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L e d a r e n

Johan Barth 
VD, Geotec

Nu måste kontrollen kring 
certifikaten skärpas

Så har det nu hänt! Det första 
personcertifikatet för en borren-
treprenör är återkallat. Det sked-
de efter en ganska lång process 
under hösten 2011 och verkställ-
des under förvintern i år. 

Att det över huvud taget behöver ske är för-
stås tråkigt, men i det här fallet tyvärr helt nöd-
vändigt. Sättet det skedde på visar att kontroll-
systemet måste utvecklas.

Certifikatsystemet togs fram i mitten av 
2000-talet efter en dialog mellan branschens 
parter och SGU. Anledningen var att man ville 
stärka den kompetens som fanns och förstärka 
skyddet av ett av de viktigare livsmedel vi har 
i landet – vårt grundvatten samt att branschen 
ville ha ett verktyg som kunde användas för 
att skilja ut de entreprenörer som var oseriösa. 
Inledningsvis var det givetvis trögt. Systemet 
implementerades ju ”underifrån”. Det var inget 
myndighetsbeslut som fastslog att det krävdes 
personcertifiering för att få utföra vatten- och 
energiborrning, utan branschen själv som i 
mångt och mycket låg bakom. SGU hade inte, 
och kommer inte att ha, ett mandat som ger 
dem rätt att kräva detsamma.

kräver dokumentation
Eftersom systemet är uppbyggt med en Ansva-
rig (AB) brunnsborrare och en Brunnsborrare 
(B) samt att de sammanslutningar av borrfö-
retag som finns kräver att det finns minst en 
AB-certifierad inom varje medlemsföretag, gör 
att den övervägande delen av certifikat är just 
av typen AB. För att erhålla certifikatet måste 
personen ha genomgått en teoretisk utbildning 
med godkänt resultat, ha dokumenterad erfa-
renhet från verksamheten, ha svetskompetens, 
arbete på väg och heta arbeten.

bra i grund och botten
Kunskapskraven till certifikatet har diskuterats 
i omgångar och det har lyfts farhågor om att 
det finns en risk för ett tandlöst system.

Det tycker inte jag. I grund och botten är sys-
temet bra, och vi har en bra bas att bygga vi-
dare på. Men vägen till det indragna certifika-
tet, som beskrivs mer i tidningen, visar med all 
tydlighet att vi måste stärka kontrollen. En upp-
giftslämnare skall inte behöva tjata innan det 
sker en reaktion. Konkurrensen sker inte läng-
re på lika villkor när en aktör på falska grun-
der finns med i upphandlingarna. På det sättet 
får de seriösa borrarna betala än mer,  
om de förlorar jobben till de oseriösa.

agera snabbare
Branschen förutsätter, på samma sätt som SITAC 
förutsätter att korrekta uppgifter lämnas, att 
de som är satta att förvalta borrarnas inträdes-
biljett till marknaden, också gör de kontroller 
som verkligen behövs! Och agerar blixtsnabbt 
om någonting inte verkar vara som det var 
sagt. Både för systemets och för konsumenter-
nas skull.

Lund, juni 2012
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text: Henryk rozenberg

A k t u e l l t

– Det stämmer att vi har återkallat en 
brunnsborrares certifikat. Det är lite 
känsligt att ta upp det nu.

Johan Åkesson, sektionschef på SP Sitac 
som utfärdar brunnsborrarcertifikaten är 
minst sagt försiktig i sina uttalanden.

– Vi vill inte lyfta fram den personens 
namn, det är som att hänga ut en privat-
person.

Det som skiljer denna återkallelse från 
andra är att Sitac har vidtagit en åtgärd 
mot brunnsborrarens vilja. Det vanligaste 
är annars att en certifierad borrare upphör 
med sin verksamhet eller byter yrkesbana 
och då avstår han från att hålla sitt certifi-
kat uppdaterat. Ett brunnsborrarcertifikat 
gäller i fem år.

Sedan snart tio år tillbaka har svenska 
brunnsborrare möjlighet att certifiera sig. 
Verifierad borrningserfarenhet i minst tre 
år, aktivt yrkesarbete samt en genomgång-
en utbildning krävs för att bli certifierad. 
Kommunernas allt hårdare krav i sam-
band med godkännande av installation av 
geoenergianläggningar och branschorga-
nisationernas krav på sina medlemsföre-
tag har gjort att det idag finns drygt 220 
certifierade borrare i Sverige. I branschen 
finns cirka 1 000 anställda och 260 aktiva 
företag.

Certifieringssystemet förutsätter att den 
som inte sköter sig eller blir certifierad på 
felaktiga grunder kan förlora certifikatet, 
påpekar Johan Åkesson.

– All form av certifiering fungerar på 
detta sätt.

Borde aldrig certifierats

Johan Åkesson väljer att inte lämna någon 
information som skulle kunna leda till 
identifiering av den berörde borraren.  
Sitacs åtgärd har initierats av tips utifrån.

– Det är det vanliga. Ofta är det någon 
som har synpunkter på borraren – anting-
en gäller det sättet han har agerat på eller 
att man misstänker att han inte har något 
certifikat. Vi tar del av sådan information 
men det krävs att den är tydlig och kan 
verifieras, påpekar Johan Åkesson.

Certifikat återkallat 
– borde aldrig ha utfärdats

Vilken information Sitac har fått vill 
inte Johan Åkesson nämna.

– I just detta fall handlade det om kor-
rekt information. Med facit i handen kan 
man väl säga att denne borrare inte 
borde ha fått något certifikat 
alls. Men vi utgår ju ifrån 
den information vi får i 
samband med att man 
ansöker om certifie-
ring. Vi måste bedöma 
människors erfarenhet, 
deras bakgrund med 
mera. Den information 
vi får kan ju vara felak-
tig eller otydlig.

Grundlig utredning

Johan Åkesson påpekar att Sitac 
gör en mycket grundlig utredning inn-
an ett certifikat beviljas. Vid behov tar 
man även kontakt med andra myndig-
heter och berörda kommuner. I detta 
avseende avviker inte förfaringssättet 
från andra typer av certifiering.

– Systemet fungerar bra och fångar 
upp de som inte bör få eller behålla  
certifikaten. Ibland är det myndigheter 
som lämnar information till oss, ibland 
privatpersoner, förklarar Johan Åkesson.

Johan Åkesson påpekar också att 
man alltid ska kontrollera certifika-
tets giltighet mot listningen på Sitacs 
webbplats.

– Finns inte borrarens namn där, 
ska man alltid kontrollera det mer 
ingående, exempelvis genom att kon-
takta oss.

Någon regelrätt efterkontroll av utfär-
dade certifikat görs inte från Sitacs sida.

– Det är som med ett körkort. Har 
man fått det så har man det tills något 
inträffar som gör att man måste dra in 
det. De som fått sina certifikat indrag-
na listas inte på vår webb – vi arbetar 
med positiv information. 

Publicerar inte namnet

Johan Åkesson understryker att Sitac 
inte har någon möjlighet att publicera 

namn på dem som har förlorat sina certi-
fikat.

– I samband med certifiering erbjuds en 
borrare möjlighet att få sitt namn publice-

rat på webben. Men vi har inga medgi-
vanden om att publicera namnet 

ifall certifikatet återkallas. 
Från Sitacs sida görs vanli-

gen inte heller något för att 
återkräva certifieringsdo-
kumenten eller det spe-
ciella ID-kortet som en 
certifierad borrare kan få.

– Certifikatet gäller i 
fem år. På ID-handlingen 

står det klart att dess gil-
tighet ska kontrolleras mot 

listan som vi publicerar på web-
ben. Får vi reda på att borraren obe-

hörigt använder certifieringsloggan, ex-
empelvis på sina maskiner eller liknande, 
kontaktar vi honom och begär att den ska 
avlägsnas. Ibland drivs sådana ärenden vi-
dare inom Sitac.

Vilka blir konsekvenserna?

Vilka direkta konsekvenser drabbar då 
den borrare som inte sköter sig?

– Egentligen inte mer än att namnet för-
svinner från våra listor. Om en indragning 
av ett certifikat ska vara meningsfull så 

•	 Certifiering	sker	dels	på	personlig	nivå,	
dels	på	företagsnivå.	I	dagsläget	har	
160	personer	den	mer	avancerade	
AB-certifieringen	och	63	personer	har	
B-certifikat.

•	 Fyra	företag	är	certifierade	och	yt-
terligare	ett	tiotal	företagsansökningar	
behandlas	just	nu.

•	 Sedan	certifieringen	infördes	har	ingen	
ansökan	avslagits	på	grund	av	att	Sitac	
hittat	felaktiga	uppgifter.	Däremot	har	
ett	litet	antal	ansökningar	avslagits	
därför	att	de	sökande	inte	uppfyllt	de	
formella	kraven.

Fa k t a
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punkter och idéer, som 
sedan förmedlas till BI 
centralt.

– Rapporter från rådet 
är en stående punkt på 
BI:s ordinarie styrelse-
möten och det är den 
vägen man går om man 

som medlemsföretag vill påverka hur 
BI ska ta ställning eller agera i någon 
fråga.

3 200 företag tillsammans

– För det enskilda företaget bety-
der det här medlemskapet att man i 
kretsen av 3 200 andra medlemmar 
har del i kraften att påverka. Dels på 
avtalssidan, dels med frågor kring till 
exempel utbildning, säkerhet, policy – 
sådana frågor där det inte fungerar om 
var och en kör sitt eget race utan där 

vi blir starkare och bättre när vi jobbar 
tillsammans, kollegor, konkurrenter och 
över verksamhetsgränserna i byggsek-
torn, säger Ulf Wernquist.

Ömsesidig respekt

BI rymmer i och med Geotecs inträde 
hela byggsektorn, med 15 olika bransch-
organisationer. 

– Här finns alla sorters verksamheter, 
från de stora byggarna till håltagare och 
ställningsbyggare och nu borrare. Själv 
representerar jag takbranschen, driver 
ett litet takföretag och är ordförande i 
Takentreprenörernas förening, TIB.

– Det är en väldigt stor spännvidd, 
men hela BI:s arbetssätt präglas av en 
stor och tydlig respekt för varandras 
professioner. Allas röst blir hörd och på 
våra möten är vi väldigt måna om att at-
tityden ska vara sådan att även de som 
inte är med i rummet ska känna att de är 
representerade.

Mer information om BI och vilka för-
måner och förpliktelser medlemskapet 
innebär finns på www.bygg.org  

– Det kan handla om till ex-
empel utbildning, kvalitetsut-
veckling, säkerhets- och poli-
cyfrågor, säger Ulf Wernquist.

Han är ledamot i Sveri-
ges Byggindustriers styrelse, 
sammankallande i bransch-
regionrådet och vd för egna 
företaget Takvärn, tak- och tätskiktsen-
treprenör i Stockholm.

Medlemskapet i BI innebär att de en-
skilda medlemsföretagen – borrföretagen 
– företräds av Geotec, som är en av nu 
totalt 15 olika branschföreningar.

– När det gäller kollektivavtal så är BI 
den part som tecknar avtal med respek-
tive fackförbund, säger Ulf Wernquist.

Påverkar BI

Branschregionrådet sammanträder minst 
två gånger om året och utbyter syn-

Geotec + BI = sant
text: Jörgen olsson

Geotec är nybliven branschförening i Sveriges Byggindustrier, BI.  
Det betyder, bland mycket annat, att Geotec nu tar plats i det så kallade 
branschregionrådet, som påverkar hur Sveriges Byggindustrier centralt 
ska arbeta med viktiga frågor.

Sveriges borrföretag har lagt ner stora 
summor på att genomföra personcerti-
fieringen. Det har man gjort mycket 
på ett eget initiativ och huvudanled-
ningen har varit att stärka synen på 
de seriösa aktörer som merparten av 
borrentreprenörerna är. Samtidigt har 
man från branschens sida sett fram 
emot att få ha ett instrument som just 
skiljer de seriösa från de oseriösa.

När det gäller det aktuella fallet har det 
tyvärr tagit lång tid från det att Sitac upp-
märksammades på det falska certifikatet 
tills en åtgärd utfördes. Tyvärr var omgiv-
ningen dessutom tvungen att vid uppre-

pade tillfällen trycka på för att det skulle 
hända något. Så kan det naturligtvis inte 
fungera! Rutinerna måste skärpas.

De seriösa i branschen har inget att 
dölja och välkomnar kontroller. Och 
självklart skall det vara ett kännbart 
straff för den som tillskansar sig ett 
certifikat på oriktiga grunder. Att bara 
tas bort från en lista är långt ifrån nog. 
Jag är inte främmande för svartlistning, 
omöjliggöra återansökan inom en tre-
årsperiod samt att tillståndsgivaren för 
borrtillstånden – kommunerna där före-
taget varit aktivt – informeras.

Johan Barth, vd Geotec

Kommentar: Straffet 
ska vara kännbart!

ska indragningsperioden vara åtminstone 
tolv månader, anser Johan Åkesson.

– I vilket fall som helst så kan en som 
fått sitt certifikat återkallat på grund av 
misskötsel inte återkomma efter någon 
kortare period och certifiera sig på nytt. 
I det aktuella fallet kan jag inte tänka 
mig att borraren överhuvudtaget kan bli 
certifierad på nytt. Det handlar om stora 
kompetensbrister. Han kan helt enkelt inte 
få ihop den kompetens och saknar insikt 
om hur ett borrningsarbete ska utföras.

Johan Åkesson anser att certifierings-
kontrollen har fungerat som den är tänkt 
att göra.

– Borraren har fångats upp av syste-
met och fråntagits sitt certifikat, konsta-
terar han.

Frågan är dock om de villaägare som 
har drabbats av borrarens verksamhet 
anser att detta är tillräckligt.  



Nu är LTH:s 
superrigg på plats
 

text: Henryk rozenberg foto: Stig-Åke Jönsson

Forskarna på Institutionen för teknisk 
geologi vid Lunds Tekniska Högskola 
(LTH) har äntligen fått sin julklapp, fast 
levererad mitt i våren. I slutet av maj 
anlände superriggen som ger dem helt 
nya möjligheter att utforska bergrunden 
ända ner till drygt två kilometer under 
markytan.

– Vi har köpt en helt komplett kärn-
borrningsrigg. All nödvändig kringut-

rustning kom redan i november förra 
året, men själva riggen fick vi vänta ett 
bra tag på, berättar en glad Jan-Erik Ros-
berg, projektledare och biträdande lektor 
i akviferteknik. Geologerna på LTH har 
länge önskat sig en egen forskningsrigg 
som skulle göra det möjligt att ta upp 
borrprover från stora djup. Hittills har 
man fått köpa in tjänsten från kommersi-
ella bolag.

A k t u e l l t

Nu är lundateknologernas nyaste förvärv på plats – en superrigg som 
bland annat ska ge svar på hur koldioxid kan lagras nere i berggrunden, 
hur man utför tester av bergmassans egenskaper och hur man kan 
utveckla borrtekniken som sådan.

 – Vår rigg är unik, säger Jan-Erik Rosberg  
 på LTH.

Med den nya riggen Christensen CT20 kan 
man ta upp borrkärnor på 48 millimeter från 
2 500 meters djup.

DES
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– 2009/10 beviljades vi ett anslag från Ve-
tenskapsrådet för inköp av komplett bor-
rutrustning, berättar Jan-Erik Rosberg.

– För ansökan stod professor Leif 
Bjelm vid Teknisk Geologi LTH och 
medsökande var främst Uppsala uni-
versitet och Luleå Tekniska Universitet. 
Samtliga är aktiva i Swedish Deep Dril-
ling Project (SDDP). Det är ett sam-
arbetsforum för forskare som arbetar 
med bland annat undersökning av den 
svenska bergrunden på stora djup. An-
slaget är drygt 25 miljoner kronor och 
har gett oss både en kraftfull kärnborr-
ningsrigg från Atlas Copco och övrig 
kringutrustning från Boart Longyear. 
Jag tycker att vi har fått det bästa man 
kunde få för dessa pengar och utrust-
ningen är efterlängtad.

Tekniska finesser

Väntetiden blev lång. Efter att de teknis-
ka specifikationerna blev klara, vidtog 
en utdragen upphandlingsprocess.

– Byråkratin inom EU arbetar lång-
samt. Man måste begära anbud från flera 
europeiska leverantörer inom Europa, 
det gäller alla upphandlingar av den 
storleksordningen. När den processen 
var över, satte Atlas Copco igång med att 
tillverka riggen åt oss. 

Riggen – modellen heter Christensen 
CT20 – är larvbandsburen och väger drygt 

20 ton. Den är utrustad med trådlös styr-
ning och en mast på nästan tolv meter.

– Vi kan ta upp borrkärnor på upp till 
85 mm i diameter. Men ska man borra ner 
till 2 500 meter, då får kärnorna vara högst 
48 millimeter. Hur djupt ner vi lyckas 
komma beror även på bergmaterialet i for-
mationen man borrar i. Utrustningen gör 
det möjligt att ta upp sex meter långa borr-
prover, förklarar Jan-Erik Rosberg.

Unik rigg

Riggen i sig tillhör de kraftigaste och 
mest utvecklade i denna översta klass. 

– Det finns ingen sådan rigg i Sverige, 
ingen i övriga Norden heller. I södra 
Europa finns det fyra sådana och de an-
vänds för prospektering på stora djup, 
alltså i kommersiell drift. Det finns inte 
en sådan rigg i vetenskapligt arbete nå-
gon annanstans i Europa – vi är unika.

Öppnar möjligheter

Riggen kommer att ge de svenska fors-
karna enastående möjligheter att bli 
ledande inom sitt område. Uppslag till 
olika projekt som riggen kan användas 
till saknas inte.

– Vi samarbetar med bland andra Upp-
sala Universitet och Luleå Tekniska hög-
skola, berättar Jan-Erik Rosberg.

– Utöver projekten svarar LTH för all 
teknik, underhåll, utbildning och ut-

förande av borrprojekt. Alla forskare i 
Sverige kan söka medel till projekt och 
anlita Lund för utförandet av borrnings-
insatsen. Häri ligger det nationella upp-
drag som Vetenskapsrådet tilldelat Lund. 
Ingen hyra utgår för att använda riggen, 
men de faktiska kostnaderna måste man 
kunna finansiera. Riggen kommer att 
vara uppställd i Lund, men vi hoppas att 
den mest kommer vara ute och borra,  
säger Leif Bjelm och Jan-Erik Rosberg.

Lagra koldioxid

I Lund vill forskarna närmast inrikta sig 
på att undersöka teknikfrågor kring lag-
ring av koldioxid i geologiska formatio-
ner – ett idag mycket aktuellt område. 
Skåne domineras av sedimentära bergar-
ter, vilka är lämpliga att använda för att 
utveckla tester och mätteknik. Lagring av 
CO

2
 är det inte frågan om – vid testerna 

kommer man att använda sig av vatten.

Utvecklar spetskompetens

Kärnborrningsriggar associeras oftast 
med prospekteringsverksamhet i norra 
delen av Sverige, där man letar efter ex-
empelvis malmmineral som guld och an-
dra mineraler att utvinna ur den svenska 
bergrunden.

Fortsättning på nästa sida…

Den nya riggen står på Revingefältet i Skåne, en optimal placering med tanke på de geologiska förutsättningarna.
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– Det handlar inte om någon kommersi-
ell verksamhet för oss, påpekar Jan-Erik 
Rosberg.

– Ur vetenskaplig synpunkt har vi 
egentligen bättre geologiska förutsätt-
ningar här då vi har sedimentärt berg, 
vilket är vanligast i Europa. Vi har även 
urberg, så det är optimalt att placera rig-
gen i södra Sverige.

– Dessutom pågår det inte så mycket 
forskning kring djupborrning i sedimen-
tärt berg, vilket ger oss bra möjlighet att 
utveckla spetskompetens inom området 
tack vare riggen.

Behöver hjälp

Att helt klara sig utan hjälp från de kom-
mersiella bolagen kommer dock inte att 
vara möjligt.

– Vi är forskare och vi är inte så 
många. Djupborrning bedrivs ofta dyg-
net runt och för att bemanna riggen 
kommer vi att behöva få hjälp från kärn-
borrningsbolagen genom att hyra in per-
sonal för de vetenskapliga borrningarna. 
Det är helt enkelt inte möjligt att anställa 
så mycket folk som kan behövas.

Just nu arbetar endast fyra forskare på 
avdelningen för teknisk geologi med det-
ta projekt. Varje år utförs ett femtontal 
examensarbeten här och några av dem 
satsar på forskning. Jan-Erik Rosberg 

hoppas givetvis på att fler ska kunna 
knytas till de framtida projekten.

Sparar stora pengar

– Borrningsprojekten är dyra. All djup-
borrning är förknippat med höga kost-
nader även om rigghyran utgår. Vid 
jämförelse med vår typ av rigg och en olje-
borrigg och borrning till cirka 2 000 meter 
har vi sett internationellt att kostnaden blir 
cirka 25 procent av vad det skulle kosta att 
använda en konventionell oljeborrigg. 

– Vi ville ha en larvbandsburen rigg, vil-
ket inte är vanligt för den storleken av rigg. 
Atlas Copco får numera förfrågningar om 
samma utförande från gruvbolag i Europa.

– Vår rigg är dessutom förberedd för full-
ständig registrering av borrningsparame-
trar, nog så viktigt i vetenskapliga samman-
hang. En sådan utrustning finns normalt 
inte på riggar av den storleken. Framöver 
hoppas vi även kunna följa hela borrnings-
processen on-line på våra datorer, det är ju 
tekniskt möjligt, tillägger Jan-Erik Rosberg.

Snart, när de första riktiga borrningar-
na satts igång, kommer Jan-Erik Rosberg 
utropa sitt ”äntligen” – ett i Nobelpris-
sammanhang bevingat ord som markerar 
erkännandet av pristagarnas mångåriga 
verksamhet. Man får hoppas att hans 
”äntligen” ska bli ett startskott till många 
framgångsrika forskningsprojekt. 

Vetenskapssverige förväntar sig det! 

...fortsättning från föregående sida

Snart sätter de första riktiga borrningarna 
med superriggen igång.

Platser överallt 
HydroPLUS med inbyggd trygghet

·   www.scandiapumps.com

Blå färg för livsmedel

Rördelssats med
snabbanslutning

Robust plastfot

Rostfri anslutning

ScandiaPUMPS

Vår populära Blå livsmedelskabel
kommer snart med WRAS godkän-
nande! 

H2O Filterteknik AB, Färgvägen 1, 443 61 STENKULLEN. Telefon: 0302-25590, Web: www.h2ofilterteknik.se

 

H2O Filterteknik AB är ett privatägt företag 
med vattenbehandling som specialitet.
I vårt företag vill vi ge våra kunder den bästa 
service och support som man kan förvänta sig.

Vår strävan är att leverera vattenreningsprodukter av bra 
kvalitet. Vår kompetens bygger på lång erfarenhet inom 
branschen. Vi vill med beprövade processer och produkter 
tillgodose våra kunders behov av en väl fungerande anlägg-
ning både ur driftskostnads- och funktions hänseende.

Vi är en KOMPLETT PARTNER inom vattenrening.  
Det betyder EN KONTAKT till enkel och snabb service. 
Då kan du fokusera på DIN KUND istället för på oss.



Platser överallt 
HydroPLUS med inbyggd trygghet

·   www.scandiapumps.com

Blå färg för livsmedel

Rördelssats med
snabbanslutning

Robust plastfot

Rostfri anslutning

ScandiaPUMPS

Vår populära Blå livsmedelskabel
kommer snart med WRAS godkän-
nande! 

H2O Filterteknik AB, Färgvägen 1, 443 61 STENKULLEN. Telefon: 0302-25590, Web: www.h2ofilterteknik.se

 

H2O Filterteknik AB är ett privatägt företag 
med vattenbehandling som specialitet.
I vårt företag vill vi ge våra kunder den bästa 
service och support som man kan förvänta sig.

Vår strävan är att leverera vattenreningsprodukter av bra 
kvalitet. Vår kompetens bygger på lång erfarenhet inom 
branschen. Vi vill med beprövade processer och produkter 
tillgodose våra kunders behov av en väl fungerande anlägg-
ning både ur driftskostnads- och funktions hänseende.

Vi är en KOMPLETT PARTNER inom vattenrening.  
Det betyder EN KONTAKT till enkel och snabb service. 
Då kan du fokusera på DIN KUND istället för på oss.



12 

Ett stort antal medlemsföretag deltog vid Geotecs medlems- och 
leverantörsmöte i Linköping i mitten av april. Ingående diskussioner 
kring bland annat etiska regler och tekniska lösningar för Atlas Copcos 
kompressorer avverkades.

Rekordmånga deltog vid 
Geotecmöte i Linköping

text & foto: Ulrika Hotopp

På Linköpings flygvapenmuseum sam-
lades totalt 120 Geotecmedlemmar och 
leverantörer den 19 och 20 april för att 
utbyta erfarenheter och dryfta aktuella 
frågor.

På mötets första dag var fokus på leve-
rantörerna då Geotecs populära ”speed-
dating” genomfördes. Där fick leverantö-
rer och borrentreprenörer möjlighet att 
lära känna varandra ytterligare.

Just vikten av en bra relation till le-
verantörerna blev också en central del 

under andra dagens diskussioner. Bland 
annat redogjorde Geotecs tekniska kom-
mitté för sitt besök hos Atlas Copcos 
kompressorfabrik i Belgien tidigare i år. 
Detta besök tydliggjorde betydelsen av 
att leverantörer förstår de verksamheter 
de tillverkar produkter för. 

Arbetsmiljö och funktion

Syftet med besöket var att diskutera tek-
nik och lyfta frågor rörande arbetsmiljö 
och vissa funktioner för kompressorerna.

Medlemmarna hade många förslag på 
möjliga justeringar på kompressorerna. 
Vissa är för en borrentreprenör självklar-
heter, men kanske inte lika självklara för 
en konstruktör på en kompressorsfabrik.

– Därför har vi bett representanterna 
från Atlas Copco-fabriken att besöka en 
borrplats i Sverige. Så att de som ritar 
maskinerna ännu bättre förstår våra för-
hållanden, berättade David Johansson 
från Finspångs Brunnsborrning och le-
damot i Tekniska kommittén.

Atlas Copco  
– frågor och svar

På medlemsmötet i Linköping var också 
Fredrik Odén från Atlas Copcos kontor 

Anders Johnsson i tekniska kommittén visade upp en kaxslang.



David Johansson, Finspångs Bb
–	Det	 visar	 att	 vi	 tar	 ansvar	 och	 vill	
driva	branschen	vidare.	Om	allt	går	rätt	
till	 stärker	 det	 oss	 som	bransch.	Det	
behövs	tydligare	riktlinjer	eftersom	det	
händer	att	företag	tullar	på	till	exempel	
säkerhet	och	arbetsmiljö	när	markna-
den	 svajar.	 Sådan	 ojuste	 konkurrens	
måste	kosta.

vad tycker du 
om etiska regler 
för geotecs 
medlemsföretag?

Kim Ojanne, Rototec Svenska AB
–	Det	ska	ställas	höga	krav	på	medlem-
marna.	 Att	 vara	med	 i	Geotec	måste	
stå	för	kvalitet	och	vara	ett	starkt	va-
rumärke.

Stefan Johansson, Styrud TGB
–	Jättebra.	Alla	måste	lyfta	sig	i	håret.	
Det	är	sunt	förnuft	som	krävs.	Säkerhet	
och	miljö	är	viktiga	frågor.

troll visas upp har arbetsgivaren åtmins-
tone gjort rätt.

…och etik

En annan punkt under medlemsmötet 
berörde detta ämne. Geotecs vd Johan 
Barth lyfte frågan om att ta fram etiska 
regler för alla medlemsföretag i Geotec. 
Han konstaterade att det ställs höga krav 
på företagen när de ska bli medlemmar, 
men när de väl har kommit med i Geotec 
finns det inga regler som anger hur med-
lemmarna bör agera – och inte bör agera.

– Alla kan göra ett dåligt jobb någon 
gång. De flesta rättar till felen, men inte 
alla, konstaterade Johan Barth.

Mötet kom också fram till att företag 
som bryter mot uppsatta etiska regler 
ska få en varning. De kan också komma 
att uteslutas ur Geotec efter beslut under 
ett medlemsmöte – om de etiska regler-
na bryts upprepade gånger.

Geotecs Johan Barth avslutade med-
lemsmötet i Linköping med att visa upp 
en alldeles färsk broschyr om geotec-
medlemskapets fördelar.

– Här får ni en påminnelse om allt 
från gratis rådgivning och opinionsbild-
ning för er räkning till skrivhjälp och 
utbildningar. Så glöm inte att utnyttja era 
förmåner, uppmanade Johan Barth. 

Reportage från leverantörsmötet: Sid 14!

  13

i Stockholm närvarande. Han kunde ge 
några svar på de frågor som kom upp 
och betonade att Geotecs engagemang 
är oerhört viktigt för att komma tillrätta 
med eventuella felaktigheter och kunna 
göra fungerande justeringar.

– Era synpunkter är väldigt värdefulla 
för Atlas Copco, sa han.

Tekniska kommittén har nu bra dialog 
med Atlas Copco och frågor som de har 
diskuterat har gällt bland annat C18-
motor erna, säkerhetsaspekter och korro-
sionsskydd.

Fabriksbesökets hela rapport kommer 
att skickas ut till Geotecs medlemmar.

Teknik…

Andra frågor som tekniska kommittén 
har arbetat med är kaxslangar, borrhåls-
lock och tryckluftsslangar. Frågor som är 
högaktuella. 

Dessutom presenterades ett dokument 
för egenkontroll vid borrning. Doku-
mentet ska hjälpa entreprenörerna att 
undvika felaktigheter vid borrning och 
öka säkerheten. Dokumentet ska fungera 
som en riskanalys.

Tekniska kommittén tog upp att om 
olyckan skulle vara framme så är det 
första myndigheterna frågar efter om det 
har gjort en riskanalys. Kan en egenkon-
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För fjärde gången genomförde 
Geotec sitt leverantörsmöte – mö-
tet där fokus ligger hos dem som 
förser branschen med utrustning 
och kunskap. Leverantörerna är en 
ovärderlig part i det som vi kallar 
borrbranschen och Geotec värnar 
om avtalsleverantörerna.

Mötets logistiska upplägg är så ordnat att 
alla träffar alla och ingen får smita. Under 

Geotecs leverantörsmöte:

– Alla fick träffa alla
text & foto: Johan Barth

Nya möten. Speed-dating mellan leverantörer och 
entreprenörer uppskattades.

Kunskapsutbyte. Avtalsleverantörerna är viktiga för borrbranschen. Middagen. Rekordmånga deltagare var med på mötet i Linköping. 

Deltagarna fick också prova den spännande JAS-simulatorn.

fem timmar vallas små hanterbara grup-
per av Geotecmedlemmar runt en bestämd 
bana och får ungefär 15 minuter per leve-
rantör. Alla får ett ansikte på alla och fler 
kontakter knyts än på en ”vanlig” mässa!

Konceptet har fungerat väl men det 
själva affärsmässiga är inte allt. Det 
sägs ju att en kreativ och inspirerande 
miljö gör det lättare att ta till sig intryck 
och därför förlades mötet denna gång 
till Flygvapenmuseum i Linköping. Det 
otroligt fint renoverade museet är en 

fantastisk mötesplats och utställningarna 
imponerade! Deltagarna på mötet fick 
även möjlighet att följa med på en rejäl 
guidning av kunniga personer. Hugade 
spekulanter fick även möjlighet att prova 
JAS-simulatorn. Kön var lång!

Miljön under middagen på kvällen var 
svårslagen. Borden dukades upp inne i 
muséehallen och omgivna av flygplan 
från den tid då Sveriges flygvapen var 
bland de största i världen, njöt 120 perso-
ner av atmosfären och umgänget. 

NYHET

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

Manöverpanel
Borrning +
positionering

Manövrering

Spakar
Backup & styrning
vid riggen

Radiostyrning
Hela riggen kan
fås radiostyrd

www.geawelltech.se ● tel: 031-795 61 00 ● info@geawelltech.se

www.borrcenter.se ● tel: 08-798 20 40 
borrcenter@borrcenter.se
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I  ko r t h e t

Stålpålar med 
dubbel verkan

malmös nya kongress-, konsert- och kontorscenter kommer 
med sina 85 meters höjd att bli ett nytt landmärke i den fram-
växande stadsdelen Universitetsholmen. Hela byggnaden, som 
byggs av Skanska, ska certifieras enligt LEED och målet är den 
allra högsta nivån, Platina. Centret kommer att värmas och 
kylas med en geoenergianläggning och Styrud har totalentre-
prenaden för energianläggningen som vad gäller borrningen 
omfattar mellan 60 och 70 hål på vardera 300 meter, men vars 
slutgiltiga dimensionering ännu inte är fastslagen.

när den nya kontorsbyggnaden Innova 2 vid Technopo-
lis i finska Jyväskylä byggs används nyutvecklade stålpålar 
som fungerar dels som grundläggning, dels som energipå-
lar för insamling av geoenergi. Det är finska stålkoncernen 
Ruukki och VVS-företaget Uponor som tillsammans utveck-
lat systemet där stålpålar i byggnadsgrunden används för 
att ta upp energi. 38 av de totalt 367 pålarna är ihåliga och 
försedda med värmeväxlarrör. Systemets effektivitet har ut-
värderats genom simuleringar och visar att geoenergin kan 
ge så mycket som 50-70 procent av uppvärmningsbehovet 
och 50-100 procent av kylbehovet.

Malmö KKH som det är tänkt att se ut. Bild: Skanska

Nya kongress- och 
konsertcentret i Malmö 
får geoenergi

Under 2011 ökade försäljningen av vätska-vattenvärme-
pumpar i Finland med hela 72 procent. I mer än vartannat 
hus som byggdes installerades någon form av värmepump 
för uppvärmningen. Ökningen förklaras delvis med det 
bidrag för omställning till förnyelsebar energi som under 
fjolåret infördes i Finland, där det fortfarande finns över 
220 000 oljepannor och en halv miljon hus med direktver-
kande el, rapporterar SVEP-Nytt.

Värmepumpsrekord i Finland

● Undervattenspumpar 3” - 14”

● Adaptrar G25 - G50

● Borrtoppar

● Membranhydroforer
    i stål och i glasfiber

● Galvade och rost-
    fria hydroforer

● Rördelssatser

● Länspumpar

● Avloppspump-
    stationer

● Energibrunns- 
    tillbehör

● Rostfria filterrör
    med tillbehör             

5 års garanti
Debe 4” pumpart typ A, B och C

7 års garanti
GBL membranhydror
med online anslutning

Alltid med dricksvattengodkänd kabel!

Enköpingsvägen 106, SE-174 46 Sundbyberg  ● Tel 08-628 11 85 ● Fax 08-628 11 90
E-post: info@debe.se ● www.debe.se

Marknadens längsta garantier!

-

-

rrör
             



mer än var fjärde villaägare 
planerar att byta eller komplet-
tera sitt värmesystem under det 
kommande året. Majoriteten av 
dem har ett gemensamt krav: 
uppvärmningen ska vara 100 
procent förnybar. Samtidigt rå-
der stor osäkerhet kring vilka 
uppvärmningsalternativ som 
faktiskt är helt förnybara. Det 
visar en ny undersökning från 
Villapanelen.

Villapanelen genomfördes 
under vårvintern 2012 med 
ett representativt urval bland 
Sveriges villaägare. Fler än var 
fjärde av de tillfrågade planerar 
att byta eller komplettera sitt 
värmesystem inom det kom-
mande året och kravlistan är 
tydlig. Hela 70 procent tycker 
att det är viktigt att deras nya 

värmesystem ska vara klimat-
smart och enbart nyttja förnybar 
energi.

Men det råder stor osäkerhet 
kring vilka värmekällor som 
faktiskt möter detta kriterium.  
På frågan om man känner till 
något eller några värmesystem, 
enskilt eller i kombination, som 
till 100 % klarar uppvärmning 
och varmvatten med förnybar 
energi svarar hela 76 procent av 
de 1200 respondenterna ”Nej” 
eller ”Vet ej.”

Mellan de alternativ som 
dock anges som förnybara ser 
topp 5-fördelningen ut så här:
1. Solenergi
2. Bergvärme
3. Ved/flis
4. Pellets
5. Vindkraft

olle Hellman har avlidit
Före	detta	styrelseordförande	i	Avanti	har	efter	en	tids	sjukdom	avlidit.	Han	var	
ordförande	under	lång	tid	fram	till	2011.
Olle	 var	 en	 aktiv	 och	 duktig	 borrentreprenör	 och	 lade	 ner	mycket	 tid	 för	

sin	förening	under	sitt	ordförandeskap.	Bland	annat	var	han	djupt	engagerad	i	
framtagningen	av	certifieringssytemet	som	kom	till	i	början	av	2000-talet.
Vi	tänker	på	Olles	anhöriga	och	känner	en	saknad	av	en	duktig	branschkollega.

Johan Barth, vd Geotec

”Bergvärme” tvåa  
i Villapanelens 
undersökning

Ska du till Almedalen?
Missa inte Geotec!
även i år finns Geotec på plats 
under Almedalsveckan på Gotland 
första veckan i juli. Detta är det 
största opinionsbildande evene-
manget i Sverige. Här träffas po-
litiker, journalister och näringsliv 
för att mingla och lyfta olika frå-
gor under seminarier och debatter.

Geotecs vd Johan Barth finns  
på plats och måndagen den 2 juli 
arrangerar Geotec ett seminarium 
om geoenergi.

Deltagare är bland andra Tomas 
Hallén, Akademiska Hus, Bo 
Rutberg, SKL och Björn O Nils-
son, VD på IVA. Geotec kommer 
i samband med seminariet också 
att släppa sin rapport ”Geoenergi 
och framtiden – en viktig del i ett 
framtida hållbart energisystem”.

Så är du på Gotland under Al-
medalsveckan missa inte att kom-
ma till Wallers terrass i Visby den 
2 juli mellan kl 11.00 - 12.30.

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 

mer än var fjärde villaägare 
planerar att byta eller komplet-
tera sitt värmesystem under det 
kommande året. Majoriteten av 
dem har ett gemensamt krav: 
uppvärmningen ska vara 100 
procent förnybar. Samtidigt rå-
der stor osäkerhet kring vilka 
uppvärmningsalternativ som 
faktiskt är helt förnybara. Det 
visar en ny undersökning från 
Villapanelen.

Villapanelen genomfördes 
under vårvintern 2012 med 
ett representativt urval bland 
Sveriges villaägare. Fler än var 
fjärde av de tillfrågade planerar 
att byta eller komplettera sitt 
värmesystem inom det kom-
mande året och kravlistan är 
tydlig. Hela 70 procent tycker 
att det är viktigt att deras nya 

värmesystem ska vara klimat-
smart och enbart nyttja förnybar 
energi.

Men det råder stor osäkerhet 
kring vilka värmekällor som 
faktiskt möter detta kriterium.  
På frågan om man känner till 
något eller några värmesystem, 
enskilt eller i kombination, som 
till 100 % klarar uppvärmning 
och varmvatten med förnybar 
energi svarar hela 76 procent av 
de 1200 respondenterna ”Nej” 
eller ”Vet ej.”

Mellan de alternativ som 
dock anges som förnybara ser 
topp 5-fördelningen ut så här:
1. Solenergi
2. Bergvärme
3. Ved/flis
4. Pellets
5. Vindkraft

olle Hellman har avlidit
Före	detta	styrelseordförande	i	Avanti	har	efter	en	tids	sjukdom	avlidit.	Han	var	
ordförande	under	lång	tid	fram	till	2011.
Olle	 var	 en	 aktiv	 och	 duktig	 borrentreprenör	 och	 lade	 ner	mycket	 tid	 för	

sin	förening	under	sitt	ordförandeskap.	Bland	annat	var	han	djupt	engagerad	i	
framtagningen	av	certifieringssytemet	som	kom	till	i	början	av	2000-talet.
Vi	tänker	på	Olles	anhöriga	och	känner	en	saknad	av	en	duktig	branschkollega.

Johan Barth, vd Geotec

”Bergvärme” tvåa  
i Villapanelens 
undersökning

Ska du till Almedalen?
Missa inte Geotec!
även i år finns Geotec på plats 
under Almedalsveckan på Gotland 
första veckan i juli. Detta är det 
största opinionsbildande evene-
manget i Sverige. Här träffas po-
litiker, journalister och näringsliv 
för att mingla och lyfta olika frå-
gor under seminarier och debatter.

Geotecs vd Johan Barth finns  
på plats och måndagen den 2 juli 
arrangerar Geotec ett seminarium 
om geoenergi.

Deltagare är bland andra Tomas 
Hallén, Akademiska Hus, Bo 
Rutberg, SKL och Björn O Nils-
son, VD på IVA. Geotec kommer 
i samband med seminariet också 
att släppa sin rapport ”Geoenergi 
och framtiden – en viktig del i ett 
framtida hållbart energisystem”.

Så är du på Gotland under Al-
medalsveckan missa inte att kom-
ma till Wallers terrass i Visby den 
2 juli mellan kl 11.00 - 12.30.
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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
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Det är en rushig dag på konto-
ret som ligger i centrala Stock-
holm, inte långt från Riksda-
gen och regeringshögkvarteret 
Rosenbad. Energi och miljö-
tekniska föreningens general-
sekreterare Signhild Gehlin 
rusar mellan möten och för-

Forskare, opinionsbildare – och eldsjäl. Energi- och 
miljötekniska föreningens generalsekreterare Signhild 
Gehlin har en bred repertoar. I allt hon tar sig an är driv-
kraften den samma: Att göra geoenergi till en självklar 
källa för värme och kyla.

bereder kommande veckas 
deltagande i en internationell 
energilagringskonferens i Bar-
celona. 

Ändå verkar hon inte ett 
dugg stressad när vi ses. 

Signhild Gehlin har arbetat 
på föreningen sedan 1999. Då 

P r o f i l e n

Att göra geoenergi till en självklar källa för 
både värme och kyla är drivkraften för Signhild 
Gehlin, generalsekreterare för Energi- och 
miljötekniska föreningen.

DAGS FÖR NY UTRUSTNING?

MED MER ÄN 63 ÅR I BRANSCHEN!

KOPPLINGAR

SLANGAR & SÄKERHETSUTRUSTNING

KUNDNÄRA - KREATIVA - KOMPLETTA

031-840390         042-169500

www.lundgrenssverige.se
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Signhild Gehlin, generalsekreterare på 
Energi- och miljötekniska föreningen

”Geoenergi ska 
vara standard,  

inte alternativet”
text Ulrika Hotopp foto: Anette Persson

Vem är… 
Namn:	Signhild	Gehlin
Ålder:	41	år
Bor:	Nynäshamn
Familj:	Man	och	två	
barn,	sju	och	fyra	år.
Fritidsintresse:	Rider	
två	gånger	i	veckan.
Drivkraft:	Att	skapa	
en	uthållig	värld	där		
människor	mår	bra.
Oväntad talang:	Jag	
spelar	fiol	och	altfiol,	men	
helst	när	ingen	hör	på.

Miljö- och energitekniska 
föreningen:
Energi-	 och	miljötekniska	
föreningen	grundades	redan	
1909.	Medlemmarna	är	fysis-
ka	personer	med	intresse	för	
installationstekniska	 frågor.	
Innan	2009	hette	föreningen	
VVS-tekniska	 föreningen.	
Fokus	ligger	på	frågor	kring	
inomhusmiljö	 och	 energief-
fektiva	byggnader.
Av	de	nästan	7	500	med-

lemmarna	har	fler	än	90	pro-
cent	 ingenjörsexamen	eller	
motsvarande.	Föreningen	är	
mångfacetterad	–	från	fors-
kare,	professorer,	tillverkare	
och	 säljare	 till	 inspektörer,	
kontrollanter	 och	mättek-
niker.	 Föreningen	 arbetar	
med	 kompetensutveckling,	
nätverksbyggande	 och	 in-
formationsspridning.

Fortsättning på nästa sida…

var hon fortfarande doktorand 
vid Luleå tekniska högskola 
och nappade på ett erbjudan-
de om att bli teknisk sekrete-
rare på 25 procent. En vecka i 
månaden var hon då i Stock-
holm för att ta sig an tekniska 
frågor, ge ut handböcker och 
vara redaktör. Det passade bra 
ihop med hennes forskning att 
ta fram ett mätinstrument för 
termiska responstest.

– Den dåvarande chefen på 
föreningen var själv mycket 
intresserad av geoenergi och 

tyckte min profil passade bra 
för att utveckla föreningen. 
Och jag tycker att det är en 
bra blandning av frågor och 
en lagom teknisk nivå. Det 
går att dyka ner i detaljer för 
att sedan lyfta blicken och se 
helheten.

På posten sedan 2009

När avhandlingen var färdig 
blev Signhild Gehlin anställd 
på heltid. I och med detta 
gick flyttlasset tillbaka till he-
morten Nynäshamn, söder 

om Stockholm. Juni 2009 tog 
hon över posten som general-
sekreterare. Det symboliska 
överlämnandet av uppdraget 
skedde vid föreningens hundra-
årsjubileumsbankett i Blå Hallen 
i Stockholms Stadshus.

– Det kändes stort och an-
svarsfyllt att ta över rodret för 
en så anrik och betydelsefull 
förening. Det var en stor utma-
ning för mig, både privat och 
yrkesmässigt, att ta på mig le-
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Signhild Gehlin:	Roligt	 var	att	 José	Acuña,	doktorand	vid	KTH,	vann	
priset	 för	konferensens	bästa	artikel	med	sitt	arbete	om	distribuerade	
termiska	responstest.
Termiska	responstest	har	blivit	en	etablerad	del	av	stock-konferenserna,	

med	många	artiklar	och	presentationer.	Megastock	1997	i	Sapporo	i	Japan	
var	min	första	konferens,	där	jag	presenterade	mitt	arbete	med	termiska	
responstest.
Tekniken	har	fungerat	som	dörröppnare	för	geoenergi	tekniken	i	många	

länder,	och	används	idag	i	mer	än	30	länder.
–	Men	 Innostock	 handlade	 inte	 bara	 om	geoenergilagring,	 utan	mer	

än	hälften	handlade	om	latent	energilagring,	det	vill	säga	energilagring	i	
fasomvandlande	material	(PCM)	och	termokemisk	lagring.	Nytt	för	denna	
konferens	var	även	inkluderandet	av	elektrisk	lagring.
–	Inom	geoenergin	var	expertisen	från	världens	alla	hörn	samlad.	Efter-

som	både	akviferlager	och	mark/berglager	är	mogna	tekniker	var	inslaget	
av	riktigt	nya	och	revolutionerande	idéer	begränsat.	Däremot	redovisades	
en	hel	del	intressanta	fallstudier,	och	finslipande	på	modellering	och	dator-
simulering.	Groplager	och	högtemperaturlager	börjar	komma	tillbaks	på	
ett	intressant	vis.	Jag	kommer	att	skriva	ett	längre	referat	av	Innostock	
för	Energi	&	Miljö.

Vad hände på den internationella 
energilagringskonferensen 
– Innostock 2012 – i Spanien 16-18 maj?

...fortsättning från föregående sida

darrollen. Men jag hade fullt stöd av såväl 
kanslipersonalen som föreningsstyrelsen 
och medlemmarna i stort.

Hänger med i tekniken

Men helt har Signhild Gehlin inte lämnat 
de tekniska bitarna eller forskningen. Hon 
blir fortfarande tillfrågad att hålla föreläs-
ningar och skriva artiklar om sitt sakom-
råde. Energi- och miljötekniska föreningen 
ordnar också en tvådagarskurs i geoenergi 
där kunskap om termiska responstest ingår. 

Hon pratar engagerat om utvecklingen 
på geoenergiområdet och vad hennes 
egen forskning har bidragit med. Den  
tio år gamla avhandlingen om termiska 
responstest används fortfarande som  
referensverk och har inneburit att kunna 
öka precisionen på borrhålens design-
värde. Enkelt uttryckt: Det blir lättare  
att borra rätt antal borrhålsmeter.

När Signhild Gehlin började forska 
var miljöteknik generellt fortfarande ett 
smalt område vid de tekniska högskolor-
na och geoenergi en ännu smalare nisch.  
Utmaningen att göra geoenergi till en 
konventionell energikälla blev därför ti-
digt en avgörande drivkraft för henne.

– Målet för mig var att geoenergi skulle 
bli en standardlösning, istället för ett udda 
alternativ. Det tänkte jag på ofta på när 
jag stod där i geggamojan vid ett borrhål 
och utförde mätningar, berättar hon.

Fanns det då inte möjlighet att ta pa-
tent på det mätinstrument hon tog fram 
för termiska responstest?

– Det är faktiskt rätt basal teknik. Det 
intressanta är att utvärdera datan. Om det 
hade varit möjligt att ta patent hade tekni-
ken inte varit till samma nytta för utveck-
lingen av geoenergi. Hela världen har tjä-
nat på att detta är en öppen teknik, svarar 
Signhild Gehlin med stor övertygelse.

Vill vara samhällsbyggare

Att få vara en samhällsbyggare är en 
grundläggande värdering hos henne. Hon 
beskriver målande sin syn på geoenergins 
stora potential för ett hållbart samhälle.

– Geoenergibrunnar är en oerhört ele-
gant teknik. Det mest vackra man kan 
tänka sig. Särskilt balanserade termis-
ka system där värme och kyla används 
växel vis med berget som lagringsplats är 
så vackert så man blir alldeles tårögd…

Hon gör en paus och tillägger att an-
dra viktiga faktorer som talar till geo-
energins fördel är anläggningens långa 
livslängd och att den i stort sett inte gör 
intrång på andra naturvärden.

– Det är ett hål i marken och inte 
mycket mer. Det är ett robust system och 
har obetydlig inverkan på omgivningen, 
konstaterar Signhild Gehlin. 
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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	och	arbetar	idag	som	
fristående	konsult.	Här	väljer	
han	bland	frågor	som	de	
senaste	månaderna	har	ställts	
på	Geotecs	brunnsforum.		

Fråga:
Har en djupborrad brunn 
som vi tagit vattenprov 
på. Vattnet är OK, det 
enda som inte höll sig 
inom gränserna var alkali-
niteten, som var för låg. 
Vi får ibland lätt grönfärg 
i dusch och tvättställ. Min 
fråga är om det går att 
hälla brunnskalk direkt i 
en djupborrad brunn?

Svar:
Nej, nej, nej – det får du 
inte göra!

Installera ett avsyr-
ningsfilter istället så löser 
du dina problem på ett 
kontrollerat sätt. Filtret 
innehåller kalk som man 
får fylla på vartefter det 
förbrukas.

Kostnad för en villaan-
läggning är cirka 7 000 
kronor exklusive moms. 
Detta filter är automatiskt 
och spolbart.

Fråga:

Har en ca 15-20 år gammal borrad vatten-
brunn. Efter analys av vattnet verkar det som 
att ytvatten läcker in, vilket man också hör. 
Vatten tränger också ibland upp i röret och 
översvämmar golvet. Vad kan man göra åt 
detta? Går det att ge någon grov kostnadsbe-
dömning?

Svar:

Kontakta din brunnsborrare för åtgärd, han 
kan fodra om brunnen så att det ytligare 
grundvattnet inte rinner direkt in i borrhålet.

Har du sedan avslutat borrhålet i en annan 
brunn så måste du höja upp foderröret så att 
vattnet inte kan rinna över detta.

Har du borrhålet inomhus så måste man 
montera ett tätt lock på toppen av borrhålet.

Kostnaden är svår för mig att bedöma men 
förhandla med din borrare då ett foderrör 
skall hålla betydligt längre tid än 15-20 år.

Troligtvis består skadan av dåligt svetsarbete.

Fråga:

Jag har idag en berg-
värmepump som in-
stallerades 2002, med 
135 meter aktivt djup. 
Jag är naturligtvis in-
tresserad av att använ-
da samma borra då 
jag byter till ny pump 
den dag det är aktu-
ellt. Vad jag har för-
stått så kräver de mer 
moderna pumparna 
större aktivt djup än 
vad min gör/gjorde.

På tomten har jag yt-
terligare en borra, för 
färskvatten, som är 
drygt 100 meter djup. 
Kan jag använda den 
som energibrunn då 
det är dags? Det är 
cirka 15 meter mellan 
borrorna.

Bör jag ta upp 
sänkpumpen med 
slang nu eller när det 
är dags att driftsätta 
borran som ener-
gibrunn. Vi kommer 

att få kommunalt 
vatten under hösten 
och då går brunnen 
i träda.

Svar:

Javisst kan du använ-
da din vattenborra 
som energibrunn.

Varför inte koppla 
in den redan i höst? 
Då får du mycket 
bättre ingående tem-
peraturer på köld-
bärarvätskan och 

billigare drift på din 
befintliga värme-
pump.

Sannolikt så ökar 
även livslängden på 
värmepumpen.

Jag skulle gissa att 
din utgående tempe-
ratur på köldbäraren 
under den kalla årsti-
den, kommer att öka 
med cirka 3 grader, 
om du bor i södra el-
ler mellersta delarna 
av landet.

Går det 
bra med 
brunnskalk?

Ytvatten läcker in – vad ska jag göra?

Kan vattenbrunn bli 
energibrunn?

Fråga:

När de borrade för geoen-
ergi så blev de tvungna att 
borra två brunnar på grund 
av att det var för mycket vat-
ten för att kunna gör det 
första hålet tillräckligt djupt. 
Ett hål är 120 meter djupt 
och det andra är 60 meter. 
Det ursprungliga beräknade 
borrdjupet var 150 eter. Jag 
har hört att brunnarna ska 

seriekopplas men nu säger 
brunnsborraren att de ska 
parallellkopplas. Vad är rätt?

Svar:

Klarar din värmepump att 
pumpa runt köldbärar-
vätskan i en slinga så bör 
man välja detta i första hand.

Lägger du däremot två 
slingor så måste du sannolikt 
installera en strypventil på 

vardera slinga för att ha möj-
lighet att justera flödet om så 
skulle behövas.

När man parallellkopplar 
energibrunnar så händer det 
att värmepumpen endast tar 
värme från en brunn och 
därför måste man sätta in 
ventiler, så att man tvingar 
köldbärarpumpen att cirku-
lera köldbäraren på båda 
brunnarna. 

Serie- eller parallellkoppla?

Det finns  
fler frågor  
och svar! 

Besök 
brunnsforum

på 
www.geotec.se

Äldre nummer av borrsvängen 
finns att läsa helt 

kostnadsfritt på webben! 
Besök webbplatsen

www.borrsvängen.se 
(eller www.geotec.se/borrsvangen)
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John Gøytil

070-378 53 20
john@mincon.nu                 

Fredrik Green
Säljare
070-342 23 64
fredrik@mincon.nu

Tommy Ottemo
Sälj/marknad
070-378 53 41
tommy@mincon.nu

Ulrika Björketun
Kontor/ekonomi
tel. 0122-154 80
fax 0122-154 81

Håkan Waltersson
Servicetekniker
0706-72 11 12
hakan@mincon.nu

Mincon Sweden AB
Box 2084
612 02 Finspång

Vårt totala produktutbud, produktblad   
och priser hittar du på vår webbplats 

www.mincon.nu

Kjell Järnström
Reservdelar
070-294 70 78
kjell@mincon.nu

Qmatec Air Compressor   
l 34,5 bar och 425 l/s  
l 24.0 bar och 543 l/s

www.qmatecdrilling.no

Q7M

Nemek 1130 TST
En mycket robust och kraftig entreprenadrigg
l Teleskåpmast med 7 meters matarlängd
l 30 tons lyftkraft
l Utskyvbara larver för bättre stabilitet
l Radiostyrning till alla funktioner

Kompletta pumppaket 
från välkända
Grundfos

Styrdborrning från 
4 till 7”

Upprymningshammare från 
10 till 14”

Mincon RC borrning 
från 121-146 mm

Q7M Technical data
ENGINE
Diesel engine

VM R 756 IE3

Power

115 kW

Traction powerShoe 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 mmROTATION UNITTorque

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

 NYHET!
Mincon 4” hammare 

med QLX-fattning

 NYHET!
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I  f o k u s :  S e d i m e n t

VA Syd, som omfattar Malmö, Lund, Burlöv och Eslövs VA-verksamheter, 
tillåter maximalt 40 milligram sediment per liter från borrningsarbeten i 
dagvattensystemet.

Ett gränsvärde som är så lågt att det i praktiken innebär en nolltolerans.
– Det är inte rimligt att rena ner till de nivåerna. Det låga gränsvärdet 

både försvårar och fördyrar verksamheten och till slut kommer det att 
bli omöjligt att borra inom stadsplanerat område, säger Jimmy Hallberg, 
borrningsansvarig på Skånska Energi.

Omöjliga gränsvärden 
kan stoppa borrning

text: Jörgen olsson foto: lars Strandberg

Skånska Energi, med huvudkontor i 
Södra Sandby, bygger kompletta geo-
energianläggningar, företrädesvis i 
Skåne med koncentration till området 
Malmö-Lund-Helsingborg. Man har tre 
egna riggar, med både trycklufts- och 
vattendrivna borrhammare.

Mats Holm är affärsområdeschef inom 
Skånska Energi. Han är undrande inför 
VA Syds stränga regler.

– 40 milligram per liter är detsamma 
som 4 gram per kubikmeter och då är 
man ju nere på mängder som är så små 
att de nästan inte är mätbara. Det är 
klart att vi vill att allt ska gå rätt till, följa 
de regler som finns och skydda lednings-
nät och recipienter för dagvattnet, men 
de här partiklarna sjunker inte och fast-
nar inte heller i ledningsnätet.

– Vi märker att kommuner även utan-
för VA Syd-området anammar samma 

gränsvärden och bestämmelser. I Hel-
singborg har vi grävt stora dammar för 
att lagra vattnet från ett projekt. Allt har 
sjunkit utom de partiklarna som är så 
små att dom hålls svävande och färgar 
vattnet. Tömning av dammarna görs se-
dan i samråd med miljönämnden.

Generellt branschproblem

– Det här är ett stort hot mot borrverk-
samheten som riskerar att stoppa hela 
geoenergiutvecklingen. Eftersom det är 
ett generellt branschproblem är det vik-
tigt att vi arbetar tillsammans med led-
ningsägare och kommuner och får igång 
en dialog, det vore ju bra med gemen-
samma regler, säger Mats Holm.

Alternativet att släppa vattnet på grön-
ytor finns fortfarande kvar, men Jimmy 
Hallberg påpekar att vid borrning inom 
stadsplanerat område ges det inte till-

Ola Åstedt, borrare på Skånska Energi, tar borrkaxprover i samband 
med borrningarna vid bygget av Ideon Gateway i Lund.

De grova partiklarna sedimenterar bort, men 
de riktigt fina partiklarna sjunker inte.
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text: Jörgen olsson

stånd att släppa ut överskottsvatten på 
kommunens grönytor.

Kraftigt regn är värre

Jimmy Hallberg anser att ett kraftigt 
regn rimligen för med sig betydligt stör-
re mängder sediment ner i dagvattensys-
temen än vad som tillåts från borrnings-
arbeten enligt VA Syds regler.

– Det finns dessutom ytterligare ett 
problem: Om vi släpper ut vatten så får 
vi krav på oss att spola hela ledningssys-
temet från borrstället till recipient eller 
fördröjningsmagasin. Det kan handla om 
kilometervis av ledningar, där det kan-
ske redan ligger stora mängder gammalt 
sediment. Det är inte rimligt.

– Vi hoppas att vår branschorganisation 
Geotec driver frågan och kommer fram till 
en hållbar lösning för alla som har geoen-
ergi och borrning som sin verksamhet. 

– Vi har rätt att vägra utsläpp till våra 
ledningsnät och kan man inte hålla 
sig inom gränsvärdet så ska man 
kanske inte borra för bergvärme i 
Malmö, där berggrunden ser ut som 
den gör.

Så säger Susanne Flygare, miljö-
ingenjör på avloppsvattenavdel-
ningen på VA Syd.

– Bakgrunden till gränsvärdet är att 
vi inte vill ha sediment i ledningarna. 
Berggrunden i Malmö är sådan att när 
man borrar i den får man väldigt finmalt 
sediment. Tar man inte bort det sätter 
det sig i ledningarna och då riskerar vi 
stopp och att det blir källaröversväm-
ningar uppströms stoppet, säger Susan-
ne Flygare.

VA Syd:
”Klarar man inte gränsvärdet 
ska man kanske inte borra”

Gränsvärdet är på maximalt 40 milli-
gram per liter – något som av borrbran-
schen uppfattas som väldigt strängt.

– Vi valde 40 milligram eftersom det 
var det gränsvärde som gällde enligt mil-
jödomen under bygget av Citytunneln, 
säger Susanne Flygare.

Gediget underlag

Leif Runeson, miljöingenjör på VA Syds 
ledningsnätsavdelning, var VA Syds miljö-
ansvarige gentemot Citytunnelprojektet:

– Miljödomen som fastställde gräns-
värdet baserade sig huvudsakligen på 
en bedömning av de biologiska risker-
na. Det fanns ett gediget vetenskapligt 
underlag som visar att partiklarna kan 
sätta sig i fiskars och fiskyngels gälar, 
säger han.

Vid Hyllie sedimenterade Citytunneln 
borrvattnet i stora dammar. Vid Triang-
eln fanns inte utrymme för dammar 
och projektet kunde inte garantera att 
sedimenthalten hölls inom gränsvärdet. 
Dessutom hade inte Citytunneln redovi-
sat vilka kemikalier man ville släppa ut.

– Då fick man inte heller använda våra 
ledningar, säger Leif Runeson. Man valde 
då att lägga egna ledningar inuti våra 
och släppa ut vattnet i hamnbassängen. 
Man använde siltgardiner, men ändå lig-
ger det sediment som en hård beläggning 
på bottnen idag. Det är just det som är 
problemet med sedimentet från bergrun-
den under Malmö – det stelnar och blir 
så hårt att det inte hjälper att spola utan 
man måste slå bort det.

Vi har ansvaret

Om gränsvärdet gör att det blir svårt att 
borra får man hitta en annan teknik för att 
rena eller filtrera vattnet, menar VA Syd:

– I regel kan inget litet borrföretag 
klara de krav vi ställer, men det betyder 
ju inte att man kan lämpa över ansvaret 

Bestämmelserna	för	vad	som	får	ledas	
till	VA	Syds	avloppsledningar	är	fastställt	
av	VA	Syds	förbundsstyrelse.	I	förbunds-
styrelsen	sitter	politiker	från	VA	Syds	
kommuner	(Malmö,	Lund,	Burlöv	och	
Eslöv)	och	bestämmelserna	är	med-
delade	med	stöd	av	Lagen	om	allmänna	
vattentjänster.

Fa k t a

på någon annan. Vi har ju ansvaret för 
ledningsnätet och kan bli skadestånds-
skyldiga om stopp i ledningarna orsakar 
skador, till exempel i form av källaröver-
svämningar. Det finns många olika saker 
som kan orsaka förträngningar i ledning-
arna – allt från otillåtet utsläpp av fett till 
rötter som växer in – och vi vill undanrö-
ja alla risker vi kan, säger Leif Runeson.

Sedimentera längre

– Ett sätt för borrföretagen är att låta 
vattnet sedimentera i containers så länge 
som det nu behövs för att nå ner till 
gränsvärdet eller köra bort det någon 
annanstans där det kan dumpas utan att 
orsaka skada. Det går ju också bra att 
släppa vattnet på en grönyta och låta det 
infiltrera – sedimentet är ju inte farligt, 
det är bara att vi inte vill ha in det i led-
ningarna, säger Susanne Flygare.

Välkomnar dialog

– Det finns även fler metoder om contain-
rar inte räcker till. Jag vet till exempel att 
företag som rengör oljepannor använder 
sig av en sorts mobila, tillfälliga bassäng-
er av presenningar, säger Leif Runeson, 
som välkomnar en dialog med Geotec:

– Vi för gärna en dialog kring detta 
och gärna med en branschföreträdare, 
eftersom det sparar mycket tid. 
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Ny hemsida!
Referens: www.rototec.se

● Dränk cementpatronen med varmt
   (ca 25o) vatten ca 10 min.

● Lyft foderröret något, släpp ned den 
   våta patronen samt lecapluggen,
   tryck och rotera till bergnivå,
   slå ned foderröret till stopp.

● När pluggen krossats och
   acceleratorn blandats med cement-
   pastan startar härdningen och 
   spalten plomberas.
   Blås ren borrkronan och börja berg-
   borra efter ca 45 minuter.

Nytt!
Ökad mängd accelerator i
cementblandningen
= snabbare härdning

Tätningssats för 5,5”  .....320:-
Tätningssats för 4,5”  .....300:-
Endast cementpatroner ...170:-
Mängdrabatt möjlig

Nordisk Cementteknik tel 0293-500 85, 070-311 27 78, e-post: sales@nct.se

www.nct.se

– Även efter att vi sedimen-
terat, vilket vi gör i tre steg 
i egna containrar, får man ju 
ett vatten som är grå- eller 
rödfärgat av fint sediment. 
Släpper vi det till dagvattnet 
rinner det oftast ut i en å el-
ler bäck där missfärgningen 
genast syns och då blir VA-
verket eller miljökontoret ner-
ringt av oroliga privatperso-
ner som tror att det har skett 
ett giftutsläpp. Men om man 
som entreprenör är förekom-
mande och pratar med det 
lokala VA-verket eller med 
miljö- och hälsoförvaltningen 
i kommunen innan, så är det 

”Oftast går det att 
hitta lösningar”

text: Jörgen olsson foto: rubenssons Brunnsborrning

I  f o k u s :  S e d i m e n t

ofta OK. Då vet de vad som 
är på gång och kan ge folk 
besked redan i växeln att det 
inte är något farligt. Så kan vi 
lösa det i de flesta kommuner.

Rubenssons Brunnsborr-
ning har haft verksamhet se-
dan 1967 och utför idag bor-
rentreprenader för geoenergi 
och vatten i bland annat hem-
kommunen Tranås samt i Jön-
köping, Linköping, Vetlanda, 
Eksjö, Motala och Kinda.

Olika förutsättningar

– Det är olika förutsättningar 
att ta hänsyn till i nästan varje 
kommun, men någon nollto-

– Kommunerna har olika regler och gränsvärden, men med 
de allra flesta kan vi föra en dialog. Då brukar det inte vara 
några problem att antingen släppa det färgade vattnet i en 
dagvattenbrunn, eller på någon kommunal grönyta.

Så säger Peter Magnusson, arbetsledare och delä-
gare i Rubenssons Brunnsborrning som arbetar i ett 
dussintal olika kommuner inom en tiomilsradie från 
huvudkontoret i Tranås.
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lerans eller extremt låga tole-
ranser som det tydligen är i 
VA Syd-området i Skåne har vi 
inte. Om inte annat kan man 
låta sedimenteringscontainern 
stå en extra dag, då brukar 
vattnet vara klart. Det är bara 
någon enstaka kommun som 
säger nej även till det vattnet, 
berättar Peter Magnusson.

– Det går oftast att hitta 
lösningar. Juridiskt är det ju 
beställarens ansvar, men det 
är vi borrare som ska lösa det. 
Ibland får man ta dit både en 
eller två extra sedimenterings-
containrar. I en kommun är 

Bilden visar en pågående borrning av en energibrunn från Rubenssons Brunnsborrning.

det väldigt känsligt att färgat 
vatten inte kommer ut i en 
viss å men det har vi kunnat 
lösa genom att helt enkelt byta 
dagvattenbrunn, så leds det ut 
i ett skogsområde i stället.

Konstruktiv dialog viktigt

Peter Magnusson betonar vik-
ten av en konstruktiv dialog 
med VA-verk och kommunala 
myndigheter.

– Skulle det införas en 
nolltolerans förstår jag inte 
hur man skulle kunna borra 
över huvud taget. Däremot 
är det ju lätt att förstå att 

ingen kommun vill ha ner 
osedimenterat borrvatten 
i dagvattenbrunnarna och 
det finns ju tyvärr kollegor i 
branschen som inte alltid va-
rit så nogräknade.

– Men mycket handlar om 
oro. Det färgade vattnet ser illa 
ut när det kommer ut i ett vat-
tendrag, men det är inte farligt. 
Det finns oro för att partiklar-
na skulle sätta sig i fiskarnas 
gälar eller skada levnadsplat-
ser för vattenorganismer, men 
samtidigt är det ju så att även 
ett häftigt regn för med sig 
stora mängder sediment. 

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.
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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!

mnv_1_2012.indd   2 2012-03-12   14:35:07

I  f o k u s :  S e d i m e n t

En ny grupp ska utreda möjligheter 
att rena borrvattnet från kax.

– Det finns inga vetenskapliga studier 
kring borrvatten som visar vare sig när 
slammet blir ett tekniskt problem eller 
ett miljöproblem.

Så säger geoenergiveteranen Olof An-
dersson. Han har nu tagit initiativ till en 
grupp som ska utreda möjligheterna att 
rena överskottsvattnet ytterligare.

– Men att rena ner till de nivåer som 
till exempel VA Syd kräver är helt omöj-
ligt, säger han.

Olof Andersson och hans firma Geo-
strata har nyligen avslutat ett uppdrag i 
London. Även där uppstod en problema-
tik kring borrvattnet.

– De ställde förhållandevis stränga krav 
på sedimentinnehållet, men VA Syds krav 
är ändå 500 gånger högre. I London fick 
vårt borrvatten innehålla två gram per liter 
eller 2000 gram per kubik för att få släp-
pas ut i Themsen. Deras utgångspunkt var 
egentligen inte dagvattennätet, som vi för 
övrigt fick utlova att spola efter oss, utan 
det handlade om vattenvård av Themsen. 
Men några motiveringar fanns inte, utan 
det handlar om att man utan egentlig ve-
tenskaplig grund befarar att slammet ska 

”Det saknas
vetenskapligt underlag”

text: Jörgen olsson foto: Geotec

ställa till med skada. Jag tror att svenska 
myndigheter resonerar likadant.

Den miljöpåverkan som befaras är att 
slampartiklar ska sätta sig i fiskarnas gälar.

– Det har troligen sin bakgrund i tun-
nelprojektet på Hallandsås, där man 
släppte ut stora mängder bentonitlera i 
en bäck och fiskarna kvävdes. 

Nästan inga studier

Olof Andersson har undersökt det veten-
skapliga läget kring slammet men inte 
funnit mycket av värde.

– Det finns en ganska färsk uppsats 
från högskolan i Kristianstad om borr-
kaxets sammansättning, men det är 
egentligen inte relevant. Utöver det finns 
min egen avhandling från 1982, om korn-
storlek vid borrning i olika formationer.

Borrar man i granit eller gnejs, som 
den svenska berggrunden huvudsakligen 
består av, blir det i princip inget lerslam 
alls. I kalksten eller skifferlera kan det 
däremot bli mycket besvärligt, inte sällan 
med så små partiklar att de inte sjunker i 
sedimenteringscontainrarna.

Desilter – bra men dyrt

– Det vi ska titta på nu är en renings-
metod som heter ”desilter” och som bland 

annat används för att rena spolvätskan 
vid oljeborrning, säger Olle Andersson.

– Ett brittiskt företag kommer att visa 
metoden, där man roterar vattnet inuti 
koniska cylindrar och renar med centri-
fugalkraft i stället för med gravitation.

Gruppen, där Geostrata, Geotec, Skånska 
Energi, LTH och den engelska hydrocyklon-
tillverkaren Clear Solutions ingår, kommer 
att undersöka möjligheterna för borrare att 
komma längre med rening av borrvattnet. 
Men utrustningen är dyr och Olle Anders-
son menar att kostnaden för det extra re-
ningssteget måste ställas mot nyttan.

Åratal av forskning krävs

– Men det behövs också forskning som 
ger en nyanserad bild vilka problem som 
slammet egentligen kan orsaka. Det duger 
inte att svenska vattenverk och myndighe-
ter kopierar varandras regler och gränsvär-
den, eftersom de geologiska förutsättning-
arna är så olika på olika platser i landet.

– Men detta är ett vitt fält. Som jag ser 
det behövs ett antal examensarbeten och 
minst en doktorsavhandling på områ-
det innan vi har tillräcklig kunskap. Det 
kommer att ta åratal och fram till dess 
måste många svenska borrare kanske 
söka dispens för varje enskilt projekt. 

Från vänster James Mansell (Clear Solutions), Olof Andersson (Geostrata), Leif Bjelm (LTH) samt Jimmy Hallberg och Mats Holm 
(Skånska Energi) diskuterar reningsteknik för borrvatten.
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FAB-mötet i Köpenhamn:

Borrning utöver det vanliga
när Cityringen byggs

Att det i den danska huvudstaden pågår 
infrastrukturarbeten utöver det vanliga är 
inget som kan undgå den som anländer 
till Hovedbangården. Stora delar av cen-
trala Köpenhamn är en byggarbetsplats 
och kommer så att förbli fram till 2018 då 
den nya Cityringen är klar att tas i drift.

Cityringen kan beskrivas som en fort-
sättning på den Metrolinje som sedan 

text & foto: Jörgen olsson

Ett 40 tal medlemmar i FAB – Föreningen för aktiva i borrbranschen – 
samlades under två intensiva dagar i Köpenhamn.

Den första dagen ägnades helt åt det enorma projekt som pågår 
i den danska huvudstaden – byggandet av tunnelbanan Cityringen. 
Högintressant för alla i borrbranschen ur många aspekter, bland annat  
är det Europas största undermarkarbete för närvarande.

flera år trafikerar sträckan mellan Örestad 
och Kongens Nytorv. Men i stället för 
linjetrafik blir det alltså just en ringlinje, 
som med 17 stationer kommer att knyta 
ihop centrala Köpenhamn, drastiskt öka 
passagerarkapaciteten och som dessutom 
öppnar spännande framtidsmöjligheter för 
ytterligare utbyggnader: Till Rødøvre och 
Sydhavnen i Köpenhamns utkanter, till 

det kommande stora exploateringsområ-
det Nordhavnen – och även en tunnelba-
nelinje direkt till och från centrala Malmö. 

Under en späckad dag fick de försam-
lade deltagarna lära sig det mesta om det 
stora projektet och om de många utma-
ningarna – inte minst på just borrsidan – 
som projektet innebär.

Dramatiskt ökad kapacitet

Andreas Egense från danska Metrosels-
kabet fanns på plats och redogjorde för 
basfakta kring utbyggnaden. Den kostar 
21 miljarder danska kronor och beräk-
nas inte vara betald förrän år 2067, men 
kommer att öka passagerarkapaciteten till 
svindlande 130 miljoner resenärer årligen.

Fräsning av slitsmur i samband med bygget av en av de 17 stationerna till Köpenhamns nya tunnelbana, Cityringen.
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Dagens Metro transporterar årligen 54 
miljoner passagerare. 2018, när City-
ringen planeras vara klar för invigning, 
beräknas passagerarantalet vara uppe i 
cirka 67 miljoner, så det står helt klart att 
danskarna tar till gott mått när de bygger 
sin nya tunnelbana.

13 kilometer provborrningar

Från Geo, Danmarks största borrteknik-
företag, kom Jens Baumann och redo-
gjorde bland annat för de geologiska 
förutsättningarna och för den oerhört 
omfattande provborrningsverksamhet 
som tunnelbanebygget kräver.

– Vi har gjort och gör väldigt omfattan-
de provborrningar. Totalt handlar det om 
500 borrhål på allt mellan 5 och 60 meter 
som vi borrar med olika tekniker. Vi har 
nio olika riggar av olika typer och de har 
varit igång i två och ett halvt år.

– Sammantaget utför vi 13,5 kilometer 
provborrningar, förklarade Baumann.

Geologin i området är välkänd sedan 
tidigare, men för den skull inte särskilt 
lättarbetad: Tio meter stenig och starkt 
vattenförande moränlera döljer ett kalk-

Kuttrarna arbetar sig 45 meter ner i berget under Köpenhamn. Det finns gott om flinta, vilket sliter hårt på utrustningen.

Undermarksarbetena i den danska huvudstaden är de största i Europa.Fortsättning på nästa sida…
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...fortsättning från föregående sida

berg med rika inslag av flinta, vilket sli-
ter kopiöst på borrutrustningen.

– Bara logistiken kring provborrningar-
na är ett gigantiskt arbete. Vi har lagt väl-
diga ansträngningar för att ta reda på var 
det finns el-, vatten- och gasledningar på 
varenda plats. Sedan kommer hela hante-
ringen med tillstånd och trafikavspärrning-
ar, på varje enskild plats, som ska skötas 
enligt regelboken, berättade Baumann.

Avancerad ingenjörskonst

Cityringen byggs av ett joint venture som 
heter CMT och för kärnan i ingenjörs-
kunnandet och de på sina ställen mycket 
komplicerade anläggningsarbetena står 
italienska Trevi. 

Sergio Notarianni och Marco Chiara-
belli från CMT/Trevi fanns på plats och 
berättade bland annat om de speciella ut-
maningar som väntar när stationerna ska 
byggas. Särskilt tre av stationerna; Mar-
morkirken, Gammelstrand och Sønder 
Boulevard kräver speciallösningar.

– Marmorkirken är en speciell plats ef-
tersom den är så trång och kyrkan är så 
känslig. Där kommer vi att bygga en sta-
tion som blir nästan identisk med statio-
nen Piazza Bologna i Rom, där förutsätt-
ningarna är likartade. Tunnlar och spår 
byggs i två våningar i stället för parallellt, 
för att undvika att gå in under kyrkan, sa 
Sergio Notarianni.

Bygge under kanal

Station Gammelstrand ska delvis ligga 
under en kanal och i kanalen ska den 
populära sightseeingbåttrafiken kunna 
fortgå obehindrat under hela byggtiden. 

– Det kräver också en hel del speciell 
teknik och mycket arbete innan vi har 
kommit ner så att arbetena pågår under 
mark och kanalen är återställd.

– Vid Sønder Boulevard är utmaning-
arna av ett annat slag. Där finns en hel 
del gamla föroreningar i marken och vi 
måste minimera riskerna för exponering 
och utsläpp, förklarade Notarianni och 
visade hur man arbetar med det sofistike-
rade programmet Kronos, som håller koll 
på varje detalj i anläggningsarbetet.

Rundtur och Tivoli

Efter lunch blev det rundtur med buss 
och tre olika projektplatser besöktes. 
Grundvattensänkning och torrborrning 
i all ära – höjdpunkten på sightseeingen 
var utan tvekan stoppet i Nørrebroparken. 
Där pågår bygget av en av Cityringens 
stationer och en gigantisk borrigg arbetar 
sig bit för bit 45 meter ner i marken.

Ett studiebesök hos Geo hanns också 
med innan den första FAB-dagen avsluta-
des med gemensamt gemyt på Tivoli. 

Från CMT/Trevi kom Marco Chiarabelli och Sergio Notarianni och berättade för FAB- 
medlemmarna om stationsbyggena.

Ett av många borrarbeten i Köpenhamn. Bara provborrningarna omfattar över 13 kilometer.

Studiebesök på konsult- och entreprenörsföretaget Geo. Knäckbordet är ett examensarbete.
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Å r e t s  b o r r a r e :  J e r r y  H e d m a n

FAB, Föreningen för Aktiva 
i Borrbranschen, har sin års-
stämma i samband med vårmö-
tet. Det brukar vara en trevlig 
och förhållandevis snabb till-
ställning utan överraskningar.

En av de viktigare och ro-
liga punkterna är att utse 
”Årets Borrare”. Detta åter-
kommande pris delas sedan 
2009 ut en gång per år och 
ges till någon som sticker ut 
mer än andra. 

Årets borrare korad på 
FAB:s årsstämma

text: Jörgen olsson och Johan Barth foto: Johan Barth

Följande bedömningskriterier 
beaktas vid bedömningen av 
nominerade personer: 
• säkerhet 
• miljö 
• teknikförbättring 
• väl utfört arbete 
• insats i branschen genom 

egen aktivitet 
• god kamratskap 
• initiativ som ökar statusen, 

attraktiviteten och/eller  
effektiviteten i branschen.

– Jag blev väldigt överras-
kad över att få priset. Jag 
vet ju själv att jag hållit på 
länge och utfört några kom-
plicerade borrningar, men 
att det också uppskattas av 
andra gör mig stolt.

Så säger vinnaren Jerry 
Hedman till Borrsvängen. 
Han jobbar för Prospekte-
ringsteknik i Norr och är 
borrare sedan 31 år.

De senaste 17 åren har 
Jerry jobbat på sin nuva-
rande arbetsplats, i Ren-
strömsgruvan som hör till 
Skelleftefältet i norra Väs-
terbotten. Han utför dels 
prospekteringsborrning, 
dels infill borrning som 
görs för att ta reda på hur 
malmkropparna ligger.

– Jag borrar med diamant-
krona av olika hårdhetsgrad 
och det är lite av en konst 
att välja rätt krona. Det juryn 
fastnade för var ett väldigt 
djupt hål, 1 350 meter, som 
var tekniskt mycket besvär-
ligt, säger Jerry Hedman.

Renströmsgruvan är en av 
Sveriges djupaste och Jerry 
jobbar på djup mellan 800 
och nästan 1 300 meter.

– Gruvarbetet sliter krop-
pen såklart, men än så länge 
jobbar jag vidare, säger Jerry 
som blir 56 senare i år.

Vad han ska använda 
prispengarna till vet han 
inte ännu.

– Jag är nyfiken på djup-
borrningen de ska göra 
nere i Lund, det är ju en 
enormt stor maskin som 
ska användas där också. 
Det hade varit intressant att 
se, kanske åker jag ner dit.

Jerry Hedman får priset i hård konkurrens för att han 
under många år visat att diamantborrning är ett hantverk 
som kräver en bra blandning av erfarenhet, lugn, 
teknikkunskap och listighet. Att han därtill uppskattas av 
både leverantörer, kunder och arbetsgivare gör honom 
till en värdig mottagare av priset.

Att priset finns och är 
uppskattat är tydligt. Det 
är ett väldigt fint pris och 
förutom att borraren själv 
uppmärksammas för sin 
gärning får även företaget 
som borraren arbetar på ett 
diplom. Pristagaren själv 
får dessutom 10 000 kronor 
att använda till utbildning, 
mässbesök eller liknande. 
Nomineringskommittén 
hade många namn att gå 
igenom denna gång.

Att valet föll på Jerry 
beror på helhetsbilden av 
honom. Det är väldigt roligt 
att pristagaren uppskat-
tas så entydigt av samtliga 
involverade. Därav kommit-
téns motivering. 

Jerry Hedman tar emot priset som Årets borrare av FABs ordförande Peter Hedenstedt.

”Stolt och 
överraskad”

Studiebesök på konsult- och entreprenörsföretaget Geo. Knäckbordet är ett examensarbete.
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I samband med publiceringen av den så 
kallade avloppsguiden väcktes frågan om 
vem som tar ansvar för att vattenbrunnar 
och avloppsledningar planeras på bästa 
sätt vid en ny installation av ett enskilt 
VA-system. 

Idag är det av tradition två helt olika 
skrån som gör de olika delarna, med 
risk för att fel kan begås. Till exempel 
att vattenbrunnen och avloppsledningen 
hamnar för nära varandra, eller i förhål-
lande till grannarnas VA-system. 
20-25 procent av alla Sveriges enskilda 
vattenbrunnar har någon gång otjän-
ligt vatten. I de flesta fall beror detta på 

Se den enskilda VA-lösningen som en helhet:

”Borrare bör ta på sig att även lägga avlopp”

Det finns mycket att vinna på att samma entreprenör ansvarar för både 
vatten och avlopp vid en entreprenad. Det blir enklare för konsumenten 
och minskar risken för dyra saneringar i efterhand. Svenska borrentrepre-
nörer har goda förutsättningar att även lägga avlopp. 

O p i n i o n

förhöjda bakteriehalter på grund av bris-
tande brunns- eller avloppskonstruktion, 
enligt SGU

Avloppguiden är ett informationsblad 
som kan användas vid till exempel för-
säljning av fastigheter. Den ska också 
underlätta för en konsument att veta vad 
som bör besiktigas vid ett köp. Idag fri-
skriver sig många besiktningsmän just 
från felaktigheter i enskilda VA-system, 
då det är svårt att veta om allt verkligen 
gått rätt till vid projektering och anlägg-
ning av vatten och avlopp. Bland annat 
för att det inte finns en huvudman som 
kan ge kvalitetsgarantier för helheten.

Denna fråga lyfts också av Göran Ris-
berg på SGU. Han vill att entreprenörer 
tänker nytt när de erbjuder VA-tjänster. 
Vinsten tror han blir större än den insats, 
i form av vissa investeringar i ny kun-
skap och maskiner, som skulle krävas.

Frågan behöver lyftas

– En brunn ska borras och avlopp ska 
grävas ner. Det har därför logiskt nog 
gjorts av en borrare respektive en gräva-
re. Men det behövs någon som har kun-
skap kring helheten och tar ansvar för 
vattnet från källan till rening och utflöde. 
Denna fråga bör lyftas, påpekar han.

Både fastighetsägaren och tillsynsan-
svarig myndighet ser på VA-anläggningen 
som en enda enhet. Därför vore det ock-
så logiskt att entreprenören ser till helhe-
ten. Det som krävs är att entreprenörerna 
ändrar synen på vad de egentligen gör. 
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Att de ser slutresultatet som sitt upp-
drag – inte metoden. 

– Borrning och grävning är bara 
metoder för att ge konsumenten det 
de efterfrågar. En del borrentrepre-
nörer stannar i tankarna med att det 
bara är brunnar de borrar, när det i 
själva verket är vatten eller energi de 
levererar. Brunnen är bara en kon-
struktion, säger Göran Risberg.

Borrare med huvudansvar

Målet med en brunnsborrning är med 
andra ord att ta fram rent vatten eller 
energi. Därför är steget kort att ta på 
sig ansvaret för att grundvattnet inte 
blir förorenat av ett dåligt avlopp. Det 
görs genom att lägga avloppsanlägg-
ningen på ett korrekt sätt och som 
är anpassat efter just de förhållanden 
som råder på just den platsen. 

Borrning är mer komplicerat än 
att gräva och anlägga en avloppsan-
läggning. Det är ett längre steg för 
den som gräver ett avlopp att borra 
en brunn, än tvärtom. Även Göran 
Risberg anser att borrentreprenörer 

enkelt skulle kunna ta på sig också 
avloppsbiten.

– Man behöver inte heller göra allt 
själv. Så länge man tar huvudansvaret 
går det också att ta in underleveran-
törer för själva jobbet, betonar han.

Vinster för alla

En dålig utförd anläggning kan bli 
dyr i efterhand. Därför har även den 
enskilde konsumenten mycket att 
tjäna på att ha en huvudentreprenör 
för sin VA-anläggning, samtidigt som 
en borrentreprenör kan dryga ut sin 
inkomst per beställt jobb. Och även 
myndigheternas jobb att ge tillstånd 
och kontrollera VA-system blir lätt-
tare om arbetet dokumenteras av en 
enda part. 

Att också som entreprenör se vat-
ten och avloppsfrågor som en hel-
het är en win-win situation för alla. 
Marknaden för brunnsborrning är 
ibland svajig och därför bör borra-
re fundera noga på att utveckla sin 
kompetens så att de kan ta på sig 
avloppsjobb. 

Om avloppsguiden
Avloppsguiden	är	en	nationell	kunskapsbank	
om	enskilda	avlopp	med	 information	 riktad	
till	fastighetsägare,	kommunala	tjänstemän,	
entreprenörer	och	intresserad	allmänhet.	In-
formationen	är	oberoende	och	kommersiella	
delar	hålls	åtskilda	från	övrig	information.

Avloppsguiden består av flera delar:
Allmänna	sidor	med	fakta	om	enskilda	avlopp,	
framförallt	riktade	till	fastighetsägare	i	begrepp	
att	anlägga	en	enskild	avloppsanläggning.
Förteckningar	över	entreprenörer	och	kon-

sulter	som	arbetar	med	enskilda	avlopp,	pro-
dukter	för	enskilda	avlopp	samt	återförsäljare.
På	medlemssidorna	publiceras	notiser	om	det	

senaste.	I	Kunskapsbanken	finns	bland	annat	
expertsvar	och	rapporter	och	annat	användbart	
om	juridik,	avloppsteknik	och	kretslopp.
Dessutom	driver	avloppsguiden	en	diskus-

sionslista	via	e-post	samt	skickar	ut	nyhets-
brev	tre	till	 fyra	gånger	per	år.	Alla	som	är	
intresserade	kan	ta	del	av	både	diskussions-
listan	 och	nyhetsbreven	genom	att	 anmäla	
sig	på	myndighetssidan.

http://husagare.avloppsguiden.se/



Genom att inte göra något väsen av sig såklart. Genom att vara så bekymmers fritt att 
du till och med glömmer bort att det finns där. Med elförbrukning som en glödlampa 
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J u r i s t e n  h a r  o r d e t

Huvudregeln är att den som 
utnyttjar grundvatten alltid 
ska söka tillstånd för detta. 
Tillstånd söks hos Mark- och 
miljödomstolen och det är 
miljöbalken och därtill knut-
na regelverk som tillämpas 
vid prövningen.

Det finns undantag från 
skyldigheten att söka tillstånd 
för bortledning av grund-
vatten. Undantagen tar sikte 
på verksamheter som typiskt 
sett inte inverkar negativt på 
vattenförhållandena. Bland 
de vanligaste undantagen 
kan nämnas vattentäkt för 
en- eller tvåfamiljsfastighet. 
Tillstånd behövs inte heller 
om det är uppenbart att var-
ken allmänna eller enskilda 
intressen skadas genom vat-
tenverksamhetens inverkan 
på vattenförhållandena. Det 
är verksamhetsutövaren som 
måste bevisa att undantags-
regeln är tillämplig. Att det 
ska vara ”uppenbart” innebär 
högt ställda krav på att verk-
samhetsutövaren kan visa att 
den aktuella vattenverksam-
heten inte medför skada på 
omgivningen.

Detaljerad information krävs

Om man nu är i situationen 
att undantagen inte går att 
åberopa, måste man alltså  
ansöka om tillstånd enligt 
miljöbalken. En sådan an-
sökan ska innehålla utförlig 
information om den sökta 
verksamheten. Det ska noga 
preciseras vilka vattenvo-
lymer som ska flyttas eller 
bortföras och hur uttagsvo-
lymerna ska fördelas under 
året. Det ska även finnas en 
noggrann beskrivning av 

miljökonsekvenserna av ut-
taget, en så kallad Miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB). 
För att miljökonsekvenserna 
ska anses vara tillräckligt 
utredda krävs vanligen en re-
lativt omfattande analys där 
resultat från provpumpningar, 
geologiska undersökningar 
och liknande iakttagelser lig-
ger till grund för slutsatserna. 
Man ska redovisa det område 
inom vilket en viss avsänk-
ning av grundvattnet kan för-
väntas, så kallat influensom-
råde, samt även redovisa det 
område inom vilket nybild-
ning av grundvatten för den 
aktuella vattenresursen sker. 
Det krävs också beskrivning 
av planförhållanden, natur-
miljön, eventuella konkurre-
rande intressen med mera.

Teknik och ekonomi

I ansökan ska också finnas 
en teknisk beskrivning av 
anläggningen och av den pro-
cess som man planerar att an-
vända sig av. Ansökan måste 
innehålla uppgifter av ekono-
misk art och sökanden måste 
visa att det föreligger ett be-
hov av vattenuttaget. Liksom 
för all övrig verksamhet som 
omfattas av miljöbalken gäller 
krav på val av bästa teknik 
och lokalisering.

Samrådet är centralt

Innan man ger in tillstånds-
ansökan till Mark- och miljö-
domstolen ska man samråda 
med berörda myndigheter 
och allmänheten. Samrådet är 
en central del av ansöknings-
processen eftersom samrådet 
är en ovillkorlig förutsättning 
för att tillstånd ska kunna 

ges. Det är därför viktigt att 
så mycket information som 
möjligt om den planerade 
verksamheten kommer fram 
på samrådet. Det är även vä-
sentligt att inbjudan når rätt 
mottagare; hellre en vidare 
krets av personer än en för 
snävt tilltagen grupp. Inom 
ramen för samrådsförfaran-
det ges möjligheter att lämna 
synpunkter på den planerade 
verksamheten. Sökanden bör 
i sin ansökan redovisa och 
beakta de synpunkter som 
kommit fram under samrådet.

Varierande  
handläggningstider

När en tillståndsansökan väl 
kommit in till Mark- och mil-
jödomstolen prövar domsto-
len ansökan. Normalt håller 
domstolen muntlig förhand-
ling med syn på platsen och 
avkunnar slutligen en dom. 
Det är denna dom som i dag-
ligt tal kallas vattendom.

Handläggningstiden hos 
Mark- och miljödomstolen va-
rierar kraftigt och beror del-
vis på arten och omfattningen 
av den sökta verksamheten. 
Den vanligaste anledningen 
till långdragna processer är 
emellertid att det föreligger 
brister i själva ansökan. En 
väl genomarbetad ansökan 
ger bättre förutsättningar för 
en snabb handläggning. Dess-
utom kan man anta att risken 
för onödiga överklaganden 
minskar om ansökan är väl 
underbyggd.

Frivillig ansökan positivt

Man måste dock vara upp-
märksam på att även om det 
inte krävs tillstånd för just 
bortledning av grundvatten 
i ett visst fall så kan det fin-
nas krav på tillstånd, anmä-
lan eller dispens enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken 
eller enligt annan lagstiftning. 
Det kan även finnas lokala 

föreskrifter om tillstånds- el-
ler anmälningsplikt för sådan 
vattenverksamhet. Även om 
tillståndsplikt inte krävs för 
den verksamhet som man 
önskar bedriva så kan man 
söka tillstånd på frivillig väg. 
En av fördelarna med att ha 
ett tillstånd är att man har 
tryggat sin rättighet till vat-
tenuttaget i förhållande till 
andra intressenter för lång 
tid framöver. En annan posi-
tiv omständighet är att såväl 
verksamhetsutövare som till-
synsmyndigheten och andra 
som kan bli berörda klart och 
tydligt vet vad som gäller för 
det aktuella vattenuttaget. Ett 
tillstånd kan också höja vär-
det på den fastighet eller den 
näringsverksamhet som till-
ståndet är knutet till.  

Konkurrensen om vårt grundvatten har ökat
text: Pia Bosdotter olson / Nordic Law

Konkurrensen om vårt grundvatten har ökat. I takt med 
detta har även kraven skärpts på den som vill utnyttja 
en grundvattentillgång. Grundvatten behövs exempel-
vis för bevattning av jordbruksmark, utvinning av energi 
och dricksvattenförsörjning.

Advokat Pia Bosdotter Olson.
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Dagen närmar sig sitt slut. I alla fall för 
de flesta av Peekabs borrare. Någon är 
kvar och sorterar bland borrkronor och 
slangar så att allt är i ordning till kom-
mande dags insatser.

Kvar på kontoret i industrilokalens 
övre våning finns också Peekabs vd  
Emrik Eklund. Till vänster finns ett litet 
gym och duschar. Till höger kliver besö-
kare in i kontorsutrymmet. Men känslan 
är snarare att kliva in i någons vardags-
rum. Längs en av väggarna sträcker sig 
ett prydligt modernt kök. 

F ö r e t a g e t :  P E E K A B 

Bättre, snyggare, 
trevligare!

text & foto: Ulrika Hotopp

Det goda ryktet är Kungälvsbaserade borrentreprenören Peekabs viktigas-
te tillgång. Och en anledning till den snabba expansionen sedan företaget 
grundades av Emrik Eklund och Anders Kempe för sju år sedan.

– Eftersom jag mest är på kontoret vill 
jag att det ska kännas lite hemtrevligt 
och inte bara ett skrivbord och en stol 
i en tråkig industrilokal. Detta är också 
samlingsplatsen för våra killar. Deras 
bas. Här träffas vi på morgonen halv sju 
över en kopp kaffe innan alla åker ut på 
jobb, berättar Emrik och pekar på det 
stora konferensbordet.

Från datorbranschen

Vi slår oss ner i de svarta skinnsofforna 
och Emrik berättar om resan från en 

borrigg med kollegan Anders 2005 till 
dagens fyra borriggar och tio anställda. 

– Vi märkte snabbt att vi inte klarade 
oss med bara en rigg. Efterfrågan var 
stor och vi behövde också maskiner för 
större dimensioner, berättar Emrik.

Han har själv egentligen en bakgrund 
inom datorbranschen, men sadlade om 
när han sålde sin del av ett tidigare bo-
lag. Vännen Anders Kempe arbetade då 
på ett annat borrföretag, men ville starta 
eget för att göra saker lite annorlunda. 
Bland annat såg de två grundarna till att 
det skulle bli möjligt att konkurrera genom 
att göra jobben lite bättre, snyggare och 
inte minst trevligare. 

Viktigt vara lyhörd

Ett bra kundbemötande och lyhördhet är 
viktiga hörnstenar i Peekabs affärstrate-
gi. Likaså att orsaka så lite påverkan vid 
borrplatsen som möjligt och att så fort 
som möjligt rätta till sådant som blir fel.

Emrik påpekar att information till kun-
derna är a och o. Det har betydelse att de 
vet vad en borrning innebär. Är förvänt-
ningarna realistiska blir det också färre 
tidsödande och kostsamma konflikter.

Nosar på England

Peekab utför borrningar från Varberg 
söder om Göteborg till Strömstad i norra 
Bohuslän och till Borås i öster. Men det 
händer också att det kommer in projekt 
längre ifrån. 

– Är projekten längre än en vecka tar 
vi gärna jobb längre bort. För kortare 
jobb blir logistiken för omfattande för att 
det ska löna sig. För att bredda företaget 
har vi utfört borrning för bland annat 
brofundament. Hösten 2012 skall vi till Peekabs vd Emrik Eklund på kontoret i Kungälv. Medarbetaren Andreas Fogelgren i bakgrunden.
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Stockholm på ett projekt med entrepre-
nadborrning, konstaterar Emrik.

En annan möjlig väg för Peekab i 
framtiden är att också att se bortom lan-
dets gränser. Redan 2008 genomförde 
det västsvenska borrföretaget uppdrag i 
Storbritannien. 

– Vi fanns på plats där i fyra måna-
der. Det fanns helt enkelt inte tillräcklig 
bra kunskap om energiborrning och vi 
lyckades trots svåra markförhållanden 
komma längre ner än vad många trodde, 
berättar Johnny Kaspersson som var med 
och borrade under Englandsprojektet.

Emrik flikar in att uppdraget var en 
mycket bra erfarenhet och han tror att 
en svensk aktör som Peekab kan bidra 
med mycket know-how i andra europe-
iska länder och ännu längre bort. Inte 

Fortsättning på nästa sida…

Fa k t a

Namn:	PEEKAB
Huvudort:	Kungälv
Jobbar:	Främst	i	Västsverige	från	
Varberg	till	Strömstad

Utför:	Borrning	för	geoenergi	
och	vatten	samt	entreprenadborrning

Omsättning (2011):	
29	miljoner	kronor

Anställda:	10

Emrik Eklund startade Peekab med kompanjonen Anders Kempe för sju år sedan.

Troféer från olika sociala aktiviteter med 
Peekabs medarbetare.
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...fortsättning från föregående sida

minst i regioner där kylning är ett pro-
blem kan svensk kunskap om geoenergi 
och växling mellan värme och kyla vara 
till stor nytta.

– Det är ju faktiskt så att det är dyrare 
att kyla ett hus än att värma det, konsta-
terar Peekabs vd.

Stora projekt i Göteborg

Ett annat stort projekt som företaget är 
i full gång med är borrning av 40 geo-
energibrunnar i Fiskebäck, Göteborg.  
Ett annat projekt är 28 energibrunnar för 
Akademiska Hus vid Sahlgrenska sjuk-
huset i Göteborg.

– Vi märker just nu att offentliga verk-
samheter som skolor och förskolor efter-
frågar lösningar för förnyelsebar energi 
till sina byggnader.

Emrik ser egentligen en energibrunns-
borrning som vilken borrning som helst, 
men anser ändå att det finns en extra di-
mension på de jobben.

– Helt klart känns det bra att bidra till 
en bättre miljö, förklarar han.

Peekab som företag vill också vara 
medvetet om sina avtryck på samhäl-
let. Nyligen kom det en förfrågan om att 
sälja äldre borriggar till ett vattenprojekt 
i Afrika. En sådan samhällsinsats kan 
Emrik absolut tänka sig att vara delaktig 
i. Även Barncancerfonden har fått gåvor 
från företaget och i fikarummet finns det 
fortfarande gott om chokladaskar som 
organisationen sålde till Peekab i påskas.

Hälsovård och lediga fredagar

Sammanhållningen bland medarbetarna 
verkar vara hög, trots att killarna under 
dagarna är utspridda på olika uppdrag. 
De är mellan 22 och 46 år och har jobbat 
mellan ett och 15 år i branschen.

– Det är ett bra gäng vi fått ihop. Vi 
vill att alla ska ha jobbat med alla. Så att 
vi utbyter erfarenheter, säger Emrik.

Alla arbeten utförs två och två, mycket 
för säkerhetens skull. Borrarna uppma-
nas också till att använda de hjälpmedel 
som finns, för till exempel tunga lyft. 
De har dessutom möjlighet att gå till en 
naprapat två gånger per år och det finns 
företagshälsovård att utnyttja vid behov. 
Sjukfrånvaron är låg, men däremot är 
borrarna i egenskap av pappor en del 
hemma med sjuka barn.

Arbetsschemat är uppbyggt så att alla 
borrare i regel är lediga på fredagar. 

– På så vis finns det alltid utrymme för 
att kunna vara flexibel, åtgärda oväntade 
incidenter och för att serva maskinerna, 
säger Emrik nöjt.

Även hans arbetsdag börja lida mot 
sitt slut och han rusar iväg för att ta sina 
barn till simhallen. 

Klädseln är viktig. Det ska synas varifrån borrarna kommer.

Jonny Kaspersson är en av Peekabs tio anställda. 
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Telefon 0414-230 70 • Mobil 0702-328 295 • info@moridril lrigs.se • www.moridril lrigs.se

Tekniska data
Rigg bredd: 1700 mm
Vikt: 8 ton
Diesel motor: Perkins 100HP
Pull-up: 6500 kg
Rotary/Torque: Max 810 KGM
Pipe Rack: 76 mm 210 mts

Standardmaskin levereras 
med svets, vattenpump 
och gummi plattor på 
banden.
 

 
 
 

NYHET! 

MORI P20
ETT MYCKET PRISVÄRT ALTERNATIV

 ● Kvalitet
● Prestanda 
● Konkurrenskraftigt pris
● Smidig kompakt rigg anpassad 
    för brunns- och energiborrning
 

Om du vill se en Mori rigg IN ACTION 
– slå en signal!
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Vikt: 8 ton
Diesel motor: Perkins 100HP
Pull-up: 6500 kg
Rotary/Torque: Max 810 KGM
Pipe Rack: 76 mm 210 mts

Standardmaskin levereras 
med svets, vattenpump 
och gummi plattor på 
banden.
 

 
 
 

NYHET! 

MORI P20
ETT MYCKET PRISVÄRT ALTERNATIV

 ● Kvalitet
● Prestanda 
● Konkurrenskraftigt pris
● Smidig kompakt rigg anpassad 
    för brunns- och energiborrning
 

Om du vill se en Mori rigg IN ACTION 
– slå en signal!

Under hydrologidagarna 
på SMHI i Norrköping bildades 
en svensk gren av den interna-
tionella organisationen Inter-
national Association of Hydro-
geologists (IAH). 

– Det kändes mer som en 
självklarhet än ett initiativ, säger 
Jeff Lewis, IAH Sveriges förste 
ordförande och fortsätter:

– IAH finns i 135 länder, in-
klusive nästan alla EU länder, 
så det var hög tid att bilda en 
svensk gren. Målsättningen 
är att verka för ökad kunskap 
och medvetenhet om grund-
vatten och vara en röst och 
plattform för hydrogeologi i 
Sverige. Vid mötet valdes en 
styrelse och nästa möte är pla-
nerat att ske i samband med 
SGU:s nationella geologikon-
ferens GeoArena den 16-17 
oktober i Uppsala. Styrelsen 

uppmanar alla Sveriges hydro-
geologer att bli medlemmar så 
att organisationen blir livaktig 
och kraftfull. 

IAH bildades 1956 och har 
idag 3800 medlemmar i 135 
länder. Organisationens mål 
är att vara en röst för grund-
vattenfrågor i debatten samt 
verka för ökad samverkan och 
kunskapsspridning. Man ger ut 
den vetenskapliga tidskriften 
”Hydrogeology Journal”, an-
ordnar och sponsrar konferen-
ser och samarbetar med olika 
FN-organ såsom UNESCO, 
FAO och Världsbanken. Man 
anordnar en årligt återkom-
mande grundvattenkonferens 
som i år äger rum den 16-21 
september i Niagara Falls, 
Kanada. För mer information 
kontakta ordförande för IAH 
Sverige på jeffrey.lewis@foi.se

IAH-Sverige – en röst 
för grundvattenfrågor

I  ko r t h e t

samer bou daher får SGU:s 
pris för bästa examensarbete. 
Priset, som är på 10 000 kro-
nor, delades ut den 31 maj. Da-
her får priset för sitt arbete om 
geotermisk energi, som kräver 
kunskap om hur geologin ser 
ut på de stora djupen där det 
finns akviferer och där tem-
peraturen ökar med mellan 15 
och 35 grader per kilometer. 
Han utförde en analys av hur 
den sedimentära berggrunden 
från yngre trias och äldre jura 
är uppbyggd i Öresundsom-
rådet. Samers undersökning 
visar att den stora andelen 

finkorniga sandstenslager be-
gränsar möjligheten till uttag 
av tillräckligt stora flöden av 
varmt vatten ur dessa avsnitt. 
Samers främsta resultat är 
dock att vi nu har en mycket 
bättre bild av den laterala och 
vertikala uppbyggnaden av 
lagerserien och att vi på så vis 
kan förutsäga och förstå hy-
drauliska samband. En viktig 
pusselbit till kommande under-
sökningar och inte minst pla-
nerade borrningar i området.

Källa: www.sgu.se där det 
också finns mer information 
om studien.

Prisas för examensarbete  
om geotermi

Ny brunnsborrarutbildning 
startar till hösten
det finns efterfrågan på ny arbetskraft till borrnings-
branschen inom dricksvatten, värme och kyla, grundläggning 
och prospektering.

Till hösten drar den nya utbildningen igång och det är dags 
att anmäla intresse. Gå in på http://www.geotec.se/branschsi-
dor/borrutbildning/ där du förutom att läsa mer om själva ut-
bildningen och lämna intresseanmälan kan läsa mer om yrket 
och marknaden.
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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: 74 är verksamma i Sverige, 10 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum

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 
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.




