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sid 5. ledaren
Inom borrningsbranschen har vi nu en nedgång, framför 
allt på energiborrning till villor. Priserna sjunker och 
kundunderlaget sviktar. Det är lätt att stressas. 
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sid 36. Juristen har ordet
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den verkställande direktören.

6  riskerar stämning
  Växjö kommun riskerar nu stämning av 
  Konkurrensverket för hämmande av den 
  fria konkurrensen.

8   Brunnsarkivet populärt
  Brunnsarkivet är den mest uppskattade funktionen 
  i appen Slagrutan, visar Borrsvängens rundringning.
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  Sitac får kritik för brister i hanteringen av certifikat. 
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Atlas Copco – din helhetsleverantör

• Kostnadseffektiva portabla kompressorer 
• Lätta WEDA-pumpar med tung kapacitet
• Sänkborrutrustning för ökad produktivitet
• Jordborrningssystem för trygg och effektiv borrning i alla formationer 

Kontakta oss! 
www.atlascopco.se 

Atlas Copco_komplett leverantör.indd   1 2012-02-27   14:40:55

1812

6

8



PE100 KOLLEKTORER

P-MÄRKNING

KOMPLETT SORTIMENT

TRYGGA LEVERANSER

HÖGT PRIS

MuoviTech är din kompletta och trygga leverantör av produkter för geoenergi.  

www.muovitech.com 

BÄST I JORDEN.



5

ledaren

Johan Barth 
VD, Geotec

se våra styrkor 
ocH möjligHeter!
swot är ett begrepp inom affärsvärlden 
som står för Strengths, Weaknesses, Opp-
ortunities och Threaths. Eller på svenska; 
Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. 
SWOT används som ett företagsekono-
miskt planeringsverktyg när ett företag 
eller en organisation försöker beskriva sin 
position på en marknad. De flesta institu-

tioner kan använda sig av SWOT. Allt från dagis 
och fotbollsklubbar till multinationella företag.
 Inom borrningsbranschen har vi nu en nedgång, 
framför allt på energiborrning till villor. Priserna 
sjunker och kundunderlaget sviktar. Det är lätt att 
stressas. Men låt oss göra en enkel SWOT och se 
var vi egentligen är. Några förslag:

styrkor 
Vår maskinpark är konstruerad för att utföra flera 
olika typer av uppdrag. Vi kan därmed bredda 
marknaden och följa efterfrågan där den behövs i 
större utsträckning.
 Vi har en förhållandevis god utbildningsnivå 
hos borrarkåren och vi arbetar på en mogen 
marknad.
 Vatten, energi och infrastruktur kommer alltid 
att behövas.

svagheter 
Det finns många borrföretag, inom vissa regioner 
för många. Det leder till hård konkurrens om job-
ben med prispress som följd. Kvaliteten riskerar att 
sjunka när företag på grund av minskade intäkter 
tar genvägar för att färdigställa entreprenaderna. 
Eftersatt arbetsmiljö.
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Hot 
Andra aktörer än den ”vanliga” borrarkåren tar 
över en marknad till exempel grävföretag och stora 
byggbolag.
 Ny lagstiftning som till exempel förbjuder eller 
starkt begränsar energi- eller vattenborrning inom 
specifika områden kan snabbt förändra förutsätt-
ningarna på marknaden.

möjligheter 
Konjunkturen vänder och efterfrågan ökar.
 Geoenergi får en mer utbredd roll hos myndighe-
ter och kommuner.
 Politiska beslut som ger oss större möjligheter att 
öka våra volymer, allt från nya byggregler till stora 
infrastruktursatsningar.
 
se till styrkorna och möjligheterna. Finns 
det andra typer av arbeten som man kan utföra? 
Entreprenadborrning, brunnsservice, eller enskilda 
avlopp? Jag tror att det kan vara klokt att lyfta 
blicken och undersöka vad det finns för behov.
 När marknaden viker tenderar företag att ibland 
konkurrera på osunda villkor. I tidningen får ni läsa 
om hur Skatteverket ser på företag som konkur-
rerar med ROT. Det är ett exempel på ett tydligt 
hot. Det fusket som finns kan leda till att reglerna 
för branschen förändras till det sämre. Alla har här 
ett ansvar för att konkurrera på så lika villkor som 
möjligt.
 Sist men inte minst kan det vara lätt att dra in på 
de till synes enkla sakerna i vardagen – det person-
liga skyddet. Läs juristens text om arbetsgivarens 
ansvar och lägg lite krut på säkerheten för dem som 
är mest värdefulla: personalen.
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aktuellt

Magnus Berg, Nordic Law.
Bakom det aktuella 

fallet ligger Geotecs an-
mälan sommaren 2011 
till Konkurrensverket. 

Advokat Magnus Berg på Nordic Law, 
specialiserad på juridiken kring energi- 
och grundvattenfrågor, har följt proces-
sen.

– Flera av Geotecs medlemmar hade 
framfört synpunkter om att bland annat 
Växjö kommun kräver anslutning till det 
kommunala fjärrvärmenätet i samband 
med köp av tomter inom några områden. 
Ur konkurrenssynpunkt är det inte rätt 
att behöva binda sig vid en energikälla, 
förklarar han.

Det var även vad konkurrensverket 
bedömde och valde att särskilt titta på 
Växjö kommun. Men det är fler kom-
muner som med olika krav och regler 
försöker få fastighetsägare att ansluta sig 
till kommunala fjärrvärmenät. 

Följa konkurrensregler
Enligt Sveriges konkurrenslagstiftning 
får dock kommunen inte utan rimliga 
och lagliga skäl favorisera en särskilt 
energikälla. I många fall använder kom-
muner miljöargument för att försvara 
sina rekommendationer, eller till och 

konkurrensverket 
kan komma att 
stämma växjö 
kommun
Växjö kommun riskerar nu stämning av Konkurrensverket 
för hämmande av den fria konkurrensen. Anledningen 
är kommunens krav om fjärrvärmeanslutning vid köp av 
kommunala tomter och småhus.
 – En domstolsprövning vore bra, säger Magnus Berg, 
advokat på Nordic Law.

TexT: Ulrika Hotopp

in nybyggnation på fjärrvärme. Han ser 
också en risk i att kommuner fråntas 
sin möjlighet att ”styra exploateringen” 
av nya bostadsområden om förfarandet 
behöver ändras.

”Om detta ärende når Stockholms 
tingsrätt kommer det att få prejudice-
rande verkan för många andra kommu-
ner. Det borde därför vara i allas intresse 
att få en tydlig dom.” skriver Växjös 
chefsjurist vidare.

Nästa steg i ärendet är att Konkur-
rensverket beslutar att väcka talan om en 
stämning vid Stockholms tingsrätt, som 
i sin tur ska ta ställning till yrkandet. 
Därefter begärs handlingar in och det 
kan komma att bli fråga om en muntlig 
förhandling.

– Allt som allt kan denna process ta ett 
till ett och ett halvt år från det att stäm-
ningen kommer in. Domen kan sedan 
komma att överklagas och nå hovrätt 
också, förklarar Magnus Berg.

Får Konkurrensverket rätt kan kom-
munen få betala vite och eventuellt 
skadestånd. 

med krav, som i Växjöfallet.
– Men flera miljödomstolar i landet 

och Energimyndigheten har slagit fast 
att geoenergi är minst lika bra som 
fjärrvärme ur miljösynpunkt. Så det 
argumentet håller inte, påpekar Magnus 
Berg.

För honom är det i många fall uppen-
bart att målet om bättre utväxling av 
fjärrvärmeinvesteringar i kommunala 
energibolag ligger bakom krav om en-
skilda anslutningar.

– Det är olustigt att låsa in sig i ett 
system som enbart består av fjärrvärme.  
Fastighetsägaren blir väldigt beroende 
av en leverantör och det blir nästan en 
oligopolsituation. Konsumentens fria val 
och makt att styra över sina kostnader 
går förlorad. Därför är det viktigt att få 
detta prövat, fortsätter advokat Berg.

prövning välkomnas
Även Växjö kommun tycks anse att 
prövningen i domstol är viktigt. 

Konkurrensverket har bett kommunen 
att bemöta anklagelsen om att konkur-
rensregler inte följs. Den 10 januari i år 
upprepade Växjö kommun chefsjurist 
Magnus Bengtsson att det blir svårt att 
”uppnå antagna miljömål” utan att styra 

borrsvängen # 1/2013 
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aktuellt

Den 1 mars började Signhild 
Gehlin arbeta som teknisk 
expert på Geotecs nystartade 
Kompetenscentrum Svensk 
Geoenergi. 

Signhild kommer närmast från posten 
som generalsekreterare för Energi- och 
miljötekniska föreningen.
 Signhild är teknisk doktor i Vat-
tenteknik och disputerade på termisk 
responstest i geoenergibrunnar. Hon har 
ett stort internationellt nätverk inom 
geoenergi och har sedan disputationen 
2002 hållit flera kurser och föreläsningar 
om geoenergi. Hon medverkade även 
som medförfattare till Geotecs rapport 
Geoenergin i samhället, som kom ut 
2012.
 – Det är fantastiskt roligt att ar-
beta heltid med geoenergi igen, säger 
Signhild. Det är ett verkligt elegant 
teknikområde som jag brinner för och 
att få arbeta med det igen känns som att 
komma hem.
 Signhild kommer att arbeta med 
uppbyggnaden av Kompetenscentrum 
Svensk Geoenergi, som ska vara den 
instans där information och fortbild-

Ny medarbetare hos Geotec

undersökning med en av 
sveriges största riggar
Malmberg Borrning tar sin 
nyaste rigg UH3 – tillika en 
av Sveriges allra största 
riggar – till hjälp för att utföra 
undersökningsborrningar i 
Åhus. 

Uppdragsgivare är C4 Teknik i 
samarbete med Absolut Company. 

Borrningen utförs som rotationsborr-
ning med direktspolning och till beställt 
djup på minst 270 meter.
 UH3 är en av Sveriges största borrig-
gar. Den används till bevattningsbrun-
nar och kommunala vattenbrunnar 
upp till 1 000 mm och att med mindre 
dimensioner gå ner på djupet till 1000 
meter. UH3 är en mycket flexibel rigg, 
utrustad för att kunna borra i alla tänk-
bara geologier med olika borrmetoder 
som till exempel tryckluftborrning och 
spolborrning, både direkt och omvänd. 
Även borrning med domkrafter. 

Borrmaskin UH3 av årsmodell 2012. Den 
tekniska vikten är 41 000 kg och borrdi-
mensionerna 165-1000 mm.

2012 års värmepumpkommun är lund. 
Svenska Värmepumpföreningen, SVEP,  delade 
ut priset för sjunde gången. 
 I motiveringen nämns Lund som en föregångs-
kommun på området och man konstaterar också 
att ”kommunen har fortsatt sina investeringar 
i värmepumpande teknik bland annat när de 
vid ombyggnaden av Högevallsbadet valde 
en grundvattenvärmepump för anläggningens 
värmebehov. Den senaste glädjande nyheten är 
att kommunen valt en geotermianläggning för att 
värma och kyla Lunds nya kommunhus Kristallen, 
som skall stå klart 2014.” 
 – Det här är ett hedrande pris som vi är 
mycket glada över att ta emot. Och det är 
givetvis extra glädjande att det är branschen 
själv som uppmärksammar de ansträngningar 
vi gör för att energieffektivisera kommunen, sa 
kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid när 
han tog emot priset.

Årets värmepumpkommun 2012 är Lund. Fr v 
Morgan Willis och Anne-Lee Bertenstam från 
SVEP, som delade ut priset till Mats Helmfrid, 
kommunstyrelsens ordförande och kommun-
direktör Anette Henriksson. 

lund blev årets 
värmepumpkommun
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Signhild Gehlin har nu börjat sin tjänst på 
Geotec som teknisk expert på det nystarta-
de Kompetenscentrum Svensk Geoenergi.

ning om geoenergi i Sverige och Norden 
ska finnas samlad. Kompetenscentrets 
verksamhet ska bland annat omfatta 
utbildning, statistikinsamling, forsk-
ningsbevakning och informationssprid-

ning. Svensk Geoenergi samarbetar med 
Geotrainet för att harmonisera geoen-
ergirelaterad utbildning i Europa, och 
kommer att bygga upp och utveckla det 
svenska utbudet av geoenergiutbildning.
En viktig del av Svensk Geoenergis 
verksamhet är också Geoenergidagen 
som arrangeras för första gången den 
3-4 oktober 2013. Geoenergidagen 
riktar sig till konsulter, installatörer och 
fastighetsägare med intresse i geoenergi 
och lyfter fram de frågor som är mest 
aktuella och angelägna att diskutera.
 – Geotec startar Kompetenscen-
trum Svensk Geoenergi i precis rätt tid. 
Intresset för geoenergi har aldrig varit 
bredare och det finns ett stort behov att 
förse fastighetsägare, bostadsrättsfören-
ingar, konsulter och installatörer med 
bra underlag för beslut. 
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aktuellt

sören Frosth, 
vatten och borrteknik, stockaryd:
– Jag använder den till att titta på 
Brunnsarkivet. Att själv kunna se och 
även visa kunder närliggande borrhål på 
plats är en fantastiskt bra funktion. Förut 
tog det tid, men nu kan man göra det 
direkt och det märks att kunderna också 
uppskattar funktionen.
 – Jag har inte använt Slagrutan till att 
lämna offert. Ett av skälen är att det än så 
länge inte går att sätta vår egen logga på 

dokumentet men 
även av andra 
skäl känns det 
lättare att skicka 
offert från konto-
ret. Energibrun-
nar offererar vi 
sällan. 

Slagrutan: 
Brunnsarkivet populär 
och praktiskt funktion

tomas sverkersson, 
bge, sala:
– Jag använder funktionen Brunnsarki-
vet. Det är väldigt bra att kunna se var 
andra brunnar finns, kunna få en upp-
fattning och ungefärligt djup och även 
kunna visa kunder direkt på plats – det 
uppfattas som seriöst.
 – Offertfunktionen har jag inte 
använt. När vi offererar vattenbrunnar 
skickar vi offerten först och besöker se-
dan, så då har ju kunden redan en offert. 

När det gäller 
energibrun-
narna har vi 
fast pris – det 
enda rörliga är 
antalet meter 
stålrör till fast 
berg. 

martin Johansson, 
Finspångs brunnsborrning:
– Brunnsarkivet är en väldigt bra funk-
tion att ha ”på fickan” – för man kan ju 
inte hålla alla brunnar i huvudet. Den 
underlättar mycket eftersom den hjälper 
oss att ge kunderna en mer exakt prisbild, 
hur djupt det är till berg och hur mycket 
vatten de kan räkna med att få.
 – Offertfunktionen är en väldigt bra 
idé som vi tror mycket på för framtiden. 
Vi har tankar på att införliva den i ett 
framtida affärssystem, men vi är inte 
riktigt där ännu.

– Ett sätt att göra 
Slagrutan ännu 
bättre vore om man 
kunde markera 
flera brunnar på en 
gång – till exempel 
alla i ett kvarter 
– och få fram en 
sammanlagd bild 
eller trend. 

Geotecs egen app, Slagrutan, har funnits ute i några månader. 
Borrsvängen ringde upp några borrare för att höra vad de tycker 
så här långt och vilka funktioner som är mest uppskattade.

Geoenergi är ganska stort i Tyskland och 
mässan kunde stoltsera med cirka 170 
utställare och cirka 3 500 besökare. 
 Mycket är likt vår nordiska marknad, 
men jag kan nog ändå skönja att de tyska 
systemen har fler detaljer och lösningar 
som vi har rationaliserat bort. Eller anser 
att vi inte behöver. 

något att snegla på
Man har en större flora av olika mark-
värmeväxlare vilket också ger möjlighe-
ten att utnyttja ett energiutbyte av energi 

Intressanta idéer på tysk mässa
Geotec besökte Geo-THERM Expo & Congress i Offenburg i slutet 
av februari. En mässa helt inriktad på företrädelsevis grunda, 
markburna energisystem – geoenergi – och en av Tysklands 
största mässor på ämnet.

TexT ocH FoTo: JoHan BartH

Markkollektor för jordvärme.

på flera sätt. Jag tror att den nordiska 
marknaden borde snegla lite på de olika 
lösningar som finns. 
 Borrningstekniskt är det ingen större 
skillnad. Den tyska geologin ger upphov 
till mer rotationsborrning men mässan 
visade inte upp någon skillnad i utrust-
ning för DTH-borrning. 
 Återfyllning av borrhål görs oftast i 
Tyskland och det finns ett intressant ut-
bud av olika produkter och utrustningar. 

möte med geotrainet
Samtidigt med mässan hade Geotrainet 
ett möte där man enades om stadgarna 
till den internationella organisation som 
håller på att sättas upp. Geotrainet kom-
mer att bli en utbildningsinstans och ett 
certifieringsorgan för europeiska instal-
latörer, projektörer och borrare. Mer 
om Geotrainet i kommande nummer av 
Borrsvängen.  
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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.
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Den 30 januari var det dags att 
göra slutprovet. En 20 veckor 
lång teoridel var till ända och 

det är nu tid för eleverna att ge sig ut i 
verkligheten på 10 veckors praktik. Elev-
erna gör sin praktik på olika borrföretag 
från Malmö i söder till Luleå i norr fram 
till mitten av april.
Eleverna fick ett skriftligt slutprov och 
fick även svara muntligt på ytterligare 
frågor för provförättarna Mattias Gus-
tavsson från SGU och Johan Barth från 
Geotec. Efter detta eftermiddagspass var 
det dags för nästa utmaning, nämligen 
go-kart tävling. Eleverna fick upp till 
bevis då Mattias Gustavsson från SGU 
visade prov på stor körskicklighet och 
ofta befann sig i täten. Dagen avslutades 
med buffé och bowling på Big Bowl i 
Malmö.       
 Kursetta på årets brunnsborrarutbild-
ning blev Jacob Jansson från Stockholm. 
Jakob kommer göra sin praktik på 
Tyréns i Stockholm.  

vi önskar eleverna lycka till på sina 
respektive praktikföretag och med 
sin framtida gärning inom borrbran-
schen.

Borrutbildningen 
är slut – praktik
nästa! Fr v Marcus Hamberg, Mattias 

Gustavsson från SGU och 
Henrik Rosenberg.

Tio veckors praktik 
väntar efter att eleverna 
haft avslutning på Hvilan 
Utbildning i Åkarp.

Full koncentration i samband 
med det skriftliga slutprovet.

TexT ocH FoTo: JoHan larSSon
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Nättraby ligger en mil utanför 
Karlskrona i Blekinge. Det är 
ett samhälle på inte mer än 

4 000 invånare, men med en fotbolls-
klubb som har skördat många segrar 
sedan den grundades 1931. Särskilt på 
flickfotbollssidan. 

– Vi har helt klart haft några av 
Sveriges bästa flicklag. Här är vi starka, 
berättar Henrik Thoresson som själv 
varit engagerad i klubben i tio år, sedan 
han egna döttrar började spela.

På något vis arbetar han med fören-

sponsorer gör det 
lilla extra möjligt
Ett av de mest framgångsrika flicklagen i svensk fotboll 
kommer från lilla Nättraby, en mil utanför Karlskrona. 
Geotec har sponsrat föreningen Nättraby Goif i ett par år. 
 – Det betyder väldigt mycket och gör att vi kan stötta 
med det där lilla extra, berättar tränaren och eldsjälen 
Henrik Thoresson.

TexT: Ulrika Hotopp FoTo: CHarlotta ottinger

ingen alla dagar i veckan. Entusiasm 
och engagemang lyser igenom i hans 
genomgång av klubbens historia, profil 
och segrar.

– Detta är ju roligt. Mitt engagemang 
gör att det går bra för tjejerna och när 
det går bra blir de mer engagerade, 
kommer till träningarna och vill satsa. 
Här är det VM hela tiden, säger han med 
glimten i ögat.

sm-silver
Bland klubbens succéer i division 2 finns 

ett SM-silver 2010 i F15 och topplace-
ringar i Eskilskuppen och Skadevik Cup, 
som tillsammans med Gothia Cup är de 
största fotbollstävlingarna i landet.

Flera spelare från Nättraby Goif har 
blivit värvade av större klubbar. Bland 
annat Victoria Malmros som nu spelar 
för framgångsrika Ldb FC Malmö.

Vägen mot landslagsnivå börjar ofta 
med att bli uttagen till landslagsläger 
på Bosön i Stockholm. Hit fick Fanny 
Thoresson, Henriks yngsta dotter, åka 
i somras. Som den enda tjejen från Ble-
kinge. De flesta andra kom från klubbar 
i storstäderna där det finns helt andra 
resurser än i Nättraby. 

– Jag älskar fotboll och hoppas komma 
så långt som möjligt, säger Fanny.

Hon är 97:a, men spelar redan i Nätt-
rabys damlag, där även stora syster Jose-
fin spelar. När Borrsvängen träffar dem 
tränar de för fullt för kommande helgs 
SM i inomhusfotboll. Klubben vann sitt 
regionmästerskap och fick därmed spela 
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Fanny Thoresson och hennes 
lagkamrater laddar för träning.



sponsorer gör det 
lilla extra möjligt

en turnering i Göteborg med de bästa lagen i Sverige, där man 
nådde en hedervärd femteplats.

sund satsning
På vintern blir det tre träningar i veckan, på sommaren fler. 
Det finns endast en konstgräsplan för alla lag i och runt Karls-
krona och det är ont om bra träningstider. Fanny tränar därför 
i olika lag för att få mer träning. Men för henne är det viktigt 
att också hinna med annat, som skolan och kompisar. Hen-
nes pappa och tränaren Henrik Thoresson tror att den sunda 
inställningen till fotbollen är ett faktum bakom framgångarna. 
Han ser ingen fördel med att barnen börjar spela i allt för ung 
ålder. Åtta-års åldern räcker. 

– Vi gör också mycket utanför träningen som är kul och öka 
gemenskapen. Det betyder mycket. Och för att kunna ordna till 
exempel resor för våra spelare betyder pengar från sponsorer 
allt. 

Jämställd klubb
Jämställdheten är en självklarhet i Nättraby Goif och ytterli-
gare en anledning till framgångarna. Det handlar bland annat 
om att inte göra skillnad när det gäller val av träningstider 
eller sättet att coacha olika lag. Självklarheter kan tyckas, men 
Henrik Thoresson upplever att de flesta andra klubbar ger sina 
pojklag fördelar för att det antas att dessa kommer gå längre.

– Flera tjejer från andra lag vill komma till oss, berättar 
Fanny vidare. Det har mycket med ledarna att göra. 

Att de är så engagerade. Det är bra träningar 
helt enkelt. Det finns en röd tråd. 

Henrik Thoresson flankerad av de fotbollsfrälsta 
döttrarna, fr v Fanny och Josefin.

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 

Klubben har bland annat vunnit SM-silver i Flickor 
15 och skördat fina cupframgångar genom åren.
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Forskning  
och utveckling 
genom effsys+:
Detta är ett fyraårigt tillämpat forsk-
nings- och utvecklingsprogram för kyl- 
och värmepumpteknik som stöds av 
Energimyndigheten men till största 
delen av branschen. Det har pågått 
sedan 2010, men har föregåtts av andra 
program på området. Ordförande för 
Effsys+ är Svenska värmepumpförening-
ens (SVEP) vd Martin Forsén.

– Vi går mot allt effektivare teknik. 
Men det finns stora utmaningar i det, 
vilket gör forskningen så viktig, säger 
han och nämner till exempel pågående 
undersökningar kring energibrunnar 
och optimering av värmepumpsystem.

Effsys+ finansieras dels Energimyn-
digheten, dels av branschen. Detta är en 
viktig faktor för att uppnå praktiskt an-
vändbara resultat av forskningen, enligt 
Martin Forsén. 

– Våra projektmöten är välbesökta 
med deltagare från olika delar av bran-
schen. Effsys+ lyckas överbrygga klyftan 
mellan universiteten och näringslivet, 
sammanfattar han. 

andra projekt som 
sponsras av Geotec

Wassup –  
Vatten och  
sanitet för de 
mest utsatta 
Wassup är en förening som drivs av 
konsultbolaget Thyréns. Syftet är att 
med insamlade pengar stödja projekt, 
företrädelsevis i U-länder, som ger kon-
kreta resultat i form av rent dricksvatten, 
förbättrad grundvattensituation och 
funktionella ekologiska sanitetsanlägg-
ningar. Pågående brunns eller sanitets-
projekt finns tillexempel i Tchad och 
Burkina Faso.

875 miljoner människor saknar idag 
tillgång till rent dricksvatten. Värst 
drabbat är områden söder om Sahara. 
2,6 miljarder människor saknar tillgång 
till toaletter och varje dag dör cirka  
5 000 barn under fem år av sanitetsrela-
terade diarrésjukdomar. 

aktuellt

Stöd till lovande 
studenter:
Geotecs vd Johan Barth undervisar i 
geoenergi vid bland annat Lunds uni-
versitet. Han förklarar att det är viktigt 
att fånga upp studenternas intresse 
för ämnet – för hela branschens skull. 
Därför har Geotec valt att stötta vissa 
intresserade studenter. Det kan te sig i 
att vi skickar någon till geoenergikursen 
anordnad av Energi- och miljötekniska 
föreningen men också att handleda 
examensarbeten inom ämnen som bran-
schen behöver ha mer kunskap om.

Tony Sjöstedt är en 23-årig lundastu-
dent som i november 2012 fick möjlig-
het att fördjupa sig i ämnet geoenergi 
tillsammans studentkollegan Malin 
Westman. De gick EMTF:s kurs tillsam-
mans med branschfolk.

– Det var väldigt intressant. Kul att 
man fick den chansen. Jag blev väldigt 
motiverad att fortsätta med geoenergi, 
berättar han.

Under våren påbörjar han dessutom 
sitt examensarbete i samarbete med 
Geotec. Bland annat kommer Tony 
utvärdera resultatet från en cirka tio år 
gammal geonergianläggning 

Effsys+ 
Wassup
Wateraid
Musikhjälpen
Barncancerfonden
Studenter Lunds Universitet
SGU – Geologins dag

Geotec stöttar varje år olika typer av projekt, från 
forskning till damfotboll och vattenförsörjning i 
utvecklingsländer. 2012 delades cirka 300 000 kronor ut, 
varav den största delen till forskning.
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Borraggregat WELLDRILLHYR LUFT upp till 35 BAR

Komplett MILJÖSORTIMENT

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

3050 CR i HYRESPARKEN

www.borrcenter.se ● 08-798 20 40 
borrcenter@borrcenter.se

Ambulerande SERVICE 

Made in Sweden

Ny hydraulisk BORRNYCKEL

Ny katalog

Vi finns även i Stockholm:

O
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Välkomna till Jonsered!Välkomna till Jonsered!
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När Anders Nelson anställdes 
hade Geotec omkring ett dus-
sin aktiva medlemsföretag.

– Vi ville ju växa och ett sätt att 
göra oss mer välkända i branschen var 
att sprida information. Vi gav ut ett 
nyhetsblad, ”Aktuellt från Geotec” som 
kom en gång i månaden. Från början var 
det bara en sida men växte med tiden 
till både två och tre. I början skrev jag 
det själv men senare anställde vi Tina 
Sjögren på kontoret bland annat för att 
hålla i nyhetsbladet, berättar Nelson.

Informationen för föreningens med-
lemmar sköttes alltså löpande, om än i 
tämligen blygsam skala. Men fortfarande 
saknades den bredare och mer utåtrik-
tade informationen.

– Varken vi eller Avanti gav ut någon 
mer publik information om borrbran-
schen. Men företagen Sandvik och Atlas 
Copco gav ut magasin då och då, där det 
ibland förekom reportage som berörde 
borrning. Vi började diskutera om vi 
skulle kunna göra något liknande själva, 
minns Anders Nelson.

startade från noll
Det var dåvarande ordföranden Sven-
Göran Andersson som var drivande och 
såg till att planerna konkretiserades och 
1993 till slut förverkligades.

Henryk Rozenberg anställdes för att 
starta tidningen:

– Vi startade från ingenting. Det fanns 
visserligen en dator på kontoret, men 
den var inte användbar för att producera 

20 år med 
Borrsvängen
Säg grattis till en 20-åring. 1993 kom det allra första 
numret av tidningen Borrsvängen ur tryckpressarna. 
 – Huvudsyftet när vi startade tidningen var att 
nå utanför den ganska snäva branschkretsen. Och 
reaktionerna blev väldigt positiva redan från början, säger 
Anders Nelson. Han var Geotecs vd och ombudsman när 
beslutet att dra igång tidningen fattades.

TexT: Jörgen olSSon

en tidning. Så det första numret, som 
gjordes under hösten 1992, producerades 
enligt ”klippa och klistra”-metoden.

Vid det laget hade Geotec vuxit rejält 
och energibrunnsborrningen hade skju-
tit fart ordentligt – men omvärldens brist 
på kunskap om borrbranschen var stor.

Huvudsyftet med tidningen var att 
skapa ett informations- och marknads-

organ som skulle nå utanför bransch-
kretsen.

– Vi kände till exempel ett stort behov 
av att nå miljökontoren i kommunerna, 
som börjat kräva miljödeklarationer i 
samband med energibrunnsborrning, 
men som inte hade någon kunskap alls, 
säger Anders Nelson.

Miljökontor och byggnadsnämnder 



Tel: 08-630 08 90 • info@robota.se • www.robota.se 

Prova oss nästa gång, det kommer att löna sig!

Brunnsborrarpumpen 
helt i rostfritt stål. 

Inbyggd backventil. 
Motor enligt Nema 

standard.

5-års
garanti

Pressure Wave kärl 
Butylmembran av livsmedels-

kvalitet. CE godkänd.

Kampanj
prisKampanj

pris
Missat vår senaste

brunnsborrarkampanj?
Kontakta oss!
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var alltså tidiga och viktiga målgrup-
per – och är så fortfarande – men även 
andra myndighetsfunktioner som på ett 
eller annat sätt hanterade vatten och/
eller energifrågor.

– Vi ville också nå tillverkare, 
VA-konsulter och andra leverantörer 
och samarbetspartners, säger Anders 
Nelson.

– De primära målgrupperna var sam-
ma som de framgångsrika borr-

mässorna på Elmia hade 
på den tiden. Den första 

adresslistan innehöll cirka 
2500 adresser. 20 år senare 

hade den ökat med flera tusen, 
minns Henryk Rozenberg.

Tidningen fick tidigt bra 
respons och fina reaktioner.

– Vi ville använda tidningen 
till att genom bland annat ”hemma 

hos”-reportage och presentationer av 
intressanta projekt berätta om andra 

borrningssätt än vattenborrning, men 
samtidigt hålla en bra balans mellan 
hur mycket vi skrev om vatten och hur 
mycket vi skrev om energi – och jag tror 
att vi snabbt hittade den balansen, säger 
Anders Nelson. 

– tidningen var – och är fortfarande – ett 
fönster mot branschen och jag vill påstå att 
framgången med den triggade satsningen på 
ännu ett fönster, nämligen det mot allmänheten 
i form av en webbplats med ett frågeforum. 
Responsen blev fantastisk med massor med 
besökare, massor med frågor och många tele-
fonsamtal till kontoret från angelägna presum-
tiva kunder. Här har allmänheten visat sig vara 
en mognare användare av nätet än borrnings-
branschen i största allmänhet.
 Henryk många minnen från sina nästan exakt 
två decennier som redaktör för Borrsvängen. 
Till de mer kuriösa hör breven från utlandet:
– Den ena var från Belgien och adresserat till 
”Madame Borrs Svangen”. Det andra brevet 
var från Tyskland och adresserat till ”Herr 
Borrsvangen”. Jag har dock hittills inte kunnat 
bestämma mig för vilket av dessa två som var 
mest smickrande!

Henryk 
Rozenberg:

– Det var fantastiskt att vara med om att börja 
från ingenting och skapa en publikation som 
fortfarande är vid liv och läsas i stort sett av alla 
inom branschen. Numera uppfattas webben av 
många som det primära kommunaktionsmediet, 
men jag påstår med bestämdhet att pappers-
buren kommunikation fortfarande är den mest 
människovänliga, avslutar Henryk Rozenberg.
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– Trots min långa erfarenhet 
blir jag aldrig fullärd och det 
sporrar mig...
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profilen

Vem är …
namn: Per-Arne Ryttar
ålder: 62 år
yrke: Vd Midvatten AB. Väg- och vatten-
byggnadsingenjör, hydrogeolog
privat: Är gift. Har två utflugna barn, ett 
barnbarn och ett till på väg. Tre katter. 
på fritiden: Tycker om segling, skidåk-
ning i sakta mak på fjället, fjällvandring 
och skogsbruk. Spelade mycket trumpet 
i ungdomen, före mina studier på Lunds 
tekniska högskola. 

Dalmålet klingar tryggt och 
vänligt när Per-Arne Ryt-
tar berättar om sitt största 

intresse: Vatten. Som hydrogeolog och 
efter snart fyrtio år i branschen vet han 
var det finns, men inte alltid hur det be-
ter sig. Det är en av de mest spännande 
utmaningarna i hans arbete. 

När han och hans medarbetare på 
Midvatten AB i Borlänge ska undersöka 
en grundvattentillgång upprättar de 
en konceptuell modell som visar hur 
områdets grundvatten beter sig. Men 
när undersökningarna har påbörjats kan 
de alltid räkna med att det dyker upp 
både oväntad och spännande informa-
tion som gör att de får ändra på den 
ursprungliga modellen. 

– Trots min långa erfarenhet blir jag 
aldrig fullärd och det sporrar mig, säger 
han.

Nio av tio brunnar blir lyckade, berät-
tar Per-Arne, och när han har fullgjort 
sitt uppdrag och kunden är nöjd kan han 
åka hem och jobba vidare med nästa. 

Men det är inte säkert att han släpper 
ett uppdrag helt och hållet. 

– Ofta löser vi problemet åt uppdrags-
givaren, men det kan ändå finnas mycket 
som är oklart. Jag kan fundera på hur 
det egentligen ser ut därnere under 
backen, och hur grundvattnet beter sig. 
Det rör sig om intressanta saker som vi 
inte kan utreda vidare inom ramen för 
uppdraget, men det är samtidigt olösta 
gåtor som jag går och klurar på. Mina 
anställda på Midvatten är drabbade av 
samma ”åkomma” och är precis lika 
engagerade som jag, säger han. 

dalarna-skåne tur och retur
Det här djupa intresset för vatten och 
lusten att lösa problem är två viktiga pa-
rametrar i Per-Arnes yrkesroll. Fascina-

per-arnes känsla 
för vatten
Midvatten ABs vd Per-Arne Ryttar har ett stort intresse 
– och det är vatten. I dag är han en flitigt anlitad 
hydrogeolog, främst i hemtrakten Dalarna, och efter 38 
år i branschen är han fortfarande lika fascinerad av att 
kartlägga och undersöka nya vattentäkter. 

TexT: eliSaBet tapio neUWirtH FoTo: patrik lindStröM

tionen för vatten och nyfikenheten fanns 
där redan i unga år och blev startgnistan 
till hans karriär. 1975 tog han examen 
vid Lunds tekniska högskola, han var då 
24 år och kunde äntligen titulera sig väg- 
och vattenbyggnadsingenjör. 

Under sina år i Malmö, som anställd 
på VIAKs grundvattenavdelning, fick 
han gedigna kunskaper om vilka geolo-
giska undersökningsmetoder som krävs 
när grundvattnet förekommer i porösa 
och sprickrika bergarter. 

Det är kunskap han fortfarande har 
användning av, men i dag när han 
verkar i Borlänge är de flesta uppdra-
gen kopplade till helt andra förutsätt-
ningar, nämligen Badelundaåsen, som 
sträcker sig från Mälaren till Siljan. Det 
är den viktigaste grundvattenresursen i 
Dalarna, berättar han, och den försörjer 
cirka 110 000 personer i länet:

– Det är en fantastisk resurs som 
försörjer många samhällen. Vattnet är 
dessutom av så god kvalitet att det ofta 
inte behöver renas utan pumpas direkt 
till hushållen. Överlag har vi bra dricks-
vatten i Dalarna och dessutom smakar 
det gott.

dramatisk förändring till det bättre
Under årens lopp har Per-Arne varit in-
volverad i hundratals spännande projekt 
av skild karaktär. Men grundprincipen 
för det arbete Per-Arne och hans tolv 
medarbetare utför handlar om att utreda 
och kartlägga grundvattenfrågor ur 
ett vattenförsörjningsperspektiv, och 
Badelundaåsen har blivit något av en bas 
för Midvatten ABs verksamhet. Kun-
derna består i huvudsak av kommunala 
bolag eller förvaltningar som ansvarar 
för vattenförsörjningen. 
 Under årens lopp har mycket inom 
hans gebit förändrats, och enligt Per-

Arne är det mesta till det bättre. I början 
av karriären förde han in geologiska 
data för hand på millimeterpapper. I 
dag har han och hans yrkeskår stor hjälp 
av datorer och kan få fram mängder av 
fakta från databaser på ett ögonblick, 
bland annat från SGU, Sveriges geolo-
giska undersökning. Tekniken för att 
finna vatten i berggrunden har utveck-
lats, inte minst med hjälp av så kallade 
VLF-mätningar, som visar avvikelser i 
berggrunden och som på så vis kan ge 
fingervisningar om krosszoner. 

Även synen på vattenförsörjning har 
förändrats. Tidigare var uppdragsgiva-
ren på kommunen ofta nöjd om brunnen 
gav tillräckligt med vatten. I dag drivs 
VA-verksamheten på ett helt annat sätt. 
De bolag som kommunerna har bildat 
spänner ofta över flera kommuner, vilket 
innebär att uppdragsgivarnas investe-
ringar, kompetens och fokus på VA-frå-
gor, vattenkvalitet och miljön har ökat.

– Det är en dramatisk förändring. 
Intresset för vattenförsörjningen är stort 
och det finns en större acceptans för att 
utredningar tar tid, inte sällan flera år, 
säger Per-Arne. 

gott samarbete med brunnsborrare
Ett typiskt uppdrag för Midvatten AB är 
att undersöka ett terrängavsnitt i syfte 
att förstå grundvattenförhållan-
dena, exempelvis nybildning av 
vatten, rörelse, magasinsvolymer, 
vattenkvalitet och andra viktiga 
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parametrar. I något skede borras en 
brunn och då anlitas brunnsborrare. 

I de flesta fall görs en enkel upphand-
ling där pris och startdatum ofta är 
avgörande. 

– Det är bråttom ibland, förklarar Per-
Arne. Om det gäller en filterbrunn har 
vi själva för det mesta gjort 50 mm rör-
drivningar med vår egen borrigg. Vi tar 
jord- och vattenprov och de resultaten 
bestämmer hur brunnen ska utformas, 
vilken slitsvidd filterröret ska ha och var 
brunnsfiltret ska placeras.

Ofta är Per-Arne och hans medarbe-
tare med under borrningen i egenskap 
som kontrollanter, och för att få en 
extra kontroll över hur jordlagren ser ut. 
Ibland får de justera både slitsvidd och 
silrörets placering med ledning av vad de 
kan se under brunnsborrningen. 

– Den jordlagerföljd vi ser vid brunns-
borrningen skiljer sig ofta från rördriv-
ningarna och då måste man jämka sam-
man informationen och ta hänsyn till 
att olika borrmetoder har olika felkällor. 
För det mesta blir det bra, säger han. 

borrning i ödemarken
Resultatet är viktigt, men det finns även 
ett personligt engagemang som gör att 
Per-Arne tycker att det är spännande att 
vara med. 

– Jag har enorm respekt för duktiga 
brunnsborrare, och vi har mycket att 
lära av dem som har stor praktisk erfa-

renhet av jordlagerbrunnar, säger han. 
Brunnsborrarna i sin tur får ibland 
räkna med att hänga med på intressanta 
äventyr när en ny grundvattentäkt ska 
undersökas av Per-Arne och hans kol-
legor. Emellanåt hamnar man i oländiga 
områden där etableringarna kan vara 
knepiga. 

– Ibland måste vi placera brunnen på 
en skyddad plats eller fånga upp vatten 
från ett visst område för att säkerställa 
att vattennivåerna inte sjunker. Men 
jag upplever att brunnsborrarna har 
förståelse för varför vi i dag undersöker 
vattentäkter även långt ut i terrängen. 

långa arbetspass
När Per-Arne har godkänt en brunn kan 
han åka hem. Kvällen kan vara sen och 
det är många mil hem, även för brunns-
borrarna. Vintertid är det mycket som 
kan ha krånglat. Kompressorn kanske 
knappt har startat trots uppvärmning 
och det har varit kallt och mödosamt. 
Men brunnsborrarna som har borrat i 
några dagar och som kanske har arbetat 
i tolvtimmarspass måste avetablera 
innan de kan åka hem. 

– De jag har arbetat med klagar aldrig, 
konstaterar Per-Arne. 

Han berättar om en borrning i Helags, 
mitt uppe i fjällvärlden i Härjedalen. 
Man skulle borra en brunn vid fjällsta-
tionen och borriggen placerades på en 
stor plåt som drogs av en bandvagn. 

– Jag var inte på plats just då, men 
borrarna berättade efteråt att de körde 
fast, blev inblåsta av en snöstorm, och 
det enda de hade för att värma sig var en 
flaska brännvin. Det är mycket möjligt 
att historien har kryddats med åren, sä-
ger han muntert, men besvärligt var det. 

Trots att arbetsförhållanden kan vara 
tuffa har brunnsborrarna en stark yrkes-
stolthet och en vilja att brunnarna ska bli 
bra. Det är Per-Arnes absoluta uppfatt-
ning. 

– All heder åt sådana yrkesmän. Jag 
hoppas att de får bra betalt! 

FalunBorlänge H2o
Falun och Borlänge är två nästan lika stora 
kommuner som i dag får sitt dricksvatten 
från grundvatten respektive ytvatten. Under 
de kommande åren byter kommunerna till en 
gemensam grundvattentäkt. Midvatten AB 
med Per-Arne Ryttar i spetsen fick uppdra-
get att undersöka grundvattentäkten. 350 
liter vatten i sekunden pumpades upp under 
15 månader tid och vattnets kvalitet följdes 
under årets alla årstider. 
 Att kommuner byter källa för sitt dricks-
vatten eller gör förändringar i sin dricksvat-
tenproduktion är inte så ovanligt, men att 
två liknande kommuner i samma geografiska 
område byter till en gemensam källa vid 
samma tillfälle sker väldigt sällan. 
 I höstas påbörjade Livsmedelsverket en 
studie om dricksvatten och hälsa i båda 
städerna. I studien FalunBorlänge H2O 
ska man undersöka eventuellt förändrade 
hälsomönster, dels i relation till de planerade 
förändringarna, dels i relation till hur mycket 
kranvatten de frivilliga i studien dricker. 
 Studien är en del av Livsmedelsverkets 
satsning att kartlägga dricksvatten och hälsa 
i hela Sverige. 

Per-Arne Ryttar tar ofta med sig 
brunnsborrare på äventyr.
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anders nelson har en 
mångårig 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.  

det finns fler frågor och svar! 
besök brunnsforum på 
www.geotec.se

äldre nummer av borrsvängen 
finns att läsa helt kostnadsfritt 
på www.borrsvängen.se 

BRuNNSFoRum

Fråga: Vi har fått problem med vår 
djupborrade brunn som är cirka ett år 
gammal. Den första tiden var vattnet 
mycket bra, men för några veckor sedan 
ändrades det och blev mycket järnhal-
tigt. Analys visar att vi har 10.35mg/l 
järn, 2,8mg/l med mangan, aggressiv 
kolsyra och ett pH på 6,6. Vi har en stor 
förbrukning av vatten då vi har mjölk-
produktion och åtgången per dygn 
ligger mellan 15 och 20 kubikmeter. En 
rening av vattnet skulle enligt uppgift 
innebära en reservoar och två renings-
filter med en kostnad på drygt 200 000 
kronor. Min fråga är; kan det fungera 
att borra en till brunn att varva med, så 
att järnet i den vilande brunnen hinner 
fälla ut genom luftning av vattnet – eller 
har du något annat förslag på vad vi kan 

göra som alternativ till reservoaren och 
filter?
 
svar: Sannolikt har en spricka i de övre 
delarna av borrhålet öppnats upp och ger 
denna dåliga vattenkvalitet. 
 Kontakta er brunnsborrare och be 
honom att täta bort denna sprickzon 
med hjälp av en Aquatät-tätning eller 
Pemtecstrumpa. Man kan även pröva en 
manschett som med fördel kan flyttas 
upp eller ner om man inte träffar rätt 
från början. 
 Fungerar inte detta, får ni anlägga en 
reservoar som har en kontakttid med 
vattnet i minst 30 minuter före filtrering. 
Reservoaren bör anläggas så att man kan 
slamsuga bort järn- och manganutfäll-
ningarna vid behov.  

Fråga: Vi har en bergsborrad brunn, 
som borrades på 40- eller 50-talet. Den 
har alltid haft gott om vatten, fullgott att 
dricka även om den haft lite järnsmak. 
Tidigare användes huset som fritidshus 
men är permanentboende sedan några 
år tillbaka. 
 Det senaste året har den fått brunfär-
gat vatten, särskilt efter att det regnat. 
Den har nog aldrig gjorts ren vad jag vet. 
Har fått förslaget att tryckspola brunn-
nen och kanske senare även sätta in en 
manschett om det bruna fortsätter att 
komma in. 
 Eftersom huset ligger ett par hundra 
meter från Östersjön nämnde någon att 
man kanske inte ska tryckspola för då 

risker med att tryckspola?
kanske man får saltinträngsel om det 
vill sig illa. Har ju inget behov av mer 
vattenmängd. 
 Finns det andra sätt att spola/rengöra 
brunnen som inte riskerar saltinträng-
sel?
 
svar: Att högtryckspola borrhålet 
är inte detsamma som att högtrycka/
spränga borrhålet. Rengör gärna borrhå-
let genom att spola det med hjälp av en 
spolbil som har högt tryck. 
 Eftersom att ditt borrhål är så gam-
malt så har du sannolikt inte fått en 
fullgod tätning mellan jord och berg, 
därför kan det vara motiverat att sätta 
dit en manschett. 

Brunnen har 
rasat på 30 
meters djup
Fråga: Vattenbrunnen ligger på gran-
nens tomt, 60 meter djup men har rasat 
på 30 meter och pumpen går ej att få ner 
längre, brunnen ger mycket vatten ändå. 
Efter ras blev vattnet järnhaltigt, surt 
och så är det uran i det. Vad är bäst att 
satsa på:
1. Att gemensamt med grannen inves-

tera i rening, totalt tre filter. Är man 
säker på att det kommer rena bra? 
Hur mycket strul kommer det bli med 
filter?

2. Borra egen brunn och – om vattnet 
räcker och blir av god kvalitet – 
erbjuda grannen att koppla på sin 
vattenledning på brunnen. Det blir 
dyrare än rening, men höjer värdet på 
fastigheten. Är risken stor att vi får 
samma problem med vattnet som i 
den rasade brunnen?

Man tror att brunnen rasat därför att 
man har sprängt i en bergtäkt några 
kilometer bort. Hur troligt är det att 
en brunn tar skada av det och kan en 
nyborrad brunn vara känslig den med?
 
svar: Att satsa så mycket pengar på 
filter när en brunn rasat låter inte bra. 
Du kan få strul med både rening och 
eventuellt nya ras. 
 Borra en egen brunn på din tomt, 
observera vad som sker på nivån 20 – 40 
meter noga, får du vatten här så bör du 
fodra hålet förbi detta djup för att ev 
slippa den dåliga kvaliteten. 
 Att ha en egen brunn höjer värdet på 
din fastighet med minst så mycket som 
du investerar i brunnsanläggningen. 
Skall du dela vattnet med din granne vill 
han säkert ha ett servitut på detta som 
säkerhet.  
 Du bör tänka på att ett servitut är en 
belastning på din fastighet vid en försälj-
ning. 

tätning eller reservoar?
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– Fem minuter till, så är 
vi klara! ropar Robert 
Andersson.

Snart stängs maskinen av och tystna-
den lägrar sig över landskapet i Hogs-
torp, ett litet samhälle utanför Udde-
valla. Den vita trävillan som ska förses 
med geoenergi ligger på en liten höjd, 
nedanför breder landskapet ut sig med 
ängar och ladugårdar. Ett djup på 180 
meter krävdes för energibrunnen.

robert och Håkan går 
på djupet i dalsland
Det är en idealisk dag för brunnsborrning – tjäle 
och bara ett par minusgrader.
 – Nu blir det inte några skador i trädgården efter 
maskinerna, säger Håkan Svensson belåtet.
 På RH Brunn & Energiborrning AB är man mån 
om bra kundrelationer.

TexT ocH FoTo: Maria BaCkMan

– Djupare än vi trodde, konstaterar 
Robert Andersson.

Det som avgör det aktiva borrdjupet är 
främst olika bergarters värmelednings-
förmåga, som kan skilja sig en hel del åt. 
Robert Andersson och kollegan Håkan 
Svensson brukar annars tippa ganska 
rätt vid det här laget. Tillsammans har 
de många år i branschen. Sedan 2007 
driver de företaget RH Brunn & Energi-
borrning AB med två anställda – Fredrik 

Eriksson och Bengt Andersson. Dessför-
innan har både Robert och Håkan haft 
anställning som brunnsborrare.

brunnar och specialjobb
RH Brunn & Energiborrning AB utför 
borrningsarbete för värme och vatten, 
men gör även specialjobb som pålning, 
grundförstärkning och jobb från pråm.

Merparten av kunderna får de genom 
Berghogens Rör AB, ett VVS-företag 
som är en av Sveriges största återförsäl-
jare av Thermias värmepumpar. Tack 
vare samarbetet med Berghogens Rör AB 
kan de erbjuda helhetslösningar för både 
bergvärme och dricksvatten.

Utgångspunkten är Brålanda i Dals-
land, men tjänsterna är inte begränsade 
till denna region.

– Vi gör arbeten långt utanför kom-
mungränserna. Upptagningsområdet 
är hela Västsverige. Oavsett i vilken 

Även om Dalsland är utgångspunkten 
tar de uppdrag över hela Västsverige.
 – När man är ute mycket på vägarna är 
bilen en bra reklampelare, konstaterar 
Håkan Svensson och Robert Andersson.
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De trivs med jobbet, 
trots tidspress, kyla och 

tunga lyft. Fr v Håkan 
Svensson och Robert 

Andersson driver tillsam-
mans sedan sex år till-

baka företaget RH Brunn 
& Energiborrning AB.

riktning vi åker brukar vi vara ute hos 
kunden inom ett par timmar, berättar 
Robert Andersson.

Undviker skador
Efterfrågan under året varierar, men de 
brukar göra åtta hål i veckan i snitt.

– Det är som värst när det är riktigt 
kallt och vattnet fryser, säger Håkan 
Svensson.

Idag är det idealiska förhållanden: ett 
par minusgrader och tjäle, vilket innebär 
att det inte uppstår skador i trädgården 
efter maskinerna.

– Vi försöker minimera skadorna och 
lämna i det skick som var när vi kom. Vi 
strävar efter att alltid ha en bra dialog 
med kunden, då brukar det inte uppstå 
några problem.

dialog med miljökontoren
De återkommer gärna till vikten av en 
bra dialog, inte bara med kunder utan 
även med kommunerna.

– Vi har bra kontakt med miljökonto-
ren. Vi bjuder ut dem på plats ibland när 
vi märker att vi får upp mycket vatten. 
Det är bra att förebygga ifall någon 
kringboende observerar kaxvatten och 
oroar sig för dricksvattnet, säger Robert 

Andersson och visar hur vattnet från 
borrhålet pumpas upp till två contain-
rar. Det är viktigt att det inte hamnar i 
dagvattnet.

Båda är överens om att rotavdraget 
höjt standarden i brunnsborrarbran-
schen.

– Jag tror många oseriösa försvin-
ner tack vare rot, säger Håkan Svens-
son. Vi följer de normer som finns, är 
certifierade av Sitac och medlemmar i 
branschorganisationen.

De har stor praktisk nytta av med-
lemskapet i Geotec, 
inte minst vad gäller att 
förhandla om priser på 

maskinförsäkringar, som är hiskeligt 
dyra.

– Däremot är det synd att medlems-
mötena ofta ligger långt bort från oss. 
Det finns helt enkelt inte tid att delta.

Förutom sträng kyla är det just bristen 
på tid som ibland är yrkets avigsida.

– Det är en press att bli klar, att inte 
komma efter, säger Håkan Svensson.

– Och så är det tungt och smutsigt, 
tillägger Robert Andersson med ett 
skratt. Men vi får i alla fall vår dagliga 
motion på jobbet. 

● 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             

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

INBJUDAN!
Teknisk utbildning av undervattensmotorer

och frekvensstyrning SubDrive med
FRANKLIN Electric på Viking Line.

Vi avgår fredag den 12/4 och är åter lördag den 13/4.
Priset för denna utbildning är 1 495:-/person.

I priset ingår 4 timmar kurs, övernattning,
middag, frukost och lunch.
Antal platser är begränsat.

Anmäl er snarast.
mikael.lund@debe.se 072-7335070

patrik.adamek@debe.se 072-0506601
Pris exkl moms.
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i fokus: laG & moral

Skatteverket:
– sluta konkurrera 
med rot!
– Att konkurrera med ROT har aldrig 
varit meningen. De schabloner för 
hur mycket som är arbetstid, som är 
framtagna av branscherna och godkända 
av Skatteverket, ska följas och har man 
som företagare en annan uppfattning 
gäller det att ha på fötterna. Men nu är vi 
uppmärksamma på att det förekommer 
avarter – och det kan blir dyrt för de 
företag och privatpersoner som fastnar i 
våra kontroller, säger Pia Blank Thörnroos, 
rättslig expert på Skatteverket.

Enligt lagstiftningen ges skattere-
duktion – ROT-avdrag – bara för 
arbetskostnaden. Utan undantag.

– När ROT kom, för några år sedan, 
uppstod snabbt en diskussion mellan oss 
och de maskintunga branscherna om 
vad som egentligen ska räknas som ar-
betskostnad, säger Pia Blank Thörnroos, 
rättslig expert på Skatteverket.

Skatteverket vände sig till lagstiftaren 
och efterlyste en klarare definition av 
vad som är arbetskostnad, men någon 
sådan kom inte.

– Det betyder att vi inte har något 
annat att gå på än den definition som 
säger att det bara är timkostnaden för 
den person som sitter i grävaren eller 
står bredvid borriggen som kan vara 
arbetskostnad.

schablon underlättar
Diskussioner med värmepumpsfören-
ingen SVEP, som räknat på totalentre-

prenader, ledde fram till att Skatteverket 
godtog en schablon på 30 procent av 
totalentreprenaden som arbetskostnad.

– Senare har vi även gjort en överens-
kommelse med Geotec om en liknande 
beräkning på totalentreprenad för vat-
ten- och energiinstallationer, med en nå-
got högre schablon för arbetskostnaden.

– Vi har godtagit schablonberäkning-
arna som ett sätt att hjälpa branschen, 
säger Pia Blank Thörnroos. Tanken har 
aldrig varit att ha en generösare syn på 
just energibrunnar, vattenbrunnar och 
värmepumpar än på andra typer av 
entreprenader, utan schablonen är ett 
praktiskt sätt att komma så nära den 
verkliga arbetskostnaden som möjligt.

Men på senare tid har Skatteverket, 
enligt Pia Blank Thörnroos, noterat att 
en del installatörer låter offerterna med-
ge betydligt högre avdragsmöjlighet än 
det som Skatteverket och SVEP har kom-
mit överens om. Om arbetskostnaden 

– Rådet är 
att hålla sig till 
schablonen eller 
till den faktiska 
arbetskostnaden. 
Den kan ju 
vara högre än 
schablonen...

TexT: Jörgen olSSon FoTo: JoakiM Folke

på en totalentreprenad enligt schablon 
är 30 procent har fastighetsägaren rätt 
till maximalt 15 procent avdrag. Vi har 
sett exempel på att man ger möjlighet till 
betydligt större avdrag. 
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KAXLÅDAN®

Rent vatten vid borrning 
och schaktning

Kontakta oss: 0122-154 80, info@mincon.nu   

Besök oss: Industrivägen 2-4, Finspång • Metodvägen 7, Mölnlycke              

Kaxlådan säljs i Norge och Sverige av:

LÅDANLÅDAN®®

Rent vatten vid borrning Rent vatten vid borrning 
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i fokus: laG & moral

Skatteverket:
– sluta konkurrera 
med rot!

– Det finns också exempel där man 
har börjat kombinera schablonerna 
genom att dela upp arbetet i två entre-
prenader – en entreprenad som borrar 
och sedan en annan som gör resten. 
Genom att de två schablonavdragen 
skiljer sig något åt kan man på det viset 
få ett något högre avdrag. Det handlar 
inte om så stora belopp i kronor, men det 
behövs inte så mycket för att man ska 
vara beredd att tumma på reglerna. Men 
framför allt går man ifrån konceptet 
med totalentreprenad. Det lämnar kon-
sumenten i en betydligt svagare juridisk 
situation och dessutom finns ingen scha-
blon för installatörens arbete längre. Där 
är det bara installatörens arbetstimmar 
som räknas. Inget annat.

– Lagtexten är tydlig, man kan bara 
få rotavdrag för verklig arbetskostnad. 
Att Skatteverket tillåter schablonberäk-
nade arbetskostnader i samband med 
vissa totalentreprenader är således ett 
undantag. Om det visar sig att schablon-
beräkningarna används felaktigt eller att 
schablonberäkningar görs på annat sätt 
än vad som är överenskommet så kan 
Skatteverket kräva att installatören visar 
hur arbetskostnaden har beräknats. I 
sådant fall kommer skattereduktion bara 
medges för verklig arbetskostnad.

Pia Blank Thörnroos menar att pro-
blemet med ”uppblåsta” arbetskostnader 
är ett problem i alla branscher där det 
finns totalentreprenader och där det blir 
svårt att överblicka hur stora material-, 
maskin- och arbetskostnaderna egentli-
gen är.

Skatteverket ser alltså en tydlig trend i 
att ROT-avdragen används som ett kon-
kurrensmedel. En entreprenör kan trots 
ett högre totalpris vinna ett uppdrag 
därför att en större del av uppdraget 
läggs som arbetskostnad och att netto-
kostnaden därigenom blir lägre.

kännbara konsekvenser
– Men det behöver inte vara just så. Det 
kan lika gärna vara en press från kun-
den, som förväntar sig att entreprenören 
ska blåsa upp arbetskostnaden. Vi får in 
tips, bland annat från företagare som är 
besvikna över att de förlorat uppdrag på 
grund av detta, men gör också givetvis 
egna kontroller och revisioner.

Konsekvensen för den företagare som 
”fastnar” i en kontroll under löpande år 
blir antingen att det inte betalas ut några 
ROT-pengar eller – om kontrollen sker i

efterhand – att man blir återbetal-
ningsskyldig.

– Efter det löpande året kan även kun-

den bli återbetalningsskyldig. Kunden 
kan ju vara medveten om att allt nog 
inte gått riktigt rätt till, och eftersom 
man med sin namnteckning på den 
förtryckta kontrolluppgiften intygar att 
uppgifterna är sanna, så blir man skyldig 
att betala tillbaka.

Följ schablonen!
Pia Blank Thörnroos påpekar att 
branschschablonerna är generösa och att 
de är till för att förenkla för alla:

– Rådet är att hålla sig till schablonen 
eller till den faktiska arbetskostnaden. 
Den kan ju vara högre än schablonen 
också. Men då måste 
man kunna visa det 
– svårare än så är 
det egentligen 
inte. 
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Handelsstålsgruppen levererar mate-
rial till bygg- och industriföretag i hela 
Sverige. Tommy Eriksson, platschef i 
Norrköping, vill nu göra branschen upp-
märksam på förekomsten av felaktiga 
foderrör. Dels vill han att borrentrepre-
nörerna ska få upp ögonen för att det 
förekommer foderrör på den svenska 
marknaden som inte uppfyller bransch-
kraven. Dels efterlyser han Geotecs syn 
på saken. Är branschorganisationen 

felaktiga foderrör påverkar 

säkerHeten
En hållbar och lönsam installation av geoenergi kräver att 
normerna för foderrör följs. 
 – Men det gör de inte alltid, säger Tommy Eriksson på 
Handelsstålsgruppen i Sverige.

TexT: Mia iSing FoTo: HandelSStÅlSgrUppen

beredd att rationalisera bort provningen 
enligt Boverkets normer?

saknar tryckprov
De krav som bör gälla enligt normen ska 
säkerställa en för kunden väl fungerande 
energikälla och att riskerna för miljö-
påverkan minimeras. Detta äventyras, 
enligt Tommy Eriksson, när allt fler fel-
aktiga foderrör florerar på marknaden.
 – Ett flertal företag använder felaktiga 

foderrör, det vill säga konstruktionsrör 
enligt Din 1615, trots att normen säger 
1626 eller motsvarande.
 Din 1626 svarar mot den gamla tyska 
Din-normen 2458/1626, där 2458 garan-
terar att det är ett svetsat rör. Ett rör en-
ligt normen 1626 ska ovillkorligen också 
vara tryckprovat, ha gradade ändar samt 
invändig svets borttagen. Provtryckning 
kan ersättas med ultraljudstest, som 
är ett billigare och modernare sätt att 

i fokus: laG & moral



säkerställa rörets tillverkningssätt.
 – Vi har vid ett flertal tillfällen uppda-
gat att foderrör levererats enligt normen 
1615. Din 2458/1615 innebär att det är ett 
svetsat rör, men det har inte genomgått 
den provning som 1626 kräver, säger 
Tommy Eriksson. 
 – Det framgår av certifikatet, men är 
svårt att se med blotta ögat för den som 
köper foderrör. Det lär ligga en hel del 
felaktiga rör i marken idag.

skyddet sätts på ända
Följden av att inte utsätta foderrören 
för tryckprov, och därmed säkra att 
svetsskarvarna är täta och hållfasta, kan 
bli att foderrören inte ger borrhålet det 
skydd de är avsedda för. 
 – Jordlagren kan rasa in och risken för 
att ytvatten tränger ner och förorenar 
grundvattnet ökar.
 Dessutom kräver ett flertal kommuner 
att normen följs för att bevilja borrnings-
tillstånd. Både SVEP och försäkringsbo-
lag kräver att normen följs om värme-
pumpanläggningen ska försäkras.

kostnadsfråga
Foderrörsborrningen i sig är den dyraste 
delen av borrningen och Tommy Eriks-
son menar att spridningen av felaktiga 
foderrör också handlar om prislappen.

 – Provningen kostar naturligtvis. 
Priset blir 15-20 kronor mer per rör, det 
vill säga 300-400 kronor mer per ton för 
tryckprovade foderrör. 
 Det går att beställa rör enligt Din 1615 
där den invändiga svetssömnen är bort-
tagen och ena änden är gradad. Men det 
kommer inte att vara tryckprovat. 1615 
är ett konstruktionsrör – och är avsett 
för det och inget annat, anser Tommy 
Eriksson. Nu vill han veta om bransch-
organisationen är beredd att rationali-
sera bort provningen av foderrören.
 – Vi är inte intresserade av att erbjuda 
marknaden en högre kvalitet än vad vi 
kan få betalt för, konstaterar han. 

Värmdöpumpen AB
Tel: 08-97 80 37, info@varmdopumpen.se

Besöksadress: Lovisebergsvägen 13, 141 32 Huddinge
www.varmdopumpen.se

Vi finns nu på vår nya adress..

Johan Barth, vd Geotec:
Normen föreskriver DIN 1626 och den är satt av SGU tillsammans med branschen 
för att säkerställa foderrörens hållfasthet och beständighet i just den här appli-
kationen. Självklart skall normen följas och man bör nog också beakta att om de 
tillstånd som utdelas står att Normbrunn 07 skall följas, skall också kvalitetskraven 
på det ingående materialet följas.
 Från branschorganisationens sida finns det ingen anledning att eftersträva en 
lägre kvalitet än den som vi har kommit överens om.
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Företaget om certifieringen: 

”sitac kan 
 göra mer” Peter Magnusson på Rubenssons 

Brunnsborrning i Tranås har enga-
gerat sig dels i ärendet kring fusket med 
certifikat, dels i det bekymmersamma 
faktum att inte alla kommuner ens ställer 
kraven att vatten- och energibrunnar 
ska utföras enligt Norbrunn 07 och av 
certifierade borrare.

– I vårt område är det bara två av 
tio kommuner som har kravet och det 
är två små kommuner – Tranås och 
Mjölby. Inte ens en så stor kommun 
som Linköping går längre än att säga att 
arbetet ”bör” göras enligt Normbrunn 
07. Samma är det i Jönköping, säger Peter 
Magnusson.

Jönköping kräver inte heller certifikat 
och det gör inte heller varken Aneby, 
Eksjö, Ydre eller Kisa. 

– Nässjö kräver certifikat, men bara i 
yttre vattenskyddsområde.

Flera problem
På Rubenssons Brunnsborrning ser 
man flera olika problem kring hur 
certifieringen fungerar idag:

– Det ena är ju att så få kommuner, 
åtminstone där vi är verksamma, kräver 
certifikat. Det andra är att det har visat 
sig att uppföljningen bland de kommuner 
som kräver certifikat är så bristfällig det 
går att fuska på olika sätt, till exempel 
genom att ”låna” en annan borrares cer-
tifikatnummer, säger Peter Magnusson.

Han efterlyser större tydlighet kring 
ansvaret för att informera kommunerna, 
men också snabbare reaktioner från 
certifieringsföretaget Sitac när brister 
påtalas:

– Jag upplever inte att Sitac riktigt har 
viljan att agera på de tips de får eller att 
de gör tillräckligt för att kontrollera att 
uppgifter de får in stämmer. För alla oss 
seriösa företag kostar certifieringen flera 
tiotusentals kronor i engångsavgift per 
certifikat och därefter en årlig kontroll-
avgift. Men det är ju svårt att känna att 
man får någon valuta för de pengarna om 
det sedan är så att kommunerna knappt 
frågar efter certifikaten och det dessutom 
är så lätt att fuska, säger Peter Magnus-
son. 

Tidigt i fjol fråntogs ett borrföretag sitt certifikat – se 
Borrsvängen nr 2 12 – sedan det visat sig att uppgifterna 
var falska och att företaget aldrig borde ha certifierats.
 Fallet har väckt både frågor och irritation hos 
borrföretag. Dels undrar man hur certifieringsföretaget 
Sitac gör sina kontroller, dels ifrågasätts den långa 
handläggningstiden – det tog fyra och en halv månad 
innan certifikatet återkallades.

TexTeR: Jörgen olSSon FoTo: Henryk rozenBerg

i fokus: laG & moral

Peter Magnusson på Rubenssons Brunnsborr-
ning har engagerat sig i certifieringen och de 
brister han ser i hanteringen av systemet.
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Sitac:
”vi har skärpt våra rutiner”

Att ett företag över 
huvud taget kunde bli 

certifierat på felaktiga grun-
der, genom att lämna falska 
uppgifter till Sitac, visar på 
brister i Sitacs handläggning.

– Nu när vi är medvetna 
om att det har hänt, så har vi 
förbättrat rutinerna även på 
det området, för att säkerstäl-
la att det inte ska hända igen, 
säger Johan Åkesson.

Sitacs nya rutiner innebär 
framför allt att man nu ställer 
högre krav på det dokument 
med projekt, erfarenheter 
och referenspersoner som 
ska bifogas varje ansökan om 
certifikat.

Undvika jäv
– Det har förekommit att 
referenspersonerna varit släk-
tingar eller kollegor och då 
riskerar man en jävssituation. 
Nu kräver vi att referensper-
sonerna ska vara beställare, 
helst från kommuner, med 
direkt koppling till de spe-
cifika projekt man hänvisar 
till i erfarenhetslistan. Om vi 
inte är nöjda med projektlis-

tan och de referenspersoner 
den sökande skickar in begär 
vi kompletteringar.

Det har också förekom-
mit att ocertifierade företag 
”lånat” – eller stulit, för att 
tala klarspråk – ett annat fö-
retags certifieringsnummer i 
samband med upphandlingar 
av entreprenader. 

Föranleder det någon åtgärd 
från er, till exempel kring 
publiceringen av certifierings-
nummer? Idag ligger de helt 
öppet på er hemsida.

– Vi tror på tillgänglighe-
ten och menar att om det är 
välkänt för beställarna att det 
är lätt att kolla ett certifikat-
nummer så minskar vi risken 
för fusk av den typen.

Men en del av problemet är ju 
att kännedomen hos bestäl-
larna inte är så stor?

– Vi har erfarenheten 
att kommunernas känne-
dom om certifieringen och 
Normbrunn 07 är ganska 
god. Vi har ofta kontakt med 
kommuner som har frågor 
och till exempel vill kolla att 
ett certifikat är giltigt. Då 
förklarar vi hur de enkelt kan 
kolla och att informationen 
om certifierade företag alltid 
är dagsfärsk på vår hemsida.

På många håll upplevs 
kännedomen om certifikaten 
som låg. Borrföretag investe-
rar stora pengar i att certifiera 
sig, men känner inte att det 
ger någon konkurrensfördel 
eftersom kommunerna ändå 
inte frågar efter certifikatet.

– Jag håller med om att 
kunskapen i kommunerna 

är väldigt varierande – från 
väldigt låg till väldigt bra, 
säger Johan Åkesson.

Har Sitac något ansvar för att 
informera kommunerna om 
certifieringen?

– Vi har inget specifikt 
kommunikations- eller 
informationsansvar gentemot 
kommunerna när det gäller 
det. Men det ingår i vårt 

– Det tog alldeles för lång tid för oss från att vi fick tipset till att vi 
återkallade certifikatet. Det som hände var att informationen fastnade 
på vägen, men nu har vi ändrat våra rutiner så att det inte ska kunna 
hända igen. Några veckor kan det ta, vi måste ju trots allt göra 
kontroller – men inte längre tid än så.
 Så säger Johan Åkesson, sektionschef på SP Sitac, företaget som 
hanterar borrarcertifikaten.

Det har också 
förekommit att 
ocertifierade 
företag ”lånat” 
– eller stulit, 
för att tala 
klarspråk...

arbete i certifieringsgruppen, 
som består av oss, Geotec, 
SGU och Avanti, att till-
sammans arbeta för att öka 
medvetenheten. Det ligger 
också i vårt eget intresse att 
göra det och därigenom moti-
vera fler att certifiera sig, 
eftersom marknaden för 
certifiering är större än de 
cirka 250 certifikat som är 
utfärdade i dag. 
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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



MORI dril lrigs Scandinavia AB • Stibyvägen 2, 272 97 Gärsnäs
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: �er�ins 100��
Pull-up: �500 �g
Rotary/Torque: Ma� 810 �GM
Pipe Rack: 7� 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 d� vill se en Mori rigg IN ACTION 
� sl� en signal�

MORI dril lrigs Scandinavia AB • Stibyvägen 2, 272 97 Gärsnäs
Telefon 0414-230 70 • Mobil 0702-328 295 • info@moridril lrigs.se • www.moridril lrigs.se
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Han säger det mot bakgrund 
av den senaste tidens flitiga 
diskussioner i Geotec-kretsar, 
där man upplever dels att 
Normbrunn 07-föreskrifterna 
fortfarande inte fått önskvärt 
genomslag i kommunerna i 
form av krav på att borrning 
alltid ska utföras av certifie-

SGu:
”vi har ett gemensamt  
informationsansvar”

rad borrare, dels att det är 
alldeles för lätt att fuska med 
certifikatet. 

– Vi – SGU – och jag per-
sonligen har ju varit med från 
starten, sedan certifieringen 
började diskuteras i slutet 
av 1990-talet. Det är också 
SGU som har upprättat och 

äger kravspecifikationen för 
vad som ska ingå i certifie-
ringsutbildningen. Därför är 
borrarcertifikatet lite av ett 
hjärtebarn. Jag följer frågan 
och det är klart att det är väl-
digt viktigt att säkerställa att 
borrningar utförs på rätt sätt 
och att vi får in alla uppgifter, 
säger Göran Risberg.

informationsfråga
Att många kommuner 
fortfarande inte känner till 
att de kan och ska kräva att 
borrningsarbeten utförs av 
certifierade borrare ser Gö-
ran Risberg i första hand som 
en informationsfråga:

– Inledningsvis kände 
kommunerna nästan inte 
alls till detta och i början 
fanns det ju också väldigt få 
certifierade borrare och fö-
retag. Nu finns det cirka 250 
certifikat och vi på SGU ut-
nyttjar varje tillfälle vi får – 
till exempel utbildningar för 
kommunerna – till att infor-
mera om detta. Vi informerar 
också om det på vår hemsida 
och genom en broschyr som 
gäller fastighetsöverlåtelser. 
Det här är ett gemensamt 
informationsansvar för oss 
och brunnsborrarbran-
schen och som jag ser det 
kan det helt klart göras 
mer på den fronten.

– Men däremot har vi 
inte möjlighet att kräva 
av kommunerna att de 
begär certifikat, annat 
än i de fall då vi av något 

– Det är ett problem att inte alla kommuner 
kräver att brunnsborrningar utförs av 
certifierade borrare. Det är också ett problem att 
det förekommer att företag fuskar med certifikat 
– och att fusket inte följs upp. 
 Det säger Göran Risberg, avdelningschef för 
mark- och grundvatten på Sveriges geologiska 
undersökning, SGU.

skäl blir remissinstans, vilket 
till exempel kan vara om det 
ska borras inom vattenskydds-
område.

kravställarens ansvar
Göran Risberg menar att 
ansvaret för att kontrol-
lera att borrningar utförs av 
certifierade borrare helt vilar 
på den som ställer kravet på 
certifikat – vilket alltså ska 
vara kommunen.

– Ställer kommunen kravet 
så har kommunen ansvaret 
för att följa upp och även att 
kontrollera att certifikatet är 
giltigt.

Men om kommuner inte ens 
ställer kravet på certifikat – ho-
tar inte det hela certifierings-
systemet?

– Det är allvarligt om det är 
så och det är något vi måste 
jobba gemensamt med. Bor-
rare måste anmäla eventu-
ella oegentligheter som de får 
kännedom om. Sitac måste 
följa upp de spår och tips 
man får in. Vi på SGU måste 
säkerställa att kraven för att 
få certifikat är relevanta och 
informera kommunerna, säger 
Göran Risberg. 

 

Göran Risberg på 
SGU ser borrarcer-
tifikaten som något 
av en hjärtefråga.

i fokus: laG & moral
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teknik

Det är en bitande kall vin-
terdag vid grustäkten i Hol 
utanför Vårgårda. Ett tunt 

snötäcke täcker kullarna av grus och 
sand. Klas Samuelsson och borrtekni-
ker Oscar Karlqvist tar dagens fjärde 
markprov.

Den tio ton tunga bandförsedda bor-
rutrustningen fraktades hit på lastbil 
under gårdagen. Maskinen är byggd 
i Jonsered, förutom borrhuvudet som 
kommer från Holland, berättar Oscar 
Karlqvist medan han styr processen 
med fjärrkontroll. Eftersom borrmaski-
nen är försett med svängkrans kan den 
rotera, vilket innebär att man kan borra 
var som helst runt maskinen. Även nära 
hus, om så behövs.

släta skär eller stift
Borrhuvudet kan förses med både 
släta skär och skär med stift som river 
lite mer när det handlar om grövre 
material. Man kan också välja att borra 
ner rör med förlorad spets, det vill säga 
öppet rör.

Men den största finessen är att det 
med rotation och mycket små vibra-

Nu finns tekniken att ta upp ostörda borrkärnor till 
markytan. Med sin unika kombination av rotation 
och vibrationer tar Sonic Geo Drill ett språng i 
teknikutvecklingen inom borrteknik för exakt geoanalys.
 

ny teknik 
ger ostörda 
Borrkärnor

TexT: Maria BaCkMan FoTo: Maria BaCkMan oCH SoniC geo drill

tioner istället för slag kan ta upp helt 
ostörda mark- och jordprover.

– En vanlig borrteknik ger 1500-2000 
slag per minut. Här arbetar vi istäl-
let med 150 rörelser per sekund. Det 
innebär mindre risk för sättningar, 
vilket gör att metoden passar särskilt bra 
i områden med känslig geologi, förklarar 
Klas Samuelsson.

varierar amplituden
Amplituden kan varieras mellan 0-150 
hertz beroende på geologin.

– Kombinationen av vibration och 
rotation och vid speciella tillfällen även 
spolmedium gör att vi kan borra igenom 
det mesta.

I dagsläget arbetar man främst med 
provtagning av framför allt jord, sand 
och fina material som silt. Tekniken är 
förhållandevis dyr. Å andra sidan får 
man snabba och exakta svar, framhåller 
Klas Samuelsson.

– Det primära för oss är att leverera 
bra prover.

Vid varje projekt tas ett flertal prover 
på olika ställen. Som djupast har de bor-
rat 55 meter, men arbetar oftast ovanför 
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– med andra 
metoder är 
det risk att 
du smetar in 
provet med 
material från 
grundare 
djup.

Fr v Oscar Karlqvist och Klas Samu-
elsson har just tagit upp en helt 
ostörd borrkärna från tio meters 
djup. De olika lagren av grus och 
sand syns tydligt.
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tio meter. Uppgiften i Hol är att ta 
reda på grus- och sandstorlekar 

på 10 meters djup. Klas Samuelsson och 
Oscar Karlqvist ska ta två meter långa 
borrkärnor från fyra olika platser, fem 
prover från varje borrhål.

När provet matas fram ur röret fram-
träder de olika lagren av grus och sand 
tydligt.

– Det här är en helt ostörd 
borrkärna. Med andra 
metoder är det risk att du 
smetar in provet med ma-
terial från grundare djup, 
säger Klas Samuelsson och 
delar på provet så vi får se 
hur det ser ut inuti.

Företaget analyserar 
inte proverna själva. Den 

delen av arbetet görs i sam-
arbete med miljökonsult eller 

myndighet. Här i Hol paketerar 

de själva proverna i plastpåsar, ur vilka 
luften sugs ut med dammsugare. Genom 
att förvara proverna lufttätt håller de rätt 
fukthalt och faller inte sönder så lätt i 
väntan på analys.

Sonic Geo Drill arbetar med flera inrikt-
ningar, som jordprovtagning i förorenade 
områden, geologisk provtagning för olika 
syften och entreprenadborrning.

detaljerade prover
Rena prover är A och O när man exem-
pelvis ska leta efter föroreningar. Metoden 
passar också bra för att till exempel sätta 
miljöbrunnar, filterbrunnar och provtag-
ningsutrustning. Det är även möjligt att ta 
prover under grundvattennivån.

Vid mineralborrning analyseras fyndig-
heter under jord och i slagghögar. Kunden 
får en detaljerad överblick och underlag att 
fatta beslut om eventuell fortsatt under-
sökning av platsen.

En ny spännade lösning är djupjordvär-
me, som är ett alternativ om marken är för 
djup för bergvärme och ytan för liten för 
jordvärme. Här handlar det primärt om 
att komma ner i marken. Antalet borrme-
ter avgörs av fastighetens energibehov. 

Sonic Geo Drill arbetar 
med flera inriktningar, som 
jordprovtagning i förore-
nade områden, geologisk 
provtagning för olika syf-
ten och entreprenadborr-
ning. Rena prover är A och 
O när man exempelvis ska 
leta efter föroreningar.

borrsvängen # 1/201334
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Företagsfakta:
Sonic Geo Drill bildades 2009 som ett dotterföretag till Breda-
reds Brunnsborrning. Man använder en ny borrteknik, rotosonic, 
som genom vibrationer och rotation tar upp ostörda jord- och 
markprover till markytan. Metoden klarar även hårdare material.
Största uppdragsgivarna är konsulter för kommuner, landsting 
och Vägverket.
 

Teknikfakta:
Borrningen uförs med WellDrill 3050CRS, Sonic Rigg.
Borrhuvud: Sonic vibration uteffekt 100 kN. Frekvens 0-150 Hz 
Rotation 1,7 kNm 160-205 v/min. 
Borrdjup 50 m, diameter 63-135 mm 

mast:
Cylindermatare 
Anpassad för 2 m borrör 
Åklängd 2 700 mm 
Lyftkraft 5,5 ton 
Max matningshastighet 
0,72 m/s 
Trippelt knäckborrstöd 
50-200 mm 
Tiltsläde 85 grader 
Toppvinsch 
Tilt 10 grader sida/framåt

Bärare:
Svängkrans 
Gummilarver LxB 2500x400 mm 
Dim. uppfälld LxBxH 4000x2000x5000 mm 
Dim. transport LxBxH 5000x2000x2300 mm 
Totalvikt 7 940 kg 
Motor 4 cyl Deutz TCD2013L04 128 
kW/2000 v/min 
Hydraulik Sauer Danfoss 
Radiostyrd med nödkörning borrning/åkning 
Vattentank 140 lit med uppvärmning
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Ansvaret för arbetsmiljön ligger på 
arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens 
uppgift att vidta de åtgärder som behövs 
för att förebygga att arbetstagaren utsätts 
för ohälsa eller olycksfall. 

Med arbetsmiljö avses såväl fysisk 
arbetsmiljö som psykisk och arbetsförhål-
landena ska anpassas efter varje enskild 
arbetstagares fysiska och psykiska förut-
sättningar. För arbetstagare under 18 år 
gäller särskilda regler. 

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, 
leda och kontrollera verksamheten på ett 
sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyl-
ler föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. 
Det ankommer också på arbetsgivaren att 
informera och instruera arbetstagarna om 
vilka risker som identifierats och om hur 
man ska undvika dem. Arbetsgivaren ska 
också svara för att den företagshälsovård 
som förhållandena kräver finns att tillgå. 
Uppstår en arbetsskada är arbetsgivaren 
skyldig att utreda den.  

dokumentera och kommunicera
Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas 
kontinuerligt och det är viktigt att det 
dokumenteras och kommuniceras. 
Utförliga regler om hur det systematiska 
arbetsmiljöarbete ska gå till finns i Ar-
betsmiljöförordningen och i föreskrifter 
utformade av Arbetsmiljöverket som 
också är tillsynsmyndighet. 

Arbetsmiljöverket kan rikta föreläg-
gande och förbud mot ett arbetsgivare som 
inte lever upp till lagens krav. Om arbets-
givaren brister i sitt arbetsmiljöansvar kan 
denne drabbas av en rad olika påföljder. 

De påföljder som blir aktuella är främst 
skadestånd, sanktionsavgifter, vite, böter 
eller fängelse.

 
personligt ansvar
I lagstiftningen används termen ar-
betsgivare. Det är emellertid alltid en 
fysisk person, vanligen den verkstäl-
lande direktören i företaget, som bär 
det straffrättsliga ansvaret för brott 
mot arbetsmiljölagen. Det är alltså bara 
personer – inte företag – som kan dömas 
till böter eller fängelse. Ett företag kan 
däremot bli skadeståndsskyldigt, drab-
bas av företagsbot och vite. 

Den verkställande direktören kan dele-
gera arbetsmiljöarbetsuppgifter till någon 
annan person som företräder företaget 
men detta måste ske med stor tydlighet. 
Vanligtvis krävs skriftlig delegation.   

kräver samverkan
Lagstiftningen föreskriver även att 
arbetsgivare och arbetstagare ska 
samverka för att åstadkomma en god 
arbetsmiljö. Detta innebär att 
även arbetstagaren har ett 
visst ansvar. Arbetsta-

De grundläggande reglerna om ansvaret för arbetsmiljön finns 
i arbetsmiljölagen. Lagens syfte är att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet och att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 
Lagen är tillämplig på allt arbete som utförs av en arbetstagare 
för en arbetsgivares räkning. En arbetsgivares ansvar omfattar 
inte enbart egna anställda utan även exempelvis inhyrd personal 
och personer som genomgår utbildning på arbetsplatsen.  

garens skyldighet består huvudsakligen i 
att denne ska medverka i arbetet med ar-
betsmiljöfrågorna, följa de instruktioner 
som arbetsgivaren ger samt använda den 
skyddsutrustning som tillhandahålls. 
Om arbetstagaren upptäcker att visst 
arbete innebär fara för liv eller hälsa 
ska han underrätta arbetsgivaren eller 
skyddsombudet. 

Inom ramen för den samverkan som ska 
ske mellan arbetsgivare och arbetstagare 
finns även bestämmelser om att skydds-
ombud, och i vissa fall skyddskommit-
téer, ska utses. Skyddsombud ska finnas 
om minst fem arbetstagare sysselsätts. 
Skyddsombudets uppgift är att företräda 
arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.  

särskilt för bygg- och anläggning
Slutligen kan nämnas att det finns 
särskilda bestämmelser för den som 
utför byggnads- och anläggningsar-
beten. Exempelvis kan nämnas att det 
vid bygg- och anläggningsarbeten ska 
utses en byggarbetsmiljösamordnare för 
planering och projektering av arbetena 
varvid arbetsmiljösynpunkter ska beak-
tas. Ansvaret omfattar i dessa fall inte 
enbart arbetsmiljön under byggskedet. 
Den ansvarige ska nämligen även beakta 
arbetsmiljösynpunkter med avseende på 
det framtida brukandet av anläggningen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att 
arbetsmiljöansvaret alltid vilar på en 
fysisk person, oftast den verkställande 
direktören om inte tydlig delegation gjorts. 
Arbetsmiljöarbetet ska ske kontinuerligt 
och systematiskt och det är viktigt att det 
dokumenteras och kommuniceras med 
arbetstagarna. Det finns gott om informa-
tion om arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljö-
verkets hemsida: www.av.se. 
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GeoTecS 
meDlemSFöReTAG  73 är verksamma i Sverige, 10 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum

Samtliga svenska 
medlemsföretag  
som arbetar med vatten- 
och/eller energiborrning 
har minst en (1) certifie-
rad ansvarig borrare.

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

bredareds 
brUnnsborrning ab
mobil 0705-438613

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

energiborrning i  
lidkÖping ab 
lidkÖping 
mobil 070-260 06 62

Finspångs  
brUnnsborrning ab 
Finspång 
tel. 0122-100 64

Frensborg drilling ab 
mobil 0705-241000

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

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
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Utländska  
medlemsföretag:

danmark:
geo 
lyngby, danmark 
tel .  +45-45-88 44 44

per aarsleFF a/s 
Hvidovre, danmark 
tel. +45-36-79 35 11
 
Finland:
tom allen oy 
porvoo, Finland 
www.tomallen.fi

rototec 0y 
tampe, Finland 
tel. +358-10-422 33 00
 
skärgårdens  
brUnnsborrning ab
kirJala, Finland 
www.kaivonporaus.com
 
island:
alvarr HF 
reykJavik, island 
tel. +354-561-2460
 
lettland:
sia leonida lobanova 
riga, lettland 
tel. +371-7 14 86 03
 
litaUen:
kaUno HidrogeologiJa 
kaUnas reg.,litaUen 
tel. +370-37 39 33 53
 
norge:
brØnn og  
spesialboring a/s 
tertnes, norge 
tel. +47-551-853 18
 
Hallingdal bergboring a/s 
ål, norge 
tel. +47-320-859 00
 
nordenFJeldske brØnn-  
og spesialboringer a/s 
åsnes Finnskog, norge 
www.nb-boring.com
 
vinJe brØnnboring 
vinJe, norge 
tel. +47-350 721 71, - 350 722 05

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 sista 
sidan.

Du kan även beställa prenumeration   
till dina samarbetspartners.

 76 är verksamma i Sverige, 10 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum

tel.: 075 700 88 20    
fax:  075 700 88 29 
e-post: redaktion@geotec. se   
webb: www.geotec.se

Geotec bildades år 1977 och är idag Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag.  73 är verksamma i Sverige, 10 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum
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två exjobbare 
på geotec!
 

i april påbörjar tony sjöstedt, tredjeårsstudent 
vid Geologiska Institutionen i Lund, ett examensarbete 

i samarbete med Geotec. Tony kommer under sitt tio veckor 
långa examensarbete att utvärdera en bostadsrättsförenings 
geoenergianläggning, som varit i drift sedan 2002. Examens-
arbetet ska redovisa hur grundförutsättningarna var då an-
läggningen projekterades, och jämföra med verklig prestanda 
under åren. Anläggningen utvärderas ur teknisk, energimäs-
sig så väl som ekonomisk aspekt.
 Geologstudenten Malin Westman, studiekamrat med Tony 
Sjöstedt vid Geologiska Institutionen i Lund, påbörjar sam-
tidigt med Tony ett examensarbete om effekten av borrhåls 
rakhet. Examensarbetet sker i samarbete mellan Geotec och 
institutionen. Malin ska kontrollera rakheten hos borrhålen i 
en geoenergianläggning och jämföra anläggningens prestanda 
med den teoretiska beräkningen av anläggningens prestanda. 
Utvärderingen ska ta hänsyn till rakhetens effekt på energi-
prestandan, men även praktiska och ekonomiska effekter av 
borrhålens rakhet kommer att tas med i studien. 

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

KVATAB Trading AB 0303 945 50  www.kvatabtrading.se

I KoRTHeT

nu är celcia invigt
nu är europas modernaste övningsmiljö för kyla 
och värme invigd. Kylbranschens nya utbildningsplats 

Celcia vid IUC i Katrineholm, som Borrsvängen berättade om i 
nr 3 2012, kommer att användas till träning av studenterna på 
IUC:s yrkeshögskoleutbildning Kyl- och värmepumptekniker 
och till öppna kurser riktade mot installatörer, konsulter och 
brukare. Celcia har uppförts med stöd från Kyl & Värmepump-
företagen och Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) har 
bidragit med kostnaden för bl a installation och injustering. 
Ett stort antal sponsorer, däribland Geotec, har bidragit. Den 
totala investeringen ligger på omkring tio miljoner kronor. 

Nykläckt teknisk  
doktor i geoenergi

José acuna försvarade den 22 februari sin doktorsav-
handling om temperaturmätning i borrhål och utvärde-

ring av borrhålskollektorer med hjälp av distribuerad termisk 
responstest. Forskningsprojektet har haft en bred förankring i 
branschen, och intresset för avhandlingen vart stort – hörsalen 
på KTH var fylld till sista man. Projektet är finansierat av En-
ergimyndigheten genom forskningsprogrammen Effsys2 och 
EffsysPlus, tillsammans med ett flertal företag och organisatio-
ner, bland dem Geotec.

Josés avhandling innehåller utvärderingar av förmodligen 
världens mest omfattande och noggranna temperaturdata från 
ett flertal försöksborrhål med olika typer av kollektorer instal-
lerade.

Mätningar har gjorts på enkla u-rörskollektorer såväl som på 
koncentriska kollektorer och med olika typer av metoder för att 
effektivisera värmeöverföringen i borrhålen.

Avhandlingen analyserar i detalj den termiska effektiviteten 
hos borrhålskollektorerna, men tar inte upp praktiska eller 
ekonomiska aspekter av de olika kollektortyperna.

José Acuna kommer fortsättningsvis att arbeta halvtid på 
KTH med vidare analyser av sina mätdata. Den andra halvan 
av tiden är han numera anställd hos HydroResearch, som 
utvecklat den optiska mätmetod som använts i de distribuerade 
termiska responstesten. 

Fr v Mikael Dagberg, IUC, invigare professor Björn Palm från 
KTH som högtidligt kapade ett kopparrör och Per Jonasson, 
tf vd IUC. Fotograf: Pernilla Knutsson
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färg, humus, salt eller uran i ditt dricksvatten? 

Kontakta oss 
för prislista 2013 och katalog

Tel 018-25 22 10
 

www.mnvsverige.se 

Vattenrening! 
Har Du kalk, järn, mangan, färg, humus, 
salt eller uran i ditt dricksvatten?

Marknadens
lägsta driftskostnad!

• Inga byten av fi ltermassor.

• Ingen elektrisk anslutning. 

Marknadens
minsta

underhåll
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Aquatätsystem för vatten- och energibrunnar

Energibrunnstätning delbar
Tätar mot borrhålet och kollektorslangen. 
Används för att få stopp på artesiskt vatten 
(självtryck). Monteras innan kollektorn sänks.

Energibrunnstätning 
Tätar mot borrhålet och kollektorslangen. Används för 
att få stopp på artesiskt vatten (självtryck). Monteras 
innan kollektorn sänks, tätningen skjuts ner på 
kollektorslangen och sätts fast med t.ex. slangklämmor.

Isolerrör
Liten lindningsdiameter. Liten volym. Låg vikt. Smidigare och mer formbar än 
många andra liknande produkter, som fi nns på marknaden. Färgen är anpassad 
till energimarkeringsfärgen RÖD.

Isolerrör för energikollektorer

Energikollektorrören tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC 12201 EN 12201:2003. 
Med Norpock godkännande. Kollektorerna är typgodkända av Swedcert typgodkännandebevis 0505.

Mantlingsrör med gängor
Kan monteras ihop till önskad längd. 
Det är viktigt att välja rätt tryckklass 
för mantlingsrören för att undvika risk 
för buckling. Tryckklass PN8 klarar 
nivåskillnader 0-24 meter. Finns i 
dimensionerna 90, 104, 110, 125, 140, 
160 och 200 mm.

Tryckrör för vatten och avlopp
Tryckrör 16-160 mm
Rören tillverkas i PE80 och PE100 material 
enligt Europeisk standard.

Tryckrören tillverkas enligt den Europeiska standarden. 
INSTA SBC EN 12201 EN 12201:2003. 
PE 80 tillverkas i klasserna SDR 11 & 17. 
PE 100 tillverkas i SDR 11, 13,6 & 17. 
Tryckrören  levereras som rulle, i rak längder 
eller på trumma beroende på dimension och längd.

Tryckrören tillverkas enligt den Europeiska standarden. 
INSTA SBC EN 12201 EN 12201:2003. 
PE 80 tillverkas i klasserna SDR 11 & 17. 
PE 100 tillverkas i SDR 11, 13,6 & 17. 
Tryckrören  levereras som rulle, i rak längder 
eller på trumma beroende på dimension och längd.

Din kompletta leverantör
Nu med tryckrörsdimensioner upp till Ø 160 mm

Pemtec_annons_borrsva�ngen.indd   2-3 2013-02-25   11.54
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PE 100 tillverkas i SDR 11, 13,6 & 17. 
Tryckrören  levereras som rulle, i rak längder 
eller på trumma beroende på dimension och längd.

Tryckrören tillverkas enligt den Europeiska standarden. 
INSTA SBC EN 12201 EN 12201:2003. 
PE 80 tillverkas i klasserna SDR 11 & 17. 
PE 100 tillverkas i SDR 11, 13,6 & 17. 
Tryckrören  levereras som rulle, i rak längder 
eller på trumma beroende på dimension och längd.

Din kompletta leverantör
Nu med tryckrörsdimensioner upp till Ø 160 mm
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Beställ vår nya katalog
– och missa inte våra kampanjpriser 

i mars/april!

Filtrena är ett stabilt, helsvenskt företag med många års erfarenhet inom vattenrening. Huvudkontor, laboratorium, lager och service finns i Växjö. 
Tillsammans med brunnsborrare och VVS-installatörer från Ystad till Haparanda har vi hjälpt tusentals hushåll, lantbruk och företag med vattenrening.

Hammargatan 9 • 352 46 Växjö
Telefon 0470 - 448 00 • Fax 0470 - 448 01

info@filtrena.se • www.filtrena.se

Järn- & manganfilter
J-serien

Renar utan tillsatser av kemikalier.
Tillverkade i rostfritt stål EN1.4301 (2333)

Hydroforer

Standardstorlekar 150, 300 och 500 liter.
Manlucka för enkel rengöring.

Tillverkade i rostfritt stål EN1.4301 (2333)

Partikelfilter Easy Clean

Inga insatsbyten.
Enkel och effektiv spolning.
Skyddar din VVS-utrustning i fastigheten
Finns med tryckreducering.

På filtrena.se
 kan du se hur du enkelt 
spolar rent partikelfiltret!

Vi gör vattenrening
enkelt för dig
– precis som det ska vara!

Filtrena är ISO 9001- och 14001-certifierade 
inom vattenrening för enskilda hushåll. 

Filtrena har ett eget laboratorium där 
vi utför kemiska/fysikaliska vattenanalyser. 

2–3 dagar efter det att vi mottagit ditt vattenprov 
får du det färdiga provsvaret och förslag på 
problemlösning från oss. Svårare än så är det inte!


