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Sid 5. ledaren
När försäljningen av geoenergisystem minskar så kan det vara ett 
smart drag att certifiera sitt företag. Det kan attrahera beställare.

Sid 18. profilen
Kjell Windelhed har arbetat med berg under hela sin karriär, 
och på senare år har han kopplats in som berg- och tunnelexpert 
i enorma infrastrukturprojekt. Han ser berg som material och 
teknisk utmaning som en sporre.

Sid 36. Juristen har ordet
Så säger miljöbalken om brunnsborrning för en-
och tvåfamiljshus.

Sid 40. Brunnsforum
Hur återfyller jag en gammal brunn? Det är en av  
frågorna som får svar i Brunnsforum. 

8  iso-certifiering  
  Nu erbjuder Geotec möjlighet för  
  medlemsföretag att ISO-certifiera sig.

24  Borrning genom galleria
  Vid Avenyn i Göteborg pågår en annorlunda borrning.  
  Där står maskinerna på takets parkeringsdäck och 
  borrningen sker tvärs genom tre våningsplan på en galleria. 28
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26  mullsjöföretag Borrar i luleå
  Luleå kommun ställde man ett udda krav: ingen  
  tryckluft i marken. Det ledde till att ett företag från  
  Västergötland anlitades.

22 praktik gav joBB
  För Jacob Jansson var praktiken på Geotecs  
  borrutbildning ett lyckokast. Den gav fast jobb. 

32  växer med gruvorna
  Göran Eriksson startade GE Maskintjänst i Gällivare 1955. 
  Idag har företaget 100 anställda och är en viktig resurs i det 
  lokala näringslivet, inte minst för gruvorna.
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ledaren

Johan Barth 
VD, Geotec

vikten av att Ha 
kontroll

det är svåra tider för många av Sveriges 
borrentreprenörer. Under 2012 sjönk för-
säljningen av geoenergisystem för mindre 
fastigheter rejält och det har fått effekter 
rakt genom hela branschen. Dessutom har 

vi ett ROT- system som just nu inte fungerar. Många 
känner rädsla när omgivande företag utnyttjar 
systemet till fullo och jobben uteblir. 
 I det läget kan det kännas främmande att starta 
upp en process med att certifiera sitt företag. En 
process som innebär tid och kostnader. Resurser 
skall läggas på att dokumentera arbetssätt och 
rutiner och de flesta vet med sig att det här med do-
kumentation inte är den största styrkan i företaget.
 Men det är inte bortkastad tid. Det kan kännas 
som en lång väg, men de företag som har gått ige-
nom processen vet att man uppnår många fördelar 
med att få en kontroll på sitt företag. Genom att 
certifiera sig skapar man struktur och ordning och 
reda, vilket gör att vardagen blir lättare. Inte direkt, 
för det tar ett tag att arbeta sig in i systemen. Det 

här gäller de flesta kvalitetssystem, till exempel ISO 
och SITACs.
 Om man väljer att löpa linan helt ut och ser till 
att få miljö-  och arbetsmiljöcertifikaten också, upp-
når man en nivå som helt säkert kommer att göra 
det lättare. Inte minst vetskapen om vilka lagar som 
gäller. Jag tror att det kommer att bli en ögonöpp-
nare för alla som går den vägen.
 Ett företag som omger sig med ordning och reda 
kommer att göra sig känt på sin marknad som ett 
företag med just det – och det brukar attrahera 
beställarna. Inte bara de stora och kommersiella. 
Även konsumenter har en fallenhet att tycka det är 
bra! Förhoppningen är ju att det företag som satsar 
på att ta sig igenom processen kommer att uppnå 
en marknadsfördel. Mycket pekar på att så är fallet. 
Jag kan ändå tycka att det är sekundärt. Den stora 
vinsten ligger i att ha kontroll!

Ha en riktigt skön sommar!

borrsvängen # 2/2013 
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aktuellt

Drillcon är en stor aktör 
inom borrbranschen med 
cirka hundra anställda och 

verksamhet både runt om i Sverige och 
internationellt. Storleken på företaget är 
dock inte avgörande när det gäller säker-
het och arbetsmiljö menar företagets vd 
Mikael Berglund. 

Skyddsåtgärder för att undvika ska-
dor och främja hälsan börjar hos den 
enskilde. Nämligen med rätt attityd. 
Koppla sedan på ordning och reda bland 
både papper och maskiner.

– Svårare än så behöver det inte vara. 
Förändringen behöver ske hela vägen 
från ledningen till gubben bakom spa-
ken, förklarar Mikael Berglund.

den trygga vägen
Han är starkt engagerad i att få fler att 
välja den trygga vägen i sitt dagliga 
arbete. Både på det egna företaget och i 
branschen som helhet. Han anser att det 
gynnar alla och att det i allra högsta grad 
är en affärsstrategisk fråga.

– Har du inte koll på arbetsmiljön är 
det svårt att få uppdrag. Det ställs allt 
större krav, inte bara från de stora kun-

Hög säkerHet 
ger mer joBB

TExT: Ulrika Hotopp  FOTO: Drillcon

Den borrare som har högt säkerhetstänkande och 
bäst ordning borrar också flest meter. Det slår Mikael 
Berglund, vd på Drillcon, fast och konstaterar att det 
även för de allra minsta företagen inom branschen 
alltid lönar sig att ha bra koll på arbetsmiljön.

derna. Det är utan tvivel också så att den 
med bäst ordning lyckas borra flest me-
ter. Du tjänar aldrig på genvägar när det 
gäller säkerhet, säger Mikael Berglund.

Det handlar om att börja med att ta sin 
arbetsmiljö och säkerhet på stort allvar. 
Oavsett om man är ledare för många 
medarbetare, bara några få eller enbart 
sig själv gäller det att vara glasklar i 
sin prioritering kring att arbetsmiljön 
alltid ska komma först. Mikael Berg-
lund betonar att vikten av att få alla att 
prata om arbetsmiljön inte handlar om 
att ledningen ska agera myndighet och 
kontrollera medarbetare och ”straffa” för 
eventuella försummelser. Det handlar 
om att alla på en arbetsplats behöver 
förstå att varje liten incident bör rappor-
teras och analyseras med det enda syftet 
att kunna göra förbättringar i smått och 
stort. 

kan rädda liv
– Det handlar om att potentiellt rädda 
liv. När alla förstår det och reflexmässigt 
påpekar för såväl kollegor, uppdragsgi-
vare och chefer när arbetsmiljön brister 
har företaget kommit långt, säger Mikael 

Så kommer du igång 
med ditt arbetsmiljö- 
och säkerhetsarbete:
• Ha koll på dina protokoll och  

dokument. 
• Upprätta en lista över personalen  

och när de senast fick en säkerhets-
genomgång.

• Gör en lista över alla maskiner med 
besiktningsplikt.

• Skaffa dig ett enkelt datorstöd som 
du lätt hittar i.

• Sätt mål för hur ofta ni ska gå igenom 
säkerheten och ha skyddsronder.

• Som ledare, prata ofta om arbets-
miljö frågor och var synlig i fält.

– Det är utan tvivel också så att den 
med bäst ordning lyckas borra flest 
meter. Du tjänar aldrig på genvägar 
när det gäller säkerhet.

Berglund som blir uppriktigt glad när 
han själv får tillsägelse av medarbetare.

Drillcon trappade upp sitt säkerhets-
arbete i och med en dödsolycka 2005 och 
har idag en arbetsmiljöingenjör anställd. 
Det innebär dock inte att han är ansvarig 
för arbetsmiljön utan att han stöttar 
arbetsplatsansvariga med att hitta bra 
rutiner. Det gäller även när det handlar 
om korta projekt som ofta är den typiske 
borrarens realitet.

– Det lönar sig att skapa en bra arbets-
miljö med goda rutiner och ordning runt 
om kring sig även på tillfälliga arbets-
platser, konstaterar Drillcons vd. 

Mikael Berglund.

borrsvängen # 2/2013 



En heldag om Sveriges tredje 
största förnyelsebara energikälla

GeoenerGi har en nyckelroll i det uthålliga 
samhället. Behovet av information och kunskaps
utbyte är stort. Geoenergidagen blir en årligen 
återkommande konferens om aktuella frågor som rör 
denna förnyelsebara och till stora delar fortfarande 
outnyttjade energikälla.
 Kompetenscentrum Svensk Geoenergi bjuder in till 
en inspirerande konferens om allt som rör geoenergi. 
Från miljömässiga överväganden och upphandling via 
design och genomförande till drift och uppföljning.
 Geoenergidagen är till för dig som har intresse i 
energifrågor: företagsledare, fastighetsägare eller 
förvaltare, energistrateg eller samordnare, teknisk 
chef eller förvaltare, konsult, miljöansvarig eller 
politiker.

ProGramPunkter och talare:
GeoenerGin i samhället

Johan Barth, Geotec.
komPetenscentrum svensk GeoenerGi

Signhild Gehlin, Kompetenscentrum Svensk Geoenergi.
vad beställaren måste veta om GeoenerGi 

Tomas Hallén, Akademiska Hus.
GeoenerGin och laGen 

Magnus Berg, Nordic Law.
miljövärderinG av GeoenerGi 

Bo Nordmark, Power Circle/Svenska Kraftnät.
utformninG av GeoenerGisystem

Olof Andersson, Geostrata.
Praktikfall: brf ljuskärrsberGet

Jan Enegård, Enstar.
Praktikfall: varuhus och GeoenerGi

Jonas Ekestubbe, Sweco.

debatt: GeoenerGi och andra enerGislaG 

i ett uthålliGt samhälle. Panelen består 
av representanter från olika delar av energiSverige.

obs: förkonferens den 3 oktober med en eftermiddagsworkshop för dig som är i branschen. 
Då diskuterar vi forskning, statistik och teknik och avslutar kvällen med en geoenergimiddag.

AnmälAn 

till Geoenergidagen, workshopen 

och middagen görs till 

Kompetenscentrum Svensk 

Geoenergi på 

www.svenskgeoenergi.se. 

Där hittar du också det  

kompletta programmet.

Hållbara 
äktenskap
Brunnsborrare är den yrkeskategori 
som skiljer sig minst. Det visar statistik 
från Statistiska Centralbyrån (SCB) från 
2011. Även malmförädlingsoperatörer 
har hållbara äktenskap och få skilsmäs-
sor mätt i procent av antalet gifta. De 
yrkeskategorier som skiljer sig mest är 
renhållningsarbetare, piloter, städare 
och köksbiträden. 

Ställ ut på 
Geoenergidagen
Missa inte möjligheten att vara utstäl-
lare i anslutning till Geoenergidagen 
den 4 oktober och den föregående 
workshopen under eftermiddagen den 3 
oktober. Läs mer och boka på www.geo-
energicentrum.se. Där hittar du också 
program och anmälan till Geoenergida-
gen, workshopen och middagen. 

 Panelen består av Tomas Hallén, 
Akademiska Hus, Mikael Odenberg, 
Svenska Kraftnät, Ulrika Jardfelt, Svensk 
Fjärrvärme, Bengt Wånggren, Sweden 
Green Building Council, professor Lars 
J Nilsson, Lunds universitet samt Anita 
Aspegren från Energimyndigheten.
 Almedalsveckan är det största och 
viktigaste opinionsbildande evene-
manget i Sverige. Här träffas politiker, 
journalister och näringsliv för att mingla 
och lyfta olika frågor under seminarier 
och debatter.
 Så är du på Gotland under Almedals-
veckan, missa inte att komma till Gray-
lings trädgård, Mellangatan 1 i Visby 
den 2 juli klockan 13.30 – 14.30.  F
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om marginalel 
i almedalen
Svenskt Geoenergicentrum 
finns på plats under årets 
Almedals vecka och arrangerar 
en paneldebatt med rubriken 
”Fulel – finns den?”, tisdagen 
den 2 juli.

Miljövärdering av geoenergi beror till 
stor del av hur elen till värmepumpar 
miljövärderas. Motståndare till värme-
pumpar och geoenergi hävdar gärna att 
all el till värmepumpar är så kallad mar-
ginalel från kolkraftverk, vilket sänker 
miljövärdet på geoenergin. Kan man dela 
upp el i ”ful-el” och ”fin-el” beroende på 
hur elen används?

SGU har sett behovet av en 
jorddjupskarta för Sverige och 
påbörjade för ett drygt år sedan 
arbetet med att ta fram en 
sådan. Nu finns jorddjupskartan 
allmänt tillgänglig som 
karttjänst på www.sgu.se.

När man borrar för geoenergi har jord-
djupet betydelse, eftersom foderrören ska 
drivas genom hela jordlagret och ner i 
fast berg. Jordlagrets termiska egenska-
per skiljer sig också normalt från berg-
grundens. Därför är det viktigt att känna 

till jorddjupets mäktighet för att göra en 
korrekt dimensionering av geoenergian-
läggningar.
 Arbetet med att utveckla jorddjups-
kartan har i huvudsak utförts av Johan 
Daniels, som är geofysiker vid SGU. 
Han har haft hjälp av flera geologer och 
hydrogeologer, bland andra Tore Påsse, 
Lars Rodhe, Gustav Sohlenius och Bo 
Thunholm. 
 Du hittar jorddjupskartan på SGUs 
kartgenerator, där du sedan väljer temat 
”Jorddjup” och kartan ”Jorddjupskarta”: 
http://maps2.sgu.se/kartgenerator/ma-
porder_sv.html.

7borrsvängen # 2/2013 

Arbetet med Svenskt Geoenergi-
centrum är i full gång, och upp-

byggnaden av en hemsida pågår. Centret 
är branschöverspännande bygger på att 
företag och personer ansluter sig som 
intressenter för att ta del av information 
och förmåner. 
 Från och med juni finns möjlighet 
för företag att ansluta sig som intres-
senter till Svenskt Geoenergicentrum 
och kunna ta del av allt det som Geo-
energicentrum kan erbjuda i form av 

Bli intressent i svenskt 
geoenergicentrum

informationskanaler och rabatter på 
utbildningar, annonsering, publikatio-
ner och aktiviteter.
 Gå in på www.geoenergicentrum.se 
för mer information om de förmåner 
som intressenter kan ta del av.

SGUs jorddjupskarta klar
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aktuellt

Borrsvängen når Kurt Börjes-
son, konsult på Altea, när han 
är på väg från Stockholm till 

kontoret i Linköping. I Stockholm har 
han precis startat den process som ska 
leda till att runt tio av Geotecs medlem-
mar blir certifierade. Ett 20-tal personer 
deltog i mötet och företagen kan räkna 
med totalt tio sittningar tillsammans 
med Altea: fyra i grupp och sex besök på 
den egna arbetsplatsen.

– Start idag och certifierade vid års-
skiftet, däremellan både gemensamma 
möten och mycket arbete inom de 
enskilda företagen, sammanfattar Kurt 
Börjesson.

– Besöken på arbetsplatserna är för 
att se över vad som måste införas eller 
åtgärdas i verksamheten för att de ska 
kunna bli certifierade. Vi ger dem sup-
port i det arbetet – och följer upp om de 
gjort sin läxa!

Läxan kan vara åtgärder för att skapa 
en säkrare arbetsmiljö, att öka kvaliteten 
i något led för att få nöjdare kunder och 
att miljöanpassa någon del av verksam-
heten.
 – Vi tittar på allt från hur det 
är att vara anställd i företaget till 
kundunder sökningar och kemikalier. 
Utifrån detta ger vi förslag på hur 
företaget kan förbättra sig, vi utvecklar 
handlings planer och ger tips på hur 
de kan följa och utveckla affärs- och 
utvecklingsplanerna.

liten som stor kan
Altea hjälper företag inom de mest 
skilda branscher, från livsmedel och 
lantbruk till bilindustrin, att införa 
sådana ledningssystem att företagens 
verksamheter kan bli certifierade. Stora 

certifieringen 
är igång
I början av maj kickade Altea, konsulter inom ledningssystem, igång 
ISO-certifieringen av Geotec och några av dess medlemmar. Både 
branschorganisationen och ett tiotal medlemsföretag har börjat sin 
resa mot att bli arbetsmiljö-, kvalitets- samt miljöcertifierade enligt 
ISO-systemet. 

koncerner såväl som små enmansföretag 
och nätverk med små till medelstora 
företag kan certifiera sig. Även bransch-
organisationer.

– Det är positivt att så många med-
lemmar nappat på Geotecs erbjudande 
när det gäller certifiering. Och inte 
minst att Geotec själva låter certifiera 
sig, det är inte vanligt att branschorga-
nisationer gör det. Jag tror att Geotec är 
första branschorganisationen. Det visar 
marknaden att man jobbar aktivt för att 
utvecklas, säger Kurt Börjesson.

– Samma krav och standard gäller för 
medlemmen med tre anställda som för 

företaget med 30 anställda. Men var och 
en ska utvecklas från sin nivå.

En certifiering – tre certifikat 
Certifieringen som Geotec och med-
lemsföretagen nu har i sikte är egentligen 
tre certifikat: 
• Miljöcertifiering enligt ISO 14001, 
• kvalitetscertifiering enligt  

ISO 9001 samt 
• arbetsmiljöcertifiering enligt  

OHSAS 18001.

Getoec har tagit initiativ till certifiering-
en och låtit Altea ta fram ett erbjudande 
till medlemmarna. De som nu påbörjat 
arbetet för att bli certifierade är dock 
inte allra först. Malmberg Borrning har 
många år på nacken som certifierade. 
Även Finspångs Brunnsborrning och 
BGE i Sala har ISO-certifikat.

– Miljöstandarden är hög i Sverige, 
och det finns många kvalitetscertifierade 
företag. Men arbetsmiljöcertifikaten får 
fortfarande ses som unika, menar Kurt 
Börjesson.

Hackeforsmodellen
Altea har utvecklat den så kallade 
Hacke forsmodellen för att hjälpa företag 
att införa nya ledningssystem. Arbets-
modellen har sitt ursprung i att företa-
gen i Hackefors industriområde i 
Linköping 1996 startade en miljösam-
verkan med hjälp av Altea. Det ledde till 
att företagen bestämde sig för att gå sam-
man och miljöcertifiera sig i grupp. Strax 
efter införde Altea ett integrerat miljö- 
och kvalitetsledningssystem, där varje 
företag jobbade mot var sitt certifikat 
men samverkade i grupp. 

Fördelen med att införa ledningssys-

TExT: mia ising  

Kurt Börjesson.

F
O

TO
: a

lt
ea



9borrsvängen # 2/2013 

ISO
OHS

AS
ISO CERTIFIERINGEN NU NÄRA DIG!

14
0
0
19
0
0
1/18

0
0
1

certifieringen 
är igång

”stor fördel att 
vara certifierad”

Geotec har slutit ett exklusivt avtal 
med Altea AB om certifiering av 
medlemsföretagen. Runt tio företag 
låter nu certifiera sig i upplägget för 
Geotec.
 – Det är inget krav på våra med-
lemmar, men alla erbjuds möjlighe-
ten, säger Geotecs vd Johan Barth.  
 I paketet ingår både arbetsmiljö-, 
kvalitets samt miljöcertifiering. Men 
det finns inget krav på att samtliga 
system måste göras samtidigt. Det går 
utmärkt att välja bara ett. ISO-certi-
fieringen svarar för ledningssystem 
som styr kvalitet och miljöanpassning 
och OHSAS svarar för utveckling av 
arbetsmiljön. Det senare ledningssys-
temet bidrar till att förebygga risker 
och minska kostnader för exempelvis 
sjukfrånvaro. Standarden uppmunt-
rar också till att integrera arbetsmil-
jöarbetet i det system som omfattar 
kvalitets- och miljöstyrning, för att få 
ett mer effektivt ledningssystem.
 – Jag ser det som en stor fördel att 
vara certifierad. Vi på Geotec kom-
mer också att certifiera oss. 

krav vid offentlig upphandling
Enligt Johan Barth har de flesta före-
tagare fördelar av att vara certifierade. 
Arbetet med certifieringen lyfter 
företaget, på olika sätt.

Fördelarna med ISO-certifieringen som en rad av Geotecs 
medlemmar nu går in i är flera, enligt vd Johan Barth. 
 – Den ökar möjligheten att vara med i offentlig 
upphandling, bidrar till ett bättre miljöarbete och en bättre 
arbetsmiljö och ger ordning och reda i verksamheten. Alla 
har nytta av certifieringen.

tem med hjälp av Hackeforsmodellen är 
enligt Altea kostnaden: fast kostnad för 
införandet, från start till certifiering, 
och minskad kostnad vid själva certifie-
ringen genom minskad revisionstid. Idag 
har Altea infört närmare 2 000 interna-
tionella kvalitets- och miljöcertifikat – så 
framgångsrikt att man fått ta emot 
utmärkelser bland annat för Sveriges 
bästa industriella miljöarbete ur kungens 
hand. 

Så här går 
certifieringen till
• Först ett startmöte: här fastställs när 

certifieringen ska ske samt tidsplanen för 
arbetet.

• Därefter tio så kallade MKL-möten:  
information, utbildning och framtagande  
av dokument. 

• Vid varje möte: Information om nya  
standardkrav, juridiska samt kund- och 
branschkrav och/eller företagets egna krav.

• Mallar/exempel på hur kraven kan  
dokumenteras, enligt standard- och  
lagkrav, gås igenom.

• Hjälp att dokumentera och formalisera, 
tillgång till lagdatabas och support.

Fördelar med 
ISO-systemen
• Ökar engagemang och delaktighet i  

arbetet hos medarbetare och ledning.
• Ökar fokus på kunders önskemål, behov 

och krav.
• Alla arbetar aktivt med förbättringar  

och mot samma mål.
• Värdefullt för ledningen för att styra,  

mäta och utvärdera.
• Välkänt system.
• Premieras vid upphandling, i vissa fall  

krav för att lämna anbud.
• Skapar tryggare och säkrare arbetsplatser.

Johan Barth.
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 – Inte minst den som ofta ”ham-
nar” i en offentlig upphandling. Här 
kan certifieringen vara ett krav. Med 
ett certifikat får du bättre tillgång 
till marknaden. Och framför allt vet 
marknaden vad ISO-systemet innebär!
 Johan Barth ser fler fördelar i certi-
fieringen:
 – Jag tror att vi generellt sett har då-
liga kunskaper i vilka regler som gäller 
för arbetsgivaren inom arbetsmiljö. 
Certifieringen både gör det lättare 
att göra sitt arbete och att delegera 
uppgifter. Arbetsbelastningen minskar 
och kontrollen ökar.
 Johan Barth om att branschorgani-
sationen själv certifierar sig:
 – Det handlar mycket om att få 
kunskap i den process det innebär 
att certifiera sig. Men också i ämnet 
arbetsmiljö och de lagar som gäller i 
miljöarbetet.

ordning och reda
Sist men inte minst menar han att 
certifieringen hjälper företag att få 
en bättre struktur på sin verksamhet. 
Av denna anledning ser han också att 
det kan vara en fördel för riktigt små 
företag att certifiera sig. 
 – Det kan vara svårt för en en-
mansföretagare att certifiera sig. De 
har ofta ett outtalat kvalitetssystem i 
företagarens huvud och verksamhe-
ten kan fungera fint ändå. Men med 
certifieringen följer ordning och reda 
i verksamheten. Du blir ofta en bättre 
företagare.
 Johan Barth tror att de företag som 
nu påbörjar sin certifiering kommer 
att följas av fler. 
 – Erbjudandet och priset är bra – 
och det här är bara första omgången 
företagare inom Geotec, menar 
han. 
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aktuellt

BGE har hela Mellansverige 
som arbetsfält och närmare 30 
års erfarenhet av borrning för 

vatten och värme, men tanken att certi-
fiera sig har mognat på senare år. För sex 
år sedan tog de beslutet att certifiera sig, 
för att stärka sin position på marknaden. 
Gunilla Sverkersson, marknadsansvarig, 
beskriver den process som sedan följde 
lite som att sätta sig på skolbänken. 
 – Vi gick i en grupp här i Sala och 
kom från olika företag och branscher 
för att certifiera oss. Det var som att ha 
lektioner. Arbetet delades upp så att det 
inte blev övermäktigt.

tidskrävande
BGE, som består av ett 30-tal personer 
anställda i olika företag, var en av de 
första inom Geotec att certifiera sig. Ett 
år tog det första steget i certifieringen. 
BGE började med kvalitets- och miljö-

certifieringen. För två år sedan kunde 
hela arbetet avslutas, genom arbetsmil-
jöcertifieringen. Åtminstone på pappret. 
I verkligheten har resan bara börjat– nu 
är det viktigt att handla efter de nya 
ledningssystemen. 
 – Överlag upplever personalen certi-
fieringen som positiv, särskilt att den 
ska leda till förbättringar i arbetsmiljön, 
säger Gunilla Sverkersson.
Mycket handlar om att följa lagarna och 
där ger konsulten bra vägledning, tycker 
hon. Det är inte jobbigt och inte svårt, 
men det tar tid.
 – Som kontorspersonal kan man 
känna att ”varför alla dessa rutiner?”. 
Det är en del som ska dokumenteras och 
störst utmaning kan vara att få med alla i 
organisationen när detta ska göras. 

kvalitet en knäckfråga
BGE delade under certifieringen upp 
arbetet i olika ansvarsområden. Två 
personer gick på gruppmötena, med 
uppdrag att gå hem och förmedla till Gunilla Sverkersson tycker att 

certifieringen ger fördelar.

På BGE i Sala har alla certifieringen i färskt minne. För ett 
par år sedan föll sista pusselbiten på plats och företaget har 
nu den certifiering som andra kollegor i branschen siktar 
på. Certifieringen krävde sin energi – och gör fortfarande – 
men det är det värt, tycker de.

kollegorna vad de lärt sig – och övertyga 
dem om värdet i det nya de lärt sig.
För att få en kontinuitet i utvecklingen 
gör BGE interna uppdateringar två till 
fyra gånger per år som ett komplement 
till den årliga externa revisionen. 
 – Det gör att vi hela tiden ökar den 
kompetens vi känner att vi fått genom 
certifieringen. 
 På BGE tycker man att företaget idag 
kontinuerligt utgår från ett positivt 
miljötänkande tack vare det nya miljö- 
och kvalitetsledningssystemet. Rätt 
kvalitet innefattar att ha ett miljöanpas-
sat sortiment, god arbetsmiljö och att 
utföra jobben säkert. Gunilla Sverkers-
son berättar om något av den utveckling 
certifieringen lett till:
 – Vi har skrivna rutiner över hur vissa 
arbeten ska utföras, för att undvika att 
bara en person har kunskapen. Ett exem-
pel är vårt planeringsprogram.
 – Vi förser våra oljefat och cisterners 
med en uppsamlingslåda för spillolja och 
har säkerhetsdatablad för alla kemikalier  
– säkerhetsbladen ska alla som borrar ha 
med i bilen. Och vi mäter dieselförbruk-
ning och kollar lufttryck i däcken.
Hon fortsätter:
 – Vi hart lärt oss att planera och kon-
trollera – och att dokumentera avvikel-
ser. Alla ska skriva ned avvikelser och 
alla ska ge förslag på åtgärder. 

BGE om sitt arbetsmiljö- 
kvalitets- och miljöarbete 
• Ska med god marginal uppfylla lagkraven.
• Hushåller med resurser och prövar verk-

samheten utifrån kretsloppstanken.
• Ska främja hälsa, trygghet och säkerhet på 

arbetsplatsen.
• Ser aktivt arbetsmiljö-, kvalitets- och miljö-

arbete som merit hos affärspartners.
• Vill ha informerade och engagerade 

medarbetare.
• Fördel vid upphandlingar.

ISOOHSAS
ISO CERTIFIERINGEN NU NÄRA DIG!
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certifieringen 
– en ständigt pågående process 



När smedmästaren Jöns 
Mattisson-Malmberg för 140 
år sedan borrade sin första 
brunn, med en metod han 
själv uppfunnit, kunde han 
föga ana att han la grunden 
till det företag som skulle bli 
ett av de första i borrbran-
schen att ISO-certifiera sig. 
1999 tog Malmberg Borrning 
riktning mot sitt första ISO-
certifikat.

Snart kunde de skriva 
”kvalitetscertifierade” på 
meritlistan. Därefter vidtog 
arbetet med att miljö- samt 
arbetsmiljöcertifiera före-
taget. De är certifierade en-
ligt ISO 9001 och 14001 samt 
enligt OHSAS 18001.

– Vi var tidiga med ISO-
certifieringen, bland de första 
i branschen, minns Magnus 
Borneke.

kunderna efterfrågade
Malmberg Borrning ingår i 
en koncern – Malmberggrup-
pen. Gruppen arbetar inter-
nationellt och såväl svenska 
som utländska kunder 
efterfrågade certifieringen, 

Malmberg Borrning i Yngsjö påbörjade sin 
certifiering redan på 1990-talet. Idag har de 
blivit ett med sitt certifikat. Utmaningen då har 
blivit vardag idag.
 – Det har blivit rutin för oss att arbeta efter 
ledningssystemen, säger Magnus Borneke, tf vd.

utmaningen 
har blivit rutin

främst kvalitetscertifieringen 
och arbetsmiljöcertifikatet  
OHSAS 18001.

– Vi har varit certifierade 
i många år och såg ganska 
omgående att vi blev högre 
värderade vid upphandlingar. 

– Dessutom underlättar 
certifieringen vårt dagliga ar-
bete. Vi har ett bra miljötänk 
och en större medvetenhet om 
arbetsmiljön, tycker Magnus 
Borneke.

Ett annat resultat som är 
viktigt för affärerna är att 
färre fel drabbar kunden och 
företaget får färre reklama-
tioner.

granskas varje år
Förutom en intern revision 
som tittar på hur lednings-
systemen efterlevs, granskas 
företaget årligen i en extern 
revision.

– Det finns hela tiden något 
att förbättra, men det svåra 
när man varit certifierad länge 
är att hitta nya, kreativa och 
mätbara mål. 

Men idag tar Magnus  
Borneke kraven med ro.

– Vanan gör att vi känner en 
större frihet i hur vi styr vår 
verksamhet.

Hans råd till de företag som 
nu gläntar på dörren mot en 
certifiering handlar om kon-
sten att hantera rutiner:

– Se över rutinerna – och 
gör det inte för komplicerat! 

Magnus Borneke ser vinsterna 
med ISO-certifiering.

ISOOHSAS
ISO CERTIFIERINGEN NU NÄRA DIG!
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Radonett är europas mest sålda och effektiva radon- 

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon  

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)  

och råd & rön.  

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

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

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad  
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

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

+  den är driftsäker och
     lättinstallerad

+  det är en lönsam  
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

och samtidigt göra en lönsam affär? 
Välkommen att höra av dig till oss. 
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Mötesdagarna rymde också ett 
ordinarie medlemsmöte med 

bland annat inval av tre nya medlemmar, 
en känslosam avtackning, teknikdiskus-
sioner, intressanta siffror från det ny-
startade Svenskt Geoenergicentrum, ett 
intressant studiebesök och – som alltid 
när geotecare strålar samman – mycket 
gemyt och glädje under trivsamt festliga 
former.

Geotecs vd Johan Barth levererade en 
koncentrerad genomgång av borrbran-
schens ekonomi, där 220 aktiva företag 
omsätter 2,5 miljarder kronor. Det finns 
en hel del intressant statistik att ta del 
av kring omsättning, lönsamhet, antal 
anställda och geografisk spridning – och 
inte minst siffrorna över antal invånare 
per borrföretag i olika delar av landet 
fick kanske en och annan att höja på 
ögonbrynen och se etableringsmöjlig-
heter!

Noterat från 
medlemsmötet
Johan Barth redogjorde för en del kommande 
aktiviteter. Nämnvärt är Geotecs satsning på att fler 
medlemsföretag ska ISO-certifiera sig, det fortsatta 
arbetet med utbildning och stöd när det gäller ar-
betsmiljö och säkerhet samt utbildningar för borrare, 
fastighetsägare och konsulter. 

viktigt lobbyarbete
En av mötets gäster var Martin Forsén, 
vd för Svenska Värmepumpföreningen, 
SVEP och välbekant för de flesta då 
SVEP och Geotec sedan länge står 
varandra nära och har utbyte på många 
nivåer.

Martin Forsén berättade om mark-
nadsläget men redogjorde också 
översiktligt för SVEPS arbete i ett större 
perspektiv och berörde bland annat det 
viktiga opinionsbildande arbete som 
bedrivs:

– Man ska känna till att 80 procent av 
all lagstiftning kring energifrågor i Sve-
rige härrör från politiska beslut i EU. Ska 
man ha en möjlighet att påverka vad som 
beslutas så ska man påverka kommissio-
närerna. Och det går inte att vänta tills 
det är dags för beslut, utan det är viktigt 
att nå dem medan de fortfarande arbetar 
med att formulera sina förslag.

Här driver SVEP ett långsiktigt arbete 

geotecs medlemsmöte

ljuspunkter anas i trög konjunktur

TExT: Jörgen olsson  

FOTO: Jörgen olsson Och kJell DUberg

Ekonomi, branschtrender och konjunktur var de viktigaste 
byggstenarna i programmet när Geotec i slutet av mars 
höll möte på Clarion hotell Arlanda.
 Den klena konjunkturen och framför allt det låga 
byggandet märks givetvis även i borrbranschen. Men 
ljuspunkter finns, skulle det visa sig.



Noterat från 
medlemsmötet

Bredareds Brunnsborrning välkomna-des som ny medlem och Klas Samuels-son tog emot Geotec-standaret.

Tre nya medlemmar valdes in: 
Borrkronan i Stockholm, Dala 
Brunnsborrning i Grycksbo och 
Energy Machines (B-medlem) i 
Bromma.

nästa medlemsmöte – som-
marmötet – hålls i Kolmården 
den 22-24 augusti. Förutom den 
ordinarie konferensen utlo-
vas besök och festligheter hos 
Finspångs Brunnsborrning samt 
möjlighet att besöka djurparken.

Christer Reiser har gått i pension efter en lång 

karriär som gjort honom till en välkänd och mycket 

omtyckt profil i branschen. Han avtackades med 

blommor och en stor, varm applåd.

att stå för kompetens och rådgivning och 
även att initiera och driva forskning som 
kan ge beslutsfattarna ett bra underlag.

På marknadssidan bekräftade Martin 
Forsén den allmänna bilden av att en 
kännbar nedgång skett men att botten 
möjligen är nådd och att ljuspunkter och 
nya möjligheter kan skönjas.

nya möjligheter
– Värmepumparna har minskat på alla 
fronter. Antalet installerade bergvärme-
pumpar har gått ner från knappt 40 000 
år 2006 till knappt 25 000 i fjol. Vi kan 
konstatera att villamarknaden är mät-
tad. Den lågt hängande frukten i form 
av ”oljekunder” är tagen – nu är det de 
trögare kunderna kvar och alla får jobba 
hårdare, sa Martin Forsén.

Samtidigt ser han nya marknader och 
möjligheter öppna sig:

– Kraven på bekvämlighet ökar hela 
tiden och i vår bransch betyder det ofta 
komfortkyla – både till privatbostäder 
och till verksamheter. Frikyla är en stor 
möjlighet för oss eftersom det är något 
som fjärrvärmen inte kan erbjuda. Här 
måste vi bli mycket bättre på att mark-
nadsföra oss framöver. 

Mötet hölls på hotell Clarion 
Arlanda och bjöd på intres-
santa diskussioner och 
trevlig samvaro.
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Sverige står för omkring tio 
procent av världens totala 
effekt från geoenergi. Korea, 
Irland och Spanien är exempel 
på länder som är starkt på 
gång – och i Storbritannien kan 
nya lagar och bidrag öppna 
marknaden för geoenergi.

Det var något av allt det som framkom 
när Signhild Gehlin, teknisk expert på 
Svenskt Geoenergicentrum, redogjorde 
för geoenergiläget i världen.

Sverige är ett föregångsland och en 
”stormakt” inom geoenergi. Oavsett om 
man räknar på installerad effekt eller 
totalt energibidrag intar vi tredjeplatsen 
bakom Kina och USA.

Inget Geotecmöte är komplett 
utan ett studiebesök och vid 
mötet på Clarion hotell Arlanda 
var studieobjektet särdeles 
lättåtkomligt, eftersom det 
handlade om flygplatsens eget 
akviferlager.

Systemet är designat av geoenerginest-
orn Olle Andersson, som på sedvanligt 
initierat vis förklarade och förevisade 
projektet från start till mål.

Arlandas akviferlager än ett av de 
största i världen och det allra största 
utan värmepump. Här används grund-
vatten från den varma respektive kalla 
sidan om lagret i Brunkebergsåsen för 
att förse hela flygplatsen med all kyla 
den behöver. Samtidigt lagras över-
skottsvärme, som på vintern används 
till att förvärma ventilationsluft och till 
värmesystemen vid flygplanens uppställ-
ningsplatser.

Busstur på åsen
Förundersökningarna startade 2005 och 
2009 togs systemet i drift. Mötesdelta-
garna togs i det vackra vårvintervädret 
med på en busstur längs åsen, med stopp 
för att inspektera ett par av brunnarna 
och driftcentralen. Det är totalt elva 
brunnar, sex kalla och fem varma, som 
är mellan 16 och 28 meter djupa.

lägesrapport om geoenergi
– Kina har lite knappt dubbelt så stor 

effekt som Sverige och där har utveck-
lingen gått fort, berättade Signhild 
Gehlin.

Siffrorna kommer bland annat från 
World Geothermal Congress som vart 
femte år samlar omkring 2 000 bransch-
experter.

nya marknader på gång
Signhild Gehlin presenterade också 
marknads- och utvecklingsläget på de 
lite mer närliggande europeiska och 
nordiska marknaderna:

– Den baltiska marknaden är på gång, 
men där är väldigt lite utbyggt och de 
behöver all hjälp de kan få. Finland har 
ungefär 10 000 små system men intres-
set är mycket stort och de har ungefär 
samma förutsättningar som vi, med bra 

berggrund och stor andel småhus.
I Storbritannien kan regeringsbeslut 

kring förnybar energi öppna för sats-
ningar på geoenergi:

– Där finns dels ett bidrag, Renewable 
Heat Incentive, som ger en retroaktiv 
rabatt på elpriset om man använder för-
nybar energi. Dessutom finns en ny lag 
som reglerar byggandet i stor-London 
som säger att varje nybygge måste få 
minst tio procent av sitt energibehov 
från förnybara källor. 

I Sverige noteras stort intresse från 
bostadsrättsföreningar och att stora ak-
törer som Skanska tar fram egna koncept 
kring geoenergi.

– Vi kan också se fram emot en del nya 
applikationer för geoenergi i framtiden, 
bland annat kring väg- och järnvägspro-
jekt, berättade Signhild Gehlin. 

världens största energilager
Med på studiebesöket var också Eva 

Ahlman, ansvarig för verksamhetsut-
veckling och energi på Swedavia som 
äger Arlanda. Hon är stolt över akvi-
ferlösningen, som Arlanda och Sweda-
via presenterar som ”världens största 
energilager”.

– Investeringen ligger på 50 miljoner 
kronor med en beräknad återbetalnings-
tid på sju år. Det kommer att bli lite 
längre tid än så, men det är en miljörik- Olle Andersson och Eva Ahlman  

i driftcentralen.

tig satsning, sa hon.
Olle Andersson berättade också om 

planerna på att fortsätta utveckla lagret. 
Till exempel finns planer på att sänka 
grundvattennivån för att undvika de 
energiförluster som idag sker genom 
utflöden från åsens västra och östra 
sidor. 

TExT Och FOTO: Jörgen olsson

TExT: Jörgen olsson

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

www.muovitech.com 
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MUOVITERM
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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!

– När uppgången på byggsidan kommer är det privathushållen 
som drar den. 
 Förutsägelsen levererades på Geotecs möte av Johan 
Deremar, nationalekonom vid Sveriges Byggindustrier, BI, 
bransch- och arbetsgivarorganisationen där Geotec nyligen blivit 
samarbetspartner.
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Johan Deremar visade och förklarade 
trender och prognoser på det makroeko-
nomiska planet ur en rad olika perspek-
tiv – tillverkningsindustrins, hushållens, 
byggindustrins och givetvis klassikern 
”inköpschefsindex”.

– Kortsiktigt är byggbranschen 
överlag pessimistisk. Antalet påbörjade 
lägenheter har börjat öka så smått men 
inte småhusbyggandet. På lite längre sikt 
finns det tendenser till uppgång eller åt-
minstone att det värsta skulle vara över, 
var Johan Deremars försiktigt optimis-
tiska lägesanalys.

Hushållen har sparat
Inom marknadssegmenten privata och 
offentliga lokaler kommer branschen 

från två förhållandevis goda år och i 
båda fallen pekar trenden nedåt. Sveriges 
Byggindustriers prognos är i stället att 
det blir privathushållen som drar och 
leder uppgången – när den väl kommer:

– Hushållens köpkraft kommer att 
öka. Många har sparat och avvaktat med 
satsningar och utbyggnader under de 
svaga åren och nu är hushållen för-
mögna och det blir de som kommer att 
dra den svenska ekonomin. Men läget är 
avvaktande – hushållen väntar fortfa-
rande in att känna förtroende för att 
en vändning verkligen har kommit, sa 
Johan Deremar.
Han förklarade också det matchnings-
problem som byggbranschen dras med:

– Vi har en situation där antalet F
O
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arbetade timmar minskar samtidigt som 
sysselsättningen ökar. Det kallas ”labour 
hoarding” och innebär att företag trots 
att de inte har tillräckligt att göra behål-
ler sina anställda – eftersom de vet att 
det så småningom kommer en uppgång 
och när den kommer är det svårt att 
få tag i personal med rätt kompetens. 
Följden blir att när uppgången väl kom-
mer så blir det inte nyanställningar i den 
omfattning som många väntar sig. 

TExT: Jörgen olsson

Johan Deremar.

geotecs medlemsmöte

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

 

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

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

Vi är en KOMPLETT PARTNER inom vattenrening.  
Det betyder EN KONTAKT till enkel och snabb service. 
Då kan du fokusera på DIN KUND istället för på oss.
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Det finns ingen topplista över 
vem som är mest intresserad av 

berg, tunnlar och gruvor i Sverige. Men 
om det fanns en, är det högst troligt att 
Kjell Windelhed, bergsingenjör och se-
nior rådgivare på ÅF Infrastructure AB i 
Solna skulle ligga i det översta skiktet.

Medan andra kikar på kyrkor på se-
mestern passar 62-åriga Kjell Windelhed 
på att beundra och inspektera tunnlar 
runt om i världen. För lite mer än ett år 
sedan, när han avslutat sin tjänst på Tra-
fikverket och innan han tillträdde som 
konsult på ÅF Infrastructure AB, tog 
han chansen att uppfylla en pojkdröm:

– Jag åkte till Svalbard för att titta på 
kolgruvorna där. Det var en helt fantas-
tisk upplevelse, även om jag inte lyckades 
få med mig min hustru. Hon delar mer 
mitt intresse för tennis, säger han.

ny utmaning i karriären
I hela sitt yrkesliv har Kjell Windelhed 
arbetat med berg. Sedan ett år tillbaka är 
han verksam som senior rådgivare och 
trivs alldeles förträffligt. Han arbetar 
bland annat med affärsutveckling och 
mentorskap för de medarbetare på ÅF 
Infrastructure AB som jobbar med 
bergteknik:

– Mentorskapet är mycket stimuleran-
de. Det känns roligt och bra att kunna 

TExT: elisabet tapio neUwirtH

FOTO: anette persson

i BergBranscHen
Kjell Windelhed har arbetat med berg under hela sin karriär, och på 
senare år har han kopplats in som berg- och tunnelexpert i enorma 
infrastrukturprojekt. Berg som material och teknisk utmaning är en 
sporre, liksom den kunskapsöverföring han nu får arbeta med som 
senior rådgivare på ÅF Infrastructure i Solna.

föra över mina kunskaper och erfaren-
heter till yngre personer. De i sin tur är 
duktiga och kompetenta, och samtidigt 
ivriga att lära.

Själv tog han sin bergsingenjörexamen 
1976 vid Kungliga tekniska högskolan, 
KTH, inom området gruv- och mineral-
teknik. 

– Många av mina studiekamrater 
kom norrifrån och efter examen reste 
de tillbaka för att arbeta på LKAB eller 
i Boliden. Jag blev kvar i Stockholm och 
har varit verksam här sedan dess. Det är 
inget jag ångrar. Under min karriär har 
jag varit delaktig i otroligt många spän-
nande projekt, berättar han.

tekniska utmaningar 
Kjell Windelheds cv talar sitt eget språk. 
Det består av fem tätskrivna sidor, och 
han har gjort allt från laboratorieun-
dersökningar till tekniska utredningar, 
författat ett tjugotal rapporter och 

böcker. Han har varit projektledare och 
rådgivare, arbetat med tunneldrivning 
inklusive förstärkning och injektering. 

2004 blev Kjell Windelhed kontaktad 
av dåvarande Vägverket som behövde 
en berg- och tunnelteknisk expert inför 
projekteringen av Norra länken. Fyra år 
senare tog han över ansvaret som berg- 
och tunnelteknisk specialist i infrastruk-
turprojektet Förbifart Stockholm. 

Projektet passade Kjell Windelhed 
som handen i handsken. Han har ett 
starkt teknikintresse, vill vara delaktig 
i teknikutvecklingen och en av hans 
drivkrafter är möjligheten att anta 
utmaningar. Får han därtill tillfälle att 
lösa komplexa problem är han i sitt esse. 
Förbifart Stockholm var just en sådan 
utmaning. 

Mellan södra och norra Stockholm ska 
en 21 kilometer lång trafikled byggas, 
varav 18 kilometer är förlagd i tun-
nel som bland annat passerar under 

– Under min karriär har jag 
varit delaktig i otroligt många 
spännande projekt.
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Vem är …
namn: Kjell Windelhed
Född: 1951
Familj: Gift, har två vuxna söner och fyra 
barnbarn. ”Tunnelbyggandet för jag vidare till 
mina barnbarn. Vi börjar i sandlådan.”
Bor: Värmdö. ”Högt uppe på ett berg och 
naturligtvis med bergvärme”.
på fritiden: Förutom mitt stora intresse för 
berg, är jag mycket naturintresserad och 
tycker om att spela tennis, gärna söderöver 
tillsammans med min hustru och goda vänner.  

tenta företag inom området. Det är rätt 
intressant att de världsledande borr-
tillverkarna finns i vårt lilla land, men 
å andra sidan har vi en lång tradition 
av exempelvis gruvdrift, säger Kjell 
Windelhed.

Med all den drivkraft och erfaren-
het som Kjell Windelhed har, och med 
tanke på att han har författat ett tjugotal 
publikationer: Har du någonsin funderat 
på att skriva dina memoarer?

– Jo, jag har faktiskt snuddat vid 
tanken. Jag har haft förmånen att följa 
med hela den tekniska utvecklingen, och 
kunde jag skapa ett dokument som kan 
föra över min kompetens till den nya 
generationen och berätta vad man ska 
göra, varför och vilka vägar man kan 
ta, skulle det vara roligt. Bergbranschen 
skulle utvecklas snabbare om misstagen 
kunde minimeras. Det är mer stimu-
lerande med utveckling än att ständigt 
göra omtag, säger han.

Om det blir några memoarer får tiden 
utvisa. 

Mälarens vatten. Rent tekniskt var det en 
intressant utmaning: 

– Berg som material är komplicerat 
och kunskapen om bergets kvalitet un-
der Mälaren var mycket begränsad, inga 
bergtunnlar har passerat under Mälaren, 
berättar han. 

Kjell Windelhed planerade och 
genomförde de geologiska förunder-
sökningarna för projektet. Omfattande 
maringeofysiska mätningar utfördes för 
kvalitetsbedömning men även för ber-
gnivåbestämning. För att kunna bedöma 
kvaliteten på berget under vattnet ge-
nomfördes horisontella kärnborrningar i 
nivå med det planerade tunneltaket. 

– Vi använde oss av styrd kärnborr-
ning som gav oss långa bergsprover och 
värdefull kännedom om kvaliteten. 
Bergsproven gav också svar på vilka ty-
per av bergsförstärkning som krävs när 
tunneln drivs.

infrastrukturprojekt över gränserna
Förbifart Stockholm har han nu lämnat 
bakom sig, men han är fortfarande aktiv 
och engagerad i ett flertal förtroende-
uppdrag. Kjell Windelhed är bland annat 
ordförande i tunnelutskottet inom Nord-
iskt vägforum, NVF. Förbundet stiftades 
i Stockholm 1935 och medlemmarna 
är förutom Sverige, Norge, Danmark, 
Finland, Island och Färöarna.

– Det är spännande att få ta del av 
hela Nordens infrastrukturprojekt, inte 
minst eftersom vi kan dela erfarenhe-
ter med varandra, utveckla teknik och 
säkerhetskoncept. Varje land har sina 
förutsättningar, men vi har stor nytta av 
vårt samarbete. Mitt engagemang i NVF 
har gett mig otroligt mycket, både vad 
gäller kunskap och kontakter. 

Kjell Windelhed sitter även med i 
Bergsprängningskommiténs förtroende-
råd, något han också tycker är givande:

– Syftet är att utveckla branschen, vil-
ket behövs nu när vi har så enormt stora 
infrastrukturprojekt på gång i Sverige. 
Storleken och komplexiteten i projekten 
är för övrigt ganska typiska för vårt 
land. När vi startar infrastrukturprojekt 
är de vanligtvis omfattande och kompli-
cerade, såväl tekniskt som tidsmässigt. 
Det krävs kompetens för att klara detta, 
säger han.

Borrbranschen behövs
Projekten genomförs ofta i tätbebyggda 
områden, vilket innebär att man måste 
ta hänsyn till omgivningen, såväl under 
som över mark.

– Det finns fastigheter, boende, led-
ningar, väg- och järnvägstrafik, natur 
och grundvatten att ta hänsyn till, säger 
han.

Därför har sågning i berg utvecklats i 
hög grad på senare tid. Tekniken är bra 

och effektiv, därtill stör den mindre än 
borrning och sprängning.

Det betyder dock inte att borrbran-
schen har gjort sitt. Tvärtom. 

– Borrare med kompetens behövs 
mer än någonsin i de här stora in-
frastrukturprojekten. Borrning och 
sprängning har utvecklats betydligt 
de senaste åren, mycket beroende på 
att vi har många stora och kompe-

– Borrare med kompetens be-
hövs mer än någonsin i de här 
stora infrastrukturprojekten.
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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 

Doosan ”tillbaka” på svenska 
kompressormarknaden
Efter några år i träda sker nu en nysatsning på kompressor-
märket Doosan i Sverige. Det är Svensk Grundläggarservice, 
Gruse, som blir exklusiv återförsäljare och uthyrare av hela 
modellprogrammet. För borrföretag finns fyra olika modeller, 
av vilka 25/280 (bilden) täcker de flesta behov för vatten- och 
energiborrning, menar Stefan Nygren på Gruse:
 – Prestandamässigt motsvarar den konkurrenterna men 
nämnvärt är att den har ett mycket väl tilltaget kylsystem, men 
upp till 40 procent mer kylvätska än andra tillverkare. Dessutom 
är den mycket överskådlig – det är lätt att sköta det dagliga un-
derhållet och även att göra små reparationer själv.
 Doosan är ett koreanskt företag. All tillverkning och utveck-
ling av kompressorerna sker i USA. 

torgny ahlqvist, en 
av föreningens mest 

trogna medlemmar avled 
i mitten av april. Familjen 
Ahlqvist har alltid varit 
djupt involverad i förening-
ens verksamhet. Rickard 
Ahlqvist, Torgnys far, var 
med och startade Geotec och 
nu är Torgnys son, Fredrik, 
styrelseledamot.
 Vi tänker på Torgnys nära 
och tackar för alla år som 
vi har fått låna honom.
 Johan Barth
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Klockan är strax efter sex på morgonen 
och Jacob Jansson är på väg till Hjulsta 
utanför Stockholm. Där ska han för sin 
nya arbetsgivare, Tyréns, vara med och 
utföra borrning för ett grundvattenrör. 
Det är hans andra arbetsdag, men som 
praktikant har han varit på företaget i 
nästan tre månader.

– Det har gått bra för mig. Detta var 
precis vad jag ville, berättar den 39-årige 
stockholmaren Jacob Jansson.

var målmedveten
Redan när han sökte till Geotecs bor-
rutbildning hade han siktet inställd på 

Jacob Jansson, nyanställd borrare på konsultfirman 
Tyréns, har hittat rätt och trivs bra efter bara några 
veckor. Han tror själv att hans målmedvetenhet 
bidrog till att han anställdes direkt efter sin praktik.

TExT Och FOTO: Ulrika Hotopp

praktik gav anställning

Tyréns. Tipset kom från hans mamma 
som också jobbar inom branschen. Det 
varierade arbetet och den mer småska-
liga borrningen för främst olika typer av 
provtagning var det som lockade. 

– Jag får använda både hjärnan och 
kroppen, det passar mig bra, säger Jacob 
Jansson vidare.

Tidigare har han bland annat arbetat 
som projektledare vid fibernätsutbygg-
nader och inom olika byggprojekt. Efter 
att ha gått naturvetenskapligt gymnasie-
program hade han ursprungligen siktet 
inställt på en akademisk karriär som 
kemist. Men insikten om att han hade en 

borrelev

 

Holt Risa er en del av Risa-konsernet som består av fem selskaper med hovedvekt på entreprenørtjenester. 
Risa-konsernet har totalt ca 650 ansatte og en omsetning på 1,6 milliarder. 

Vår aktivitet øker stadig!  
Vi skal styrke vår bemanning med følgende stillinger:

HOLT RISA er et spesial�rma innen fundamentering, med 30 ansatte og omsetning i 2012 på 110 mill. Virksomheten er plassert i Skien og Nærbø på Jæren 
og omfatter fagområdene spunt, boring og peling. Vår visjon er å “Gjøre hverandre gode” underbygget av verdiene;  åpenhet, ærlighet, kremmerånd, HMS og  
kvalitet. Selskapet har godt forankrede vekstambisjoner.

KONTAKT
Erik Solli-Tangen
Adm.direktør

Tlf: 455  01 533
erik.solli-tangen@holtrisa.no

Røraskogen 18
3739 SKIEN

MEKANIKER
Vi søker etter en mekaniker som har erfaring med borerigger til 
fundamentering, pelemaskiner og lignende. Bør ha fagbrev som 
mekaniker, men lang erfaring kan kompensere for dette. Du må ha 
førerkort kl. B og må påregne og utføre reparasjon og vedlikehold av 
anleggsmaskiner ute i drift. 

MASKINFØRER BORERIGG FUNDAMENTERING.
Vi søker erfarne maskinførere til borerigger fundamentering, den vi 
søker må være løsningsorientert, ha gode planleggingsevner, kunne 
tenke framover, mekanisk innsikt, utadvendt og faglig dyktig samt 
kunne arbeide selvstendig og i team. 

HMS/KS PROSJEKTINGENIØR;
Som prosjektingeniør får du ansvaret for å følge opp selskapets 
HMS/KS system og ivareta dette ut i prosjekter. Du vil også kunne 
involveres i enkelte drifts og kalkulasjonsoppgaver.  Vi søker en 
nyutdannet bygnings teknikker/ingeniør. 

PRODUKSJONSLEDER;  
Vi søker å styrke vårt produksjonsapparat med en driftig 
produksjonsleder. Produksjonsleder vil få som ansvar å lede drift 
av prosjekter ute på byggeplasser. Viktige oppgaver vil være 
planlegging/tilrettelegging før oppstart, oppfølging av planer og 
dokumentasjon i gjennomføring.  Vi søker bygningsteknikker/
ingeniør eller annen relevant erfaring. 

Søknadsfrist 15.mai
Mer informasjon 
www.holtrisa.no

-   Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med mulighet for videreutvikling   -
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praktik gav anställning
praktisk läggning, och frihetskänslan som ett arbete 
i fält ger, fick honom på andra tankar.

– På Tyréns har jag en bra variation som jag trivs 
med. Jag gillar verkligen att få komma till olika 
arbetsplatser hela tiden och vara ute mycket. Ibland 
är jag också på kontoret och skriver fältrapporter, 
handlägger borrdata eller lämnar prover på labb, 
berättar han.

teori och praktik
Jacob Jansson är nöjd med Geotecs borrarutbild-
ningen som han påbörjade i september 2012. Han 
utnyttjade både den teoretiska och praktiska delen 
fullt ut för att skaffa sig så mycket kunskap och 
erfarenhet som möjligt. Det råder han fler som vill få 
jobb i borrbranschen att göra.

– Det gäller att ha ett mål, säger han.

gör samhällsnytta
Målmedvetenheten gjorde att Jacob Jansson fick den 
önskade praktiken på Tyréns. Efter tio veckor på 
konsultfirman var han ännu mer övertygad om att 
geoteknik är det han vill arbeta med och blev glad 
när han fick frågan om att stanna kvar som anställd.

– För mig är det också viktigt att vara del av stora 
projekt som faktiskt gör nytta i samhället. Att det jag 
gör har betydelse, konstaterar Jacob Jansson.

Klockan har hunnit närmar sig sju på morgonen 
och arbetsdagen börjar på allvar. Jacob 
Janssons kollega har plockat upp honom 
nära bostaden på Södermalm och nu vän-
tar borrningar fram till tidig eftermiddag.

– Vi har mycket att göra och det ska 
vara lågkonjunktur nu. Undrar vilken fart 
det är i en högkonjunktur, säger han och 
utstrålar att han verkligen trivs med sitt 
nya arbete. 
Jacob Jansson blev kursetta på Geotecs 
brunnsborrarutbildning.

SVEP tar initiativ för 
att upprätthålla seriösa 
rOT-tjänster
Snedvriden konkurrens med hjälp 
av ROT-avdraget ökat. Alla inblan-
dade parter, inklusive Skatteverket 
upplever att problemet eskalerat på 
senare tid. Detta belystes av Upp-
drag Granskning i SVT och även i 
förra numret av Borrsvängen. Lag-
stiftningen är otydlig och skapar 
utrymme för en vidlyftig tolkning 
av arbetskostnader.
Svenska Värmepumpföreningen, 
SVEP, förutsåg redan från början 
riskerna med att ROT-avdraget 
skulle användas som ett konkur-
rensmedel. Ett sätt att schablon-
mässigt beräkna arbetskostnaden 
vid värmepumpentreprenader 
introducerades i juni 2009.
 – Nu har vi märkt att allt fler 
aktörer frångår schablonmetoden 
och tänjer på gränserna för vad 
som kan anses vara arbetskostnad, 
säger Martin Forsén, vd för SVEP. 

Det är de seriösa företagarna 
och alla skattebetalare som är 
förlorare i den utveckling vi nu 
ser. Vi måste omedelbart få till 
en förändring.
 SVEP har diskuterat pro-
blemen med Skatteverket och 
kommit fram till flera kon-
struktiva förslag för att hitta 
breda lösningar för flertalet 
ROT-branscher.
 – Initialt kommer vi att 
verka för att höja schablonme-
todens dignitet. Nästa steg är 
att utröna möjligheterna att 
tillsammans med Skatteverket 
och övriga branschorganisatio-
ner, hitta breda branschöver-
skridande tolkningsregler för 
ROT-arbeten. Därför har SVEP 
tagit initiativet till bildandet 
av en ROT-kommitté, säger 
Forsén. 

Kontakta:
Daniel Lång, 070-678 19 75 

www.desrock.se

ULTRA MAXBIT

- redan en klassiker!
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Pump & Brunnsteknik AB    Truckgatan 24    442 40 Kungälv   t pumpbrunnsteknik.seel 0303 945 50

Kvatab trading byter namn och utvecklar

sitt sortiment inom brunns- och energi-

borrning för att bli din givna leverantör.

pump- & brunnsteknik

Vi byter namn

NU LÄGGER VI I NÄSTA VÄXEL! PUMPPAKET

SAMLINGSBRUNNAR
SAMLINGSKÅP

KOPPLINGAR
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i fokus: udda uppdrag

På Styrud är man van vid avancerad borrning. Men 40 
borrhål, 300 meter djupa, på en yta av 25 gånger 60 meter 
– rakt igenom tre våningsplan? Wallenstams stora bygg-
projekt på Kungsportsavenyn 31–35 har inneburit många 
utmaningar.
 – Det är första gången jag borrar igenom en galleria, 
konstaterar Johan Eriksson, en av sex Styrud–medarbetare 
på platsen.

Borrar genom 
tre våningar

För att kunna använda större 
maskiner arbetar man från 
parkeringsdäckets tak.

Johan Eriksson, till vardags dia-
mantborrare från Uppsala, visar 

runt på byggplatsen. Vi börjar uppe på 
parkeringsdäckets tak i strilande regn.

Hans kolleger är i full färd med att 
byta hydraulslang på den ena maskinen. 
Den andra borrar på 250 meters djup.

Geoenergin från borrhålen ska fung-

TExT: maria backman

FOTO: wallenstam ocH maria backman
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Från parkeringsdäckets tak borrar 
de genom tre våningsplan innan 
de når berg. 
 – På så här liten yta har vi inte 
jobbat förut, berättar borraren 
Johan Eriksson.

I fastighetens källare trängde först vatten 
upp när Styrud borrade sig igenom betong-
plattan. Blow out preventors satte effektivt 
stopp för vattnet.

Sedan man tagit sig igenom tre 
våningar ska den 300 meter ner i 
berget. Här är maskinen redan nere 
på 250 meters djup. 

era som ett balanserat borrhålslager, det 
vill säga man tar värme ur borrhålen 
på vintern, kyler ner berget och kyler 
fastigheten på sommaren med de kalla 
borrhålen.

Vi tar hissen ner i källaren och pas-
serar garaget och gallerian på vägen. Det 
är här nere i källaren som energicentra-
len kommer att byggas.
 Intressant i sammanhanget är att 
värmepumparna, som ska värma fast-
igheten, drivs med Wallenstams egen 
vindkraftsel – vilket i kombination med 
geoenergin gör energianvändningen helt 
förnybar.

– Det här är ett pilotprojekt. Vi har 
borrat i källare förr men inte så här djupt 
och tätt. Mellan varje borrhål är det bara 
fyra–fem meter. Men hittills har det gått 
väldigt bra, berättar Johan Wedrup som 
är Styruds platschef på Avenyn.

några överraskningar så här långt?
– Bottenarmeringsritningarna stämde 
inte riktigt. Men en stor del av fastighe-
ten ska rivas ändå, och det är avgränsade 
ledningar. I början fick vi även hantera 
vattenuppträngning under betongplat-
tan, vilket löstes med ”blow out pre-
ventors” (en manschett som stoppar 
vattnet), säger Johan Wedrup.

Även Johan Blomdahl, projektansvarig 
på Styrud, är nöjd med arbetet.

– Nu har vi kommit halvvägs, och än 
så länge rullar det på som det ska.

Vilka utmaningar har det handlat om? 
– Alla projekt är utmaningar. Innan vi 
satte igång har vi haft många möten med 
Wallenstam där vi identifierat förutsätt-
ningar och risker och hur vi hanterar 
dem. Här handlar det om att det är 
trångt, att byggtiden är kort och att hän-
syn måste tas till ljudnivåer eftersom det 
bor och arbetar människor strax intill.

Tanken var först att borra inifrån 
garaget.

– Men för att kunna använda större 
maskiner, vilket gör att arbetet går 

fortare, valde vi att arbeta på parkerings-
däckets tak. Här var det å andra sidan en 
trång carport som det gällde att komma 
in igenom.

– En annan utmaning är just att 
borrhålen är placerade exceptionellt tätt. 
För det här projektet är det också viktigt 
med så raka borrhål som möjligt. Här tar 
vi bland annat hjälp av styrlisthammare.

Borrarbetet beräknas vara 
klart redan i början på juni, 
därefter rivs i första skedet 
den gamla nedslitna fastighe-
ten Kungsportsavenyn 31–35. 
Den nya fastigheten, som 
ska rymma både lägenheter, 
kontor och butiker fördelat på 

åtta våningar och 12 900 kvadratmeter, 
har ritats av Wingårdh Arkitektkontor. 
Våren 2015 planerar Wallenstam för 
inflyttning i de 66 nya lägenheterna. De 
första butikerna öppnar redan 2014.

Även den K–märkta fastigheten 
Kungsportsavenyn 29 kommer att bli 
koldioxidneutral tack vare geoenergi och 
vindkraftsel. 

TExT: maria backman

FOTO: wallenstam ocH maria backman
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i fokus: udda uppdrag

känsligt område 
kräver unika 
kunskaper
När Luleå kommun behövde utöka sin vattentäkt i Gäddvik 
gick man ut med en förfrågan som innehöll ett ganska 
ovanligt önskemål. Ingen tryckluft i marken! 
 – Vi trycker ner ett stålrör i marken med hjälp av 
hydrauliska domkrafter, berättar Tord Carlsson från 
företaget Mullsjö Brunnsborrningar.

TExT: Ulrika VallgårDa FOTO: VallgårDabilD

Tord Carlsson och Bo 
Carlsson på Mullsjö 
Brunnsborningar har 
ställts inför en del utma-
ningar vid borrningen i 
Luleå. 

AB Mullsjö Brunnsborrningar 
drivs av bröderna Ulf och Tord 

Carlsson. Att ett företag kommer upp 
ända från Västergötland för att anlägga 
brunnar i Luleå låter kanske märkligt, 
men det beror på att det bara finns en 
handfull företag i Sverige med rätt ut-
rustning, kompetens och erfarenhet för 
att klara kommunens krav.

– Vi vill ha så lite störningar i mark-
lagren som möjligt. Vi har tidigare haft 
företag som varit här och borrat med 
konventionell teknik, men inte fått det 



känsligt område 
kräver unika 
kunskaper

De nedgrävda domkrafterna sitter 
fastskruvade i en klammer.

Bo Carlsson mammutsuger upp sten från 
hålet, som just nu är 25 meter djupt.

Marken, som ligger i utkanten 
av Luleå, består till stor del av 
sand, varvat med stora sten-
block och grus.

Filterrören som ska 
sitta längst ner.

att fungera, säger Patrik Fahlén, chef vid 
vattenverket i Luleå.

Vattentäkten i Gäddvik behöver öka 
möjligheten till ett större uttag av vatten 
med bra kvalitet för framtiden. Ett nytt 
vattenverk är under byggnation och 
beräknas stå färdigt till nästa årsskifte.

Marken i området som ligger i utkan-
ten av Luleå, består till stor del av sand, 
varvat med stora stenblock och grus. På 
grund av den komplexa geologin i områ-
det krävs extra försiktighet.

Av rädsla för sättningar har kommu-
nen bedömt att det 26 meter djupa hålet 
inte får borras med varken spolborrning 
eller konventionell tryckluftsdriven 
hammarborrning.

Mullsjö Brunnsborrningar vågar inte 
slå ner röret med sponthammare efter-
som röret då kan gå av i en svetsskarv, 
eftersom det är så djupt och stenigt. Is-
tället använder de två jättelika domkraf-
ter som är väl förankrade i marken och 
spänts fast i brunnsröret. Var och en har 
en dragkraft på 100 ton.

Sällsynt metod
Med domkrafternas hjälp pressas 
brunnsröret ner i jorden en liten bit i 
taget. Röret förlängs undan för undan 
genom att man svetsar på nya rör.

– Det är väldigt sällsynt att någon 
efterfrågar den metoden. Det var säkert 
20 år sedan vi jobbade med sådant sist, 
säger Tord Carlsson.

Röret är Ø 600 mm i diameter. Medan 
de trycker ner röret måste de hela tiden, 
parallellt med att de suger upp sand, 
grus och sten ur röret med en mam-
mutpump, fylla på med vatten så att det 
materialet under röret har ett hydrau-
liskt övertryck. Annars kan grusmaterial 
tryckas in i brunnsröret underifrån.

När röret pressats ner 26 meter under 
markytan kommer de att sänka ner ett 
rostfritt filterrörrör i dimension Ø 400 
millimeter

Mellanrummet mellan det yttre och 
inre röret ska fyllas med filtergrus.

– Det gäller att proverna från under-

sökningsborrningen är bra. Annars finns 
det risk för att grusmanteln dimensio-
neras med fel kornstorlek. Då finns det 
stor risk för antingen en brunn med 
stora inströmmningsförluster, eller att 
den producerar sand. Och det är ingen 
intresserad av, säger Tord Carlsson.

tagit längre tid
När allt är på plats drar man upp 
brunnsröret och filter och gruspacke 
blottläggs mot grusformationen. Däref-
ter kan brunnen rensas och tas i bruk.

 Uppdraget har varit en utmaning för 
Mullsjöföretaget.

– Vi har stött på mycket sten och block 
på vägen och där kan det vara omöjligt 
att trycka igenom ett rör, berättar Tord 
Carlsson.

De har tvingats till bland annat 
sprängning och arbetet har tagit mycket 
längre tid än vad de hade beräknat. Att 
godstjockleken på brunnsröret är så 
tjockt gör också processen omständli-
gare och mer tidskrävande än normalt.

– Vi hade förväntat oss att komma 
ner 3–5 meter per dag. Nu har vi ibland 

bara kommit 3–5 decimeter. Eller ännu 
mindre.

I vintras gjorde de ett första försök, 
men det fungerade inte på grund av 
kylan. Nu hoppas de att inom kort bli 
klara med borrhål nummer ett. Sedan 
ska de ge sig i kast med nästa. De jobbar 
tio dagar i taget, därefter flyger de hem 
och blir avbytta av två andra anställda 
i firman som kommer upp och jobbar 
istället.

– I december var det väldigt mörkt 
och kallt, men nu på våren är Luleå fint, 
säger borraren Bo Carlsson, anställd i 
företaget.

– Det är klart, hade det inte varit så 
mycket sten och block, hade vi varit 
färdiga för länge sedan. Men det är alltid 
roligt med nya uppdrag och det är väl-
digt bra folk i Norrbotten. De är snabbt 
på plats och hjälper till om det behövs, 
säger Tord Carlsson. 
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i fokus: udda uppdrag

inget uppdrag är omöjligt 
– med rätt kunskap och maskin
Alverdens Drilling Solutions har funnit sin utmaning i de 
udda uppdragen. Inte många borrar där de borrar och inte 
många har de maskiner som företaget i Huddinge har.
 – Vi har lärt oss att allt går, men det gäller att vara envis, 
menar Mattias Åström, delägare.

Sedan 1998 har Alverdens hjälpt 
privatpersoner, kommuner och 

byggbolag att finna lösningar när det 
gäller borrning och närliggande tjänster. 
Redan innan dess var Mattias och bro-
dern Martin Åström igång som borrare, 
men med mer traditionell borrning. När 
företaget tog form i slutet av 90-talet tog 
också bröderna Åström ett nytt steg.

– Vi har specialiserat oss på udda upp-
drag. 200 energihål på ett gärde är inte 
vi, säger Mattias Åström.

trånga utrymmen
Mattias Åström berättar om den inrikt-
ning han menar de delar med ett fåtal 
konkurrenter:

– Vi försöka lösa det som upplevs som 
svårt av de flesta. Specialhål i tunnlar, 
kanaliseringar och liknande med hjälp 
av specialmaskiner. 

Det betyder att de borrar där det är 
riktigt trångt, på bredden och med låg 
takhöjd. Alverdens finns där säkerhets-
kraven är extra höga, i porösa berg och 
uppspruckna ytberg, där det är högt 
vattentryck eller där det råder andra 
komplicerade förhållanden. 

– Vi borrar där det krävs särskilda 
maskiner, små som stora. 

Mest handlar det om hammarborr-
ning, i alla dimensioner, med luft- och 
vattendrivna borrhammare. Men vi 
utför även viss kärn- och tophammar-
borrning.

precisionskrav
Alverdens anlitas från gruvor i norr till 
garagebyggen i söder.

– Det kan vara precisionshål i gruvor 
eller avlopp i tunnlar. Vi borrar för torn, 
kranfundament och dragstag – vi kan 
borra åtta hål, elva meter djupa, på en 
yta av 60 gånger 60 centimeter, säger 
Mattias Åström.

Han fortsätter:
– En spektakulär borrning vi gjort är 

när vi borrade tre stycken ungefär 25 

TExT: mia ising FOTO: alVerDens

Med sina nästan 30 meter är detta en av 
Skandinaviens högsta maskiner.



inget uppdrag är omöjligt 
– med rätt kunskap och maskin

Alverdens
inriktning: Luft- och vattendriven hammar-
borrning, viss kärn- och tophammarborrning.
Udda uppdrag: Stora hål, raka hål, trånga 
utrymmen, svåra underlag, särskilt maskin-
behov.
maskinpark: Nio borriggar, sju kompresso-
rer samt två ”Wassarapumpar”.
Start: 1998.
verksamhet: Kontor i Huddinge, uppdrag i 
hela landet.
anställda: Sju.

meter långa 610 millimeters rör ner till 
berget, följt av 15 meter bergborrning, 
för att nå tunneltaket i nya Citybanan i 
Stockholm.

– Utmaningen var precisionskraven 
när vi borrade in i tunneln. Men vi träf-
fade ”bullseye”, på alla tre markering-
arna!

Arbetet gjordes vid Järnvägsparken, 
nära Stockholm Central, och bjöd egent-
ligen på mer än en utmaning. Den första 
var att få dit maskinen.

– Alla som känner området runt sta-
tionen vet hur trångt där är.

Just nu sysselsätter Citybanan Alver-
dens i Fatbursparken, där Citybanan går 
upp ur berget och övergår i jordtunnel. 
Här utförs borrning samt ridå- och bot-
teninjektering, ett arbete som stundtals 
bjuder på usla bergförhållanden och 
många överraskningar.

Ännu ett uppdrag utöver dussinupp-
dragen har varit undersökningsborr-

ningar inomhus i Gallerian-garaget i 
Stockholm.

– Vi borrade i samband med ansökan 
om vatten- och miljödom för att ta reda på 
vad som fanns i åsen.

värstingmaskiner
Mattias Åström tror att företaget har en av 
de största och mest specialiserade maskin-
parkerna. Och en av de högsta och största 
maskinerna i Skandinavien – maskinen 
som fått jobba för Citybanan.

– Den är 70 ton tung och närmare 30 
meter hög, gjord för hammarborrning på 
upp till en och en halv meter.

Minstingen i sammanhanget är 80 
centimeter bred och går in genom en 
branddörr. Den maskinen har fått tjäna 
bland annat vid spårbygget på Centralbron 
i Stockholm.

– De udda borrningarna passar oss. Vi 
är nyfikna och vi tycker att det är roligt 
med utmaningar! 

 

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..
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i fokus: udda uppdrag

HorisontalBorrning 
fixar dräneringen
Finspångs Brunnsborrning har blivit lite av specialister 
på horisontalborrning, bland annat vid dränering. Det 
gäller att mäta rätt och träffa rätt – det vill säga finna lägsta 
punkten i den lutning där berget ska borras.

TExT: mia ising 

FOTO: Finspångs brUnnsborrning

Företaget har lång erfarenhet av 
entreprenader inom vatten och 

geoenergi, men utför även filterbrunnar, 
grundvattensänkningar och horisontal-
borrningar. Horisontalborrningarna hör 
inte till de dagliga uppdragen, däremot 
till de mer udda. 

Finspångs Brunnsborrning har en 
avancerad maskinpark och utrustning. 
Den gör det möjligt att vinkla borrtor-
nen för att borra horisontellt där det inte 
är möjligt att gräva. Berg, dålig jordmån 
eller att gräva i en väg som inte kan 
stängas av för arbete kräver sin lösning 

– och lösningen kan vara horisontalborr-
ning. 

Företaget använder metoden vid arbete 
med främst vatten-, avlopps-, tele- och 
elledningar. Ett tillämpningsområde är 
vid dränering av villor och sommarstu-
gor, när inte pump och spade fungerar. 
Jonny Pettersson är delägare och grun-
dare av Finspångs Brunnsborrning:

– Om huset är byggt på berggrund, 
och traditionell pumpning inte hjälper 
vid dränering, borrar vi snett upp under 
husgrunden. 

– Utmaningen är att mäta så att borren 
träffar lägsta punkten 
på den berggrop där det 
står vatten –  som kan ge 
upphov till fuktskador. 
Oftast måste vi borra 
uppemot 50 meter in i 
lutningen.

Men erfarenheten gör 
sitt till. Dräneringarna 
brukar gå snabbt och 
lätt.

– Vi klarar dräneringen med vanlig 
borrigg, normalt gör vi jobbet på en dag, 
berättar Jonny Pettersson.

Borrar för båt och brygga
Från horisontella borrningar i berg är 
steget ganska långt till lodräta borr-
ningar i vatten – men även inom detta 
område har företaget uppdrag som 
Jonny Pettersson räknar till de lite mer 
udda: att påla för bryggor och båthus. 

– Vi borrar för pålar till bryggor och 
båthus i skärgården. Det kan handla 
om att borra närmare sex meter ner i 
havsbotten.

– Utmaningen här är att få fäste i bot-
ten. Men det är då borrtekniken kommer 
till sin rätt, jämfört med att slå med en 
hejare.

avancerad maskinpark
Finspångs Brunnsborrning har sju kom-
pletta borrekipage. Några är av de dyrare 
slagen. Det är en del av receptet för att 
kunna göra de lite mer udda uppdragen, 
menar Jonny Pettersson.

– Med traditionell borrteknik kan 
man göra mer än energihål, men det 
duger inte med de billigaste maskinerna. 
Du måste ha en allsidig maskinpark. 

Finspångs 
Brunnsborrning
inriktning: Stort hydrogeologiskt kunnande. 
Udda uppdrag: Horisontalborrning, pålar bryggor och båthus.
Start: 1979.
verksamhet: kontor i Finspång, uppdrag i Östergötland med omnejd.
anställda: Drygt 20 personer.

Jonny Pettersson har satsat 
på maskiner som klarar att 
borra horisontellt och även 
för att påla i vatten.
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företaget

TExT: Ulrika VallgårDa 

FOTO: VallgårDabilD

G.E. Maskintjänst AB i Gällivare med drygt 100 anställda 
startade som ett enmansföretag 1955 av Göran Eriksson. 
Idag är företaget störst i sitt slag på orten och en viktig 
resurs i det lokala näringslivet, inte minst för gruvorna.
– Vi har aldrig tänkt på att vi ska växa, det har bara blivit 
så, säger vd Ralf Eriksson.

När Göran Eriksson, idag 80 år, 
flyttade från Storön i Kalix till 

Gällivare var det för att det fanns mer 
jobb i Malmfälten.

– Många av mina vänner valde att gå 
till sjöss. Jag valde att starta firma, berät-
tar han.

I Gällivare hittade han sin fru Ann–
Marie som till en början tog hand om 
bokföringen i firman innan den växte sig 
för stor.

Sönerna Ralf och Tony började tidigt 
arbeta i familjeföretaget och idag har de 
tagit över ägarskapet. Ralf Eriksson är 
vd, Tony Eriksson är ansvarig för bland 
annat borrningsverksamheten. 

gärna nära familjen
De ser bara fördelar med att jobba till-
sammans.

– När man är syskon kan man ha 
riktigt stora meningsskiljaktigheter och 
ändå komma överens en timme senare, 
säger Tony Eriksson.

De blir inte less på varandra och även 

på fritiden ses de gärna. Deras sommar-
stugor ligger på bara 150 meters avstånd 
från varandra.

Ralfs son Viktor, 23 år, är anställd som 
traktorförare och dottern Sanna Eriks-
son, 26 år, har tidigare kört dumper, men 
håller nu på att utbilda sig till ekonom 
för att kunna komma in i företaget på en 
högre nivå.

Också Tonys barn och bonusbarn är 
intresserade, men lite för unga än så 
länge för att börja jobba.

Satsar på personalen
Det första som möter en när man besö-
ker lokalerna är uppmaningen att ta av 
sig skorna.

– Vi tycker det är trevligt att ha rent 
och snyggt inomhus där man ska äta och 
fika, säger Tony Eriksson.

Det finns nybyggda dusch– och om-
klädningsrum för både män och kvinnor 
och en stor konferenslokal där de håller 
sina utbildningar. 

– Vi är angelägna om att de som 

jobbar för oss alltid ska få den senaste 
utbildningen och ha en hög säkerhets-
medvetenhet, säger Tony Eriksson.

Varje vecka kommer en last med färsk 
frukt, till jul bjuds hela personalstyrkan 
på julbord som tillagas av kockar på 
plats. Företaget betalar också friskvård 
till personalen.

– Personalen är vår främsta resurs, så 
dem vill vi ta vara på, säger Ralf Eriks-
son.

Maskintjänst var till en början ett 
entreprenadföretag. Den första stora 
kunden var Vattenfall som behövde 
anlita entreprenörer till sina damm-
byggnationer. Man arbetade också med 
järnvägsbyggen och var med och byggde 
skogsvägar.

pionjärer i gällivare
1993 köpte företaget in en begagnad 
norsk borrigg av märket AMV. Förutom 
dricksvattenbrunnar började de borra 
för geoenergi och blev därmed en av pi-
onjärerna på området i Gällivare. Sedan 
dess har de borrat för geoenergi på 2500 
fastigheter runtom i Norrbotten. Borrag-
gregatet är anpassat för trädgårdar och 
trånga utrymmen. 

– Farsan har ju alltid varit en sådan 
där person som har kunnat se in i fram-
tiden och varit före sin tid på många sätt, 
säger Ralf Eriksson.

Göran Eriksson var politiskt aktiv och 
under hela sitt liv har han varit motstån-
dare till atomkraft. Det är därför ingen 



XXXXXXXXBoliden är en viktig kund. I gruvan i Aitik 
jobbar Maskintjänst mycket med säkerhets-
arbete för att motverka ras i dagbrottet.
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Fyra generationer Eriksson: 
Tony, Göran, Theodor, Ralf 
och Sanna.

Två av företags 
anställda Bo 
Karlsson och 
Chu Tsen Tsai.

Just nu arbetar 
Maskintjänst med ett 
borruppdrag i Aitik-
gruvan som går ut på 
att ta prover på gamla 
malmtippar, för att se 
om det finns malm 
som modern teknik 
kan utvinna.

slump att han varit tidigt ute med att hitta 
möjligheterna i de förnyelsebara energi-
källorna. Redan för tio år sedan tog han 
också, som en av de första i norra Sverige, 
initiativ till att bygga två vindkraftverk i 
firmans regi.

Fler användningsområden
2003 köpte Maskintjänst in sin andra 
borrigg, en ny Nemek 407 TS och 2004 
köpte de sin tredje och lät den äldsta pen-
sionera sig. De senaste åren har använd-
ningsområdena utökats.

När Boliden skulle bygga ett nytt anrik-
ningsverk och behövde få fram färskvat-
ten till det tog Maskintjänst på sig att 
bygga ut hela vattensystemet – alltifrån 
borrning, schaktning och rörläggning  
till pumphus, hydroforstation och  
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företaget

rörinstallationer. Allt som allt 
tog det ungefär ett halvår. 

– Vi tycker det är kul med 
den typen av utmaningar då 
vi tar på oss mer komplexa 
helhetslösningar, säger Tony 
Eriksson. 

De anställda får lära sig 
mycket nytt och de får en 
totalbild av vad projektet 
innebär. Dessutom ger det 
mera jobb åt flera anställda 
på firman.

Något de jobbat mycket 
med de senaste åren är pro-
spektering åt gruvbolag som 
söker efter nya malmfyndig-
heter. De har också hjälpt 
LKAB att borra ner mät-
plintar 6–9 meter i marken 
runt gruvområdet. Plintarna 
sticker upp en meter ur mar-
ken och med regelbundna 
mellanrum mäter man om 
de flyttat på sig – allt för att 
kunna bedöma markföränd-
ringar.

De senaste tre åren har 
Maskintjänst också fortlö-
pande arbetat med att borra 

ner och installera geofoner 
– vibrationsmätare – på olika 
nivåer i berget åt LKAB. De 
är kopplade till datasystem 
för att man direkt ska se om 
det sker någon rörelse.

I ett projekt som Boliden 
håller på med hjälper de till 

att borra i gamla malmtippar 
för att ta prover på om det 
finns någon malm i dem som 
med dagens moderna teknik 
går att ta reda på.

Dessutom arbetar de med 
borrning av horisontella hål i 
gruvberget för att dränera det 
från vatten.

maskiner och slangar
Maskintjänst äger ett 50–tal 
maskiner – grävmaskiner, 
hjullastare, dumprar och 
specialmaskiner för gruvan. 
De är specialiserade på sä-
kerhetsarbeten i gruvan – att 
motverka ras i dagbrotten. De 
har också maskiner för riv-
ning och selekteringsrivning 
av fastigheter och specialma-
skiner med lång räckvidd för 
rivning av höghus. 

Företaget har två stora 
verkstäder – en maskin-
verkstad och en mekanisk 
verkstad.

Gruvorna är viktiga kunder 
för Maskintjänst, men lika 
viktigt är det för gruvorna att 
ha ett företag som Maskin-
tjänst i sin närhet.

– Deras dygnetruntverk-
samhet kräver ofta snabb 
hjälp. Vi försöker vara 
flexibla, vi finns här hela året 
och kan snabbt vara på plats, 
säger Ralf Eriksson.

För tre år sedan öppnade 
de Slangsnabben, där de 
kan laga och byta ut trasiga 
slangar.

– Ett litet hål i en hydraul-
slang kan ge totalstopp i en 
verksamhet, men nu kan vi 

själva åtgärda det på snab-
bast möjliga sätt, säger Tony 
Eriksson.

ny gruvboom
Under många år har Gäl-
livare varit något av en av-
folkningsbygd, men nu tycks 
det vända i och med gruv-
boomen. Dock har bristen på 
bostäder blivit ett hinder för 
inflyttning.

Maskintjänst har tidigare 
bedrivit rumsuthyrning, men 
idag är det i huvudsak bara 
egen personal som bor i de 40 
rummen.

– Vi tar in personal från 
hela Sverige och de kan ha 
svårt att få tag i ett rum, 
därför är det väldigt bra att 
vi har våra egna, säger Tony 
Eriksson.

De har också på eget ini-
tiativ tagit på sig att flytta sju 
hus från ett rivningsområde 
i Malmberget till ett nytt 
område, allt för att hjälpa till 
att skapa nya bostäder. Till 
ett av dem flyttar Ralfs dotter 
Sanna Eriksson, som just nu 
är mammaledig med sonen 
Theodor.

– Jag har bestämt mig för 
att stanna i Gällivare och 
satsa på det som finns här. 
Jag tycker det är intressant 
att arbeta i företaget, säger 
hon. 

  

Maskintjänst är ett mångsidigt 
företag som funnits sedan 1955 
i Gällivare. Här på uppdrag i 
Aitikgruvan.



Använd en proffsgrossist!                      

Använd en proffsgrossist!               

Vi är en komplett leverantör av pumpar, tillbehör och 

 

allt du
 behöver för vattenanläggningen eller värmepumpsinstallationen.

Isolerade rör

Borrlock & 

Kollektorsprit

Samlingsbrunnar

Förbrukning

Elektrosvetsrördelar

PEM-rör PN 8 Pe 80
Standardlängder från 60 till 250 mBlårör finns i 6, 10, 30, 50 & 100 m

Dim 40, 50 & 63 mm Bioetanol framställd ur förnyelsebar 
råvara; 25, 210 & 1000 L

Blandningskärl på beställning

Komplett sortiment av rördelar & tillbehör

             Svetsapparater 

Flera modeller finns att köpa eller hyra

Andra storlekar och utföranden på beställning 

I dimensioner upp till 630 mm

 
För foderrör, 140 & 168 mm 

Kopparrör 

Presskopplingar

Avanti pumphus
  Välj till installationspaket

För vattenbrunnen

Pumpar, pumppaket & tankar

Länspumpar & pumpstationer

Filter & rening

Tankar

Vi är en komplett leverantör av allt du behöver för vatten-, energi- & avloppsanläggningen 

 

allt du
 behöver för vattenanläggningen eller värmepumpsinstallationen.

Avanti Svenska Försäljnings AB
Okvistavägen 25, 186 40 Vallentuna  08-591 435 15 

Vi är sedan 60-talet ett specialist- och  grossistföretag
 inom avlopp, vatten, energi- och brunnsborrning

Vi kan våra produkter!

Kollektorer &

polyetenrör

energilock

Avloppsanläggningar

Royex 
Atlas Copco 

borrstål & maskiner 

Prisexempel:
Paket RSK 5618245

13100 kr

Prisexempel:
Paket RM2200K

11600 kr

Prisexempel:
PVC 6 m 110x3,2

166 kr
spräckpatron

Vi är en komplett leverantör för dig som arbetar med brunnsborrning, energiborrning,  avlopp & rening

www.avanti-sf.se avanti@avanti-sf.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

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
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Om en ny täkt tas i anspråk och det efter 
en tid visar sig att en närliggande brunn 
sinar ligger det nära till hands att miss-
tänka att vattenbristen beror på uttagen 
från den nya brunnen. Det kan då vara 
aktuellt för den drabbade grannen att 
framställa ett skadeståndsanspråk mot 
den som låtit borra den nya brunnen. 
 I denna typ av mål ställs det inte 
riktigt lika höga krav på bevisning från 
den skadelidandes sida som i vanliga 
skadeståndsmål. En skillnad är att den 
som utfört eller låtit utföra åtgärden har 
ett strikt ansvar. Detta innebär att denne 
kan drabbas av ansvar även om han inte 
varit vårdslös, vilket krävs för att bli 
skadeståndsskyldig i normala fall. Det 
finns även en viss lättnad beträffande 
bevisningen avseende sambandet mellan 
åtgärd och skada. 
 Trots denna bevislättnad kan det vara 

svårt för den som anser sig ha drab-
bats av en skada att nå framgång vid 
en domstolsprövning. Först och främst 
måste den skadelidande bevisa att han 
drabbats av skada, det vill säga att hans 
vattentillgång har minskat i förhållande 
till tidigare förhållanden. Det är inte 
vilken grad av minskning som helst som 
beaktas, i praktiken ska det handla om 
en kännbar minskning för att den ska 
kvalificeras som skada. 

Därefter gäller det för den skadelidan-
de att visa att det föreligger övervägande 
sannolikhet för att minskningen beror 
på den nya täkten och att konkurrerande 
skadeorsaker kan uteslutas. Grundläg-
gande är att kunna påvisa att det finns 
ett hydrauliskt samband mellan de båda 
brunnarna. För att kunna bevisa ett 
sådant samband krävs i regel att man 
anlitar geologisk expertis. 

Att borra en brunn för vattenförsörjning för en- eller 
tvåfamiljsfastigheter kräver inte tillstånd enligt miljöbalken. Trots 
det är miljöbalkens regler tillämpliga om någon i omgivningen 
skulle drabbas av skada på grund av vattenuttaget. 

Om hydrauliskt samband föreligger 
måste man kunna utesluta att vatten-
bristen orsakats av andra faktorer. Om 
flera torrår har avlöst varandra är det till 
exempel kanske mer sannolikt att det är 
den låga nederbörden som är orsak till 
vattenbristen. 

Det är inte bara andra täkter som kan 
förorsaka skador på befintliga täkter. 
En vanlig orsak till sinande brunnar 
är sprängningar i berg i samband med 
byggnation. Och det är inte heller enbart 
vattenbrist som kan slå ut en tidigare 
fungerande vattentäkt. Skador på täkter 
kan uppstå i form av saltinträngning och 
andra sorters föroreningar som förstör 
eller försämrar vattenkvaliteten.   

Sammanfattningsvis kan sägas att 
den som låter utföra en borrning på sin 
fastighet kan bli skadeståndsskyldig även 
om han inte varit vårdslös, att domsto-
len inte ställer riktigt lika höga krav på 
bevisningen i denna typ av mål som i 
andra skadeståndsmål. Trots detta är det 
relativt svårt för den som anser sig drab-
bad av en skada att driva en skadestånds-
process enligt miljöbalken. 

 

TExT: pia bosDotter olson 

ocH magnUs berg, norDic law

JUrISTEN

Ingen rättssak i svensk juridik är väl så 
traditionell som Brunnstvisten. Männ-
iskor har i alla tidsåldrar bråkat om 
tillgången på vatten – och vi fortsätter!

Juristens text visar med all tydlighet 
på att lagen öppnar för tolkningsmöj-
ligheter. Det gör att det blir svårare att 
på förhand säga vilken utgång en tvist 

kommentar Johan Barth, vd geotec: 

– Bra att dokumentera grundvattennivån
kommer att få. Eftersom parametrar som 
naturlagar, förändringar i vattenuttag 
över tid, klimatförändringar med mera 
styr mycket av utfallet är det otroligt 
viktigt att ha på fötterna om man kom-
mer till en tvist.

Det går i princip endast att göra om 
man som ägare till en vattentäkt – liten 

som stor, grävd eller borrad – dokumen-
terar grundvattennivån.

Min rekommendation är att göra det 
regelbundet och vid ungefär samma 
tidpunkt på året. Det behöver inte vara 
komplicerat. En väl förankrad tyngd på 
ett snöre kommer man långt med. 

miljöbalken 
om brunnar



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

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

För mer information besök oss på qmatec.com eller kontakta återförsäljaren:

NEMEK 407 RT

When Quality
Matters
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GEOTEcS 
MEDLEMSFörETAG  76 medlemmar i Sverige, 12 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum

Samtliga svenska 
medlemsföretag  
som arbetar med vatten- och/el-
ler energiborrning har minst en 
(1) certifierad ansvarig borrare.
Du hittar medlemsföretagen 
på www.geotec.se

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 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

EnErgiBorrning i  
lidkÖping aB 
lidkÖping 
mobil 070-260 06 62

FinSpångS  
BrUnnSBorrning aB 
FinSpång 
tel. 0122-100 64

FrEnSBorg drilling aB 
mobil 0705-241000

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 

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

tS BrUnnSBorrning  
ocH EntrEprEnad aB 
SollEFtEå 
www.tsbab.se

UBE Borrning aB 
åSEda 
tel. 0474-170 20

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

Borrkronan aB 
073-9910620 

dala BrUnnSBorrning aB
0731-821342

1

2

3

4

5

6

7

9

10

12

13

14

15

16

17

18

11

20

22

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

37

41

42

43

45

46

48

49

50

51

52

53

54

47

63

67

68

70

71

72

73

66

24

36

44

57

Borrande medlemmar verksamma i Sverige

BgE vvS &  
värmEpUmptEknik aB 
Sala 
www.bge.se

drillcon corE aB 
nora 
tel. 0587-828 20

EnErgy macHinES
0709-774007 

gEo-vant aB 
ÖrEBro 
www.geovant.se

SaFE 
StockHolm 
www.safegeo.se

SEEc 
StockHolm 
www.seec.se

tErra 
StorvrEta 
mobil 070-527 91 40

tJ:S pUmpSErvicE aB 
FinSpång 
mobil  070-628 14 06

Udc aB 
HÖÖr 
tel. 0413-242 33
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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.  76 medlemmar i Sverige, 12 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum
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BrUNNSFOrUM

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 

Fråga: Vi har en gammal vattenbrunn 
med cementringar på vår tomt som jag 
vill bli av med. Hur kan jag göra detta? 
Kan jag fylla med sand – har tillgång till 
mycket sand – och sedan så gräs över? 
Måste alla ringarna plockas bort eller 
kan de finnas kvar i marken?

Svar: Har du även tillgång till ett rent 
stenmjöl i fraktionen 0-2 millimeter så 

är detta det bästa materialet att använda.  
En ren sand kan också gå bra. Toppa då 
gärna med ett tätare material, cirka en 
halv meter, innan du lägger på matjor-
den.  
 Stenmjölet är i det närmaste helt tätt 
och det är billigt. Du köper det i när-
maste stentäkt.  Har du inget problem 
med cementringarna för övrigt så kan 
dessa vara kvar.

Fr åga: Vad anser ni vara en standard 
på borrhåls-, foderrörs- och pumpstorlek 
för villaägare? På offerter från olika bor-
rare ges olika storlekar och de kommer 
med bra argument för det de använder. 
Finns det tendenser som visar att något 
kommer att bli utdaterat, svårt att få tag 
i eller mer svårhanterat i framtiden? Vill 
gärna välja ett hållbart alternativ.

Svar: Standard för normala borrhål är 
115 millimeter alternativt 140 millimeter 

vad ska jag välja?
vid borrning i berg. En del borrföretag 
tycker att den större dimensionen är 
att föredra, varför man endast offererar 
denna. Vad gäller pumpar, dränkbara 
sådana, finns det 75 millimeter och 97 
millimeter pumpar som används i dessa 
borrhål. En normal dränkbar pump har 
ett varvtal på cirka 2 700 varv/minut. 
Det finns idag pumpar som går upp till 
10 000 varv/minut, dessa högvarviga 
pumpar vill jag endast rekommendera 
till borrhål med helt rent vatten.

Fråga: Jag har en djupborrad brunn på 
25 meter som ligger nära saltsjön. Vat-
tenkvaliteten är bra men den ger bara tre 
liter per minut. Finns det en lösning med 
en separat tät brunn bredvid hålet som 
kan tjänstgöra som magasin, med kan-
ske 1500 liter och med en extra pump för 
vatten till fastigheten? 
 Pumpen i det borrade hålet kunde 
kanske styras av en timer med till exem-
pel fem minuters pumpning per timme 

Behöver hjälp 
med brunns-
renovering
Fråga: Vi bor på landet och har en 
vattenbrunn som är grävd på 1960-talet. 
Kvaliteten på vattnet har under alla år 
varit mycket bra. För cirka sex måna-
der sedan började vi få problem med 
svarta partiklar i vattnet. Vi satte då in 
filter men detta har bara delvis hjälpt 
oss. Sedan har vi tömt brunnen för att 
kontrollera den och det enda vi kunde 
ana var att det eventuellt fanns dagvat-
tenläckage mellan någon av ringarna. 
Detta problem kan ha uppstått på grund 
av rötter som tränger in.
 Det är extremt svårt att hitta någon 
som kan hjälpa oss med problemet. 
Gräva nya brunnar finns det många som 
gör, men vi hittar ingen som renoverar 
gamla brunnar. Idag hämtar vi vatten 
hos grannen och det känns inte så prak-
tiskt i längden. Finns det någon som har 
tips på vad vi kan göra för att dels finna 
svaret på varför det läcker in och dels 
få tips på företag som kan hjälpa oss? 
Vi har hört att man kan gjuta mellan 
ringarna men vet inte vem som kan göra 
det.

Svar: Kontakta en entreprenör med 
grävmaskin och be honom att gräva 
runt brunnen så att skarvarna friläggs. 
Sedan kan han lyfta av ringarna och täta 
dem med gummiringar eller cement. Be 
honom samtidigt att gräva bort alla röt-
ter som finns i det uppgrävda hålet. Kör 
bort de uppgrävda massorna och åter-
fyll med ett rent stenmjöl i fraktionen 
0-2 millimeter.

Bra vatten – men för lite!
dygnet runt och med en nivåvippa som 
bryter när magasinet är fullt. Tacksam 
för tips.
 
Svar: Du kan antingen installera en 
tank ovan jord, frostfritt, eller gräva ner 
en plasttank med lämplig volym. Tala 
med några av Geotecs samarbetspartner, 
de har säkert lösningar på ditt problem 
med nivåvakter och ytterligare en pump.

Hur återfyller jag en 
gammal brunn?
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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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studieresa

borrsvängen # 2/2013 

I mitten av april genomförde ett 
antal Geotecföretag en studie-

resa till Namibia. Anledningen var att 
vi via vår medlem Terra AB och Birger 
Fogdestam, fått kontakt med en lokal hy-
drogeolog och en brunnsborrare. Under 
våren och sommaren 2012 utarbetades 
ett preliminärt reseförslag som presen-
terades på medlemsmötet i augusti. Och 
vilken resa det blev!
 23 personer lämnade ett kallt och 
rått Sverige för att ett dygn senare landa 
i Namibia på Afrikas sydvästsida. Ett 
varmt och torrt klimat mötte oss. Och 
det var just det som var en av huvud-
frågorna. Hur gör man för att få fram 
vårt viktigaste livsmedel när det är liten 
nederbördsmängd och stor avdunstning?
 Hydrogeologen Greg Christellis, 
numera specialmedlem i Geotec, var vår 
guide. Det arbetet utförde han med bra-

studieresa med 
exotiska inslag

vur. Namibias geologi och hydrogeologi 
var grunden i den närmre 200 mil långa 
bussresa som sällskapet gjorde. Givetvis 
gick det inte att undvika att ett och an-
nat djur beskådades!
 Resan utgick från huvudstaden Wind-
hoek ner mot Kalahariöknen i sydöst, 
vidare västerut till Atlantkusten för att 
avslutas med ett fantastiskt besök i Erin-
dis naturreservat.
 Överallt ett storslaget och slående 
vackert landskap och vänliga människor.
Nästa grupp åker ner till Namibia i ja-
nuari och det är stor sannolikhet att det 
kommer att bli fler turer.
 Vattnet då? Vi återkommer till det 
i nästkommande nummer av Borr-
svängen! 

TExT Och FOTO: JoHan bartH

I Doosans breda sortiment finns kompressorer, generatorer och arbetsplatsbelysning för den kvalitetsmedvetne kunden 
och märket är känt för hög driftsäkerhet samt enkelt och billigt underhåll. Doosans nya kompressormodell är mindre, 
snålare och tystare och vi tycker att den har en given plats på varje borrplats.

I Sverige kommer GRUSEs egna servicetekniker att sköta eftermarknaden och vi strävar alltid efter högsta möjliga servicenivå.

Är du intresserad av någon produkt från Doosan kontakta Camilla Kindahl, 0738-330 680, camilla.kindahl@gruse.se

 

Svensk Grundläggarservice AB
Håtunaholm, Upplands-Bro
08 400 11 560, www.gruse.se 

Vi är stolta över att få representera Doosan Portable Power i Sverige! 

En namibisk skönhet!



welldrill news
ETT NYHETSBREV OM BORRNING

Intressanta nyheter
Borrcenter i Stockholm

Från 1 juni kommer du som kund att 
hitta en ny platsansvarig person för vårt 
center i Stockholm. Han heter Daniel 
Björk och kommer senast från Atlas 

Copco där han har jobbat med deras 
produkt Edge. Igen en ung ny förmåga 
som kommer att växa in i Geawelltech’s 
grupp genom Borrcenter. Daniel har 
borrkunskap och är väl förtrogen med 
Atlas sortimentet och dessutom kommer 
han från en känd brunnsborrarfamilj!

 Vi kommer att öka våra insatser med en 
större hyresflotta stationerad i Tumba 
och ett fullsortsortiment i vår ”one stop 
shop”.  Vi tar steg för steg och kontinuer-
ligt kommer vi att utöka med personal 
inom försäljning och service.  Vi är redan 
nu etablerade med vårt ”one stop shop” 
i Jonsered och detta skall förstärkas i vår 
huvudstad och i Mellansverige. Daniels 
uppgift blir att bygga upp detta. 

Vi hälsar både gamla och nya  
kunder välkomna till våra lokaler  
på Skyttebrinksvägen 26, 147 39 Tumba, 
telefon 08-798 20 40.

Totalrenovering WellDrill 

För våra kunders räkning har vi i  
Jonsered genomfört ett antal total- 
renoveringar av deras WellDrill  
maskiner.  Våra maskiner är kända för 

sina tillförlitliga egenskaper och därför 
har de alla möjlighet att uppnå en  
mogen ålder. Som ett led i att höja  
andrahandsvärdet så erbjuder vi sedan 
flera år tillbaka kompletta uppfräsch-
ningsrenoveringar. Vi plockar ner hela 
maskinen i smådelar, blästrar och målar 
om chassi, plåtar, mast mm och förnyar 
det som måste ersättas. Exempelvis  
byter vi ut samtliga slangar på maskinen.  
I vissa fall kan vi byta gummilarver 
och i andra fall sätter vi in renoverade 
dieselmotorer, eller varför inte bägge. 
Efter återmonteringen som sker i vår 
produktionshall så har du i princip en 
ny maskin till ett mycket förnämligt 
pris. Naturligtvis har vi reservdelar till 
våra maskiner, de görs i Sverige och det 
är aldrig långt till våra leverantörer eller 
till oss. 

Är du intresserad av en uppfräschning 
av din rigg så kontaktar du våra säljare, 
så bokar de tid med besiktnings- 
personalen och ser till att du får en  
offert på uppfräschningen.

Uthyrning, en  
egen division i företaget
Sedan 3 månader har Geawelltech 
en egen hyresdivision där ansvarig 
chef är Anders Kempe. Han svarar 
här på några frågor om hyres- 
flottan.

Beskriv hur Geawelltech’s hyrespark ser ut?

Maskinparken är stor med totalt 27 olika en-
heter. Det finns 23 kompressorer, bara Atlas 
Copco, och vi har hittills bara jobbat med 
size 2 maskiner dvs de allra största kompres-
sorerna som Atlas tillverkar. Arbetstryck för 
dessa är från 25 bar upp till 35 bar och flöden 
från 28 kubikmeter per minut upp till 36 
kubikmeter per minut.

Dessutom så har vi 4 st WellDrill 3050CR som 
framförallt är allokerade till våra WellDrill 
kunder.
 

Hur menar du då?

Vi vet att det kommer upp allt större projekt 
och då är det bra att de som redan har vår 
maskin skall ha möjlighet att hyra in likadana 
maskiner till dessa projekt, utan att behöva 

investera i nytt. Detta har blivit mycket pop-
ulärt och för tillfället är samtliga WellDrill 
uthyrda och har varit så mer eller mindre 
kontinuerligt.
 

Vilka hyresmöjligheter finns att tillgå?

Vi har ett antal olika alternativ, allt från dags-
hyra, veckohyra, månadshyra och upp till 
årshyra. Det som är viktigt att veta att vi har 
hyresdepå i Jonsered men även i Stockholm 
på Borrcenter. Säljarna i bägge företagen 
hjälper till med uthyrningen med mig som 
spindeln i nätet. 

Anders Kempe
Telefon 031-795 92 11 
Mobil 070-565 07 50

geaWellTech:  info@geawelltech.se  www.geawelltech.se  telefon: 031-795 61 00
BorrcenTer:  borrcenter@borrcenter.se  www.borrcenter.se  telefon: 08-798 20 40
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Debe Pumpar AB
Gamla Enköpingsvägen 106, SE-174 46 Sundbyberg  

Tel 08-628 11 85 ● Fax 08-628 11 90 ● E-post: info@debe.se
www.debe.se

Hämta hem vår
nya prislista här


