
ningar. Att ta till sig all den kunskap han 
serverade under några föreläsningstim-
mar låter sig knappast göras på en dag, 
men med kompendiets hjälp bör tröskeln 
till detta vidsträckta kunskapsfält ha bli-
vit lättare att ta sig igenom. 
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I lagom takt så att alla kan få en 
rimlig chans att lära känna varandra 
– så växer geotecarnas skara år efter 
år. Denna gång röstade man in fem 
nya medlemmar. 

RH Brunn & Energiborrning AB grun-
dades för fyra år sedan av Håkan Svens-
son och Robert Andersson. Med Brålanda, 
där kontoret ligger, som utgångspunkt 
erbjuder man sina borrningstjänster långt 
utanför kommungränsen. I maskinparken 
finns tre riggar med tillhörande kompres-
sorer och transportfordon.

Geoborr Geoenergi AB grundades och 
leds av Kjell Karlsson som har drygt 40 
års erfarenhet av borrningsbranschen. 
Företaget arbetar främst inom Storstock-
holmsområdet. De senaste årens verk-
samhet har i stor utsträckning handlat om 
större geoenergianläggningar på upp till 
ett par hundra borrhål. Man åtar sig dock 
även borrning för villaanläggningar.

Kjell Karlsson har bl. a i drygt 20 år arbe-
tat som produktansvarig på Atlas Copco 
och har en mycket bred erfarenhet av 
vattenborrning, gruvdrift och borrprojekt 
av olika slag över hela världen. På merit-
listan finns även lärargärning i samband 
med utbildning av blivande borrare. 

Kenneth S Brunnsborrning i Halls-
berg AB drivs av Kenneth Svanberg. 
Han har arbetat som borrare i över 10 
år, de senaste fem i sitt eget företag. 
Tillsammans med sin bror Esbjörn, som 
är anställd i företaget, erbjuder man 
borrning av vatten- och energibrunnar. 
Företaget är inriktat uteslutande på 
borrningsverksamhet och fungerar som 
underentreprenör åt 3-4 installationsfö-
retag i närområdet. 

Enligt Geoetcs stadgar kan även företag 
som inte utför borrningsarbeten, men har 
en klar anknytning till branschen, väljas 
in som medlemmar. Årets nykomlingar är 
Geo-Vant och SAFE.

Geo-Vant är ett företag som speciali-
serat sig inom service och underhåll av 
vattenbrunnar. Sedan snart 10 år till-
baka erbjuder man tryckning av brunnar, 
spolning, avtätning mot förorenat vatten 
m m. Företaget är sedan år 2004 åter-
försäljare av vattenreningssystem från 
Pentair Water.

Geo-Vant tillhör de ytterst få företag, 
kanske det enda i landet, som erbjuder 
underhåll och reparationer av grävda 
brunnar. 

Nästan på hemmaplan - Peekab AB har visserligen blivit medlemmar för ett bra tag se-
dan men först nu hade Emrik Eklund (t.v) och Anders Petersson möjlighet att ta emot sitt 
Geotecstandar.

SAFE, Swedish Association for Found-
ation Engineering, är inget företag utan 
ett forum för intressenter inom grund-
läggningsprocessen. Här finns ett trettio-
tal medlemmar – grundläggningsföretag, 
konsulter, verk m m – med gemensamt 
intresse att utveckla utförandet av geo-
konstruktioner. 

Genom samverkan med branschin-
tressenterna arbetar man för effektiva 
upphandlingsformer, god etik, en hög 
standard på teknisk utförandekompetens 
och dokumentation, säkerhet m m. 

Utförlig information om föreningen 
finns på den nyligen startade webbplats-
en www.safegeo.se

Henryk Rozenberg
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Vissa bara fi skar medan andra 
även får fi sk! Ovan ser Elisabet 
Bragde (i vita jackan) sitt fi skespö 
dras in under båten. Helena 
Isaksson begrundar eländet.

Gunilla Sverkersson drog upp 
fl est fi skar och belönades med 
ett landbaserat spel - kubb. 
Charlie Isaksson  tycks inte 
riktigt tro på fotografens 
förmåga att objektivt 
dokumentera fi skens 
verkliga storlek.
 
Natten faller medan havets 
läckerher mättar geotecar-
na efter avslutad båttur. 

Redan i samband med bildandet av Geo-
tec för snart 35 år sedan instiftades en 
teknisk kommitté med uppgift att bl.a. 
granska utrustning, utforma förslag till 
förbättringar m m. Numera får kommit-
tén även ta sig an frågor som berör ar-
betssäkerhet och arbetsmiljö. 

Kommitténs arbete sker lite i det tysta 
tills det fi nns konkreta resultat att avrap-
portera. Ibland tvingas man dock kon-
statera att man inte har lyckats nå ända 
fram. Frågan om verifi ering av tryckluft-
slangarnas hållbarhet är en sådan fråga.

Utökad luftslangservice, tack!
Det ställs höga krav på tryckluftslangar 
som ska klara säkerhetsmarginalerna vid 
borrning med höga tryck. 

– Det fi nns idag luftslangar som upp-
fyller kraven så länge borrarna inte 
tvingas att pressa om dem, exempelvis 
efter en mindre skada, konstaterade Per 
Svartling, Sörmlands Brunnsborrning 
AB.

– Men så snart vi åtgärdar dem på 
egen hand och pressar om kopplingarna, 
vill ingen åta sig att testa dem för att in-
tyga hållbarheten. 

Allt fl er borrentreprenörer krävs på nå-
gon form av kontrollintyg, som visar att 
luftslangen som används på borrplatsen 
uppfyller säkerhetskraven. Borrnings-
företagen vill därför gärna få till stånd 
någon form av extern kontroll av slangar 
som pressats om. 

– Det faktum att de olika beståndsde-
larna – slangen, stolparna och pressring-
arna – tillverkas av olika företag gör det 
hela svårhanterligt. De slangtillverkare vi 
har kontaktat är inte benägna att erbjuda 
den sortens tjänst, anmärkte Per.

På kaxslangsidan fi nns redan ett liknan-
de koncept – Lundgrens Sverige AB er-

...fortsättning från föregående sida
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Mats Harnesk, Molicos VD, valde stilla 
samtal med geotecarna på båten fram-
för fiskafänget. 

Molico - Geoetcs 
trettionde samar-
betspartner
En del sökte fiskelycka, en del före-
drog samtal med sina medpassage-
rare på trålaren. Mats Harnesk, verk-
ställande direktör för Molico Sweden 
AB, var en av dem som passade på 
bekanta sig med Geotecfolket. 

Molico, det senast tillkomna företaget 
bland Geotecs samarbetspartners, 
specialiserar sig på ergonomiska 
hjälpmedel för lyft och transport. 
Företaget startade sin verksamhet 
för drygt 11 år sedan och fungerar 
idag som generalagent i Norden 
och Baltikum för flera världsledande 
hjälpmedelstillverkare.

– Även om flera av utrustningarna 
ser till synes identiska ut, är de oftast 
specialkonstruerade för att klara en 
viss typ av belastningar – baktung 
transport, flyttning av last med hög 
tyngdpunkt, precisa sidförflyttningar 
o s v, förklarade Mats.

I produktprogrammet ingår maskiner 
avsedda för såväl utomhus- som in-
omhusbruk. 

– Att flytta en åbäkig och tung 
värmepump in i en smal nisch i en 
källare kan klaras i stort sett utan 
ansträngning med hjälp av lämplig 
utrustning, berätatde Mats.

Mats passade på att bjuda in sig på 
några lämpliga borrplatser för att stu-
dera belastningar borrarna utsätts för 
och hitta lämpliga hjälpprodukter. 

Den som vill se hjälpmedlen i ak-
tion kan lämpligen besöka Molicos 
webbplats (www.molico.se) där det 
finns flera filmklipp att studera. 

bjuder sina kunder avtal om regelbund-
na kontroller och tester av begagnade 
slangar. Vilken tillverkare av tryckluft-
slangar vill ställa upp?

Rör med korta slangar klarar trycket
Betydligt bättre har det gått för Anders 
Jonsson (Bengt Jonssons Brunnsborr-
ning AB) som redovisade sitt förslag på 
lämplig kaxhantering. 

– Den optimala lösningen består av 
fasta, kraftiga polyetenrör kompletterade 
med kortare stycken av gummislang för 
anslutning till kaxcontainern respektive 
riggens rotation, berättade han.

– Utmaningen var att ta fram kopp-
lingar som håller för höga tryck som kan 
byggas upp och som inte hindrar kax-
flödet.

Modifiering av kopplingar krävs
De problem som kan uppstå beror 
främst på tryckförändringar på grund 
av stor skillnad mellan plaströrets yttre 
resp. slangens inre diameter.

– Med hjälp av förstärkt inre hylsa som 
väl täcker övergången mellan slang och 
rör samt klämmor med bra anliggning 
mot slangens mantelyta kan man säker-
ställa att förbindelsen håller för de höga 
tryck som kan uppstå, berättade Anders.

– Någon sådan koppling finns inte på 
marknaden idag, men utifrån en teknisk 
ritning bör vi hitta någon som kan till-
verka den åt oss. 

Anders har använt sig av Lundgrens 
slang samt Extenas rör med tillhörande 
plaströrskopplingar. Kopplingarna för 
övergången mellan rör och slang har han 
svarvat själv bl. a. för att få kraftigare 
stolpe och bättre anliggning mot gummi-
slangens mantel. 

Sitt modifierade system har Anders an-
vänt i drygt ett år.

– Slangen uppvisar inget synbart in-
vändigt slitage och rören håller lika bra. 
Nackdelen med min konstruktion är att 
kopplingarna är tunga, men det kan sä-
kert åtgärdas med bättre val av material 
och tillverkningsmetod.

Olika rekommendationer förvirrar
I tekniska kommitténs uppgifter ingår 
också att få tillverkare och leverantörer 
att ta sitt ansvar och lösa problem som 
borde ha lösts för länge sedan. Men när 
lösningen på ett problem tycks ligga 
bortom de tekniska aspekterna, då är 
klara besked svåra att få.

I detta konkreta fall handlar det om At-
las Copcos och Caterpillars olika oljere-
kommendationer. I sina kraftigaste kom-
pressorer (35 bars tryck) använder Atlas 
Caterpillars motorer. 

– Båda tillverkarna rekommenderar sina 
respektive oljor, berättade Per Svartling.

– För en borrare uppstår en fråga om 
vilken rekommendation man ska följa. 

Test av alternativa oljor försvåras
Per beklagade att kommittén, trots flera 
försök, inte har lyckats få några sam-
stämmiga rekommendationer från båda 
tillverkarna. Dessutom accepteras inte 
heller andra oljor än sina egna, även om 
dessa uppges uppfylla samma specifika-
tioner. 

För borrningsföretagen finns här även 
en ekonomisk fråga, då man gärna vill 
testa billigare oljor som uppfyller res-
pektive tillverkares officiella produkt-
specifikationer.

– Från Atlas sida hänvisar man till ga-
rantiåtaganden – garantin äventyras vid 
användning av andra än Atlas egen olja, 
betonade Per.

En självskriven fråga inställer sig – är det 
verkligen så svårt för så stora leverantö-
rer som Caterpillar och Atlas Copco att 
komma överens om att båda oljorna får 
användas utan några som helst inskränk-
ningar i garantiåtagandena? 

Geotecarna vill gärna få ett bra svar 
på den frågan.

Atlas Copcos kompressorer åtgärdade
– Vi är klara med åtgärderna på våra 
kompressorer, meddelade Mattias Sö-
derqvist, Atlas Copcos marknadschef för 
Skandinavien.

– Kompressorer som numera levereras 
till borrningsföretagen är utrustade med 
sprinklersystem för att stoppa eventuella 
bränder.

Valet av sprinklersystem var dock inte 
helt lätt. 

– Ett sprinklersystem ska släcka 
branden i ett mycket tidigt skede, men 
det ska inte leda till andra skador som 
exempelvis ökad rostbenägenhet eller 
svårbemästrad sanering av kompressorn, 
anmärkte han.

Mattias påpekade att man inom Atlas 
Copco är väl medvetna om konsekvenser 
som drabbat företagen och han lovade 
göra allt för att fullt ut återupprätta bor-
rarnas förtroende för varumärket. 

Försäkringsbolagen försiktiga
Som direkt konsekvens av kompressor-
bränderna har vissa försäkringsbolag 
helt vägrat att försäkra kompressorer 
som inte utrustats med sprinklers. Att 
eftermontera ett sådant system är relativt 
kostsamt för borrentreprenören och nå-
gon konsensus om hur frågan ska han-
teras finns inte i försäkringsbranschen. 
Geotec undersöker därför hur denna 
fråga kan lösas för de drabbade med-
lemsföretagen.
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Q7M Technical data
ENGINEDiesel engine

VM R 756 IE3

Power

115 kW

Traction power
Shoe width

300 mm

Weight

5800 kg

Diesel tank

130 liter

Oil tank

300 liter

FEEDERFeed lenght

4000 mm

Feed force

4000 kg

Pull up

7000 kg

Mast winch

400 kg

Drill table

Ø 220 mm

Jaw cylinder

Ø 80 mm

ROTATION UNIT
Torque

2100/4200 Nm

Rotation speed

0-165 rpm

Spindel thread
API 2 7/8"IF - 2 3/8" REG 

OTHERPipe rack capacity

60 pc Ø76, 38 pc Ø89

Q7M Technical data

ENGINE
Diesel engine VM R 756 IE3
Power 115 kW
Traction power
Shoe width 300 mm
Weight 5800 kg
Diesel tank 130 liter
Oil tank 300 liter

FEEDER
Feed lenght 4000 mm
Feed force 4000 kg
Pull up 7000 kg
Mast winch 400 kg
Drill table Ø 220 mm
Jaw cylinder Ø 80 mm

ROTATION UNIT
Torque 2100/4200 Nm
Rotation speed 0-165 rpm
Spindel thread API 2 7/8"IF - 2 3/8" REG 

OTHER
Pipe rack capacity 60 pc Ø76, 38 pc Ø89
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Dricksvatten 
från skyn

Finns inget 
vatten i marken, 
så kan man kan-
ske utvinna det ur 
luften. Det hop-
pas ett par brasili-
anska formgivare 
kunna göra med 
hjälp av en snur-
rande heliumfylld 
ballong. 

Rotationsenergi 
används för att 
driva ett peltier-

element på vars kalla sida vattnet ska kondensera. Peltier-
element används exemplevis i små, bilbatteridriva kylboxar. 
När strömmen slås på, transporteras värme från elementets 
ena sida, som kyls, till den andra. 

Formgivarna räknar med att kunna samla in mellan 15 
liter och 200 liter vatten per dygn beroende på de lokala 
förhållanden där ballongen ska användas. Det kondensera-
de vattnet leds ner till en behållare på marken. Utrustning-
en, som fått namnet Skydrop, får plats i en ryggsäck som 
kan tjäna som insamlingskärl. Heliumballongen förväntas 
kunna hålla sig uppe i luften två månader i sträck.

WEGAB

Kartor  
från SGU

SGU:s kartvisare 
för befintliga brunn-
nar är tämligen väl-
känd, men myndig-
heten har mer att 
erbjuda.

SGU:s karttjänst-
er omfattar både en 
kartgenerator, där 
du kan ta fram egna 
kartor, och kartvisa-
re där valda delar av 
databasernas infor-
mation presenteras.

Med hjälp av 
kartgeneratorn kan 
man ta fram kartor 
över valfria områ-
den med informa-
tion om bergrund, 
grundvatten, strand-
nivåer m m. Kartor-
na levereras i form 
av ett PDF-doku-
ment helt kostnads-
fritt till beställarens 
e-postlåda.

Med hjälp av kartvisare kan man få fram översiktliga 
bilder över jord- och bergarter och grundvattenflöden. Utö-
ver brunnsdata finns här information om källor, borrkärnor, 
bergrund m m. 

Samtliga karttjänster finns på SGU:s webbplats www.sgu.se  
- se ”Produkter & tjänster”

Utsnitt av kartan över grundvattentillgång-
arna i Tomelilla-Simrishamnområdet.
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Atlas klättrar på 
innovationslistan
Listan över världens mest innovativa företag inom tung 
verkstadsindustri toppas av Caterpillar, men på plats nr 13 

hamnar Atlas Copco. Bland 
de första 50 på listan fi nns 
inga fl er svenska företag. Lis-
tan publiceras årligen av Wall 
Street Journal.

Atlas Copcos klättring 
på denna prestigefyllda rank-

ningslista började för nästan 5 år sedan när företaget införde 
separata patentavdelningar för varje affärsområde vilket resul-
terade i större öppenhet och bättre stöd till uppfi nnarna inom 
koncernen. Kompressortekniken står för hälften av Atlas 
Copcos omsättning.

Geotecs 
nya webbplats klar!
Helt nytt grafi skt utseende och mycket lättare att 
hitta rätt! Genom åren har Geotecs webbplats byggts på 
med nya sidor och mer information. Nu var det dags att 
strukturera om och förnya sig. 

Nya Eminent i Malmö har slitit med att stöpa om 
webbplatsen och få dit allt det väsentliga som har till-
kommit genom åren. Besök oss gärna och tipsa om vad 
du tycker saknas på vår nya webbplats. Även webbplat-
serna för Borrsvängen, Svensk Geoenergi och Förening-
en för Aktiva i Borrbranschen kommer att byta skepnad 
inom kort. 

Adressen till Geotecs nya webbplats är givetvis den-
samma som förr - www.geotec.se

Henryk Rozenberg

nya webbplats klar!

Namnbyten 
hos Avanti

Bo Jansson 
heter numera 
ordföranden 
för Sveriges 
Avanti-Borra-
re Förening. 
Bo driver fö-
retaget Stures 
Brunnsborr-
ning och ef-
terträder Olle 
Hellman som 
varit fören-
ingens ordfö-
rande i 17 år.

Hos Avanti Svenska Försälj-
nings AB har tidigare försäljnings-
chef Mats Ahlberg utnämnts till VD 
i bolaget. 
Han efter-
träder sin 
far Björn 
Ahlberg 
som grun-
dade bola-
get.
 
Efter mer 
än 30 år 
i Sigtuna 
kommun 
fl yttar före-
taget verk-
samheten till ny fastighet 
i Vallentuna.

– Vi har ingen möjlighet att bedriva 
uppsökande verksamhet och leta fram 
lämpliga elever på egen hand. Men näs-
tan alla som hört av sig till oss har visat 
sig vara både intresserade och ”på hug-
get”, berättar Johan Larsson, ekonomi-
ansvarig hos Geotec.

Årets brunnsborrarutbildning är 
fulltecknad, trots att rekryteringen gick 
något trögt i början. Intensiva samtal 
med Arbetsförmedlingens 
handläggare runt om 
i landet har dock resulterat 
i att kursen fyllts på i raskt 
takt veckorna före utsatt 
kursstart.

– Flera sökande har varit så 
initiativrika att de på egen 
hand har ordnat en kort 
förpraktik hos något borr-
ningsföretag nära hemor-
ten. Det bådar gott. 

– Vi har även folk på re-
servlistan – förhoppnings-
vis kan vi erbjuda dem 
kursplats nästa år om de 
inte fått någon anställning 
till dess.

För många år sedan 
anmärkte en av de dåvaran-
de cheferna inom AMS att det knappast 
fanns några kvinnliga brunnsborrare.

Genom åren har ett fåtal kvinnor kon-
taktat Geotec för att informera sig om 

Årets brunnsborrar-
utbildning fulltecknad!

utbildningen, men det har stannat vid 
det. För första gången på minst två de-
cennier fi nns det nu en kvinna som valt 
att satsa på borrningsbranschen.

Arton elever deltar i den nu pågåen-
de kursomgången. I början av mars näs-
ta år blir det dags för den obligatoriska 
praktiken och två månader senare ska 
kursdeltagarna ge sig ut på den öppna 
arbetsmarknaden.

Johan Lundgren (längst t.h), lärare på Hvilan 
Utbildning, guidar nyanlända borrarelever 
genom skolans korridorer. 
Foto: Henryk Rozenberg
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Geotec har anmält Växjö kom-
mun till Konkurrensverket på grund 
av kommunens främjande av en lokal 
fjärrvärmeleverantör.

Bakgrunden till anmälan är att kom-
munen påtvingar eventuella köpare 
av kommunala tomter anslutning till 
fjärrvärmenätet. I ett prospekt över 
kvarteret Åsaliden skriver man föl-
jande:

”Om ni väljer att köpa en tomt 
i kvarteret Åsaliden, väljer ni 
också att ansluta er till detta 
fjärrvärmenät”.

I sin anmälan påpekar Johan 
Barth, Geotecs VD, att kommunen är 
en av de största tomtägarna och har 
lagstadgad ensamrätt på planlägg-
ningen inom kommunen. Genom att 
villkora försäljningen av de aktuella 
tomterna med anslutning till fjärrvärr-
menätet, begränsar man de blivande 

Geotec anmäler Växjö 
till Konkurrensverket

småhusägarnas rätt att fritt välja 
energislag för uppvärmning av fastig-
heterna.

Växjö kommuns förfarande, skri-
ver Johan Barth, ”missgynnar och 
snedvrider uppenbart den effektiva 
konkurrensen inom energiförsörjning 
i kommunen och förutsättningarna 
för övriga företag inom branschen att 
bedriva verksamhet inom Växjö kom-
mun.”

Geotec vill med sin anmälan pröva om 
kommunen tolkar lagen på ett korrekt 
sätt. Ärendet kan följas via Geotecs si-
dor på MyNewsdesk (http://www.my-
newsdesk.com/se/pressroom/geotec)

Ett liknande ärende för tre år sedan, 
denna gång i Värnamo, ledde till att 
kommunen tvingades att acceptera 
en husägares önskan att installera 
en geoenergianläggning. 

Värdet av den svenska värmepump-
försäljningen sjönk med 5% under andra 
kvartalet jämfört med samma period 
förra året. Det är framförallt villaanlägg-
ningar, som under många år totalt domi-
nerat marknaden, som nu tappar fart.

Försäljningen till villor minskar för alla 
typer av värmepumpar. Sett till antalet 
sålda värmepumpar är det luft-vatten-
värmepumpar som står för den största 
minskningen (-35%). 

Försäljningen av bergvärmepumpar 
(vätska-vatten) i villasegmentet minskade 
7% under andra kvartalet men är totalt 
sett under första halvåret högre än före-
gående år (+3%). 

Försäljningen av frånluftvärmepumpar 
är marginellt lägre än föregående år 
(-3%). 

Fallet inom villasektorn kompense-
ras av god försäljningstillväxt för större 
fastigheter. Antalet värmepumpar har 
ökat med 8 %. Värmepumpinstallatio-
nerna har också blivit större och den to-
tala installerade effekten i detta segment 
ökade under andra kvartalet med 21 % 
jämfört med samma period förra året. 

Det totala värdet av värmepumpin-
stallationerna under perioden i konsu-
mentled beräknas uppgå till ca 1,7 mil-
jarder kronor under det andra kvartalet 
(2010: 1,8 miljarder). Av dessa utgör in-
stallationer i större fastigheter 18% (13% 
under år 2010). 

– Vi är inne i en mycket intressant pe-
riod med stark tillväxt för värmepum-
par i fl erbostadshus och lokaler. Det här 
marknadssegmentet ligger nästan tio år 
efter villamarknaden, men intresset ökar 
succesivt, säger Martin Forsén VD för 
Svenska Värmepumpföreningen. 

– Den kommande bygglagstiftningen, 
som kommer att ställa mycket höga krav 
på energiprestanda både för nya bygg-
nader och byggnader som genomgår 
omfattande renovering, kommer ytterli-
gare att stärka värmepumparnas konkur-
renskraft.

[SVEP]

Färre men 
kraftigare 
värme-
pumpar

Vatten i siffror
Vi lever i en värld med ständigt stigande efterfrågan på sötvatten. Hur mycket vatten 
har mänskligheten till förfogande egentligen?

Cirka 30% av allt jordens sötvatten fi nns lagrat i jord och berg i form av grund-
vatten (ytliga och djupare belägna grundvattenmagasin ner till 2000 m djup, 
fukt i jordlagren, träskmark och permafrost). Detta vatten utgör 97% av allt 
sötvatten som vi potentiellt kan använda.

Sötvattensjöar och fl oder uppskattas innehålla ca 105000 km3 vatten, vilket 
är endast 0,3% av världens sötvattentillgångar.

Jordens atmosfär innehåller uppskattningsvis 13000 km3 vatten.

Cirka 70% av världens sötvattentillgångar används 
för bevattning, cirka 22% används i industriella 

processer och cirka ca 8% används som hushålls-
vatten.

Världens befolkning förväntas öka till 9,3 
miljarder år 2050, medan sötvattentillgångarna 
beräknas då vara på samma nivå som år 2007.

Cirka 70% av världens sötvatten är bundet 
i form av is och snö i bergiga områden. Grund-
vatten står för ca 30% av sötvattenreserven 

medan endast 0,3% återfi nns i sjöar och fl oder.

Av jordens samlade vattentillgångar utgör salt-
vatten hela 97,5%!

[UNEP/WWAP]
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Cirka 70% 
för bevattning, cirka 22% används i industriella 

processer och cirka ca 8% används som hushålls-
vatten.

Världens befolkning
miljarder år 2050, medan sötvattentillgångarna 
beräknas då vara på samma nivå som år 2007.

Cirka 70% 
i form av is och snö i bergiga områden. Grund-
vatten står för ca 30% av sötvattenreserven 

medan endast 0,3% återfi nns i sjöar och fl oder.

Av jordens samlade vattentillgångar utgör salt-
vatten hela 97,5%!
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Atlas Copcos WEDA-pumpar är tillverkade av aluminium och slitstarka hydrauldelar för att klara av 
de mest krävande tillämpningar och applikationer. Med ett komplett produktprogram klarar pumparna 
kapaciteter mellan 500-20200 l/min. Den minsta proffspumpen, WEDA 10, väger endast 12,5 kg vil-
ket gör den väldigt enkel att använda nere i pumpgropen. Men det är inte enbart WEDA 10:s vikt 
som är lätt. Med lätta tätnings- och slitdelsbyten utför man enkelt service på pumpen vilket minime-
rar stilleståndstiden och ökar produktiviteten. Allt detta gör WEDA 10 till vad den är – lätt att äga!

För mer information kontakta:
Jörgen Berglund, Norra Sverige, tel: 076 148 48 43
Kent Aidesjö, Syvästra Sverige,  tel: 070 201 45 91 
Ted Westman, Östra Sverige,      tel: 070 379 89 69

www.atlascopco.se

WEDA 10 – lättaste pumpen med tyngst kapacitet
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Jimmy Hoikkala visar en bit av uppborrad kärna där gjutningen har 
förvagats på flera ställen - vatten har sipprat in och fört bort med 
sig lite av betongen och avlagrat sand. Borrkärnan är hämtad från 
ca 10 meters djup under kanalbotten.

Håkan Bastemark (t. v.) och Andreas Olofs-
son står på kanalens botten, drygt 5 meter 
under den normala vattennivån.  Med kana-
len tömd på allt vatten visar de renoverade 
slussportarna sina rätta proportioner - varje 
port är 10 m hög och vägen nästan 30 ton.

Kärnborrning  
i en tömd kanal 
Förra gången Trollhätte kanal 
tömdes på allt vatten var år 
2002. Kontrollerna man gjort 
då samt besiktningarna un-
der åren 2009-10 antydde att 
årets arbeten skulle bli be-
tydligt mer omfattande. Hela 
projektet skulle dock klaras av 
på drygt 3 veckor av hänsyn 
till båttrafiken.

Den 26 augusti var det dags. Båtarna 
och vattnet försvann och ersattes med 
entreprenadmaskiner, borriggar, bygg-
ställningar och allehanda yrkesmän som 
nu ser till att kanalens slussmurar och 
botten inte ska läcka för mycket vatten.

Ska hålla till år 2030
– Sjöfartsverkets uppdrag är att driva ka-
nalen till minst år 2030, berättar Bernt 
Olsson, biträdande projektledare för 
årets kanalrenoveringsarbeten.

– Denna gång reparerar vi även flera 
kanalportar, vilket gör arbetet mer om-
fattande. Vi hoppas att det vi genomför 
nu ska hålla ända fram till dess.

För att säkerställa kanaldriften genom-
förs omfattande underhåll vart åtton-
de-tionde år. Vid dessa tillfällen måste 
kanalen tömmas för att inspektera och 
åtgärda det som finns under vattenytan.

Nya portar på plats
Totalt kostar årets reparationsarbeten 
cirka 80 miljoner kronor. 

– Sjöfartsverket betalar helt ur egen 
kassa. Det är mycket pengar, men kana-
len måste underhållas, påpekar Bernt.

– Årets arbeten är dyrare då vi även 
byter fyra portpar som har varit med se-

dan 1916. De är rostiga och håller inte 
så tätt längre. De nya portarna är av stål 
som målas och rostskyddsbehandlas en-
ligt en speciell procedur – de ska hålla 
länge. De övriga portarna åtgärdas också 
på grund av smärre påkörningsskador. 

Injektering stärker 
betongen

En av de stora svag-
heterna hos Trol-
hätte kanal är urlak-
ning av betongen  
i slussmurar, trösk-
lar, schakt m m. 
Den betong man an-
vände för snart ett-
hundra år sedan var 
så kallad stampbe-
tong som är mycket 
kalkhaltig.
 
– Betongen urla-
kas med tiden och 
försvagas. För att 
förstärka den måste 
man injektera med 
lättflytande cement-
blandning som tätar 
och förstärker bot-
ten. 

– Och det gör 
man genom att bor-
ra hål genom botten 
ner till berggrunden 
och injektera bland-
ningen under tryck 
- cirka 1 bar, förkla-
rar Bernt.

Tätt mellan  
injekteringshålen

I varje slusströs-
kel borras det cirka 
sjutton borrhål 
längs en  linje med 
80 cm avstånd mel-
lan hålen. Arbeten 
utförs av Nibu Borr 
AB som i tre veckor 
har haft några av  
sina kärnborrnings- 
riggar igång här.

– Hammarborrning i ett sådant projekt 
är inte användbar. Vibrationer och det 
höga luftrycket skulle helt enkelt kunna 
förvärra de skador som redan finns, be-
rättar borraren Håkan Bastemark. 

Fortsättning på nästa sida…

text & foto: Henryk Rozenberg
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Andreas Olofsson ser till att borrhålet ska hamna där det var tänkt.

Liten men kraftfull rigg
– Kärnborrning är däremot en mycket 
skonsam metod - man skär ut ett cy-
lindriskt, smalt borrhål i betongen och 
berget under. Genom att studera denna 
borrkärna ser man tydligt sprickbild-
ningen i betongen, hur den häftar vid 
bergytan osv.

Själva riggen ser ganska oansenlig ut 
jämfört med de maskiner som används 
för borrning av dricksvatten- och ener-
gibrunnar. Den ser ännu klenare ut när 
man betraktar borrplatsen uppifrån den 
tillfälliga bro som förbinder båda sidor-
na av kanalen. 

– Riggen är inte så stor men den klarar 
att kärnborra ner till 1000 meters djup, 
förklarar Håkan.

– Styrkan ligger inte så mycket i själva 
riggen utan det hydrauliska drivpaketet 
som roterar borren.

Vid kärnborrning får man inte upp något 
söndermalt borrkax utan cirka tre meter 
långa stavar av det urborrade materialet. 

– Här behöver vi inte spara allt det 
vi borrar upp. I samband med tidigare 
provborrningar har man dokumenterat 

hur kanalens bottenplatta ser ut. Några 
prover sparar vi för dokumentationens 
skull, förklarar Håkan, men den egent-
liga undersökningen är avslutad.

Riggen måste förankras
Borrningar görs vid varje slusströskel, 
alltså i direkt anslutning till de portar 
som håller slussen tät. Varje port väger 
25-30 ton och är 8-10 meter hög.

För varje nytt borrhål som ska göras 
måste riggen flyttas till rätt position och 
förankras i underlaget. Riggarna är inte 
så tunga. 

– När man trycker ner borren under 
pågående borrning finns det en risk 
att riggen lyfter något från underlaget. 
Det får inte hända och därför förankras 
mastfoten i underlaget med hjälp av ex-
panderbultar, säger Håkan.

Kanalens botten olika tjock
Tjockleken hos kanalbottens betongsula 
varierar avsevärt.
– På vissa ställen har vi bara 4 meter till 
berget, här är det nästan 10 meter, berät-
tar Stefan Eriksson som borrar intill ett 
par slussportar längre upp i kanalen.

– Att borra i betong är en sak, men när 
vi stöter på sand eller järnskrot är det 

betydligt besvärligare och borrkronan 
slits kraftigt.

Efterkontroll med hjälp av borrhål
När borrhålen är klara, ansluts injekte-
ringsutrustningen och betongblandning-
en pressas ner i hålen. 
Kan man vara säker på att injekteringen 
har lyckats?

– När vi för 9 år sedan injekterade mu-
rarna, färgade vi injekteringsmassan och 
kunde då se var den trängde ut, förkla-
rar Bernt.

– Det vanliga är dock att vi kärnbor-
rar på några valda ställen och studerar 
kärnan som klart visar hur injekteringen 
har trängt in. Kärnborrning är också bil-
ligast när man vill undersöka eventuell 
sprickbildning i betongen. Det finns me-
toder för att skanna igenom betong men 
det blir mycket dyrt.

Givetvis är själva borringsuppdraget bara 
en liten del av alla de arbeten som pågår 
i kanalen – totalt arbetar här över 300 
man för att stoppet inte ska vara längre 
än de stipulerade veckorna. 

Nästa stopp, förmodligen om 8-10 år, 
blir säkert billigare då man räknar med  
att det som åtgärdas i år kommer att hål-
la i tjugo år till.

...fortsättning från föregående sida
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Borrkärnorna visar kanalens gömda historia. När kanalbottens betongsula passerats, 
stöter man ibland på ett skikt med tegelstenar (det ljusa materialet i borrkärnan) innan 
borren når berget (översta borrkärnan).

För att den lilla riggen, som klarar att borra ner till 1000 meter, inte ska flytta sig under 
pågående borrning förankras mastfoten med kraftiga expanderbultar i kanalens be-
tongbotten. Borrkronan skär ut långa cylindriska stavar ur kanalens bottensula och man 
borrar ner till det fasta berget under kanalens botten.

Trollhätte kanal färdigställdes 
för 210 år sedan, men redan på 
1500-talet fanns det idéer om att 
skapa en segelbar farled från Vä-
nern till Kattegatt. 

Nivåskillnaden mellan havet och Vä-
nern är nästan 44 meter och fallen 
vid Lilla Edet, Trollhättan och Vargön 
gjorde det tidigare omöjligt att segla 
hela vägen utan att anlägga ett an-
tal slussar längs denna sträcka.
 
Den första slussen i Trollhätte 
kanal byggdes vid Lilla Edet år 
1607 och den blev därmed Sveriges 
första. Det dröjde dock ända till år 
1800 innan hela förbindelseledet 
blev klart. Genom åren har sluss-
området utökats, byggts om och 
fördjupats för att klara allt större 
båtar.

De slussar som nyttjas idag är 
nästan 100 år gamla - de tillkom 

Fa k t a
efter en exemplariskt snabb be-
slutsprocess. 

I januari 1909 tillsattes en kom-
mision som skulle bedöma behovet 
av förbättrad farled mellan Vänern 
och Kattegatt. 

Två och en halv månad senare 
lämnade kommissionen sitt betän-
kande. Efter  ytterligare 5 månader 
var förslaget färdigbehandlat av 
riksdagen och kungen anbefallde 
vattenfallstyrelsen att snarast ta 
fram definitiva anläggningsplaner.  
Den nya slussleden invigdes av kung 
Gustav V år 1916. 

Sedan mitten av 1970-talet är Troll-
hätte kanal öppen även vintertid.

Slussen vid Lilla Edet har en lyfthöjd 
på ca 6 meter. Med hjälp av ytter-
ligare fem slussar klarar man hela 
nivåskillnaden.

Kanalens sex slussar ser till att 
fartyg och segelbåtar kan ta sig 
hela vägen från Vänern till Kattegat.  
Bild: Sjöfartsverket.

Genom åren har både antalet 
båtar och mängden gods som trans-
porteras genom Trollhätte kanal ökat 
kraftigt. Båtar upp till 88 meters 
längd och med last på upp till 4000 
ton kan tas in i kanalen vars total-
längd är 82 km. Tio kilometer av 
denna sträckning utgörs av grävd 
och sprängd kanal – resten är en 
naturlig farled i Göta älv.
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Kollektorslang med veck  
ska inte installeras i brunnen

B r u n n s f o r u m

Anders Nelson har en mång-
årig och gedigen kunskap 
på området. Här väljer han 
bland frågor som de senaste 
månaderna har ställts på 
Geotecs brunnsforum  
www.geotec.se/brunnsforum

Bygg  
ut med 
geo- 
energi 
Fråga:
I vår uppvärmningsanlägg-
ning ingår en 16 kW vär- 
mepump och 900 m kollek-
torslinga nergrävd under  
en 2300 kvm stor gräsmatta. 
Nu har det visat sig att vårt 
energibehov kommer att öka 
betydligt. Jag skulle vilja 
komplettera anläggningen 
och få dubbla effekten, men 
det finns ingen möjlighet att 
gräva ner mer slang. Går det 
bra att kombinera befintlig 
jordvärme med bergvärme?

Svar:
Visst går det bra att kombi-
nera jord- och bergvärme. 
Du ska dock se upp med hur 
pumparna ska styras. 

Om du införskaffar en till-
räckligt stor ackumulatortank 
som båda systemen kan ar-
beta mot, blir resultatet bäst. 
Tänk bara på att borrhålen 
skall dimensioneras så att 
temperaturen hos inkomman-
de köldbärare inte understi-
ger 0˚C.

Kan jag använda gamla borr-
hål för min värmeanläggning?

Fråga:
Jag har märkt att de innersta 
varven av kollektorslangen 
som levereras på en trum-
ma är kraftigt tillplattade 
på grund av för liten radie 
hos trumman. Ibland verkar 
slangen t o m vara knäckt, 
vilket syns som ett veck på 
slangen. Att upptäcka en så-
dan skada efter montering är 
ju omöjligt. 

Har dessa skador någon 
betydelse för funktionen hos 
kollektorn?

Svar:
Att en slang kan bli något 
tillplattad kan man godta då 

plasten är elastisk och har ett 
”inbyggt minne” som gör att 
den återtar sin normala form 
då trycket minskar.

Finns det däremot veck på 
slangen så handlar det om en 
riktig skada – en sådan slang 
ska inte godkännas för instal-
lation. 

Det är möjligt att tillverkaren 
har använt en trumma med 
en alldeles för liten inre dia-
meter i samband med leve-
rans. Kollektorslangar som 
levereras löst ihoprullade 
brukar inte få den typen av 
skador. 

Hur får 
jag bort 
sanden?
Fråga:
Jag har i över två år helt 
problemfritt hämtat vat-
ten från vår djupborrade 
brunn. Sedan en kort tid 
tillbaka får jag dock in 
mycket fin sand som sätter 
sig i bl.a. magnetventilen. 
Finns det någon typ av  
filter för att åtgärda det?

Svar:
Att bara sätta in ett sand-
filter är ingen bra lösning, 
sanden kommer att slita 
hårt på din pump.

Jag rekommendrar att du 
försöker strypa kapaciteten 
på din pump till ca 10 liter 
i minuten, ifall vattenflödet 
räcker för ditt behov. En 
strypt pump ger ett lung-
nare vattenflöde vilket gör 
att sandmängden kommer 
att minska.

Bäst är det givetvis att 
stoppa sandflödet i brunn-
nen, exempelvis genom att 
täta bort den spricka som 
ger ifrån sig sand, men det 
kräver att sprickan först 
kan lokaliseras.

Fråga:

Jag har två borrhål som är 
gjorda för ca 10 år sedan, 
men den tidigare ägaren gjor-
de inte mer än så.

Nu undrar jag om det går 
att använda dessa borrhål el-
ler bör jag borra nya?

Borrprotokollen finns tyvärr 
inte längre, men båda hålen 
är 100 meter djupa och vat-
tenytan ligger ca 2 meter ner.  
Avståndet mellan brunnarna 
är dock endast 8 meter. 

Finns det risk för att de tar 
energi från varandra? Bör 
jag koppla på ett par hundra 
meter jordvärmeslang för att 
vara på den säkra sidan?

Svar:
Brunnarna går säkert att 
använda till en bergvärme-

anläggning. Vill du ha fler 
uppgifter om brunnarna, kon-
takta den som sålt huset till 
dig eller brunnsborrnings- 
företaget för att få en kopia 
av borrprotokollet. Du kan 
även kontakta Sveriges geo-
logiska undersökning för  
att få fram en protokollkopia.

Låt en installatör göra en kor-
rekt dimensionering av din 
anläggning med hänsyn tagen 
till avståndet mellan brunn-
narna. 

Skulle det visa sig att brunn-
narna inte räcker till, kan du 
komplettera med en jordvär-
meslinga och den ska läggas 
på minst 1 m djup och med 
minst 1 meter mellanrum. Låt 
sedan utgående köldbärare 
först gå in i jordslingan och 
därefter in i borrhålen.

Akta infiltrationsanläggningen vid klorering 
Fråga:
Jag har fått rådet att klorera 
brunnen med klorinlösning 
för att bli av med de kolifor-
ma bakterier som jag nyligen 
har fått i vattnet. 
Kan jag pumpa upp det klore-
rade vattnet rätt ut i backen?

Svar:
Ja, du kan pumpa ut det på 
en gräsvall eller liknande. 
Markbakterierna och sol- 
ljuset bryter ner kloret ganska 
snabbt. Släpp vattnet en bit 
nedströms din brunn så går 
det bra. Att släppa ut vattnet 

i direkt anslutning till even-
tuell infiltrationsanläggning 
rekommenderas inte - klor-
lösningen har relativt kraftig 
bakteriedödande effekt och 
kan skada den nödvändiga 
bakterieflora som finns i an-
läggningen.

Fler frågor  
och svar 
hittar du  

på Geotecs  
brunnsforum 

på nätet 
- besök   

www.geotec.se
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Information kommer i din brevlåda snart 

Storgatan 33 
524 31 Herrljunga, Sweden 

Tel 0513 10350 
info@interservice.se 
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tel.: 075 700 88 20    
fax:  075 700 88 29 

e-post: redaktion@geotec. se   
webb: 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 
www.tomallen.fi

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

SKÄRGÅRDENS  
BRUNNSBORRNING AB
KIRJALA, FINLAND 
www.kaivonporaus.com

 
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 
www.nb-boring.com

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

Geotecs medlemsföretag: 71 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 
www.ahlqvistbrunnsborrning.se/

ALVERDENS AB 
HUDDINGE 
www.alverdens.se

ARNE ZETHZON  
VATTENANLÄGGNINGAR AB 
SÖDERTÄLJE 
mobil 070-609 74 92

ASKERSUNDS BRUNNSBORRNING AB 
ASKERSUND 
mobil 070-397 99 80

BENGT JONSSONS  
BRUNNSBORRNING AB 
HJÄLTEBY 
tel. 0304-66 07 77

BENGT KARLSSONS  
BRUNNSBORRNINGAR I ALSTERBRO AB 
ALSTERBRO 
tel. 0481-580 06

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

BGE AB 
SALA 
www.bge.se

BGE VVS & VÄRMEPUMPTEKNIK AB 
SALA 
www.bge.se

BOSTRÖMS BRUNNSBORRNING AB 
MORA 
mobil 070-621 82 52

BPS BORR & PUMPSERVICE AB 
TYRESÖ 
tel. 08-770 18 25

BRUNNSBORRARNA  
EDERWALL & ERIKSSON AB 
LIT 
tel. 0642-31 11 30

BRUNNSBORRARNA I ÖSTERSUND AB 
ÖSTERSUND 
www.brunnsborrarna.nu

BRUNNSBORRARNA 
REHN OCH SJÖBERG AB 
HOLMSUND 
tel. 090-401 33

BRYNGELS AB 
HUDIKSVALL 
tel. 0650-56 00 12, 060-66 88 55

CHARLIES BRUNNS- 
OCH ENERGIBORRNING AB 
VILHELMINA 
mobil 070-373 28 17

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

DRILLCON CORE AB 
NORA 
tel. 0587-828 20

ENERGIBORRNING I LIDKÖPING AB 
LIDKÖPING 
mobil 070-260 06 62

FINSPÅNGS BRUNNSBORRNING AB 
FINSPÅNG 
tel. 0122-100 64

GEOBORR GEOENERGI AB 
SALTSJÖ-BOO 
mobil 070-747 07 30

GEOENERGISYSTEM AB 
MALMÖ 
mobil 076-645 49 49

GEO-VANT AB 
ÖREBRO 
www.geovant.se

GRÄV OCH BORR I SVERIGE AB 
JÖRLANDA 
www.gobis.se

GÖTE KARLSSONS  
BRUNNSBORRNING AB 
LAMMHULT 
tel. 0472-26 50 75, 0455-429 99

HALLGREN BERGBORRNING AB 
KUNGÄLV 
tel. 0303-127 06

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

INPRO BRUNNSBORRNING AB  
SUND, ÅLAND 
tel. +358 18 - 438 88

JANNES BRUNNSBORRNING AB 
BURSERYD 
www.jannesbrunnsborrning.se

JOHN NILSSONS 
BRUNNSBORRNING EFTR. 
BILLESHOLM 
mobil 070-590 27 19

JW BRUNNSBORRNING AB 
KOVLAND 
www.jwbrunnsborrning.se

JÄMTBORR AB  
TANDSBYN 
tel. 063-75 43 14

KRISTIANSTAD WATER AB 
KRISTIANSTAD 
mobil 0761-80 20 00

KENNETH S  
BRUNNSBORRNING I HALLSBERG AB 
HALLSBERG 
mobil 070-671 69 59

JAN LUNDBLAD AB 
HJO 
www.janlundblad.se

MAGNUSSON & PETTERSSON  AB 
LINDESBERG 
tel. 0581-135 25

MALMBERG BORRNING AB 
ÅHUS 
tel. 044-780 19 20

MASKINTJÄNST AB 
GÄLLIVARE 
tel. 0970-162 80

MORA BRUNNSBORRNING AB 
MORA 
mobil 070-272 20 91

MULLSJÖ BRUNNSBORRNINGAR AB 
MULLSJÖ 
www.mullsjobrunn.se  

MÄLARÖARNAS  BRUNNSBORRNING AB 
SKÅ 
tel. 08-56 02 43 48

NIBU BORR AB 
GÄVLE 
tel. 026-16 03 10

NORRBOTTENS BERGTJÄNST AB 
PITEÅ 
tel. 0911-165 68

OLSSONS BRUNNSBORRNING AB  
RONNEBY 
tel. 0457-430 50

PEEKAB BRUNNSBORRNING 
KUNGÄLV 
www.peekab.nu

RH BRUNN & ENERGIBORRNING AB 
BRÅLANDA 
www.rhbrunn.se

RM BRUNNSBORRNING AB 
STENUNGSUND 
mobil 070-630 48 05

ROSLAGSBRUNNAR AB 
NORRTÄLJE 
tel. 0176-144 96

ROTOTEC AB 
UPPLANDS VÄSBY 
tel. 08-568 218 00 

RUBENSSONS BRUNNSBORRNING AB 
TRANÅS 
www.rubenssonsbrunnsborrning.se 

SAFE 
STOCKHOLM 
www.safegeo.se

SKÅNSKA ENERGI AB 
SÖDRA SANDBY 
www.skanska-energi.se

STYRUD INGENJÖRSFIRMA AB 
SÄVEDALEN 
www.styrud.se

STYRUD JÄRVSÖ BORR AB 
JÄRVSÖ 
mobil 070-343 65 48

STYRUD TGB AB 
SÄVEDALEN 
www.styrud.se

SVERIGES BRUNNSBORRARE AB 
HÄGERSTEN 
tel. 08-708 75 00

SÖRMLANDS BRUNNSBORRNING AB 
FLEN 
tel. 0157-107 30

T.A. BRUNNSBORRNING & VVS AB 
KNIVSTA 
www.tabrunnsborrning.se 

TBL BRUNNSBORRNING AB 
MARIEHAMN, ÅLAND 
tel. +358-18-320 63

TEAM PTL AB 
VÄXJÖ 
tel. 0470-211 90

TJ:S PUMPSERVICE AB 
FINSPÅNG 
mobil  070-628 14 06

TS BRUNNSBORRNING  
OCH ENTREPRENAD AB 
SOLLEFTEÅ 
www.tsbab.se

UBE BORRNING AB 
ÅSEDA 
tel. 0474-170 20

UDC AB 
HÖÖR 
tel. 0413-242 33

VADSTENA VILLAVÄRME AB 
MOTALA 
tel. 0143-249 20

VARA BRUNNSBORRNING AB 
VARA 
mobil 070-796 25 82

VATTEN OCH BORRTEKNIK  
I SMÅLAND AB 
STOCKARYD 
tel. 0382-205 14

ZÜBLIN AB 
UPPSALA 
www.zueblin.se

ÅSA DJUPBORRNING AB 
KINNA 
www.varme.nu

Geotec bilda-
des år 1977 
och är idag 
Skandinaviens 
största sam-
manslutning 
av fristående 
borrnings- 
företag. 

Medlemsfö-
retagen står 
idag för nästan 
hälften av alla 
brunnar 
som borras 
i Sverige.


