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Fasta avdelningar
sid 5. Ledaren

En branschorganisation kan ställa upp med handledning, kontakter, material, kurser och mycket mer än så 
för att förbättra säkerheten. Men en sak kan man inte bistå med – attityd!, skriver Geotecs vd Johan Barth. 

sid 24,29. I korthet
• Skärpta krav på energianvänding • Låt dg inte luras! • Vatten till folket • Bergvärme klarar sig bäst
• VD-byte hos Styrud • På nya poster hos Atlas Copco • Geawelltech har förvärvat Borrcenterstem

sid 12. Brunnsforum
• Inga garantier - är det seriöst? • 100 meter och 100 liter • Börja med en grundlig rengöring av brunnen

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

Nu är det bara jobbet kvar! 
Med nitton nyutbildade borrare fi nns det goda möjligheter för 
de svenska borrentreprenörerna att utöka personalstyrkan. 
I mitten av maj kommer årets elever att vara redo.  

Henryk Rozenberg    7

omslagsbild: Ulrika Vallgårda

Med örnblick ner till 300 meter under markytan  
Med helikopterburen skanner kan geologin utforskas 
på ett effektivt sätt. Några timmars fl ygtid ersätter månads-
långa undersökningar med markburen utrustning.  

Henryk Rozenberg14
8

Akviferen ger billig värme och kyla 
Fastighetsbolaget Norrporten AB satsar på ett akviferlager 

när ett nytt hotell byggs i Luleå.  Anläggningen kommer att klara 
hotellets hela kylbehov och två tredjedelar av värmebehovet. 

Ulrika Vallgårda

16
Kan man åka ur en ofentlig upphandling?

En upphandlare kan utesluta anbudsgivare som begått ”allvarliga 
fel i yrkesutövningen”, men även andra omständigheter 

kan läggas en anbudsgivare till last.

Erika Stjärnström och Per Vestman / Foyen Advokatfi rma

Avvikelsemätning av borrhål - vad står till buds? 
Knappast något borrhål blir helt rakt. För den som måste doku-
mentera avvikelsen från den planerade borrhålsbanan fi nns dock 
mätinstrument att tillgå.

Anders Olsson / Drillex 20
30

Den halvmiljonte brunnen är nu borrad!
I SGU:s Brunnsarkiv fi nns nu mer än 500 000 brunnar registre-

rade. Den historiska brunne har borrats 
av Magnusson & Pettersson AB - ett Geotecanslutet företag!

Henryk Rozenberg

Gotländsk premiär för styrd borrning i berg 
När en ny avloppsledning skulle dras tvärs över vägen, valde 
Ahlqvist Brunnsborrning AB att gå under vägen. Med styrd 
borrning i berg klarade man uppdraget på några timmar.

Staffan Fritz3434



Terra Fogdestam • tel. 070-527 91 40 • birger@terrafogdestam.se • www.terrafogdestam.se

TERRA är e�  konsul� öretag huvudsakligen 
specialiserad på prospektering av grund-
va� en i sedimentära och kristallina (urberg) 
bergarter. Utrustningen som används vid 
undersökningarna är den svenska WADI/VLF-
utrustningen – e�  � llförlitligt och välbeprövat 
instrument som används sedan många år 
under mycket ski� ande förhållanden.

TERRA drivs av Birger 
Fogdestam, som 2011 
avslutade en lång anställning 
som statsgeolog vid Sveriges Geo-
logiska Undersökning.

TERRA erbjuder sina tjänster åt borrnings-
företag, ins� tu� oner och företag som be-
höver fastställa grundva� enförekomst inför 
borrning, saltva� enrisk, exploatering av mark, 
anläggning av avfallsdeponi, etc.

Välkommen med dina uppdrag!

Birger Fogdestam

  

TERRA erbjuder sina tjänster åt borrnings-
företag, ins� tu� oner och företag som be-
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Värmdöpumpen AB
   Box 2101,  127 02 Skärholmen,

 Tel:  08-97 80 37,  Fax: 08-88 13 44. 
e-post: info@varmdopumpen.se

Besöksadress: Bredängsvägen 235, Skärholmen.

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

Johan Barth 
VD, Geotec

Rätt attityd  
är ordet!

Vi har precis avslutat  
en årsstämma i Geotec.  
Vi växer och det var roligt  
att så många kom för att ta 

del av informationen och att intresset för 
både föreningen och föredragen är stort. 
Under stämmodagarna diskuterade vi  
ekonomi, teknik och säkerhet. Det sist-
nämnda har vi haft uppe förut, men  
det är ack så aktuellt.

Mikael Berglund, VD på Drillcon höll 
ett mycket bra och blottande föredrag om 
en fatal olycka på företaget. Han visade 
också hur Drillcon arbetar med arbetsmiljö 
idag. Det var många som andlöst följde  
Mikaels föredrag.

Han tog upp frågor som jag är överty-
gad om att företagare i ansvarig ställning 
många gånger har frågat sig, men av någon 
anledning inte gått vidare med. Vad har 
VD för ansvar egentligen? Just det är nog 
viktigt att företagarna får klart för sig. Det 
är bara ett av de stora incitament- 
en för att ta tag i arbetsmiljö-
arbetet.

Vid förra mötet var det 
alltför många gånger som 
samma sak upprepades 
i församlingen – ”det 
är inte frågan om det 
händer, utan när! 

Vi är alltså uppen-
bart medvetna om  
att där finns allvarliga 
problem och risker. 

Vad är det då som saknas? Är det svårt att 
komma igång? Vilken ända skall man börja 
i? Vet man inte var man hittar information? 
Vilka regelverk är det som gäller?

Jag tror att Geotec kan vara en hjälp  
i det här. Vi kan supporta med handled-
ningar och kontakter, bistå med material 
och ta fram mallar, anordna kurser m m. 
Men en sak kan vi inte bistå med – Attityd! 
Den måste komma från varje företagsled-
ning och genomsyra hela organisationen. 
Utan rätt attityd kommer vi aldrig att få 
höra sägas på ett medlemsmöte – ”Det är 
inte frågan när det händer, utan om!

Lund, december 2011
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Söker du 
begagnad 

utrustning? 
Besök mark-

nadssidan 
på Geotecs 
webbplats!

DES
ROC

K
– din Mitsubishi Rock Tools-leverantör

Kontakta:
Daniel Lång, 070-678 19 75 (distrikt Norr)
Steve Egelstam, 070-678 10 37 (distrikt Söder)

Vi ses på ...
MaskinExpo, 
      monter 709 och 711
Euro Mine Expo,
     monter 123www.desrock.se

desrock_1_2012.indd   1 2012-02-09   09:24:03

Kära läsare!

År 2012 är ett jubileumsår - både för Geo-
tec och för Borrsvängen.

Det förstnämnda bildades för snart tret-
tiofem år sedan av fem svenska borrnings-
företag. Idag är man Skandinaviens största 
förening med drygt åttio medlemsföretag. 
Inte illa, om jag får säga det själv, med 
tanke på att det i landet finns drygt två-
hundrafemtio borrningsföretag.

Borrsvängen debuterade 
år 1993 och är nu inne 
på sitt tjugonde utgiv-
ningsår. Till jul kommer 
det åttionde numret att 
landa i din brevlåda.

När jag hösten år 1992 
anställdes med uppgift 
att (bland annat) starta 
en branschtidskrift, hade 

nog varken jag, Geotecs dåvarande 
styrelse eller dess VD Anders Nelson någon 
klar uppfattning om hur detta projekt skulle 
utvecklas.

Det gläder mig att Borrsvängen har utveck-
lats till en tidskrift som läses i stort sett 
av alla inom branschen, vilket Geotec har 
handfasta bevis på, och av väldigt många 
utanför borrarkretsarna – vilket jag själv är 
övertygad om.

För min egen del avslutas detta projekt  
i och med detta nummer av Borrsvängen. 
Det är min förhoppning att denna tidskrift 
kommer att fortsätta finna sin väg till tusen-
tals brevlådor, postboxar och datorer 
i många år framöver.

Ett stort tack till alla er som läst Borrsvängen, 
till er som bidragit med material och till er 
som genom åren sett till att den trycktes 
och distribuerades.

Ett särskilt tack till alla de ”gräsrotsgeo-
tecare” som har ställt upp som välvilliga 
intervjuoffer och fotoobjekt när jag, och an-
dra journalister, stört dem på borrplatserna. 
Lycka till i ert fortsatta yrkesvärv!

Ha det gott, gott folk!

Henryk Rozenberg
redaktör

Borrsvängen debuterade För min egen del avslutas detta projekt  

Hej då!
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text & foto: Henryk Rozenberg

Nu är det
bara 

jobbet kvar!
Nej, det är inte basket utan bowling det 
handlar om! Patrick Hansen koncentrerar sig 
medan Mouhammed Ali Ftouni tycks tvivla 
på hans möjligheter att slå en strike! 

Efter ett par timmar på Race House 
i Malmö korades dagens skickligaste förare. 
Bästa tid hade Ludvig Härdfeldt (i mitten) 
från Frösön. Artur Gross (t. v.) från Malmö 
kom på andra plats och Christoffer Neuman 
från Sandviken (t. h.) blev trea.

– När kursen startade i höstas 
trodde jag faktiskt att några 
av er knappast skulle klara 
svetsen. Men det gick mycket 
bra, poängterade svetsläraren 
Johan Lundgren från Hvilan 
Utbildning.

– Det som också imponerat på mig var 
ett ni ställde upp för varandra och de 
som redan hade kunskaper hjälpte de 
andra att bli bättre. Det ska ni ha all he-
der för!

Kursavslutningen bjöd på några timmars 
examen, gokarttävling, avslappnad bow-
ling och en god middag. Lång väg hem 

gjorde att ett par av eleverna valt att 
lämna Skåne direkt efter examen. 

Eftersom utbildningen påbörjades 
tidigt i höstas, har även praktikperio-
den inletts tidigare än förr. I slutet av 
maj kommer eleverna att utgöra ”lov-
ligt byte” för borrningsföretagen, såväl 
svenska som utländska. Förfrågningar 
från Norge och Finland visar att även 
där råder det brist på utbildade borrare 
– avsaknad av egen borrarutbildning 
gör att de svenska eleverna blir extra 
efterfrågade.

Utländska borrföretag har även visat in-
tresse för att ta emot praktikanter men 
det gällande regelverket sätter stopp för 
det - endast svenska arbetsplatser kan 
komma ifråga.

Hur var kursen?
Så här på avslutningsdagen är eleverna 
klart nöjda med kursen.
– Och så blir man glad över den goda 
maten som skolan serverar, inte alls som 
den skolmat vi är vana vid, påpekade 
Ludvig Härdfeldt. Allt var väl tillagat och 
fi na grönsaker fi ck vi också. Jättebra!

Att få bo på skolan i eget rum uppskat-
tades också.

Så nu, efter veckorna i skolbänken, är 
siktet inställt bara på en sak – ut i ar-
betslivet så snart det bara går!

Hej då!
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Akviferen ger billig 
värme och kyla

text & foto: Ulrika Vallgårda

Leif Bildström och Jerry Hedström 
sköter det nationella borrkärnearkivet 
i Malå. Undersöker man ett borrhål 
om dagen så tar det 50 år att beta av 
arkivet.

I kvarteret Hunden i centrala Luleå ska det byggas ett stort hus 
med hotell, kontor och affärer. Alltihop ska värmas upp med 
hjälp av ett akviferlager som borras under markytan.  
Foto: Ulrika Vallgårda.

Med hjälp av en geoenergian-
läggning som nyttjar grund-
vattnet ska det nya hotellet i 
Luleå förses med värme på 
vintern och kyla  
på sommaren. 

– Det har varit både svårt 
och spännande, men nu när vi 
snart klarat av det känns det 
skönt, säger Tomas Rehn vid 
företaget Brunnsborrarna Rehn 
och Sjöberg AB som utfört 
borrningarna.
Akviferlager är en typ av energilager. 
Som namnet antyder handlar det om 
att lagra energi i grundvattenmaga-
sin. Både värme och kyla kan lagras i 
akviferen, vilket gör systemet extremt 
effektivt. 

Anledningen till att vi har relativt få 
akviferlager i landet är att det krävs 
speciella geologiska förhållanden för 
att kunna anlägga ett sådant. 

Få platser med bra förutsättningar
Bara 10-15 procent av Sveriges yta är 
lämplig för akviferlager. Det mest kän-
da svenska exemplet är anläggningen 
på Arlanda flygplats. Det finns ytterli-
gare ett hundratal akviferlager runtom 
i landet – jämfört med tusentals berg-
värmeanläggningar är de dock mycket 
få men levererar stora energimängder.
I Luleå har man alltså tur – de rätta 
förhållandena finns på plats.

Både kontor och bostäder
I kvarteret Hunden i centrala Luleå 
uppförs en ny byggnad som ska bli 
13 våningar hög och innehålla hotell, 
bostäder, kontor och affärer. Det är 
fastighetsbolaget Norrporten AB som 

äger tomten och är beställare av byg-
get. PEAB är huvudentreprenör för 
husbygget, medan teknikkonsultföre-
taget WSP har projekterat akviferlagret 
och Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg 
AB har utfört borrningarna.

I det nya akviferlagersystemet ska 
grundvatten tas upp med hjälp av 
varvtalsstyrda, dränkbara pumpar  
som placerats i ett antal så kallade  
filterbrunnar. 

Bara vanligt vatten
– Det är inte bara grundvattnet som 
värms upp utan även sanden och gru-
set, vilket man drar nytta av i ett akvi-
ferlager, säger Anders Berzell, hydro-
geolog vid WSP.

– Till skillnad från borrhålslager  
i berg, då det är etanol som cirkulerar 
i kollektorslangar och transporterar 
energin, så är akviferlagret ett öppet 
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Fortsättning på nästa sida…

Tomas Rehn och hans anställda har haft 
ett digert arbete med borrningarna de 
senaste månaderna. Flera speciallösningar 
har krävts. Här svetsas ett av de rostfria 
förlängningsrören. Foto: Ulrika Vallgårda.

system, där själva grundvattnet pumpas 
runt. 

– Luleå innerstad är långtifrån en själv-
klar plats för ett akviferlager om man 
tittar i SGU:s jordartskarta, berättar An-
ders Berzell.

Krav på hög energieffektivitet
Redan 2009 började WSP undersöka 
området på uppdrag av Norrporten. 
Huset som byggs har höga krav på 
energieffektivitet enligt ett av de nya 
certifieringssystem för byggnader som 
finns i branschen och det visade sig att 

ett akviferlager skulle kunna vara en 
möjlighet att uppfylla dem.

– Det var först i samband med de geo-
tekniska förundersökningarna inför 
byggnationen som vi kunde konstatera 
att det under ytan fanns ett upp till 40 
meter mäktigt lager av sand och grus 
och att det skulle kunna fungera med 
ett akviferlager, säger Anders Berzell.

Det visade sig dock att jordlagret var 
indelat i olika skikt, att vattengenom-
släppligheten varierade och på vissa 
ställen var för låg.

– Det begränsade akviferlagrets mäk-
tighet till cirka 20 meter.

Innan det var dags att slutgiltigt be-
stämma läget för brunnsfiltret utfördes 
ytterligare några provborrningar och i 
höstas kunde arbetet påbörjas på allvar.
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På vintern pumpas vattnet upp från akviferen (via upptag-
ningsbrunnarna som placerats vid ena änden av fastigheten) 
och leds till en värmepump i en värmecentral där det värmer 
upp det vatten som cirkuleras i byggnadens vattenburna 
element. Därefter återförs akvifervattnet till akviferen via så 
kallade returbrunnar belägna vid andra änden av fastighe-
ten. Det vatten man återför är kallare än det vatten man tar 
upp och därigenom laddas akviferen med kyla som används 
sommartid.

På sommaren vänder man på vattenflödet och anläggningen 
fungerar då som ett luftkonditioneringssystem. Det nedkylda 
akvifervattnet kyler inomhusluften - några kompressordrivna 
kylaggregat behövs inte. Denna kylningsmetod kallas frikyla 
och den kräver inte mer energi än vad som behövs för att 
driva vattenpumparna samt eventuella fläktar för att sprida 
den kylda luften i lokalerna. 

När returvattnet pumpas till akviferen efter att ha passerat 
värmeväxlaren, är det ca 5ºC-10ºC varmare än vad det varit 
när det pumpades upp ur akviferen. Den värmen lagras då 
i akviferen till kommande vinter.

Illustration: WSP / Anders Berzell

...fortsättning från föregående sida

Vattenfl ödet i akviferlagret sommartid. För att lagret ska 
fungera väl krävs ett relativt stort avstånd mellan uttags- 
och återföringsbrunnar.

Tomas Rehn och hans an-
ställda har arbetat i projektet 
sedan i höstas. 

Viktigt med stor akvifervolym
– Uppdraget var att borra två 
brunnsgallerier med varde-
ra fyra brunnar – ett längs 
fastighetens norra sida, ett 
längs den södra. Brunnarna 
borrades i lutande riktning 
ut från fastigheten i syfte att 
maximera avståndet mellan 
brunnsgallerierna, vilket gör 
att man får tillgång till en 
större akvifervolym, berättar 
Tomas Rehn.

På grund av de varierande 
förhållandena i jordlagren 
valdes grusfi lterbrunnar. Den 
här typen av brunnar är be-
tydligt mer arbetskrävande 
att borra att än de annars så 
vanliga bergborrade energi-
brunnarna.

Sand och silt gav merjobb 
– Först borrade vi ner kraftiga 
foderrör, 355 millimeter i dia-
meter, vilket visade sig inte 
vara helt okomplicerat, berät-
tar Thomas Rehn.

– Gropens botten ligger un-
der grundvattenytan. När vi 
var klara med foderrörsborr-
ningen och skulle sätta ner 
fi lterrören, hade det visat sig 
att sand och silt har stigit näs-
tan tio meter upp i foderrö-
ren. Vi fi ck återigen renspum-
pa dem, berättar Tomas Rehn.

För att lösa problemet använ-
de borrarna olika typer av 
så kallade mammutpumpar 
som rensade rören och blåste 
upp sanden och gruset upp 
till markytan, samtidigt som 
de pumpade ner vatten i fo-
derröret, så att vattennivån 
hölls konstant.

Syrafast stål ett måste
När rören var rensade på 
sand och grus installerades 
de permanenta, rostfria för-
längningsrör samtidigt som 
foderrören drogs upp. 

De rostfria brunnsrören, 
som sänkts ner mitt i foder-
rören, har en diameter på 
193 millimeter. Längst ner 
monterades det sex meter 
långa slitsade fi lterrör som 
fungerar som sil.

– Slitsarna är till för att släppa 
igenom vatten samtidigt som 
fast material – grus, sand och 
dylikt – hindras från att följa 
med vattenströmmen, förkla-
rar Tomas Rehn.

– Eftersom vatten i de djupare 
belägna jordlagren, närmast 
bergnivån, hade höga klorid-
halter valde man att installera 
brunnsfi lter och förlängnings-
rör av rostfritt syrafast stål.

Tomas Rehn, Jörgen Vesterlund 
och Daniel Rehn från Brunns-
borrarna Rehn & Sjöberg AB är 
tre av grundläggningsborrarna 
som arbetat med akviferlagret.
Foto: Ulrika Vallgårda.
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Egenbyggd rörlyft  
klarar filterrören

I en filterbrunn av det slag borrarna 
byggt upp här, fylls utrymmet mellan det 
yttre foderröret och silröret i mitten med 
filtersand som en mantel. Därefter lyfts 
det yttre foderröret så pass mycket att 
hela det 6 meter långa slitsade röret (si-
len och sandmanteln) får direktkontakt 
med den omgivande akviferen.

– Vi var lite oroliga för att lyfta bort fo-
derrören, men det gick väldigt bra. Det 
handlar om tunga lyft när ett drygt 30 
meter långt rör som sitter inklämt i jord-
lagren ska fås att glida uppåt ett antal 
meter. Vi fick vi använda en egenkon-
struerad rörlyft med en lyftkraft på 75 
ton, berättar Tomas Rehn.

Klarar hela kylbehovet
Akviferlagret i Luleå är dimensionerat 
för att säsongsvis kunna lagra upp till 
600 MWh vardera av både värme- och 
kylenergi. Det täcker fastighetens hela 
kylbehov och ungefär två tredjedelar av 
värmebehovet. Det maximala effektutta-
get ur grundvattenakviferen är cirka 375 
kW kyla och 600 kW värme. 

Tomten de arbetar på är 90 gånger 70 
meter stor och nedschaktad sju meter. 
Peab är redan i full fart med bygget  
och mitt i gropen står en 55 meter hög 
lyftkran.

– Ofta när vi arbetar är vi ensamma, 
men nu har vi fått anpassa oss efter att 
bygget redan är igång och det har varit 
en utmaning, säger Tomas Rehn.

Skönt med tuffa utmaningar
Eftersom byggarbetarna höll på att gjuta 
runtomkring dem fick det absolut inte 
vara någon risk att det skulle stänka från 
borrningen.

– Det löste vi genom att konstruera 
olika typer av rör, så att allt material vi 
fick upp från borrhålen leddes direkt till 
containrar.

Snart är arbetet slutfört och de åker hem 
till Umeå respektive Arjeplog igen.

– Det har varit intressant, bland annat 
att vi har jobbat med så stora och tunga 
grejer som gjort att vi fått hitta speci-
ella lösningar, säger Jörgen Vesterlund, 
grundläggningsborrare och anställd  
i firman.

 akvifer

Fa k t a

 sand

 bentonit
 pump

Anders Berzell , hydrogeolog vid WSP,  
har planerat utformningen av akviferlagret  
i Luleå.

Filterbrunn - principskiss
En filterbrunn, liknande den i Luleå, 
består vanligtvis av ett yttre och ett 
inre foderrör.

Först borrar man ner ett kraftigt 
foderrör till lämpligt djup i akviferen. 
(bild 1).

Allt material innanför foderröret 
pumpas upp och rostfria brunnsrör 
med en slitsad filtersektion nederst 
sänks ner i borrhålet. Utrymmet 
mellan den slitsade sektionen och 
det yttre foderröret fylls med fil-
tersand (bild 2). 

Det yttre foderröret lyfts till lämplig 
höjd ovanför slitsröret och utrym-
met med filtersand förseglas med 
en bentonittätning

Slutligen återfylls det återstående 
utrymmet med det uppborrade ma-
terialet (borrkax) och en kraftig 
pump monteras i brunnsröret någon 
meter ovanför den slitsade rörsek-
tionen (bild 3).
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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.  

Fråga:
Vid vårt nya hus finns det en grävd brunn 
anlagd 1950. Den har 8-10 ringar och har 
stått oanvänd i cirka 1½ år då ingen bott  
i huset.

Vad skall vi göra för att dra igång systemet? 
Spola igenom allt i flera timmar? Rengöra hy-
drofor invändigt? Skrubba ringar invändigt? 

Vi har en 3 månaders bebis – bör vi även 
göra vattentest innan hon dricker av brunns-
vattnet?

Svar:
Börja med att tömma hydroforen genom bot-
tenpluggen, håll på tills vattnet blir rent och 
klart.

Häll sedan 2 liter klorin i brunnen, anslut  
en slang till något vattenuttag (exempelvis 
vattenutkastaren på utsidan av huset)  
och låt vattnet rinna tillbaka till brunnen 
tills du känner klorlukt från slangvatten. 
Spola sedan brunnens väggar och lock  
med klorerat vatten.

Fråga:
Jag avser att borra en vattenbrunn. Vad ska jag 
tänka på vid offertförfrågan? I den första of-
fert jag har fått lämnas ingen garanti alls - var-
ken för vattenmängd eller kvalitet på vattnet. 
Är det rimligt eller “misstänkt”?

Svar:
Vill du i förväg få en uppfattning om hur djup 
brunnen blir (mycket ungefärlig) hör med dina 
grannar hur djupa deras borrhål är eller kon-
takta Brunnsarkivet hos SGU. 
Ibland lämnar borrarna en mängdgaranti mot-
svarande behovet till ett hushåll. Det finns vis-

Börja med en grundlig 
rengöring av brunnen

Inga garantier  
- är det seriöst?

sa undantag för områden där det är känt att 
det är svårt att få fram vatten. Brunnsborrarna 
lämnar normalt ingen garanti på vattenkvalite-
ten. Begär gärna in offerter från flera företag 
och tala gärna med din närmaste Geotecbor-
rare.

Tänk på att det borrningsföretag du anlitar 
ska ha minst en certifierad borrare och att ar-
betet ska utföras i enlighet med föreskrifterna 
i Normbrunn -07.

Du skall även få ett borrprotokoll efter avslu-
tad borrning – protokollet är en värdehand-
ling som skall följa din fastighet.

Öppna sedan alla kranar i huset (en efter en) 
och spola tills du känner klorlukt. Stäng av 
kranen.

Låt bli att använda kranvattnet i ett dygn. 
Därefter låter du vattnet rinna i alla kranar 
tills klorlukten försvinner.

Det är viktigt att det klorerade vattnet inte 
spolas ut i en infiltrationsbädd eller liknan-
de – det ska rinna på gräs eller annan mark. 
Vid behov får du kanske ansluta en slang till 
varje öppen vattenkran i huset och leda bort 
vattnet så länge det luktar klor. Det gör inget 
om kloren står något eller några dygn i vat-
tenledningarna.

Det är inte heller fel att starta hela opera-
tionen med att slamsuga brunnens botten.
Se till att brunnslocket ansluter tätt mot 
brunnsringarna och har ett lämpligt placerat 
ventilationshål. 

Det är också viktigt att eventuellt regnvat-
ten rinner från brunnen.

Efter några dagars användning kan du lämp-
ligen ta ett vattenprov och sända in det till ett 
ackrediterat vattenlaboratorium för analys.

Fråga:
Vi har skaffat ett hus med 
tillhörande brunn. Vilken 
kapacitet bör brunnen ha för 
att klara vattenbehovet för ett 
hushåll på 4 personer?

100 meter och 100 liter
Svar:
Man räknar med att under 
normala förhållanden förbru-
kar varje person cirka 200 li-
ter vatten per dygn, vilket ger 
ca 800 liter för ditt hushåll.

Praxis i branschen är att ett 
borrhål skall ge 100 liter per 
timme mot 100 meter vat-
tenpelare. (I områden med 
risk för saltvatteninträngning 
rekommendras vanligtvis inte 
så djupa brunnar.) 

Med andra ord – en brunn 
skall ha en vattenpelare på 
minst 100 m och tillrinningen 
i brunnen skall vara minst 
100 liter per timme.  Har du 
lägre vattenpelare i borrhålet 
kan detta kompenseras med 
en högre tillrinning.

100 m vattenpelare i ett borr-
hål med en diameter på 110 
mm motsvarar ca 1000 liter 
vatten magasinerat i brunnen. 

Observera att vattenpela-
rens höjd motsvarar avståndet 
mellan grundvattennivån och 
den dränkbara pumpen som 
monteras i brunnen. Vanligt-
vis placeras pumpen några 
meter ovanför brunnsbotten.

100 liter/timme i tillrinning 
ger 2400 liter per dygn. Di-
mensionerar du din brunn så, 
klarar du vattenförsörjningen 
bra. 

Det finns  
fler frågor  
och svar! 

Besök 
brunnsforum

på 
www.geotec.se

Äldre nummer  
av Borrsvängen finns  
att läsa helt kostandsfritt  

på webben!
Besök webbplatsen

www.borrsvängen.se
(eller www.geotec.se/borrsvangen)
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Muovitech är din kompletta och nyskapande leverantör av produkter för geoenergi. www.muovitech.com

VI VISAR VAR 
SKÅPET SKA STÅ

PREMIÄRVISNING PÅ WWW.MUOVITECH.COM
Samlingsskåpet har plats för upp till 6 kollektorer. Fästes på 
husväggen eller helt fristående på marken. Ett samlingsskåp 
som förenklar installation och justering av ödet.

PÅ VÄGGEN!
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Det handlar inte om 
borrningsteknik, utan 
bara om geologi …
Tredje veckan i januari 
uppmärksammades en 
mycket lågflygande he-
likopter med vidhäng-
ande stor ramkonstruk-
tion svepa över  
ett område mellan 
Malmö och Trelleborg. 
– Det är vi på SGU som tes-
tade en dansk utrustning 
för att djupskanna jord- och 
berglagren och på det sättet 
få fram en modell av det som 
finns under markytan, berät-
tar Peter Dahlqvist, statsgeo-
log på SGU:s kontor i Lund.

Tekniken har funnits i Dan-
mark i flera år och Peter tyck-
te att det var dags att göra  
en pilotstudie på hemmaplan. 
I SGU:s uppdrag ingår ju  
att kartlägga landets geologi  
och grundvatten - det är för 
det ändamålet som man har 
genomfört flygningen.

Väletablerad  
undersökningsmetod

Totalt flög man ca 150 linje-
kilometer vilket tog helikop-
tern 3 timmar. Under denna 
tid har man skannat av en 
30 kvadratkilometer stor yta. 
Markbaserade system för 
skanning av jord- och bergla-
ger har det funnits ett bra 
tag, att göra det från luften är 
relativt nytt. 

– Danskarna har börjat med 
sina flygningar för ca 10 år 
sedan, men det är första 
gången vi provar denna tek-
nik i Sverige, berättar Peter.

– Med ett landbaserat 
system skulle det behövas  
100-150 arbetsdagar för att 

få fram samma datamängd, 
medan vi har arbetat sam-
manlagt i 4 dagar. Givetvis 
krävs det ett omfattande ef-
terarbete. Jag räknar med att 
resultaten ska kunna offent-
liggöras i slutet av året.

Djup skanning  
ger mycket data

Man kan knappast förvånas 
över att SGU gärna vill satsa 
på denna teknik om den visar 
sig hålla måttet. Helikoptern 
flyger på 70-80 meters höjd 
medan ramen hänger ett fyr-
tiotal meter under den. Man 
kan avverka 60-80 linjekilo-
meter per timme flygtid.

– Utifrån de insamlade data 
skapas en tredimensionell 
bild av geologin under mark-
ytan. Utrustningen är mycket 
kraftfull – man kan skanna 
ner till 300 meters djup. Men 
ju djupare man skannar desto 
sämre blir kvaliteten, förkla-
rar Peter.

Ersätter flera hundra  
sonderingar

Det djup Peter talar om gäl-
ler för skanning i områden 
med sedimentärt berg. I det 
aktuella området, som liknar 
det danska på andra sidan 
Öresund, påträffas kalkberg 
redan på ca 30 meters djup. 

– Sedan händer det inte så 
mycket förrän vi kommer till 
betydligt större djup. Vi satte 
djupgränsen till ca 200 meter, 
berättar Peter.

– Den datamängd vi får här 
motsvarar cirka 100-300 son-
deringar per kvadratkilome-
ter yta, beroende på flyghas-
tigheten och de inställningar 
man har gjort i skanningsut-
rustningen.

Befintliga brunnar  
ger bra vägledning

Helt utan borrning klarar 
man sig dock inte. Skanning-
en ger visserligen en bra bild 
av var saltvattengränsen be-
finner sig och hur bergstruk-
turen under markytan ser ut, 
men inte var grundvattenni-
vån finns.

– Tolkning av resultaten un-
derlättas om det finns bor-
rade brunnar i området och 
då kan man utgå ifrån den la-
gerföljd som man känner till. 
Alternativt kan man borra på 
färre men, utifrån datainsam-
lingssynpunkt, fördelaktigare 
platser.

Med örnblick  
ner till 300 meter 
under markytan

text: Henryk Rozenberg 

Flygskanning pågår! 
Foto: SGU, Lund
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Jakt på bättre vatten
Den helikopterburna skan-
ningsutrustningen har utveck-
lats i Danmark för att för-
bättra möjligheterna att fi nna 
områden lämpliga för borr-
ning efter grundvatten. 

– I Danmark får de fl esta sitt 
vatten främst från grund-
vattentäkter. I många om-
råden är dock kvaliteten på 
vattnet relativt dålig. Dessut-
om råder det brist på vatten. 
Att hitta nya områden med 
gott om bra vatten är alltså 
viktigt för dem vilket tvingat 
fram effektivare sökteknik, 
förklarar Peter.

Danskarna har fram till idag 
fl ygskannat ca 40% av landets 
yta. 

– Där har man nästan ute-
slutande sedimentära bergla-
ger, urberg fi nns i princip 
bara på Bornholm. Mätmeto-
den förutsätter att det fi nns 
skillnader i de olika jord- och 
bergmaterial som fi nns un-
der markytan, för det är det 
som man detekterar, påpekar 
Peter.

Rådata tillgängliga för alla
Klarar man sig då helt utan 
borrning? Frågan är säkert 
befogat med tanke på den 
stora effektiviteten skanning 
från luften erbjuder.

– Nej, inte riktigt. Men istället 
för att göra fl era borrningar 
inom ett större område, kan 
man koncentrera sig på färre 
platser med bättre förutsätt-
ningar, påpekar Peter.

– I Danmark har alla till-
gång till mätdata som förval-
tas av Nationale Geologiske 
Undersøgelser for Danmark 
og Grønland, GEUS. Alla data 
som tas fram av olika företag 
levereras dit och lagras 
i offentliga databaser. På det 

Peter Dahlqvist, statsgeo-
log hos Sveriges geologis-
ka undersökning (SGU), 
brinner för den helikop-
terburna skanningstekni-
ken för att dokumentera 
landets geologi. 
Foto: Henryk Rozenberg.

sättet kan alla parter - borra-
re, konsultbolag, kommuner, 
myndigheter m fl  – dra nytta 
av skanningen och varandras 
data. Som ett exempel på 
hur olika parter kan använda 
samma data till stöd för sina 
ibland motstridiga intressen, 
nämner Peter jordbrukare och 
de miljövårdande myndighe-
terna.

Flygskanning 
ger bättre beslutsunderlag

När man anlägger ett vatten-
skyddsområde där jordbruks-
mark ingår, begränsas ofta 
jordbrukarnas möjligheter 
att använda gödsel, bekämp-
ningsmedel o d. Om skan-
ningen visar att det aktuella 
grundvattenmagasinet fi nns 
under ett kraftigt lerlager, 
fi nns det redan ett relativt bra 
naturligt skydd mot påverkan 
från ytan. Däremot kan det 
visa sig att ett vattenskydds-
område bör inrättas vid ran-
den av lerskiktet. Den sor-
tens kunskap kan vara både 
kostsam och svår att få fram 
genom vanlig undersöknings-
borrning.

– Med fl ygburen skanning 
kan vi få ett mycket bättre be-
slutsunderlag, något som gyn-
nar alla som använder eller 
är beroende av grundvatten, 
det gäller även grundvatten-
beroende ekosystem, påpekar 
Peter.

– Man kan även hitta nya 
grundvattenresurser i relativt 
orörda områden där motsätt-
ningarna är ringa och kanske 
kan fl ytta sina grundvattenut-
tag dit.

Flygningar i Skåne är över 
för denna gång – nu återstår 
det för forskarna att studera 
sina data och lära sig att tolka 
dem. De första resultaten vän-
tas komma till hösten.

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
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En upphandlande enhet kan utesluta anbudsgivare som begått 
”allvarliga fel i yrkesutövningen”. Traditionellt har upphandlare 
motiverat sådan uteslutning med incidenter som konstaterats 
av domstolar eller andra myndigheter. En nyligen avgjord över-
prövning om en markentreprenad öppnar dock upp fältet för 
att även andra omständigheter kan läggas en anbudsgivare  
till last.

J u r i s t e n  h a r  o r d e t

Arbetet gick fel förra gången 
– kan man åka ur upphand-

lingen på grund av det?
text: Per Vestman, Erika Stjärnström /Foyen Advokatfirma

Enligt lagen om offentlig upphandling 
(LOU) ska upphandlande enheter ute-
sluta anbudsgivare som gjort sig skyldig 
till kvalificerade former av ekonomisk 
brottslighet, korruption, bedrägeri eller 
penningtvätt. I dessa fall är det obliga-
toriskt för upphandlaren att utesluta an-
budsgivare. 

Upphandlande enheter har även rätt 
att utesluta anbudsgivare som är i eller 
hotar gå i konkurs, är dömd för brott  
i yrkesutövningen, har gjort sig skyl-
dig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 
inte betalat socialförsäkringsavgifter och 
skatt eller har lämnat oriktiga uppgifter  
i upphandlingen.

Denna artikel behandlar begreppet all-
varligt fel i yrkesutövningen.

Fiffel med debiteringsunderlag  
är ett allvarligt fel

I de fall allvarligt fel i yrkesutövningen 
kommit upp i överprövningar av offent-
liga upphandlingar har misskötsamheten 
ofta sin bakgrund i den aktuelle upp-
handlande enhetens respektive anbuds-
givarens tidigare avtalsrelationer. 

Som exempel på omständigheter som 
i rättspraxis bedömts som allvarliga fel i 
yrkesutövningen – och motiverat utslut-
ning av anbudsgivare – kan nämnas: Ett 
vårdföretag som efter utredning genom 
socialstyrelsen visats ha brustit i utföran-
de av sitt vårduppdrag medförande risk 
för patienters liv och hälsa. 

Ett bussbolag som medgett att de fifflat 
med körsträckor vid skolskjutsar och 
därigenom fått högre ersättning. En in-
samlingsentreprenör av avfall som blivit 

upptaxerade efter att ha använt oriktiga 
fakturor i sin bokföring. 

Gemensamt för dessa mål har varit att 
misskötsamheten varit erkänd av an-
budsgivaren, fastslagen i dom eller 
framkommit genom tillsynsmyndighets 
granskning.   

Misslyckad entreprenad  
kan utgöra grund för uteslutning

En dom från Kammarrätten i Göteborg 
våren 2011 rörde en anläggningsentre-
prenad för Kungälvs kommun. Domen 
togs inte upp till prövning av Högsta 
förvaltningsdomstolen. Kommunen hade 
hävt kontraktet avseende återstående 
arbeten med den ursprunglige marken-
treprenören och handlade nu upp fär-
digställande av samma entreprenad. En-
treprenören, samme som var i tvist med 
kommunen, gav anbud om att få slutföra 
de egna arbetena. Kommunen uteslöt en-
treprenören på grund av allvarligt fel  
i yrkesutövningen med hänvisning till 
den misslyckade entreprenaden. 

En väsentlig skillnad i detta fall jämfört 
med fallen ovan var alltså att frågan om 
entreprenörens misskötsamhet inte var 
prövad utan istället var föremål för en 
civilrättslig tvist om den ursprungliga 
entreprenaden. 

Omständigheterna kring den tidigare 
entreprenaden var sammanfattningsvis 
följande. Kontraktsarbetena skulle ha va-
rit färdigställda den 6 oktober 2006 men 
var den 20 maj 2010 inte färdigställda. 
Kommunen hade delvis hävt avtalet på 
grund av att arbetena inte var kontrakts-

Advokat Per Vestman. 
Foto: Ulrika Mattsson/ Foyen Adv.

Jur. kand. Erika Stjärnström.  
Foto: Ulrika Mattsson/ Foyen Adv.
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Det är vi 
som svarar  

när du  
ringer  

Geotec- 
kontorets  
telefon- 

nummer
075 700 88 20

Johan Larsson 
administratör 

tel. 075 700 88 22

Johan Barth 
verkställande direktör 

tel. 075 700 88 21

 

Vill du hälsa på 
oss? Vårt kontor 
ligger på Väster-
gatan 11 i Lund 

– några minuters 
promenad från 

Centralstationen.

enligt utförda och behövde 
göras om samt meddelat att 
man avsåg åtgärda återståen-
de besiktningsanmärkningar 
på entreprenörens bekostnad. 

Fel i utförandet  
kommunens argument

Kommunen anförde att en-
treprenören i den pågående 
tvisten om entreprenaden inte 
ifrågasatt kommunens rätt 
till hävning utan gjort gäl-
lande att de krav kommunen 
framställt var preskriberade. 
Kommunen förde bevisning 
om fel i utförandet av entre-
prenaden.  

Förvaltningsrätten gav kom-
munen rätt. Domen fastställ-
des utan några tillägg till mo-
tiveringen av Kammarrätten. 

Rätten anförde först att ute-
slutningsmöjligheten i LOU 
skulle tillämpas restriktivt 
med hänsyn till de konse-
kvenser tillämpningen får för 
anbudsgivaren. Sedan konsta-
terades att ett avtalsbrott kan 
vara ett allvarligt fel i yrkes-
utövningen, liksom yrkesfusk 
och lagbrott även utan att en 
dom hade meddelats. Förvalt-
ningsrätten ansåg att den av 
kommunen ingivna bevis-
ningen gav stöd för att entre-
prenören brustit i sina åtagan-
den mot kommunen och att 
fel i yrkesutövningen förelåg 
genom detta. 

Vad gäller huruvida dessa fel 
även var att anse som allvar-
liga fäste Förvaltningsrätten 
betydelse vid a) att antalet 
kvarstående anmärkning-
ar var väldigt många, b) att 
mycket lång tid förflutit sedan 
entreprenaden skulle ha varit 
slutförd, samt c) att kommu-
nen hävt avtalet och behövt 
upphandla annan entreprenör 
för att färdigställa entrepre-
naden. 

Högre beviskrav  
i civilrättslig process

Det som är särskilt intres-
sant med kammarrättens dom 
är att kammarrätten tillåter 
sig göra en egen och relativt 
skönsmässig prövning av om-
ständigheter som inte är med-
givna av entreprenören. Frå-
gan om ansvaret för fel och 
förseningar i den ursprung-
liga entreprenaden prövas 
dessutom i den tvist som allt-
jämt pågår mellan kommunen 
och entreprenören. 

För att kommunen ska få rätt 
i den civilrättsliga tvisten 
ställs högre beviskrav i fråga 
om underlag för entreprenö-
rens ansvar än vad som be-
hövdes i Kammarrätten. 

Man ska även beakta att 
det är stor skillnad på de för-
valtningsrättsliga respektive 
civilrättsliga processformen. 
Den förstnämnda är enbart 
skriftlig och utan förhör av 
vittnen och sakkunniga, nå-
got som regelmässigt sker i 
en civilrättslig tvist av denna 
karaktär. Förvaltningsrätten 
har med andra ord haft ett re-
lativt tunt underlag för att dra 
de slutsatser man gjort om 
entreprenörens agerande.

 
En märklig situation kan 
även uppkomma om kommu-
nen förlorar den civilrättsliga 
tvisten. Då kan det på goda 
grunder sägas att det inte alls 
var visat att entreprenören 
gjort sig skyldig till sådana 
allvarliga fel som behövs för 
uteslutning från upphand-
lingen.

Domen får betraktas som en 
utveckling av rättspraxis på 
området och öppnar möjlig-
heter för upphandlande enhe-
ter att utesluta anbudsgivare 
på grund av strul i tidigare 
projekt. Låt vara att omstän-

digheterna i målet angående 
Kungälvs kommun förefaller 
relativ graverande för entre-
prenören. Samtidigt ska man 
ha i minnet att domstolarna 
i målet gör en väldigt sköns-
mässig prövning av omstän-
digheterna. 

Hänvisning till andra  
beställares entreprenader

Det finns inte något som 
utesluter att upphandlande 
myndigheter som skäl för att 
utesluta anbudsgivare hänvi-
sar till tidigare entreprenader 
för andra beställare än den 
nu upphandlande myndighe-
ten i fråga. 

En upphandlande myndighet 
kan hänvisa till entreprenader 
utförda för såväl andra offent-
liga som privata beställare. 
Detta skulle kunna få som 
konsekvens att en anbudsgi-
vare, vars verksamhet uteslu-
tande vänder sig mot offent-
liga beställare, på grund av 
en tvist i en tidigare entrepre-
nad helt utestängs från alla 
upphandlingar med hänvis-
ning till omständigheterna i 
den pågående tvisten. Denne 
anbudsgivare har visserligen 
möjlighet att få upphandling-
arna överprövade och Förvalt-
ningsrätten har i Kungälvs-
målet uttalat att möjligheten 
att utesluta anbudsgivare med 
hänvisning till allvarligt fel 
i yrkesutövningen ska till-
lämpas restriktivt. Men icke 
desto mindre får det ses som 
ett rättssäkerhetsproblem att 
upphandlande myndigheter 
och förvaltningsdomstolar ges 
möjlighet att i upphandlingar 
göra förhandsbedömningar 
om entreprenörens handlande 
i tidigare projekt innan tvister 
om saken slutligen avgjorts. 

Risk för missbruk  
av uteslutningsmöjlighet

Situationen blir givetvis ännu 
mer delikat då det är en part  
i en pågående tvist som i 
egenskap av upphandlande 
enhet ges möjlighet att uteslu-
ta den anbudsgivare man har 
som motpart i tvisten. 

Möjligheten att utesluta en 
aktör man har en infekterad 
relation till riskerar givetvis 
att bli allt för lockande utan 
att överväga om man objek-
tivt sett har skäl för att uteslu-
ta en sådan anbudsgivare.
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Qmatec Air Compressor  

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
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Mincons borr-
hammare för 
styrd borrning 
i berg fi nns 
i stolekarna 
HDD 40, HDD 
50, HDD 60,  
HDD 70 och 
HDD 80.

Besök oss på årets MaskinExpo, monter 104!
�������������������������������������������������
���������������������������������������������
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För gratis mässbiljett, ring 0122-154 80!

MaskinExpo 2012
24-26 maj, STOXA
Stockholm Outdoor 

Exhibition
10 min. från Arlanda 

mincon_1_2012.indd   1 2012-02-24   08:14:46



��������������������� ���������������������� ���������

�����������
��
�������������
�������������������������������

�������������
��������
�������������
����������������

�������������
�������
�������������
�����������������

����������������
��������������
����������������
���������������
�

����������������
���������������
�������������
���������������

Mincon Sweden AB
Box 2084
612 02 Finspång

���������������������������������������
�������������������������������������

www.mincon.nu

���������������
�����������
�������������
���������������

Qmatec Air Compressor  
������������������������
����������������������

Nemek 407TS 
�����������
��������������������������
���������������

Qmatec Air Compressor  

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

���

Mincons borr-
hammare för 
styrd borrning 
i berg fi nns 
i stolekarna 
HDD 40, HDD 
50, HDD 60,  
HDD 70 och 
HDD 80.

Besök oss på årets MaskinExpo, monter 104!
�������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
För gratis mässbiljett, ring 0122-154 80!

MaskinExpo 2012
24-26 maj, STOXA
Stockholm Outdoor 

Exhibition
10 min. från Arlanda 

mincon_1_2012.indd   1 2012-02-24   08:14:46



20 

planerat borrhål
verkligt borrhål

Avvikelsemätning 
av borrhål  

– vad står till buds?
text: Anders Olsson / Drillex

Alla borrhål är mer eller mindre ”krokiga” 
det vill säga de avviker från den planerade 
borrhålsbanan. Hur mycket de avviker be-
ror på geologiska förhållanden, den borr-
teknik och de borrverktyg som användes 
samt borrarens erfarenhet. 

En 200 meter djup energibrunn borrad 
med DTH-hammare kan mycket väl avvika 
30 meter eller mer i någon riktning. Ett 800 
meter djupt prospekteringshål borrat med 
diamantborrning kan utan vidare avvika 

När borraren, geologen eller 
bergmekanikern ”sätter ut” 
ett borrhål så ger han detta 
en riktning och en lutning 
samt en startposition. 

Borrhålets grunddata
Borrhålets riktning, A i figu-
ren intill, är vinkeln mellan 
jordens magnetiska eller geo-
grafiska nordpol och borrhå-
lets horisontala projektion. 
Vinkeln mäts vanligen i gra-
der. Ett helt vertikalt borrhål 
har ingen riktning.

Borrhålets lutning, D, är vin-
keln mellan horisontalplanet 
och borrhålet. Denna vinkel 
mäts vanligen i grader. Ett 
horisontellt borrhål har lut-
ningen 0 grader. Ett nedåtrik-
tat vertikalt borrhål lutar ±90 
grader beroende på den stan-
dard som användes. 

 Den planerade borrhålsba-
nan är helt enkelt en förläng-
ning av borrhålets planerade 
lutning och riktning. Borr-
kronan följer av olika anled-
ningar sällan eller aldrig den 
planerade borrhålsbanan utan 

den avviker mer eller mindre 
från denna och vi får då den 
verkliga borrhålsbanan. Av-
vikningen är naturligtvis inte 
önskvärd men i praktiken 
omöjligt att helt undvika.

Tidig teknik  
för avvikelsemätning

Det är egentligen bara under 
de senaste cirka 30 åren som 
det har funnits instrument 
för borrhålsmätning som är 
någotsånär enkla att hantera 
och som ger en hög preci-
sion. Tidigare har det enbart 
funnits enkla mekaniska och 
fotometriska instrument som 
var tidsödande och komplice-
rade att använda och som inte 
gav helt tillförlitliga resultat. 

Som exempel kan nämnas 
glasröret innehållande 4% flu-
orvätesyra som endast kunde 
mäta borrhålets lutning vid 
en enstaka mätpunkt (en så 
kallad inclinometer). Den me-
kaniska s.k. Tropari-kompas-
sen kunde mäta lutning och 
riktning vid en mätpunkt i 
borrhålet (s.k. single shot-
mätning), medan ett fotome-

100 meter eller mer. Därmed inte sagt att 
alla borrhål avviker så kraftigt men även  
en liten avvikning kan ställa till bekym-
mer. 

Frågeställningarna kring borrhålens rak-
het och när det är meningsfullt att mäta 
denna är många. Oavsett sammanhanget 
är det emellertid viktigt att känna till vad 
dagens mätteknik har att erbjuda en bor-
rare som vill kontrollera sina brunnar.

Illustr.: Anders Olsson / Drillex. 
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Fortsättning på nästa sida

Resultaten från avvikelsemätningen kan presenteras i tabellform där mätdata från varje 
enskild mätstation anges i klartext. 

Vad visar instrumenten?
Station: 
Visar mätstationerna längst med den verkliga borrhålsbanan. Avståndet 
mellan mätstationerna kan väljas och i det här fallet är avståndet 12 meter. 
Borrhålets längd är 60 meter.

Dip och Azimuth: 
Visar borrhålets lutning respektive riktning.

Easting och Northing: 
Anger koordinaterna på Öst-Väst axeln respektive Nord-Syd axeln. 

Elevation: 
Anger borrhålets djup räknat vinkelrät från horisontalplanet. Enheten är 
meter.

UpDown: 
Visar den verkliga borrhålsbanan i förhållande till den planerade borrhålsba-
nan. På detta instrument anger positiva värden att den verkliga borrhålsbanan 
ligger ovanför den beräknade borrhålsbanan och negativa värden anger att 
den ligger under. Enheten är meter.

LeftRight: 
Visar den verkliga borrhålsbanan i förhållande till den planerade borrhålsba-
nan. På detta instrument anger positiva värden att den verkliga borrhålsbanan 
har avvikit till höger om den planerade borrhålsbanan och negativa värden 
anger att den avvikit till vänster. Enheten är meter.

Borrhålet har startats i riktning 120,00 grader och i botten har borrhålet 
en riktning av 123.89 grader. Borrhålet har således avvikit 3,89 grader mot 
söder.

Borrhålet har startats i en lutning av 66,14 grader. I botten har borrhålet 
en lutning av 64,34 grader. Således har borrhålet flackat 1,8 grader.

I botten har borrhålet avvikit 0,95 meter uppåt och 0,85 till höger i förhål-
lande till den planerade borrhålsbanan.

kaniskt instrument, det s.k. Eastman-
instrumentet, kunde mäta lutning och 
riktning vid flera mätpunkter (s k multi-
shot-mätning) längst med borrhålet.

Elektroniken  
revolutionerar mätinstrumenten

Under 1980 talet utvecklades nya små 
och robusta (s.k. solid state) elektronik-
komponenter till överkomligt pris vilka 
blev grunden till de digitala elektroniska 
instrument för borrhålsmätning som all-
mänt används inom borrindustrin idag.

De elektroniska komponenterna ut-
nyttjar antingen jordens magnetfält eller 
jordens gravitationsfält för att orientera 
sig i bergmassan. Komponenterna mä-
ter borrhålets lutning och riktning vid 
varje mätstation längst med den verkliga 
borrhålsbanan. Dessa värden används 
sedan av en dator för att beräkna varje 
mätstations koordinater samt eventuella 
avvikelsen från den planerade borrhåls-
banan. 

Vad består mätisntrumentet av?
För att mäta lutningen används vanligen 
accelerometrar och för att mäta riktning-
en användes magnetometrar eller någon 
typ av gyro. Det finns även instrument 
som mäter riktningsförändringen mellan 
mätstationerna med optik eller med tråd-
töjningsgivare.
 
Ett komplett mätinstrument för avvikel-
semätning består av själva instrumentet, 
en handhållen dator med programvara 
samt s.k. ”running gears” vilket är de rör 
och kopplingar som behövs för skyd-
da instrumentet i borrhålet och för att 
koppla instrumentet till ett spel eller till 
borrören.

Principerna för avvikelsemätning
Tillvägagångssättet vid mätning är snar-
likt oavsett vilken typ av instrument som 
användes. Instrumentet flyttas mellan 

mätstationerna i borrhålet med hjälp av 
en vinsch eller med hjälp av borrören. 
Instrumentet hålls stilla vid mätstationer-
na under den tid som behövs för att mät-
ningen, vanligtvis 10-15 sekunder. 

Avståndet mellan mätstationerna väljs 
med hänsyn till hur noggrant resultat 
som krävs - ju kortare avstånd mellan 
mätstationerna desto noggrannare mät-
resultat.

Man skiljer mellan singelshot-mätning 
och multishot-mätning. Om man nöjer 
sig med att enbart ta reda på var botten 
av borrhålet befinner sig så är det möj-

ligt att fira ner instrumentet till botten 
direkt och ta en mätning. Denna metod 
kallas för singleshot-mätning. Om man 
däremot vill veta hela borrhålets tredi-
mensionella läge måste man mäta vid 
flera stationer längs med borrhålet.

Det är viktigt att vara noggrann vid mät-
ningar. Mätresultatens exakthet är direkt 
beroende av precisionen vid handhavan-
det. Det är också en fördel om man mä-
ter i två riktningar, d.v.s. in i borrhålet 
och ut ur borrhålet.

Anders Olsson. 
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påpekas att så snart som det 
vertikala borrhålet avviker ca. 
5 grader från lodlinjen så får 
det en riktning. Instrumentet 
registerar då såväl lutnings-
som riktningsvärden i den ak-
tuella mätpunkten.
Ett magnetiskt instrument 
behöver inte centraliseras i 
borrhålet. Det räcker med att 
instrumentet vilar mot borr-
hålets liggsida.

Ett magnetiskt instrument är 
passande för mätning av de 
flesta energibrunnar. Det är 
förhållandevis billigt och det 
är enkelt att lära sig att han-
tera. Vikten är vanligtvis ca. 5 
kg och längden ca. 1 meter.

Mätning  
med gyro-instrument

Ett gyro är ett relativt in-
strument, d.v.s. det använder 
resultaten från föregående 
mätpunkt för att beräkna 
borrhålets lutning och rikt-
ning vid den aktuella mät-
punkten. Det är således 
viktigt att gyrot matas med 
noggranna och korrekta start-
värden. Instrumentet mäter 
borrhålets lutning när det är 
stillastående vid en mätsta-
tion och borrhålets riktning 
när det förflyttas mellan mät-
stationerna.
 
Ett gyro-instrument använder 
accelerometrar för att mäta 
lutningen och ett gyro för att 
mäta riktningen av borrhålet. 
Gyrot kan vara ett roterande 
gyro eller ett vibrerande gyro. 

Ett gyro-instrument påverkas 
inte av magnetiska störningar. 
Det kan användas för mät-
ningar inuti borrör och foder-
rör samt klarar mätning av 
vertikala borrhål. 

Roterande gyro
Ett roterande gyro innehål-
ler ett balanserat hjul mon-
terat på ett sådant sätt att 
det kan röra sig fritt i alla 
riktningar. När hjulet tvingas 
att rotera strävar det efter att 
upprätthålla sin riktning och 
att motstå alla ändringar av 
sin orientering. Ett roterande 
gyro kan vara ”Nord-sökan-
de” vilket innebär att det strä-
var efter att ställa in sig mot 
jordens geografiska nordpol. 

Vibrerande gyro
I ett vibrerande gyro finns 
inget roterande hjul - gyro-
effekten uppnås genom ett 
objekt som tvingas att vibrera 
med en hög frekvens. Om det 

...forts. från föregående sida

När instrumentet kommer 
upp till markytan, kopplas 
det till en dator och samtliga 
mätdata laddas ner. Datorn 
kan sedan bearbeta mätdata 
och presentera ett mätresul-
tat. Mätresultaten kan anting-
en fås i tabellform eller som 
en ritning av borrhålet i olika 
projektioner. Instrument för 
mätning av borrhålsavvikelse 
kan grovt indelas i:

• Magnetiska instrument
• Gyro-instrument
• Övriga instrument

Vad mäter man?
Magnetometrarna mäter styr-
kan och lutningen av det 
magnetiska fältet runt instru-
mentet. Så länge instrumen-
tet endast omges av jordens 
naturliga magnetfält så visar 
magnetometern således rikt-
ningen till jordens magnetis-
ka nordpol. Denna skiljer sig 
dock från jordens geografiska 
nordpol. Skillnaden kallas 
missvisning och denna finns 
angiven på kartor och sjökort.

Störningar
Om det finns någon lokal 
magnetisk störning i närhe-
ten av instrumentet, påverkas 
magnetometrarna av denna 
och visar då felaktiga rikt-
ningsvärden. En sådan mag-
netisk störningskälla kan vara 
magnetiska bergarter som 
t.ex. magnetit, en strömföran-
de kabel i marken eller något 
metallföremål i närheten. 

Det är således inte möjligt 
att använda ett magnetiskt in-
strument för mätningar inuti 
ett borrör eller inuti ett foder-
rör av stål.

Tillvägagångssättet
Innan man börjar mäta med 
ett magnetiskt instrument 
skall man låta instrumentet 
registrera det ”normala” lo-
kala magnetfältets styrka och 
lutning. Detta kan de flesta 
magnetiska instrument göra. 
Man måste då placera instru-
mentet på en plats i närheten 
av borrhålet där man är säker 
på att det inte finns några 
magnetiska störningskällor. 

När det ”normala” lokala 
magnetiska fältets styrka och 
lutning har registrerats som 
referensvärden kan instru-
mentet jämföra den uppmätta 
magnetiska fältstyrkan och 
riktningen (vid varje mätsta-
tion) med dessa referensvär-
den. Oväntade avvikelser från 
referensvärdena (utanför ett 
visst fastställt intervall) resul-
terar i en varning att mätning-
en troligtvis är störd.

För- och nackdelar
Magnetiska instrument är 
inte avsedda för helt verti-
kala borrhål. Dock skall det 

När gyrosonden kommer upp 
ur borrhålet kommunicerar den 
med en fältdator via bluetooth. 
Alla mätdata bearbetas snabbt  
och är  omedelbart tillgängliga 
på borrplatsen. Foto: Imdex Ltd.

Magnetiska instrument
De magnetiska instrumenten 
är s.k. absoluta instrument, 
vilket betyder att de mäter 
borrhålets lutning och rikt-
ning i varje mätpunkt utan  
att ta med resultaten från fö-
regående mätpunkter i beräk-
ningarna.

Magnetiska instrument använ-
der magnetometrar för mät-
ning riktningen av ett borrhål 
och accelerometrar för att 
mäta lutningen.

Magnetiskt instrument för avvikelsemätning 
av borrhål. Foto: Imdex Ltd.
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vibrerande objektet roteras 
strävar det efter att bibehål-
la sin ursprungliga riktning 
och orientering. Ett vibreran-
de gyro kan tillverkas med 
MEMS-teknik (MEMS uttyds 
mikro elektriska mekaniska 
system). Tack vare denna tek-
nik, kan gyrot göras litet och 
robust. 

Fördelar
Ett vibrerande gyro är inte 
Nord-sökande, dock kan det 
kompletteras med ett s.k. APS 
(Azimuth Pointing System) för 
exakt inställning av startrikt-
ningen.

Ett gyro behöver inte, med 
ett undantag, centraliseras i 
borrhålet. Det räcker med att 
instrumentet vilar mot borr-
hålets liggsida. Undantaget är 
vid mätning av vertikala hål, 
då måste instrumentet centra-
liseras noggrant.

Gyro-instrument lämpar sig 
väl för avvikelsemätning av 
energibrunnar. Dock är det 
betydligt dyrare än ett mag-
netiskt instrument. 

Övriga instrument
Hit räknar vi instrument som 
mäter borrhålets riktning med 
hjälp av långa flexibla rör som 
följer borrhålets krökning och 
registrerar denna med optik 
eller med trådtöjningsgivare. 
Även dessa instrument an-
vänder accelerometrar för att 
mäta borrhålets lutning. 

Instrumenten påverkas inte 
av magnetismen och kan där-
för användas inne i borrör 
och foderrör. 

Optiska instrument
Ett optiskt instrument består 
av en kamerasond och fyra 
flexibla reflektorrör. Kamera-
sonden som är helt tät inne-
håller, förutom en kamera, 
även all elektronik samt LED-
lampor. 

Två reflektorringar är monte-
rade inuti reflektorrören på 3 
respektive 6 meters avstånd 
från kamerans lins. Instru-
mentets totala längd är ca. 7 
meter. Med ett optiskt instru-
ment måste avståndet mellan 
mätstationerna i borrhålet all-
tid vara 3 meter.

De flexibla reflektorrören 
följer krökningen av borr-
hålet och reflektorringarna 
förskjuts i förhållande till var-
andra. 

Vid varje mätstation tar ka-
meran med hjälp av LED-be-
lysningen en bild av reflek-
torringarna. Dessa bilder 
används sedan av en dator för 
att beräkna borrhålets rikt-
ning vid mätstationerna.

Instrumentet använder ac-
celerometrar för beräkning av 
borrhålets lutning.

Felkällor
Det är mycket viktigt att det 
optiska instrumentet centra-
liseras ordentligt i borrhålet, 
annars kan man få helt felak-
tiga mätvärden. 

Om avståndet mellan instru-
mentet och borrhålsväggen, 
eller borrörsväggen, är för 
stort så kommer instrumentet 
inte att exakt följa borrhålets 
krökning och resultatet blir 
att borrhålet verkar rakare 
än vad det är. Om avståndet, 
å andra sidan, är för litet så 
finns det risk för att verktyget 
fastnar.

Optiska instrument kan an-
vändas för avvikelsemätning 
av energibrunnar. Dock är 
instrumenten förhållandevis 
långa och kan därför tyckas 
vara något otympliga jämfört 
med ett magnetiskt instru-
ment eller ett gyro. Ett optiskt 
instrument är också betydligt 
dyrare än ett magnetiskt in-
strument.

Vad passar bäst?
Vid mätning av öppna borrhål 
(borrhål som inte är beklädda 
med foderrör av stål) i berg-
massor där det inte förelig-
ger någon risk för magnetiska 
störningar så är ett magne-
tiskt instrument den enklaste 
och billigaste metoden.

Vid mätning inuti foderrör 
av stål eller inuti borrör och 
vid mätning av öppna borrhål 
i bergmassor där man kan 
misstänka magnetiska stör-
ningar, är ett gyro- eller ett 
optiskt instrument att föredra.

Gyrot är något dyrare än ett 
optiskt instrument, men är å 
andra sidan kortare och lätt-
tare och därmed enklare att 
hantera. Gyrot kan även an-
vändas i helt vertikala borr-
hål. Ett optiskt instrument 
måste centraliseras noggrant 
i borrhålet. Ett gyro behöver 
inte centraliseras i ett vink-
lat borrhål. Det räcker med 
att gyrot vilar mot borrhålets 
liggsida.

Tillvägagångssättet vid 
mätning av borrhåls- 
avvikelse med hjälp av 
ett vibrationsgyroinstru-
ment. 
Illustr.: Imdex Ltd.

Små och robusta elek-
troniska komponenter 
ingår i moderna instru-
ment för avvikelsemät-
ning av borrhål. 
Foto: Imdex Ltd.

Reflektorringarna i ett 
optiskt instrument, så-
som de ses av kameran. 
Ur förskjutningen mellan 
de inre färgade ringarna 
och de röda riktningspi-
larna kan borrhålsavvi-
kelsen räknas fram.  
Illustr.: Henryk Rozen-
berg efter Imdex Ltd.



24 

www.smthyr.sewww.smtsweden.com

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

Det här
häftet bör du ha 
– minst ett exem-
plar på varje rigg! 
Beställ redan idag!

Borrningssäkerhet

En guide för säkrare borrning i jord och berg

www.fab.w.se

Har du blivit uppringd 
av ivriga säljare som erbju-
der dig att avsluta ett avtal 
du aldrig ingått? Bedragarna 
hänvisar till de nya tjänsterna 
som bl a erbjuds av Google.

Se upp – bedragarna är 
många och byter ständigt 
namn. 

Det vanliga tillvägagångs-
sättet är att få dig att säga ”ja” 
till någon form av avtal. Sam-
talet spelas in och används 
sedan som ”bevis” när man 
pressar offret på pengar. 

Svensk Handel har en 
ständigt uppdaterad lista över 
blufföretagen – besök regel-
bundet webbplatsen www.
svenskhandel.se/varnings-
listan. 

Misstänker du ett bedräge-
risamtal och har du datorn 
igång, surfa snabbt till webb-
platsen och kontrollera det 
uppringande företaget. Finns 

Låt dig 
inte luras!

inte företaget med på listan 
så är det givetvis inte någon 
garanti för att uppringaren 
har ärliga avsikter. Det fi nns 
även en app för smarta telefo-
ner att ladda ner från webb-
platsen.

Det förekommer också att 
bedragarna kapar erkända 
och seriösa företags namn för 
att lura dig. Enklast är att var-
ken säga ”ja” eller ”nej” under 
samtalets gång – påpeka att 
du inte gör upp några avtal 
per telefon och be att få ett 
skriftligt underlag först. God-
känn inget i förväg!

Svensk Handel uppskattar att 
bedragarna får in ca 1.2 mil-
jarder kronor årligen – pengar 
som säkert kan göra mycket 
nytta om de stannar i småfö-
retagarnas fi ckor.

Misstänker du ett bedrägeri-
försök, anmäl det till Svensk 
Handel snarast möjligt.

I  ko r t h e t

Från och med 1 januari 
2012 gäller nya byggregler 
med skärpta krav på bygg-
naders energianvändning. 

Europeiska Unionens (EU) 
mål är att alla medlemslän-
der ska ha ”nära noll i en-
ergiförbrukning” som krav 
på nybyggda hus år 2020. 
Samma energiförbruknings-
krav tillämpas på hus som 
genomgår större renovering.

För klimatzon 1 (norra 
Sverige) krävs det att energi-
förbrukningen får maximalt 
vara 130 kilowattimmar per 
kvadratmeter och år.

Skärpta krav på 
energianvändning 

I klimatzon 2 (mellersta 
Svrige) har gränsvärdet 
satts till 110 kWh/år och 
kvadradmeter, medan i zon 
3 gäller 90 kWh/år och 
kvad-ratmeter.

Gränsvärdena gäller 
uppvärmning, varmvatten 
och eldrift av pumpar och 
aggregat i nya och ombygg-
da hus. Både småhus och 
fl erfamiljshus – som inte 
värms upp med el – omfat-
tas av reglerna.

Flera remissintanser, 
bl a Energimyndigheten, 
och forskare har tidigare 
kritiserat Boverket för att 
de nya gränsvärdena är 
alldels för högt satta. 

Kritikerna av de nya 
gränsvärdena påpekar att 
de stegvisa kravskärpning-
arna är alldelse för små för 
att Sverige ska kunna nå 
energiförbrukningsmålet 
i tid - ett gränsvärde på 70 
kWh/kvm och år sägs vara 
helt realistiskt att nå med 
dagens teknik.

Illustration: Boverket
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inte företaget med på listan 
så är det givetvis inte någon 
garanti för att uppringaren 
har ärliga avsikter. Det finns 
även en app för smarta telefo-
ner att ladda ner från webb-
platsen.

Det förekommer också att 
bedragarna kapar erkända 
och seriösa företags namn för 
att lura dig. Enklast är att var-
ken säga ”ja” eller ”nej” under 
samtalets gång – påpeka att 
du inte gör upp några avtal 
per telefon och be att få ett 
skriftligt underlag först. God-
känn inget i förväg!

Svensk Handel uppskattar att 
bedragarna får in ca 1.2 mil-
jarder kronor årligen – pengar 
som säkert kan göra mycket 
nytta om de stannar i småfö-
retagarnas fickor.

Misstänker du ett bedrägeri-
försök, anmäl det till Svensk 
Handel snarast möjligt.

Vatten till folket
Vatten, energi och kyla är Geotecs signum. Utöver den egna informa-
tionsverksamheten har man nu i några år aktivt stött och deltagit  
i forskningsprojekt som berör branschens verksamhet. I år har Geotec 
utvidgat sin stödverksamhet till att omfatta även vattenförsörjning  
i u-läder. 

Årets bidrag går till Water and Sanitation Support (WASSUP, www.
wassup.se) och WaterAid (www.wateraid.se). 

WASSUP är, trots det engelska namnet, en helsvensk ideell förening, 
medan WaterAid är en multinationell hjälporganisation.

der i Afrika, Asien och Oceanien som 
man arbetar i. De övriga 150 arbe-
tar på organisationens huvudkontor i 
London och runtom i Storbritannien. 
WaterAid UK omsätter över en halv 
miljard kronor om året. 

Globalt arbetar WaterAid med 
regeringar, myndigheter, organisatio-
ner och lokala samhällen för att för  
att lösa problem som bottnar i bristen 
på vatten, sanitet och hygien. Man 
arbetar på lokal nivå med utveckling 
av infrastruktur och framtagning av 
tekniska lösningar som gör att rent 
vatten och sanitära installationer blir 
tillgängliga även för de fattigaste.
Verksamheten bekostas helt av insam-
lade medel och anslag – hjälpprojek-
ten drivs av volontärer. 

WaterAid Sverige grundades i juni 
2009 - man arbetar med opinionsbild-
ning och konkreta biståndsprojekt 
i Bangladesh och Mali. Organisatio-
nen har beviljats 90-konto av Svensk 
Insamlingskontroll och är medlem i 
Frivilligorganisationernas Insamlings-
råd, FRII.

Liten men effektiv organisation
WASSUP (Water and Sanitation Sup-
port) är en fristående ideell förening 
bildad av anställda på konsultföreta-
get Tyréns. Föreningen är öppen för 
alla intresserade, dock endast de som 
arbetar, eller har arbetat, på Tyréns 
har rösträtt. Såväl privatpersoner som 
företag kan bli stödjande medlemmar.

Syftet med föreningen är att sam-
la in pengar för att stödja utomståen-
de projekt som ger konkreta resultat 
i form av rent dricksvatten, förbättrad 
grundvattensituation och funktionella 
ekologiska sanitetsanläggningar. 

Medlemmar som är anställda hos Ty-
réns skänker 50 kr från månadslönen 
medan konsultbolaget lägger till ett 
lika stort belopp. Insamlade medel 
går oavkortat till finansiering av valda 
projekt. 

Företag och organisationer är 
välkomna att bli stödjande medlem-
mar, vilket kostar 10000 kr per år  
– i år har Geotec blivit ett av dem.

text: Henryk Rozenberg 

WASSUP finansie-
rade denna brunn  
i Zaraf, några mil  
från Tchads huvud-
stad N’Djamena.  
Foto: WASSUP.

Multinationell organisation
WaterAid bildades för drygt 30 år  
sedan i Storbritannien, när den brit-
tiska regeringens Water Council kallat 
samman vattenindustrin för att disku-

tera landets stöd till det av FN utlysta 
årtiondet för dricksvatten och sanitet 
1981-1991. Resultatet blev bildande av 
det icke-statliga WaterAid. De första 
hjälpprojekten genomfördes i Zambia 

och Sri Lanka.

Organisationen 
drivs av såväl pri-
vata som offentliga 
vattenbolag och de-
ras anställda. 
WaterAid-konceptet 
spreds även utanför 
England och idag 
finns det ytterligare 
tre organisationer  
i världen: WaterAid 
Sverige, WaterAid 
Australien och Wa-
terAid Amerika.

Det engelska Wa-
terAid UK, som 
fungerar som hu-
vudorganisation, 
har 550 anställda 
varav 400 i fält i 
något av de 27 län-



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

Marknadens 
mest underhållsfria!

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

www.mnvsverige.se 

Marknadens 
lägsta 

driftkostnad!
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I  ko r t h e t

Jörgen Johansson har utsetts  
till ny VD för Styrud Ingenjörsfirma.

Jörgen har en gedigen bakgrund från 
anläggningsbranschen, bl.a. över 20 år 
hos NCC och 8 år hos PEAB.

– Ett av mina övergripande mål som 
VD är att bygga en ändamålsenlig or-
ganisation och skapa en plattform för 
fortsatt tillväxt, säger Jörgen som full 
av energi redan avverkat sin första in-
tensiva dag på det nya jobbet.

Styrud-koncernens nuvarande 
VD, Kerstin Jansson, är kvar i organi-
sationen och som nytillträdd HR-chef 
satsar hon nu all energi på personal-
frågor. 

– Styrud har vuxit kraftigt de senaste 
åren och nu tar vi ett samlat grepp om 
alla de viktiga frågor som rör vår per-
sonal, säger Kerstin. 
Kerstin siktar på att göra Styrud till 
branschens mest attraktiva arbetsgi-
vare. 

Styruds ledande ställning inom 
schaktfri ledningsbyggnad gör att man 
har mycket att göra när alltfler kom-
muner satsa på att säkra sina VA- och 
elnät mot stormskador. 

Geoenergianläggningar och pro-
spekteringsborrning är andra markna-
der där koncernen går starkt framåt.
I Sverige har Styrud-koncernen kontor 
på 12 platser - från Kiruna i norr till 
Malmö i söder.

[Styrud]

VD-byte 
hos Styrud

På nya poster  
hos Atlas Copco
Adam Airosto har utsetts till VD 
för Atlas Copco Construction Technique 
Scandinavia.

Adam Airosto är utbildad civilingen-
jör inom väg och vatten från Chalmers 
Tekniska Högskola. Han påbörjade sin 
yrkesbana hos Atlas Copco som försälj-
ningsingenjör år 2000. 

Adam har sedan dess haft ett flertal posi-
tioner inom koncernen som bland annat 
marknadschef och senast som verkstäl-
lande direktör för Atlas Copco Compres-
sor AB. Tidigare har han bland annat 
arbetat som platschef på NCC.
Adam påbörjade sin nya tjänst den 1 ok-
tober 2011. 

Atlas Copco Construction Technique 
Scandinavia är ett nybildat säljbolag och 
ansvarar för försäljning och service av 
Atlas Copcos portabla kompressorer och 
generatorer, pumpar, betongutrustning, 
demoleringsutrustning, handhållen ut-
rustning för packning och borrning samt 
Dynapacs sortiment för vägentreprenad. Övrig borrutrustning av gene-

rellt intresse för borrningsföretagen 
(sänkborrhammare och kronor, jordborr-
ningssystem) marknadsförs av Atlas Cop-
co Mining and Rock Excavation Tech- 
nique Sweden. Till VD för denna divi-
sion har utsetts Bo-Göran Johansson.

Bo-Göran kommer närmast från upp-
draget som marknadschef för Atlas Cop-
co Surface Drilling Equipment i Örebro 
och har 15 års erfarenhet från Atlas Cop-
cos ovan- och underjordsapplikationer. 
Innan Bo-Göran började på Atlas Copco 
verkade han som systemingenjör på ABB 
STAL. Han har en kandidatexamen i ma-
skinteknik från Örebro universitet.

Bo-Göran påbörjade sin nya tjänst den  
1 november 2011. Hans företrädare, 
Markku Teräsvasara, går vidare inom At-
las Copco-gruppen som divisionschef för 
Atlas Copco Surface Drilling Equipment.

Atlas Copco Mining and Rock Ex-
cavation Technique Sweden är ett nybil-
dat säljbolag och ansvarar för försäljning 
och service av bl. a. Atlas Copcos berg-
borrverktyg, bergborraggregat för gruv- 
och anläggningsarbeten, utrustning för 
mark-/bergförstärkning och injekterings-
utrustning.

[Atlas Copco]

Adam Airosto

Bo-Göran Johansson

Har du bytt adress? Berätta det 
för dina vänner och givtvis  

även för oss, annars kan  
inte Borrsvängen hitta rätt!
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Bergvärme klarar sig bäst 
trots fallande marknad

Försäljningen av värmepumpar 
minskade under det fjärde kvartalet 
2011. Trenden med minskad försäljning 
av luft-vattenvärmepumpar håller i sig. 
Under fjärde kvartalet minskade försälj-
ningen inom detta produktsegment med 
35 %. På helårsbasis var minskningen 32 
% jämfört med 2010. 

Luft-luftvärmepumparna har un-
der året minskat med 24 % (-30 %, Q4). 
Försäljningen av frånluftvärmepumpar 
har påverkats negativt av låg nyproduk-
tion av småhus och har under året mins-
kat antalet sålda värmepumpar med 9 % 
(-14 %, Q4). 

Totalt, inräknat alla typer av värmepum-
par så minskade marknaden med 25 % 
under det fjärde kvartalet och under hela 
året har marknaden minskat med 16 %. 

Bergvärmepumparna är det seg-
ment som under året gått bäst, med en 
minskning på 2 % (-17 % under fjärde 
kvartalet). 

Trots årets försäljningsminskning 
såldes det under 2011 fler än 100 000 
värmepumpar på småhusmarknaden. 
Det innebär att det under året installe-
rades nya värmepumpar i drygt 5 % av 
de svenska småhusen. Med undantag för 
2007, var 2011 det sjunde året i rad som 
försäljningen låg över 100 000 värme-
pumpar. 

Fastighetsmarknaden är den mark-
nad som under 2011 varit starkast. Under 
de första tre kvartalen ökade den instal-

lerade effekten med 28 % jämfört med 
samma period 2010. Under fjärde kvar-
talet har även marknaden för fastighets-
värmepumpar känt av nedgången och 
den installerade effekten minskade  
med 23 %. 

På nya poster  
hos Atlas Copco
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Totalt under året ökade marknaden för 
fastighetsvärmepumpar med 6 %. 

Värdet av värmepumpförsäljningen 
under 2011 i konsumentled beräknas 
uppgå till 8,2 miljarder kronor.

[SVEP]

För Geawelltechs del 
innebär tillgången till loka-
lerna i Tumba att man kan 
effektivisera sin hyr- och ser-
viceverksamhet i Stockholms-
regionen. Även Geawelltechs 
produkter ur miljöprogram-
met kommer att marknadsfö-
ras i de nya lokalerna.

Geawelltech System AB 
och Borrcenter AB har tidi-
gare utsetts till Årets leveran-
törer - år 2010 resp. 2011.

Sedan årsskiftet är Borr-
center AB ett dotterbolag till 
Geawelltech System AB. Efter 
förvärvet har Borrcenter flyt-
tat till nya, ändamålsenliga 
lokaler i Tumba där båda fö-
retagen fullt ut kan exponera 
sina respektive produkter.  

Christer och Britten Ek-
lund som drivit Borrcenter i 
drygt 17 år fortsätter att ar-
beta som anställda i den nya 
organisationen.

Något nytt på företaget?  
Nyanställda, förvärv, jubileum?  

Berätta för oss så berättar vi för många fler.  
Med Borrsvängen når du drygt 5000 läsare.Lars Boox (Geawelltech), Christer Eklund (Borrcenter) och Örjan 

Haag (Geawelltech) gratulerar varandra till en lyckad affär.

Geawelltech System  
har förvärvat Borrcenter
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Nu fi nns det drygt 500 000 brunnar re-
gistrerade i Brunnsarkivet hos Sveriges 
geologiska undersökning (SGU)! Halvmil-
jonstrecket har passerats i början av mars. 
Den aktuella brunnen har borrats, kanske 
inte helt oväntat, av ett Geotecanslutet 
företag Magnusson & Pettersson AB.

5 0 0  0 0 0  b r u n n a r  i  a r k i v e t

Sjuttioåring har 
borrat den halvmiljonte 

brunnen
text: Henryk Rozenberg

Här är några ur gänget som ser till att Magnusson & Pettersson AB lever och frodas. Från vänster: Daniel Magnusson, Evald Grönborg, Rick-
ard Palmenius, Per Magnusson, Håkan Velander, Pelle Gustavsson och Lars Magnusson. Foto: Mattias Durnell.
Bilden med linstötsmaskinen togs 1943 i trakten av Arboga i samband med borrning av en vattenbrunn. Mannen med hatten är Gustav Pet-
tersson - en a halvan av företagets grundarpar. Linstöten var en större modell och helt transportabel - borrtornet byggdes ihop av träplankor 
direkt på borrplatsen.
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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.

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.

-Kvalitet
-Prestanda
-Konkurrenskraftigt pris

-Kvalitet
-Prestanda
-Konkurrenskraftigt pris

NY ANNONS

Ett allsidigt borrningsföretag
Magnusson & Petersson AB är ett snart 
sjuttio år gammalt företag - det startades 
av Gunnar Magnusson och Gustav Pe-
tersson år 1943. 
– Ända fram till mitten av sextiotalet 
använde vi linstötsmaskiner, som mest 
hade vi tolv stycken, berättar Lars.

Sedan slutet av åttiotalet drivs företa-
get av bröderna Per och Lars Magnus-
son. Idag har man ett tiotal anställda och 
verksamheten omspänner brunnsborr-
ning, borrad grundläggning, sprägnings-
borrning med mera.

Färre maskiner och fullt med jobb
– Som mest arbetade femton personer 
hos oss då vi hade tio riggar igång. Idag 
kör vi med bara fyra stycken. Och så har 
vi en gammal linstöt kvar, fast den är 
inte ihopsatt. Men det finns i planering-
en, förklarar Lars.

Hur var det att emot beskedet från SGU?
– De ringde och inledde med ett ”vi får 
gratulera”. Då var jag nära att lägga på 
luren – så brukar ju alla dessa telefon-
säljare inleda sina samtal. Men det var 

väldigt trevligt. Det lär komma ett do-
kument som bekräftar det hela. Det är 
roligt!

Var hundrade brunn i arkivet
Frågan om antalet brunnar som företa-
get borrat sedan 1943 har Lars svårt att 
besvara. Fram till 1975 fanns det inget 
tvång att anmäla brunnarna till Brunns-
arkivet hos SGU. Vissa företag gjorde det 
ändå, men långt ifrån alla.

I Brunnsarkivet finns idag drygt 5000 
brunnar registrerade på företaget. Med 
andra ord - Magnusson & Pettersson AB 
står bakom minst var hundrade registre-
rade brunn!

Lars intygar att sjuttioåringen mår bra. 
Det är inget ovanligt i borrbranschen att 
barnen tar över efter föräldrarna. 

– Min grabb arbetar i firman – han är 
21 år. Så kanske blir det så att han tar 
över. Så visst har jag tänkt på det, men 
vi får se …, säger Lars.

Märkligt uppdrag i Libyen
Med sjuttio år på nacken kan man tillåta 
sig att bli lite nostalgisk. Bland alla dessa 

tusentals uppdrag finns givetvis gott om 
sådana som sticker ut från mängden. 

Det finns väl många udda uppdrag att 
minnas, Lars?
– Vi engagerades för undersöknings-
borrning i Libyen, det var år 1989. Det 
handlade visst om ett bergrum, det låg 
en artilleribevakad fabrik alldeles i när-
heten, så man undrar vad det egentligen 
handlade om, minns Lars.

– Förr borrade vi mycket åt gruvorna här 
i Bergslagen, men när de lades ner en ef-
ter en försvann mycket av den verksam-
heten. Nu verkar det ske ett uppsving 
igen, så …

– Ett annat minnesvärt uppdrag var byg-
get av kraftverksdammen i Åsele. Efter 
ett par år tog vattnet en annan väg, förbi 
verket. Men det berodde inte på oss, på-
pekar Lars.

Något större firande hos Magnusson  
& Pettersson blev det inte denna vår, 
men man tänker ta igen det när det blir 
dags för 70-årsjubiléet. SGU uppvaktade 
dock, som sig bör, med en trevlig pre-
sent och en notis på webbplatsen.
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Tillval (i urval)

Inbyggda stödben Smarta lösningar

Utrymme
Lätt att fylla på smörjolja

Större verktygsskåp
Utdrag för svetskablar

Stångställ
66st Ø76mm (198m)
2xSpännband håller  

fast hammare

Omplaceringar
Startpanel flyttad från elskåpet
Manometrar synlig från fronten
Skåp för Manöverlåda +Verktyg

Hydraulisk infällbar slip

Hållare för 6st borrkronor
Hållare för stödbensplattor

Extra borrnyckel, hydrauldriven

Kom och se den live! 
20/4 Leverantörsmöte

 Geotec, Linköping

27/4 Öppet Hus 
Borrcenter, Sthlm

11/5 Öppet Hus 
Geawelltech, GBGManöverpanel

Borrning +
positionering

Manövrering

Spakar
Backup & styrning
vid riggen

Radiostyrning
Hela riggen kan
fås radiostyrd
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Gotländsk premiär  
för styrd borrning

text & foto: Staffan Fritz 

Världspremiär vid Ihre i Hangvar socken på norra Gotland. Ahlqvist Brunnsborrning tillsammans med Mincon Sweden lägger ett avloppsrör 
under vägen  med hjälp av en luftdriven sänkborrhammare och en s k pull reamer. Sven Jonsson, till vänster, och Fredrik Ahlqvist styr sänk-
borrhammaren med hjälp av bildskärmen som bland annat visar vridningen på den släntade borrkronan. 

Trots att väderleksrapporten 
lovat åtskilliga plusgrader 
kryper ”marsgaisten” genom 
kläderna och in i märgen, och 
det svaga soldiset orkar inte 
värma frusna fingrar. 
Skyltarna som varnar för vägarbete 
bland krumma tallar vid Ihre i Hangvar 
socken på norra Gotland avslöjar knap-
past att ett stycke historia håller på att 
skrivas – om inte på vägen så i alla fall 
några meter under den. 

Först i Sverige  
med annorlunda borrkombination

– Det är första gången som någon borrar 
med styrd sänkhammare och en s k pull 
reamer med en vanlig sänkhammarrigg, 
berättar Fredrik Ahlqvist vid Ahlqvist 

Brunnsborrning, som utför arbetet åt Re-
gion Gotland.

Uppdraget är att lägga en 180 millime-
ters avloppsledning på nära tre meters 
djup från den ena sidan av vägen till 
pumpstationen på den andra. För att 
klara det måste man borra sig igenom 
kalksten så hård att den till och med är 
besvärlig att bila i.

– Med en luftdriven sänkhammarrigg 
kan vi borra långa hål i grova dimensio-
ner i både berg och lösa fraktioner. Och 
det går fortare med en konventionell 
luftdriven sänkhammare, berättar Fred-
rik Ahlqvist. 

På plats finns också John Gøytil, chef på 
Mincon Sweden i Finspång och ansvarig 

för Mincons produkter i Sverige, Norge 
och Finland. 

– Med en HDD-rigg borrar man vanligt-
vis horisontellt. Fördelen med den här 
lösningen är att man klarar sig med en 
enda rigg och kan borra både horison-
tellt och vertikalt, förklarar John Gøytil.
– Dessutom kan man styra borrhålet - 
det behöver inte vara helt rakt.

Ahlqvists Brunnsborrning använder en 
styrd pilothammare ur Mincons HDD-se-
rie, försedd med 55 graders släntad borr-
krona. Efter hammaren sitter sondhuset 
med  styrelektroniken. Via radiosigna-
ler ser man var och hur djupt borren 
går. Sonden ger också besked om hur 
borrkronan är vriden och i vilken vinkel 
borrningen går.
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När borren kommer igenom till andra 
sidan om vägen kopplas den så kallade 
pull reamern på.
– Det är egentligen en sänkborrhammare 
som dras baklänges i pilothålet, berättar 
John Gøytil.

På andra sidan vägen, intill pumpstatio-
nen, finns redan en färdig pumpgrop.

– Anledningen till att borrhålet för-
läggs så djupt är att det ska mynna ut i 
den uppbilade pumpgropen i stället för 
att komma upp vid markytan. 

Till pull reamern ansluts vanligtvis en 
dragadapter som drar in ett rör genom 
hålet samtidigt som reamern är på väg 
tillbaks till riggen. Här vid Ihre kunde 
man inte göra så. Istället drogs en kedja 
in i hålet och den använde borrarna för 
att att dra avloppröret mot pumpgropen.

Intresset för tekniken är stort, berättar 
Fredrik Ahlqvist.

– Det är många andra borrfirmor som 
hört av sig och vill komma hit och titta. 
Med den här tekniken får man ytterli-
gare ett ben att stå på. Vi kan borra efter 
vatten eller för bergvärme dagen efter. 
Det påverkar möjligheten att få fler jobb. 

– Fördelen med tekniken är att man inte 
behöver veta i förväg om det är löst eller 
hårt material man ska borra i. Dessutom 
slipper vi använda bentontleran som sö-
lar ner hela borrplatsen vilket annars är 
nödvändigt vid den typen av borrning, 
påpekar Fredrik Ahlqvist. 

– Det är en otrolig efterfrågan på borr-
ningar i områden där geologin är ganska 
okänd. 

Fredrik Ahlqvist är nöjd med denna pre-
miärborrning. Pilothålet på 20 meter tog 
drygt tre timmar effektiv tid att borra 
och pull reamern tog ”en timme blankt”. 

– Själva borrningen gick bra. Men tekni-
ken går fortfarande att utveckla, till ex-
empel kaxhanteringen. Jag skulle också 
vilja ha möjlighet att dra med foderröret 
på en gång för att bland annat få ett star-
kare luftflöde som blåser ut kaxet, säger 
Fredrik Ahlqvist.

Bilderna uppifrån:
Borrkronan är släntad i 55 grader. Tillsam-
mans med en tillsats gör den det möjligt att 
styra borrhålet under pågående borrning.

Jonas Kebbe på Ahlqvist Brunnsborrning 
visar utrustningen som visar borrkronans 
exakta läge under marken. 

John Gøytil på Mincon Sweden, till vänster, 
och Johan Malmros på Ahlqvist Brunnsborr-
ning passar in pull reamern som snart ska 
borra uppp pilothålet till cirka 225 millimeter.

Fredrik Ahlqvist, brunnsborrare i fjärde led, 
driver det anrika gotländska borrningsföre-
taget Ahlqvist Brunnsborrning AB.
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HALLINGDAL BERGBORING A/S 
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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 
LIT 
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

EARTH SUSTAINABLE  
ENERGY SWEDEN AB 
MALMÖ 
mobil 076-645 49 49

ENERGIBORRNING I LIDKÖPING AB 
LIDKÖPING 
mobil 070-260 06 62

FINSPÅNGS BRUNNSBORRNING AB 
FINSPÅNG 
tel. 0122-100 64

GEO-VANT AB 
ÖREBRO 
www.geovant.se

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

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

JAN LUNDBLAD AB 
HJO 
www.janlundblad.se

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

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

KRISTIANSTAD WATER AB 
KRISTIANSTAD 
mobil 0761-80 20 00

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

MOTALA BRUNNSBORRNING AB 
MOTALA 
mobil 070-234 60 16

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

SEEC 
STOCKHOLM 
www.seec.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

TERRA 
STORVRETA 
mobil 070-527 91 40

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 bildades år 1977 och är idag Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag. 

Samtliga svenska 
medlemsföretag  
som arbetar med vat-
ten- och/eller ener-
giborrning har minst 
en (1) certifierad 
ansvarig borrare.


