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LEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

DEMOKRATIN FUNGERAR 
– TROTS ALLT
Skrivkramp… Vad ska ledaren handla om 
den här gången..? Arbetsmiljö, utbildning, 
gemenskapen, marknaden… Allt det har 
jag redan skrivit om och just nu känns det 
som att borrbranschen går som tåget. Inget 
direkt att klaga på. Men vår fina Borrsväng 
ska ha en ledare. Men det är klart. Växjö…
 
När Geotec anmälde Växjö kommun till 
Konkurrensverket sommaren 2011 var det 
efter att en rad olika liknande ärenden hade 

tagits upp, som i Uppsala, Härryda och Värnamo. 
Därtill fick vi in rapporter att fler kommuner 
villkorade anslutning till fjärrvärme. Det kändes 
inte rättvist. Vi hade konsumenter, installatörer och 
borrare som klagade på situationen. En anmälan 
var på sin plats.
 
Efter att ha konsulterat våra jurister och försiktigt 
granskat den lagstiftning som fanns, kände vi oss 
säkra: Det fanns bra fog för våra synpunkter.
 
Efter att anmälan lämnades in har Konkurrens
verket vänt och vridit på ärendet. Jag, och flera med 
mig, har vid flera tillfällen varit på ”husförhör” och 
de har gjort en egen och gedigen undersökning av 
119 kommuner.
 
Strax efter årsskiftet 2013 kom den första indikatio
nen. Konkurrensverket gick ut med ett pressmedde
lande att de hotade att stämma Växjö kommun. Det 
började hetta till…
 
När så utfallet kom i somras att Konkurrensverket 
äntligen lämnat in en stämningsansökan mot Växjö 
kommun kändes det befriande någonstans. Men 
kanske inte glädjande. Egentligen är det sorgligt att 
det måste till den här typen av drastiska åtgärder. 
Undersökning som Konkurrensverket gjorde visade 
att cirka 19 procent av de tillfrågade kommunerna 
hade någon form av krav på anslutning. Varför är 
det så olika? Hur kan den ena kommunen se det 
som en självklarhet att ställa krav för att gynna det 
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egna kraftverket och den andra kommunen vägra 
att gynna någon part? Ska man som invånare inte 
få behandlas likvärdigt inom landets gränser? Och 
hur långt kan en kommun få tolka lagen till sin 
egen fördel?
 
Jag tycker att det är oroande och när det gäller det 
här ämnet känns det snarare som att vår regerings
chef heter Vladimir än Fredrik… Som en paradox 
till det har Geotec som en liten aktör (och jag är 
säker på att många uppfattar oss som en nagel i 
ögat) lyckats att rubba någonting som är så mycket 
större. Domen har inte kommit ännu, men ändå. 
Ett statligt verk har lyssnat, utvärderat, förstått och 
bifallit. Det är demokrati och det är något väldigt 
fint! Det borde kommunerna värdera!
 
Skrivkrampen släppte till slut! Ibland är det lite 
knepigt att få det att lossna och då händer det att 
jag ber mina nära och kära om råd. Hustruns kom
mentar i går kväll var:
 
– Det är lätt! Skriv bara ”Geoenergi är bäst, 
ingen protest, ät en häst!”.
 Kanske en slogan att tänka på! ?



AKTUELLT

– Som branschorganisation 
är det vår uppgift att skapa 
kontaktytor mellan leverantör 

och entreprenör. Att samla alla aktö
rer vid ett tillfälle tror vi kommer att 
gynna alla parter, säger Johan Barth, 
vd på Geotec som är en av värdarna för 
NordDrill.
 Han menar att det finns en stor efter
frågan på en större mässa. 
 – De leverantörer de nordiska bor
rarna arbetar med levererar till alla ty
per av discipliner inom borrning, alltså 
inte bara brunnsborrning utan även till 
exempel kärnborrning och grundlägg
ningsborrning. Då kan det vara bra med 
en plattform som vänder sig till alla 
samtidigt, säger Johan Barth.
 Detta har man från leverantörssidan 
svårare att själv ordna, utan organisa

NY MÄSSA 
SAMLAR HELA 
BORRBRANSCHEN

Den 89 maj nästa år arrangeras NordDrill på Elmia i 
Jönköping. En ny, stor mässa vars tanke är att samla hela 
borrbranschen – inte bara den svenska utan även från de 
nordiska grannländerna.

tioner med stora kontaktnät, som till 
exempel Geotec och FAB med flera.

Mässrådet bestämmer
– Geotec har sedan tidigare ett nära 
samarbete med ett flertal leverantörer 
och tillsammans med ett antal leveran
törer bildar vi ett mässråd, som tillsam
mans med Elmia kommer att utforma 
NordDrill på bästa sätt för leverantörer
na. NordDrill blir en möjlighet för hela 
borrbranschen att möta den samlade 
leverantörskårens utbud av produkter 
och tjänster.

Vartannat år
NordDrill kommer att arrangeras vart
annat år och målsättningen är att vända 
sig till hela den nordiska marknaden. 
Geotec är en av medlemmarna i Nordisk 

Brønnborerforeningers Forbund, NBF, 
och samarbetar genom det för att nå ut i 
grannländerna. 
 – På hela den nordiska marknaden 
talar vi om totalt ett 100tal leverantörer. 
Det är ett mål på sikt, och vi får väl se 
utfallet. Ju fler som är med och uppmanar 
till medverkan, desto fler kommer att 
delta, säger Johan Barth.

Kommuner och konsulter
NordDrill ska vara en renodlad borrmäs
sa. Men det betyder inte att borrare och 
leverantörer är de enda målgrupperna.
 – Vi vill även nå till exempel kom
muner och konsulter och diskuterar i 
mässrådet hur vi ska göra NordDrill 
intressant även för dem. Det kommer bli 
en seminariedel men vi återkommer med 
en färdig utformning. 

NordDrill på Elmia i 
Jönköping blir en möjlig-
het att på ett samlat sätt 
möta borrbranschens 
leverantörer.
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AKTUELLT

Ett 60-tal åhörare fick bland annat 
höra Svenska Kraftnäts generaldirek
tör Mikael Odenberg slå fast att teorin 
om marginalel inte håller – och Svensk 
Fjärrvärmes vd Ulrika Jardfelt kontra 
med att det är det enda verktyg som 
finns för att värdera el.
 Seminariet inleddes med att panelen, 
som i övrigt bestod av Bengt Wånggren 
– Sweden Green Building Council, To
mas Hallén – Akademiska Hus, Gustav 
Ebenå – Energimyndigheten och Lars J 
Nilsson – Lunds universitet, fick svara ja 
eller nej på rubrikfrågan ”Fulel – finns 
den?” 
 – Nej. Frågan om marginalel är en 
akademisk diskussion. Svensk el är 
extremt ren. Förra året exporterade vi 
20 TWh el på marginalen, sa Mikael 
Odenberg.
 Även Bengt Wånggren svarade nej på 
frågan.

Det blev trångt i trädgården där Svenskt Geoenergi
centrum arrangerade seminariet ”Fulel – finns den?”  
under årets Almedalsvecka i Visby. 

Ful-el fyllde trädgården

 – Med utgångspunkt från certifie
ringssystemen för byggnader så finns 
inte marginalel. 

Grön och brun el?
Ulrika Jardfelt från Svensk Fjärrvärme 
höll dock inte med.
 – El har ingen inneboende egenskap, 
men ursprungsmärkningen är viktig. 
Det finns grön och brun el.
 Lars J Nilsson, professor i miljö och 
energisystem, lyfte fram att marginalel 

 – Det är svårt att få folk från be
ställar och konsultsidan att komma 
och titta på enskilda produkter eller 
metoder och det är egentligen inte så 
konstigt, för det är ganska ointressant 
för dem. De behöver få se lösningarna i 
en helhet, förstå koncepttänkandet och 
se den kompletta bilden av vad bran
schen kan leverera.
 NordDrill kommer att vända sig till 
alla borrdiscipli
ner, något Juha 
Ojala tycker är 
en intressant 
tanke. 

 

– Konsulter och beställare behöver få se 
lösningarna i en helhet, förstå koncepttän-
kandet, säger Juha Ojala, koncernchef på 
Muovitech om den nya mässan NordDrill.

Paneldiskussionen om 
marginalel var engagerad 
och livlig på Svenskt Geo-
energicentrums seminari-

um under Almedalsveckan.

bara är en bild just för stunden.
 – Det är inte bra att titta på långsiktiga 
investeringar från ett kortsiktigt perspek
tiv, såsom teorin om marginalel gör.

Komplex energimarknad
En mycket engagerad och livlig paneldis
kussion bjöd på målande beskrivningar 
av den komplexa energimarknaden. Gus
tav Ebenå illustrerade svårigheten med 
miljövärdering av el.
 – Man ska börja med att effektivisera 
– det tål att sägas många gånger. För det 
blir lätt som när man ställer ornitologer 
mot hobbyfiskare i valet mellan vindkraft 
och vattenkraft; ska vi skiva örnar eller 
mala ål? 

–Vi måste visa helheten

TEXT: LARS WIRTÉN 

FOTO: ANETTE PERSSON
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– Det har varit för mycket praktik 
och metoder på mässorna. Med Nord
Drill ska vi få in koncepttänkandet och 
det är på tiden.
 Så säger Juha Ojala, koncernchef på 
kollektortillverkaren Muovitech och 
en av medlemmarna i det branschsam
mansatta mässrådet som arbetar med 
NordDrill 2014.– Idén kom upp där
för att många tycker att vi behöver en 
gränsöverskridande mässa, som vänder 
sig till hela branschen i alla de nordiska 
länderna. Det blir en mässa för alla led, 
från beställare och leverantörer till utfö
rare, säger han.
 Juha Ojala ser större fastighetsägare 
och konsulter som särskilt viktiga mål
grupper för NordDrill.



AKTUELLT

Basen för Sommarmötet 
2013 var Vildmarkshotellet 
i Kolmården, på promenad
avstånd från den populära 

djurparken och beläget alldeles vid 
stranden till Bråviken. Här samlades 

SOMMARMÖTE 
BLAND PARAGRAFER OCH GLASBLÅSARE
I ett sommarfagert Östergötland samlades Geotecare från 
hela landet för 2013 års upplaga av sommarmötet.
 Det är en tillställning som traditionellt lägger något 
större tonvikt på trevligt och avslappnat umgänge. 
Förutom konferensdelen och medlemsmötet blev det 
besök på Rejmyre glasbruk och fest modell större under 
Finspångs Brunnsborrnings generösa värdskap.

kollegor från ett 70tal medlemsföretag 
för ett antal lärorika konferenstimmar 
och (minst) lika många fyllda med glad 
och uppsluppen samvaro.
 På konferensprogrammet stod juri
dik, presentation av examensarbeten, 

en genomgång av vad Svenskt Geoen
ergicentrum har gjort och har på gång 
samt en redovisning om arbetet inför en 
kommande besiktning av borriggar.

”Allt handlar om avtal”
Advokat Peter Falk från advokatby
rån Foyens Malmökontor är expert på 
entreprenadjuridik. Han gav en levande 
och engagerande föreläsning, med gott 
om tid för frågor och resonemang, om 
hur man som entreprenör eller under
entreprenör kan och bör manövrera i de 
juridiska irrgångarna, när man jobbar åt 
den kommersiella respektive den privata 
sidan.
 – Gör man jobb åt en privatkonsu
ment och det blir en tvist, så är det bra 
att känna till att rätten kommer att ta 

Advokat Peter Falk 
guidade i juridikens 
irrgångar.
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SOMMARMÖTE 
BLAND PARAGRAFER OCH GLASBLÅSARE

konsumentens uppgifter om vad som ska 
göras, vad det ska kosta, när det ska bli 
klart och hur det ska betalas för goda. 
Vill man som entreprenör hävda något 
annat gäller det att kunna visa det skrift
ligt, sa Peter Falk.
 Han drog många paralleller och jäm
förelser mellan vad som gäller när man 
jobbar åt en kommersiell kund och åt en 
privatperson och illustrerade skillnader
na mellan standardavtalen AB och ABT 
som används på den kommersiella sidan 
och konsumenttjänstlagen som gäller 
privata uppdrag.

Kniviga frågor
Många intressanta och ibland snåriga 
resonemang kom upp och Peter Falk 
utmanade församlingens kunskaper med 
frågor och kniviga valsituationer:
 När börjar egentligen den tioåriga 
ansvarstiden gälla? Kan man avtala hur 
högt pris som helst? Vem har bevisbör

dan om ett överenskommet pris? Vilket 
ansvar mot tredje man har man som 
underentreprenör – när man jobbar 
inom AB/ABT respektive för privatkon
sument? När har man egentligen rätt 
att få slutbetalning och vad är det för 
skillnad mellan kontrakts och entrepre
nadsumma?
 Inte minst frågeställningarna kring 
vad som kan hända och vad som gäller 
när tredje man drabbats väckte stort 
engagemang och diskussion under den 
här programpunkten. Det finns många 
exempel på både små och stora skador 
som kan drabba tredje man när det ut
förs borrningsarbeten – inte minst är det 
vanligt med tillfälliga men övergående 
störningar i vattenkällor.

Skickliga glasblåsare
När det sedvanliga mötesförfarandet var 
slut på fredagen samlades deltagarna till 
en bussresa norrut mot det anrika glas

Skickliga hantverkare 
på Rejmyre Glasbruk 
fångade borrarnas 
intresse.
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AKTUELLT

bruket Rejmyres. Förutom att uppleva 
den vackra bruksmiljön fick vi tillsam
mans se hur några skickliga glasblåsare 
gjorde en vacker vas. Även församlingen 
erbjöds att hjälpa till och Daniel Björk 
från Geawelltech var inte sen att haka 
på. Med god hjälp från yrkesmännen 
och påhejad av publiken fick han till en 
riktigt fin vas!

Fest hos Finspångs!
Finspångs Brunnsborrning öppnade 
därefter portarna till företaget och alla 
fick möjligheten att gå runt och titta. 
Även Mincon huserar i samma fastighet. 
Båda verksamheterna imponerade. Ord
ning och reda!
 Eftermiddagen och kvällen avsluta
des med en fantastisk fest hemma hos 

Fanfaren stod som vanligt Sören Boström för.

värdparet Jonny och Madeleine. Innan 
måltiden i en vackert lövad loge kunde 
deltagarna roa sig med bland annat 
lerduveskytte och tipspromenad. På nat
ten efter dans till ett liveband hämtade 
bussen en mätt och lycklig församling 
för återfärd till Vildmarkshotellet! 
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Tony Sjöstedt och Malin 
Westman har gjort sina 
exjobb hos Geotec.

Noterat från sommarmötet
Under våren har två studenter från 
Lunds universitet skrivit sina examens
uppsatser hos Geotec. Alla medlemmar 
uppmanas att tänka till och komma med 
förslag på forsknings och undersöknings
projekt som kan lämpa sig för ”exjobbare” 
och naturligtvis kan det vara studenter vid 
andra universitet än Lund.



AKTUELLT

• Sedan förra mötet har Geotec arbetat en del 
med utbildningar och till exempel ordnat en 
välbesökt utbildning i svetsning i plaströr.

• Geotecs vd Johan Barth, som också är vice 
ordförande i SVEP, berättade att rekrytering 
av ny vd pågår, sedan Martin Forsén sagt upp 
sig. Sedan sommarmötet ägde rum har Per 
Jonasson tillträtt som tf vd för SVEP.

• Ett studiebesök har ordnats i Lund, där man 
tittat på Geotecs isländske medlem Alvarrs 
arbete med att rensa geotermibrunnarna.

• Geotec satsar på att genomföra nästa omgång 
av Brunnsborrarutbildningen under 201314. 
En nyhet är att utbildningen även ska inklu
dera geoteknik, vilket är en bra utveckling ef
tersom detta är efterfrågat bland arbetsgivare.

Finspångs Brunnsborrning öppna-
de dörrarna och bjöd på bland an-
nat tipspromenad, förfriskningar 
och dans i lövad loge. Dessutom 
lerduveskytte – ordförande Rolf 
Borrås hittade snabbt stilen.
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Noterat från sommarmötet



ISO
OHSAS

18001/ARBETSMILJÖ

14001/M
iljö

9001/K
valitet

AKTUELLT

Hårt men nyttigt 
jobb med ISO 
och OHSAS

För de Geotecföretag som genomgår ISO 
och OHSAScertifieringar i Alteas regi 
börjar slutet på den omvittnat arbetsamma 
men mycket nyttiga processen så smått att 
skönjas.

I samband med Geotecs sommar
möte hölls också ett arbets och 

utbildningsmöte i grupp med de berörda 
företagen och man kunde konstatera att 
de tyngsta bitarna var antingen klara 
eller långt komna. 
 Till årsskiftet ska de flesta företagen 
vara klara.
 De aktuella certifieringarna är ISO 
14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och 
OHSAS 18001 (arbetsmiljö). De tio 
medverkande företagen är Mullsjö Bb, 
Sörmlands Bb, Alverdens, Ing. Gunnar 
Jonsson, Jan Lundblad, Ahlqvist Bb, 
Gräv och Borr i Sverige, Charlies Bb, 
Rubenssons Bb samt Geotec självt.
 Processen startade i våras och företa
gen hade fram till tiden för sommarmö

tet haft tre besök vardera av Altea. Mötet 
i Kolmården var det andra gruppmötet. 
Medlemmarna har bland annat gjort 
arbetsmiljökartläggning, affärsplaner, 
kommit igång med riskanalyser och 
beskrivningar av processflöden.
 – Nu går det vidare med att bland an
nat identifiera olika roller inom företa
get, göra befattningsbeskrivningar och 
fördela ansvar och befogenheter, förkla
rade Berit Börjesson, en av de konsulter 
från Altea som är mest involverad i Geo
tecmedlemmarnas certifieringsarbete.

Många ansvarsområden
Det gavs omkring ett dussin exempel 
på olika ansvarsområden som enligt 
certifieringarna ska vara bemannade – 

allt från miljösystem till internkommu
nikation – och med tanke på hur många 
fåmansföretag som finns inom Geotec 
är det lätt att konstatera att det allra 
mesta kommer att vila på en eller ett par 
personer.
 Lagen ställer också krav på en rad 
utbildningar – det kan till exempel vara 
systematiskt brandskyddsarbete, trans
port av farligt gods (ADR) eller byggar
betsmiljösamordning.

Arbetsmiljöfrågor
Det gemensamma utbildningsmötet 
innehöll också ett rejält pass om 
arbetsmiljö där man bland annat gick 
igenom skyddsombudets rättigheter och 
skyldigheter, hur man gör ordentliga och 

rangordnade riskanalyser 
och den viktiga skillnaden 
mellan risker och riskkällor. 
 Under resten av hösten går 
certifieringsarbetet vidare, 
bland annat med hur man 
genomför och dokumenterar 
medarbetarsamtal. 

Berit Börjesson från 
Altea ledde arbets- och 
utbildningsmötet kring 
olika certifieringar.

TEXT: OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON
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14001/M
iljö
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Alverdens
Mattias Åström
– Det är ett stort jobb med certifie
ringen, men det är också ett värdefullt 
jobb. Visst är det väldigt mycket lagar, 
ansvar och regler man har att förhålla 
sig till – men alla de skyldigheterna 
har vi ju ändå som näringsidkare och 
arbetsgivare, i flera fall kanske utan att känna till dem.
 – Hur många är det till exempel som vet att det inte räcker 
med att en medarbetare har truckkort för att få köra truck? 
Det måste också finnas ett skriftligt tillstånd från arbetsgi
varen att köra trucken! Det är sådant som kommer fram när 
man arbetar med certifieringen.
 – Vi har bara gott att säga om Alteas sätt att jobba. Det 
märks att de har gjort det här tidigare och de har mallar, me
toder och lösningar för all den hjälp vi behöver med certifie
ringarna. 

Mullsjö Brunnsborrningar
Ulf Carlsson
– För oss har processerna med cer
tifieringarna kommit lite fel i tiden, 
eftersom det har varit mycket att göra 
under sommaren. Å andra sidan kom
mer sådana här saker kanske aldrig 
riktigt lämpligt i tid – det blir mycket 
jobb oavsett när det ska göras.
 – Det märks att certifieringarna 
innebär en mycket nyttig genomgång 
av olika aspekter i företaget. Jag kommer att ta in så mycket 
hjälp jag kan av Altea och andra experter när det gäller utbild
ningar och annat vi behöver komplettera. 

Sörmlands Brunnsborrning
Per Swartling och 
Rasmus Andersson
– Det är mycket att ta tag i, men det har känts redan från bör
jan att det kommer att bli väldigt bra när det är färdigt och vi 
känner att Altea ger oss den hjälp vi behöver.
 – Vi kommer att dela upp ansvarsområdena på olika perso
ner. Det kommer att ta sin tid innan allting blir rutin, men när 
vi väl fått bitarna på plats betyder det att vi får bättre styrning 
internt – det blir som att modernisera hela verksamheten ett 

snäpp.
 – ISOcertifiering
en innebär en status
höjning och kommer
siellt finns det redan 
kvitto på att företag 
har fått uppdrag tack 
vare att de certifierat 
sig. 

Hur går det med 
certifieringen?
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welldrill news
ETT NYHETSBREV OM BORRNING

tänkt HYRA?
KOMPRESSORER FÖR  
BRUNNSBORRNING  
OCH GRUNDLÄGGNING
✔	 Upp till 35 bar 
✔	 Gaffelfickor samt entreprenadsläp
✔	 80Km/h brunnsborrarsläp

BORRIGGaR
✔	 Vid service och stillestånd hyr  
 en WellDrill

VaRFÖR HyRa aV 
GEawELLtECH?
✔	 Personal med praktisk erfarenhet  
 av borrning och grundläggning 
✔	 All kringutrustning på lager
✔	 Göteborg och Stockholm
✔	 Stor verkstad med möjlighet för  
 kundanpassning
✔	 Servicetekniker

KONtaKta  
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

3050 CR 3052CR

L=6 035 mm     B=1 700mm     H=2 465 mm ●

Elhydraulik, borrfunktioner med extern manöverpanel förbunden med kabel, 4 ledare, alternativt med fullradio ●

Elhydraulik, borrfunktioner med radio ●

Evakuering av borrluft till kaxpotta, automatiskt ●

Stödben innbyggda i motorutrymme ●

Unikt tvånyckelsystem för knäckning av borrör ●

Djupmätning samt Borrsjunkhastighet ●

Plats för inbyggd slipmaskin ●

3050 CR 3052CR

L=6 030 mm     B=1 700mm     H=2 640 mm ●

Direkthydraulik ●

Stödben utanpåliggande ●

Evakuering av borrluft till kaxpotta manuellt ■

Unikt tvånyckelsystem för knäckning av borrör ■

3050 CR 3052CR

Infästning över kedja är i princip vertikal i förhållande till borrhål, vilket minimerar onödiga moment ● ●

Egenutvecklad rotation med genomgående spolrör samt svivel på toppen av rotationen ● ●	

Anpassad för Wassara borrning ■ ■

Möjlighet att byta/lägga till hydraulmotorer på rotation, ger variation på kraft och hastighet ■ ■

Speciell kaxpotta med midjesub till foderrörsborrning ● ●

Runtomsvängande borrenhet, 360 grader ● ●

Tiltning av mast 10 grader i sidled ● ●

Tiltning av mast 10 grader under maskin, 45 grader från maskin ● ●

Snabbt system för trippning av borrör ● ●

Härdade axlar ● ●

Steg 3A motor ● ●

Inbyggd hydraulsvets ● ●

Hydraulvattenpump ● ●

Rörmagasin för 66 st dia 76 mm borrör ● ●

Arbetsplatsbelysning i mast samt runt maskinen, samtliga led ● ●

Slangar angivna med numrering samt detaljspecifikation ● ●

El/hydraulisk pump till borrhammaren ger exakt oljemängd oavsett temperatur eller viskositet ● ●

Elektriskt ställdon till luftpådrag ● ●

Upphöjt underrede som möjliggör god framkomlighet ● ●

Gedigen manual med reservdelslistor ● ●

Färdiga serviceintervall med färdiga servicesatser ● ●

Serviceoptimerad ● ●

CE märkt / uppfyller nya maskindirektiven ● ●

■		Option  ●		Standard

Varför en WellDrill och 
skillnaDerna mellan Dem
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MuoviTech är din kompletta och trygga 
leverantör av produkter för geoenergi.  

www.muovitech.com 

P-MÄRKET ÄR EN GUIDE TILL 
UTMÄRKT KVALITET, FÖR DIN SKULL. 
P-märket är SP-koncernens eget kvalitetsmärke som 
åternns på ett ertal produkter och tjänster. Märkningen 
innebär att förutom lag- och myndighetskrav, uppfyller 
den också höga krav som marknaden efterfrågar. 
P-märket betyder dessutom att produkten eller tjänsten 
är typprovad och att tillverkarens eller utförarens 
egenkontroll övervakas av SP.

ANVÄNDER DU CERTIFIERADE 
ENERGIKOLLEKTORER?
MuoviTech är den enda leverantören med certierade energikollektorer enligt en gemensamt framtagen branschstandard.
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STOPP FÖR KRAV PÅ 
  FJÄRRVÄRME ANSLUTNING
Nu har Konkurrensverket gått till domstol för att få ett förbud mot 
Växjö kommuns tvångsanslutning av nya småhus till det kommunala 
fjärrvärmenätet. Kravet är förenat med ett vite på fem miljoner kronor.

Den som vill köpa tomt 
för att bygga ett hus ska 
inte tvingas att ansluta 
sig till det kommunala 
fjärrvärmenätet, utan 

måste ha möjlighet att själv välja hur hu
set ska värmas upp. Det menar Konkur
rensverket som nu lämnat in en stäm
ningsansökan till Stockholms tingsrätt, 
med krav på att Växjö kommun förbjuds 
att tvångsansluta småhusägare.

 Enligt Konkurrensverket innebär 
kommunens krav på anslutning att 
småhusägare blir låsta till en enda leve
rantör och ett enda energislag, och har 
begränsade möjligheter att senare byta 
uppvärmningssystem. Konkurrenslagen 
säger att det inte är tillåtet för en kom
mun att bedriva säljverksamhet på ett 
sätt som begränsar konkurrensen på ett 
otillbörligt sätt.
 – Det är vår uppgift att se till att det 

råder en effektiv konkurrens på 
marknaden, inom det offentliga 
såväl som det privata, säger 
Omar El Khatib, sakkunnig på 
Konkurrensverket.
 – Vårt verktyg för detta är 
konkurrenslagen, som idag 
innehåller en bestämmelse som 
innebär att offentlig säljverk
samhet kan förbjudas om den 
snedvrider eller hämmar kon
kurrensen. 
 Fallet Växjö kommun är det 
sjätte i ordningen som går till 
domstol sedan lagen skärptes 

2010 och det första som berör ämnet vär
me. Upprinnelsen till Konkurrensver
kets stämning är Geotecs ljus på Växjö 
kommuns agerande. 
 
Geotec väckte frågan
Geotec väckte frågan om kommunens 
rätt att inskränka husintressenternas 
möjlighet att välja energislag. Det Geotec 
också pekade på, och som Konkur
rensverket utrett, är att olika aktörer på 
marknaden stängs ute när boende måste 
köpa fjärrvärme från kommunen.
 – Det handlar om ett flertal aktörer, 
borrare, installatörer, leverantörer av 
värmepumpar med flera, som alla drab
bas. De blir helt enkelt utestängda från 
marknaden, säger Omar El Khatib.

Utbrett problem
Bakom sig har Konkurrensverket ett 
drygt år av utredningsarbete, inför att 
stämningen lämnades in till rätten i juni. 
Omar El Khatib nämner ett av de exem
pel på att marknadsaktörer utestängs 
som framkom:
 – Husleverantörer är en annan grupp 
som missgynnas genom att vissa typer 
av kostnadseffektiva hus överhuvudta
get inte kan säljas eftersom de bara kan 
levereras med värmepump. 
 En annan fråga Omar El Khatib och 
hans kollegor sökt svar på i utrednings
arbetet är hur andra kommuner förhåller 
sig när det gäller krav på fjärrvärmean
slutning. 
 – Det har varit viktigt för oss att få 
klarhet i hur utspritt det är med den här 

Omar El Khatib, Konkurrensver-
ket, om tvångsanslutning till 
fjärrvärmenät:
 – Borrare, installatörer, leve-
rantörer av värmepumpar med 
flera drabbas. De blir utestäng-
da från marknaden.

I FOKUS: TVÅNGSANSLUTNING

TEXT: MIA ISING
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STOPP FÖR KRAV PÅ 
  FJÄRRVÄRME ANSLUTNING

Konkurrens- 
verkets utredning
Verket ville få en bild dels av Växjö kommuns 
agerande, dels andra kommuners agerande:
• 93 kommuner kontaktades i södra Sverige. 

Alla hade över 20 000 invånare.
• 19 procent av kommunerna ställde krav på 

anslutning till fjärrvärme.

typen av krav. Och den utvärdering vi 
gjorde pekade på att ungefär en femtedel 
av kommunerna i södra Sverige ställer 
någon form av fjärrvärmekrav. 

Vitesföreläggande
– Växjö kommun begränsar konkur
rensen med den här typen av krav och 
vi tror naturligtvis att domstolarna 
kommer att gå på vår linje, säger Omar 
El Khatib. Vår förhoppning är även att 
vi får en tydlig dom som skickar en klar 
signal till andra kommuner om att den

na typ av beteende inte är acceptabelt.  
 – Vi kräver att Växjö förbjuds att 
ställa fjärrvärmekrav, samt yrkar på ett 
vite om kommunen inte följer domsto
lens beslut.
 Vägen till ett förbud är dock lång. 
Just nu görs skriftliga kompletteringar i 
ärendet och Omar El Khatib räknar med 
minst ett års tid innan tingsrätten kall
lar till huvudförhandling. Och därefter 
kan parterna välja att överklaga rättens 
beslut till Marknadsdomstolen. 
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DESROCK
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Sommaren 2011 anmälde Geotec 
Växjö kommun till Konkurrens

verket för tvångsanslutning av nya små
hus till det kommunala fjärrvärmenätet. 
Kommunen välkomnar att det nu blir ett 
domslut i frågan, men delar inte Geotecs 
uppfattning när det gäller hur konkur
rensen påverkas. Magnus Bengtsson är 
chefsjurist på Växjö kommun:
 – Vi tycker att de målar med väl bred 
pensel genom att säga att det så gravt 
påverkar konkurrensen. Proportionerna 
är överdrivna. Också när det gäller vitet 
på fem miljoner. 

Växjö kommun 
ifrågasätter 
stämning
Överdrivet och inte satt i ett marknadsperspektiv. Så ser 
Växjö kommun på att Konkurrensverket stämt dem för 
att villkora försäljningen av tomter med anslutning till 
fjärrvärmenätet.

Magnus Bengtsson menar att det inte 
handlar om så många tomter på ett år. 
Under perioden 20072011 såldes 200 
tomter, varav cirka 160 tomter omfat
tades av anslutningskravet.
 – 2012 byggdes totalt 4 750 nya 
småhus i Sverige. 73 av dem byggdes på 
villatomter i Växjö kommun, varav vi 
ställde krav på fjärrvärmeanslutning i 
åtta fall. 
 Anslutningskravet har inte kom
mit till av ont uppsåt, påpekar Magnus 
Bengtsson. Snarare tvärt om.
 – Vi har sett flera fördelar med 

fjärrvärmen: ur ett miljöperspektiv, att 
Växjö kommun levererar en mycket ren 
fjärrvärme och att vår taxa är låg.
 – Vi har följt de rekommendationer 
både regeringen och EU ger när de säger 
att fjärrvärme är en bra uppvärmnings
källa.
 Och, tillägger Magnus Bengtsson, 
Växjö har kommunalt självstyre.
 
”Fördel Växjö”
– Då måste vi få säga hur vi vill att det vi 
äger och sedan säljer ska användas.
Fler kommuner har liknande fjärrvär
mekrav som Växjö, där ibland Stock
holms stad. 
 – Jag tror att Växjö nu får stå exempel 
just för att vi äger fjärrvärmen i kommu
nen, säger han.
 Magnus Bengtsson ser ljust på kom
munens chanser att få rätt i domstolen. 
Han vågar sig på att säga ”fördel Växjö”. 
– Våra chanser ser goda ut, tack vare 
att vi har våra krav av miljöskäl och att 
dessa krav inte påverkar marknaden eller 
medför skada för konsumenten. 

I FOKUS: TVÅNGSANSLUTNING

Kontakta:
Daniel Lång, 070-678 19 75 

www.desrock.se

ULTRA MAXBIT

- på djupaste allvar!
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Konkurrensverket som nu stämt 
Växjö kommun uppger att i 

princip var femte kommun på något sätt 
tvingar nya småhusägare att använda 
fjärrvärme. Principfrågan, om kommu
ner kan ta sig denna rätt, är viktig för 
Magnus Berg.
 – Jag ser flera problem i ett sådant 
förfarande: det påverkar möjligheten att 
hålla nere energikostnaden samt förhin

– Det är en viktig principfråga att få det prövat 
om en kommun kan tvinga småhusägare och 
tomtköpare att ansluta sig till kommunens 
fjärrvärmenät. 
 Så sammanfattar Magnus Berg, advokat på 
Nordic Law, varför det är så viktigt med ett 
domstolsbeslut i frågan. 

Var femte 
kommun 
tvingar till 
fjärrvärme

gärder som skattehöjning, menar han.
 – Den överskuggande frågan är om 
kommunerna kan agera så här. Därför är 
det viktigt att frågan prövas och att vi får 
ett prejudikat.

Fogliga svenskar
Magnus Berg avslutar med att vända 
blicken utanför Sveriges gränser:
 – I Sverige har vi en tilltro till att 
kommunen gör rätt och till och med går 
köparens ärende. 
 – I andra länder är man generellt mer 
misstänksamma och reagerar stenhårt 
på alla försök att begränsa fastighets
ägarnas valmöjligheter.
 Han vågar inte uttala sig om möjlighe
ten för en fällande dom, men menar att 
Konkurrensverket har bra på fötterna. 
Att de gått så långt som att stämma en 
kommun är enligt Magnus Berg i sig en 
indikation om att de kan få rätt. 

drar användandet av förnyelsebar energi.
Men Magnus Berg är inte överraskad. 
Han menar att detta kan vara ett sätt för 
kommunen att finansiera en utbyggnad 
av fjärrvärme, i övertygelsen att fjärrvär
me är en miljöanpassad energiform.
 – Även om det senare skulle stämma 
får du inte begränsa konkurrensen. 
Denna form av inskränkningar för 
fastighetsägare strider mot EUrätten, 
tillägger han.
 Magnus Berg gör en tillspetsad 
liknelse:
 – Tänk om de sa att ”i den här kom
munen handlar vi bara på Ica”.

Om myndigheters befogenhet 
Magnus Berg har uppdrag som ombud 
i samband med tillståndsprövningar av 
geoenergianläggningar vid Mark och 
miljödomstolar. Det kan röra offentlig 
verksamhet, byggbolag, fastighetsägare 
eller andra privata aktörer. Han bistår 
även branschorganisationen Geotec i 
juridiska frågor. 
 Magnus Berg har sett samma tendens 
som den i Växjö i flera kommuner.
 – Det finns paralleller, mer eller min
dre tydliga. Därför är det så viktigt att få 
prövat frågan.
 Det handlar inte om hur många hus 
som tvångsansluts eller hur många leve
rantörer av värmepumpar som påverkas. 
Inte heller om att kunna finansiera en 
utbyggnad av fjärrvärme – då finns åt

”Tänk om de sa 
att i den här kom-
munen handlar vi 
bara på Ica.”

– Det finns paralleller, mer eller mindre 
tydliga. Därför är det så viktigt att få prövat 
frågan, säger Magnus Berg, advokat på 
Nordic Law.
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Röster om stämningen
Att Konkurrensverket stämt Växjö kommun, för att få stopp på 
kravet på fjärrvärmeanslutning, väcker blandade reaktioner – bland 
annat på att var femte kommun i södra Sverige visar sig tillämpa 
någon form av villkorning.

Marieth Johansson, projektledare 
Kristianstad kommun:
– Kristianstad tvingar ingen att ansluta 
sig, däremot måste alla betala en avgift 
för att fjärrvärme har lagts i gatan och på 
så vis möjliggjort att man kan koppla in 
sig och använda fjärrvärme för upp
värmning. Inkoppling av fjärrvärme är 
således frivillig, men kostnad för infra
strukturen utgår.

– Växjö kommun har varit i kontakt 
med mig i ärendet och jag har läst 
handlingarna och gett tjänstemännen i 
kommunen en del råd. Ärendet är inte 
behandlat politiskt inom SKL. Frå
gan är dock intressant ur ett politiskt 
perspektiv, eftersom Växjö inte är en
samma om att vilja kunna ställa krav på 
fjärrvärmeanslutning i vissa situationer.
 – Utifrån detta perspektiv och mot 
bakgrund av att det råder osäkerhet om 
vilka juridiska möjligheter kommuner
na har att kräva fjärrvärmeanslutning, 
anser vi att det är intressant att frågan 
kommer upp till prövning. SKL agerar 
inte i själva ärendet.

Per Henningsson, förbunds-
jurist Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL:

Martin Forsén, f d vd, SVEP:
 – Vi kände till att det fanns fler kom
muner än Växjö, som på ett eller annat 
sätt tvingar invånarna att använda fjärr
värme, men det här är mer omfattande 
än våra värsta farhågor. 

Magnus Runesson, exploa-
teringsingenjör Karlshamns 
kommun:
– Just nu säljer vi småhustomter 
i ett nytt område, Övre Asa
rumsdalen, och här har vi lagt 
ned fjärrvärmerör som en del 
av entreprenaden. Därför ingår 
en anslutningsavgift för den 
som köper tomt, även om valet 
är fritt att rusta för fjärrvärme 
i huset. Vi tycker att vi erbjuder 
ett bra miljöval – till en halv
erad anslutningsavgift.
 – Vi diskuterade anslut
ningen länge och kom fram 
till att den var rimlig och inom 
lagens ramar. Men avgiften är 
inte avgörande, vi är öppna för 
att förhandla om den. Och det 
är bra att Konkurrensverket 
prövar var gränsen ska gå. Vi 
vill inte bidra till tvångsanslut
ning, det ska råda valfrihet.

I FOKUS: TVÅNGSANSLUTNING
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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:
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Per Jonasson, nytillträdd t f vd Svenska 
Värmepumpföreningen, SVEP:
– Vi ser positivt på att Konkurrensverket beslutat 
sig för en stämning, för det här är ett bekymmer 
som både våra medlemsföretag och slutkunderna 
möter hela tiden.
 – Det är bra att frågan nu lyfts upp till den här 
nivån och att det så småningom kommer ett – som 
vi förväntar oss – positivt utslag. Det kan innebära 
att det blir ett slut på det sätt som bland annat 
Växjö kommun hanterar de här frågorna.

Johan Barth, vd Geotec:
– Det är glädjande att Konkurrensverket kommit 
fram till samma sak som vi på Geotec, som stod 
för anmälan. Geoenergibranschen är en av dem 
som drabbas av den här typen av konkurrens
hämmande beslut och alla parter är betjänta av 
besked hur lagstiftaren ser på frågan.

Lise-Lotte Johansson, exploateringssam-
ordnare Jönköpings kommun:
– Våra tomtköpare har möjlighet att ansluta sig 
inom exploateringsområden som har fjärr
värme och få en viss rabatt, men anslutningen 
är frivillig. Vårt energibolag vill inte arbeta med 
tvångsanslutning.

pump- & brunnsteknik

Pump & Brunnsteknik AB

Rollsbovägen 52    442 40 Kungälv

t pumpbrunnsteknik.seel 031 922 500

PUMPAR &
TILLBEHÖR

GEOENERGI

RÖRDELAR

Pumpar med tillbehör för
vattenbrunn och geoenergi

Radonett är europas mest sålda och effektiva radon- 

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon  

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)  

och råd & rön.  

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

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

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad  
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

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

+  den är driftsäker och
     lättinstallerad

+  det är en lönsam  
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

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

RADON 



22

PROFILEN

BORRSVÄNGEN # 3/2013 

När Charlotte Sparrenbom 
sökte till universitetet i Lund 
valde hon biologi. Trodde hon. 

En siffra blev fel och hon blev istället 
antagen till geologi.
 – Jag hade ingen koll på vad geologi 
var men tänkte att jag läser väl en termin 
då. Senare kom jag in på biologi, men det 
var inte alls lika kul så jag bytte tillbaka 
till geologi, berättar Charlotte om den 
där märkliga slumpen som gjorde att 
hon blev geolog och grundvattenexpert. 
I dag är Charlotte Sparrenbom forskare, 
geolog och lektor på Lunds universitet. 
Nu utbildar hon själv geologer och hy
drogeologer – de som kan hur grund
vatten rör sig i marken. Tidigare har hon 
arbetat på konsultfirma och på Statens 
Geotekniska Institut (SGI) – hela tiden 
med vatten som sin spetskompetens. 
 – Min forskning är främst inriktat på 
grundvattenfrågorna men jag har även 
studerat havsnivåförändringar, berättar 
Charlotte. 

Grönland och Asien
Charlottes känsla för vatten har fört 
henne över jorden. Hon har varit på 
Grönland och handborrat i sjöar nära 
inlandsisen och kunde med hjälp av 
fossiler konstatera att inlandsisen varit 
mycket, mycket större än man tidigare 
trott. Några resor har gått till de nord

ryska istäckta öarna för att undersöka 
tidigare utbredning av inlandsisen och 
2012 gick resan till Vietnam.   
 – I Vietnam har man stora problem 
med arsenik i grundvattnet, det är en av 
världens största giftskandaler. På grund 
av för stora vattenuttag så har en natur
ligt förekommande förening, arsenik, 
dragits ner till djupare liggande grund
vattenreserver, säger hon upprört.
Det går att rena, men det är dyrt.
 Hon talar om vikten av rena borrverk
tyg och medvetna borrföretag och hade 
önskat bättre förståelse för grundvat
tensystemet.

Gott om grundvatten
Sverige är lyckligt lottat när det gäller 
dricksvatten, förklarar hon. Här finns 
gott om både grundvatten och ytvatten 
från sjöar och vattendrag som används 
till dricksvatten. Men att kvaliteten 
generellt är god på det svenska grund
vattnet vill hon inte säga.
 – Vi har ganska bra vatten i Sverige, 
men det är olika kvalitet på grundvatt
net, säger Charlotte.
 – Olika berggrund och jordlager ger 
olika vattenkvalitet. Kalkgrund ger till 
exempel kalkrikt vatten med mycket 
avlagringar i rör och apparater, å andra 
sidan är det väldigt gott.
 Grundvattnet inom en och samma 

kommun kan skilja stort. Som i Bjuv i 
norra Skåne, där hade man problem med 
vattenkvaliteten i vissa områden och 
förstod inte varför. Charlotte Sparren
bom studerade frågan i sitt examensjobb 
och kunde konstatera att det berodde på 
olika bergblock i underjorden. 

Tusenårigt vatten
Grundvatten bildas hela tiden, men det 
är en långsam process. Regn sipprar ner 
och stannar i underjordiska grundvat
tenmagasin. Men nytillskottet är inte 
alltid tillräckligt för att täcka vårt vat
tenbehov, ofta går våra borrhål längre 
ner till äldre magasin.
 – En del av grundvattnet vi dricker är 
flera tusen år gammalt. Men det är inte 
säkert att vatten är av bättre kvalitet för 
att det är gammalt, det kan till exempel 
vara väldigt salt.
 Hur vi lever och verkar påverkar 
också vattenkvaliteten. Det är inte alltid 
riskerna är uppenbara förrän långt, långt 
senare. Som när vi runt andra världskri
get började använda bekämpningsmedel 
för att få rikligare skördar.
 – Då tyckte vi att bekämpningsmedel 
var en skänk från ovan. Nu vet vi att 
alla ämnen inte bryts ned utan en del 
stannar kvar och förorenar vårt grund
vatten, säger hon. 
 Charlotte Sparrenbom har forskat en 

Att Charlotte Sparrenbom blev geolog och en av Sveriges 
främsta grundvattenkännare är en slump. En lycklig sådan.
 – Jag älskar vatten och trivs att vara nära det. Vatten är 
det mest nödvändiga vi har, därför är det så spännande, 
säger hon.

VIKTEN AV 

TEXT: MARIA SEHLIN FOTO: PETER KROON
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del kring just bekämpningsmedel och 
grundvatten.
 – Det är ett detektivarbete eftersom 
det finns så många olika gifter, det är 
svårt att veta vad man ska leta efter! Jag 
har gått tillbaka till den gamla Gift
nämnden och även sökt hos Kemikalie
inspektionen för att hitta vilka ämnen 
som varit aktuella i olika områden 
men ärligt talat är dokumentationen i 
allmänhet dålig. Tyvärr. Jag önskar att 
dokumentation av vilka kemikalier som 
sprids blir bättre.

Depåer förorenade
Det finns cirka 80 000 förorenade 
områden, säger Charlotte. Vissa är akut 
giftiga, andra närmast ofarliga. Möjligen 
är fler hotade – en del av gamla synder. 
Förr grävde man till exempel ned avfall 
och lät det falla i glömska. Det är ännu 
en risk eftersom läckage från giftiga so
por kan ta sig ner i grundvattendepåerna 
förklarar hon. Även olyckligt placerade 
borrhål kan dra ned föroreningar i 
grundvattenmagasinen. 
 – I Kristianstad har vi ett av Sveriges 
finaste grundvattenområden men där 
finns flera hot. Dels finns en gammal 
deponi i området, dels finns borrhål i 
ett industriområde och vid tågstationen. 
Där finns risk att föroreningar dras ned, 
transporteras via grundvattnet och når 
dricksvattenbrunnar, säger hon.
På samma sätt kan gamla tomma brunn
nar och oanvända borrhål bli vägen ned 
för föroreningar. Därför bör de tätas igen 
ordentligt när de inte längre används, 
förklarar hon.

30 000 nya brunnar 
Varje år borras mer än 30 000 vatten 
och energibrunnar i Sverige.  
 – Om borrningen utförs korrekt 
minskar risken för miljöstörningar. Det 
är viktigt att borrare förstår geologi och 
tar till sig aktuell forskning. Gör man fel 
kan det få stora konsekvenser för vårt 
grundvatten, säger Charlotte.
 Ett råd hon gärna ger är att vara extra 
försiktig där det finns flera grundvat
tenmagasin ovanpå varandra. När man 
borrar tvärs igenom flera magasin finns 
annars risk att man öppnar för ett flöde 
och drar runt föroreningar. 
 När det gäller geoenergiborrning så 
föredrar hon slutna system med kol
lektorsslangar framför öppna där det är 
större risk att man påverkar vattenkva
liteten.
 – Dialogen med brunnsborrare är jät
teviktig. Man ska veta varför man borrar 
på ett ställe och vad man kan förvänta 
sig, säger hon bestämt.
 Så är det inte alltid, tycker hon. 
Beställare, som byggbolag och kom

Vem är…
Namn: Charlotte Sparrenbom, 42 år
Bor: Limhamn
Familj: Make och två barn 7 och 3 år.
Hobby: Friluftsliv, segla, simma, springa.
Läser: Gärna romaner och deckare. Just nu 
Kronprinsessan av Hanne Vibeke Holst.
Drömresa: Antarktis! Det hade varit fan-
tastiskt att få se pingvinerna, havslivet och 
isbergen där.
Aktuell: Initiativtagare till Grundvattenda-
garna som hålls i Lund i oktober.

muner, är inte alltid så intresserade av 
att göra mätningar i förväg. Hon hoppas 
att det kommer att ändra sig. Hon är 
med i ett nytt forskningsprojekt, TRUST, 
som handlar just om att med geofysiska 
metoder kontrollera marken innan man 
bygger, gräver eller borrar. 
 Med hjälp av de aktuella Grundvatten
dagarna hoppas hon nå en bättre dialog 
kring grundvattenfrågorna. Dit kommer 
folk från kommuner, myndigheter, bor
rare och så vidare för att ta del av aktuell 
forskning och intressanta frågor.
 – Dialogen och förståelsen är jätte
viktig! Vi måste alla vara rädda om vårt 
grundvatten, vårt vatten är livsnödvän
digt! 
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Per Jonasson tillför-
ordnad vd på SVEP
I samband med att Martin Forsén avslutade sin anställning 
som vd på SVEP den 1 oktober inträder Per Jonasson, vd på 
Kyl & Värmepumpföretagen, (KVF) som tillförordnad vd tills 
vidare. Per Jonasson kommer att upprätthålla tjänsten parallellt 
med sina ordinarie åtaganden inom KVF. Under tiden fram till 
1:a oktober har han successivt satt sig in i organisationen för att 
nu vara fullt operativ.
 – Jag är väldigt glad att vi kunnat finna denna lösning. Med 

den kunskap och erfarenhet av 
värmepumpbranschen som Per 
besitter känner jag mig trygg i för
vissningen att SVEP kan fortsätta 
sin verksamhet med bibehållet 
fokus och intensitet, säger Johan 
Barth, vice ordförande i SVEP.
 – Den här lösningen ger också 
styrelsen och ledningen för SVEP 
utrymme att noggrant värdera 
alla alternativ för hur den fortsatta 
verksamheten inom SVEP ska 
bedrivas på bästa sätt, fortsätter 
Johan Barth. 

Torrare somrar ger 
fler vattenbrunnar
Grundvattennivåerna förväntas bli lägre i framtiden, på 
grund av att klimatförändringarna gör att vårfloden kommer 
allt tidigare, spår SGU. En effekt av det är att allt fler jordbru
kare och stugägare väljer borrade i stället för grävda brunnar, 
rapporterade Ekot i Sveriges Radio under sommaren.
Borrad brunn är enda alternativet för lantbrukare som inte är 
anslutna till kommunalt vatten, menar Lantbrukarnas Riksför
bund. 
 Gustav Sandén, stadsgeolog på SGU, intervjuades i program
met och bekräftar en långsiktig ökning av antalet borrade 
brunnar.
 Vidare konstaterades att en del av ökningen förklaras av 
intresset för geoenergi, men att mycket är vattenbrunnar:
 – Många bönder behöver mycket vatten och gör stora an
läggningar. Även stugägare satsar extra på sommarstugan med 
en egen borrad vattenbrun, berättade Henrik Söderlund från 
Rubenssons Brunnsborrningar i nyhetsinslaget. 

Från fjärrvärme 
till geoenergi
När kommunala bostadsbolaget Treklövern i Klippan i 
fjol anställde en energiingenjör gick jobbet till Bert Olofsson, 
tidigare driftledare vid Klippans fjärrvärmeverk. En av hans 
första åtgärder för att effektivisera och spara energi och pengar 
blev att investera i – geoenergi.
 Det är i hyreshus i Stidsvig som Treklövern satsat på geo
energianläggningar i kombination med solpaneler.
 – De ger bra effekt och fungerar helt perfekt. Under hösten 
och vintern ska de utvärderas ordentligt och därefter kan det 
bli aktuellt med geoenergi i fler bostadsområden, säger Bert 
Olofsson till Helsingborgs Dagblad. 

KTH överväger  
geoenergi i växthus
Centrum för hälsa och byggande vid KTH i Stockholm 
har byggt en testversion av ett växthus, som är tänkt att kunna 
integreras i stadsmiljöer – till exempel på innergårdar i bo
stadsområden eller på tak. Man vill visa att ett växthus med ett 
slutet system kan placeras och fungera i stort sett var som helst.
 Växthuset är 80 kvadratmeter och ska kunna leverera inte 
bara 2,4 ton tomater om året utan dessutom färsk fisk, 
som odlas i en tank.
 KTH har gjort modelleringar av energiåtgången, 
som visar att uppvärmningen skulle använda 23 000 
kWh per år.
 – Det är för mycket. Vi överväger geoenergi som är 
energimässigt mycket bättre och då landar uppvärm
ningen på 8 000 kWh per år, säger docent Annika 
CarlssonKanyama till tidningen Energi & Miljö. 
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Hydrogeolog Greg Christellis 
berättar om injekterings-
brunnarna runt Windhoek.
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Namibia är indelat i 13 regioner, täcker en yta på 824 116 
kvadratkilometer och har en befolkning något över två 
miljoner människor. Det gränsar till Angola i norr, Zambia 
och Zimbabwe i nordöst, Botswana i öster och Sydafrika 
i söder där floden Orange utgör gränsen mellan de två 
länderna. Det här är del 1 av en artikel som vi kommer att 
publicera i ett par nummer av Borrsvängen.

NAMIBIAS 
HYDROGEOLOGI 
– EN ÖVERSIKT

Namibia är det torraste 
landet söder om Sahara och 
nederbörden som faller är 

den lägsta längs den västra Atlantkusten, 
ett område som i stor utsträckning ut
görs av territoriet Namibia. Ytvattenföre
komster, som är kopplade till nederbörd, 
förekommer bara med mycket ojämn 
frekvens. Därför är 80 procent av landets 
yta beroende av grundvatten.
 Det cirka tio mil breda kustområdet 
i väster utgör en del av Namiböknen. 
Öknen möter på den centrala platån ett 
bergsområde. Öster om platån breder 
Kalahariöknen ut sig över resten av lan
det och in i Botswana. Marken är täckt 
av djupt röd sand och sandsten. Regio
nen är mycket platt och ytan bryts bara 
av enstaka fossila dalar och sanddyner.

Varierande nederbörd
Den nordöstra regionen, Kavango och 
Caprivi, kännetecknas av ett tättbevuxet 
bushlandskap och omfattande våtmarker 
som domineras av flodsystemen Oka

vango, Zambezi och KwandoLinyanti
Chobe.
 Nederbörden varierar från cirka 20 
millimeter i den västra delen till 700 
millimeter i nordöst. Avdunstningen 
varierar från 2 400 millimeter per år 
längs kusten upp till 3 600 millimeter 
per år i sydost.

 De enda garanterade vattensamlingar
na i Namibia är begränsade till de floder 
som flyter i norr och söder. De floderna 
delas också med grannländerna.
 Behovet av grundvatten ökar radikalt 
under de långa perioderna av 
torka.

Namibia
Area: 824 116 km2

Befolkning: 2 044 147
Befolkningstäthet: 2,4/km2

Statsskick: Republik

KÄ
LL

A:
 W

IK
IP

E
D

IA

TEXT: GREG CHRISTELLIS, HYDROGEOLOG

FOTO: JOHAN BARTH 

ÖVERSÄTTNING: JOHAN BARTH, HYDROGEOLOG
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Allmän geologi och hydrogeologi
Namibias geologi omfattar berggrund 
som härstammar från mer än 2 600 
miljoner år av jordens historia. På grund 
av berggrundens varierande hydrogeolo
giska egenskaper delades berggrunden in 
i 12 enheter i samband med det natio
nella arbetet med att kartlägga Namibias 
hydrogeologi. Huvudmålet med arbetet 
var att identifiera berggrundens grund
vattentillgångar.
 Ungefär hälften av landets yta, 48 
procent, omfattas av ickekonsoliderade, 
det vill säga lösa och ytliga sediment 
med sitt ursprung i Namib och Kala
hariöknen. Dessa kan erbjuda lagrings

möjligheter som potentiella porösa akvi   
ferer. Resten består av hårt berg med 
olika grader av sprickbildning inklusive 
karstvittring.

Bra och dåliga områden
Inom stora områden i Namibia är utvin
ningen av grundvattentillgångar mycket 
liten. Det beror på begränsad vattentill
gång, liten och opålitlig påfyllning via 
regn, låga grundvattenytor, täta bergar
ter som inte släpper igenom vatten, dålig 
grundvattenkvalitet och höga risker för 
föroreningar. Men det finns också områ
den med gynnsamma förhållanden, där 
akvifererna är mycket produktiva och 

dessutom innehåller mer vatten än vad 
som för närvarande behövs.
 De grundvattenproducerande områ
dena, med en avkastning som överstiger 
3 m3/h, klassificeras som akviferer och 
visas i blå eller grön färg på kartan (figur 
på nästa sida). De områden med en 
avkastning mellan 0,5 m3/h och 3 m3/h 
kallas akvitarder (i ljusbrunt), medan 
formationer där det finns lite grund
vatten (mindre än 0,5 m3/h) visas som 
mörkbruna och kallas akvikluder.

Strategiska akviferer
Endast 42 procent av landets yta kan 
sägas ha akviferer. Inom detta område 

är det endast 14 000 km2 
i vilket ett genomsnittligt 
borrhål producerar mer 
än 15 m3/h. Det motsvarar 
bara tre procent av den 
totala territoriella ytan.

Vattentillgång i Namibia
Källa Volym (1000 m3/år) Anmärkning

Grundvatten 350 Beräknad långsiktig hållbar avkastning

Kortvariga ytvatten 200 Fullt utvecklade och 95% garanterad leverans

Permanenta ytvatten 150 Tillfällig installerad kapacitet

Icke-konventionella källor 20 Utvecklade anläggningar för vattenåtervinning

Tillgängliga resurser 720  

Huvudmålet med arbetet var att identifiera 
berggrundens grundvattentillgångar.

Kalaharis röda ökensand. 



 Dessa få akviferer 
(mörkblått och mörk
grönt) har därför identifie
rats som strategiskt viktiga 
mål och har förklarats som 
kontrollområden i Namibias 
vattenresursförvaltning, i ett ar
bete för en långsiktig och hållbar 
vattenförsörjning.
 När man tittar på den årliga vat
tenbalansen är det i snitt två procent 
av nederbörden som bildar ytavrin
ning och endast en procent som ger 
upphov till grundvattenbildning. Res
ten avdunstar. Det finns dock regionala 
och geologiska skillnader.
 För att få en regional översikt, delades 
landet in i 12 hydrogeologiska regio
ner, främst baserade på den geologiska 
strukturen och grundvattenflödet. Dessa 
regioner kallas grundvattenbassänger.
 I nästa avsnitt summeras informatio
nen om dessa grundvattenbassänger. 

Grundvatten-
producerande 
områden

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..



Utbilda dig!

Bergvärme och Bergkyla 

Geoenergi
Denna tvåDagarskurs fokuserar på 
bergets funktion och principer och riktar sig 
till konsulter, kommuntjänstemän, energiråd- 
givare, brunnsborrare och alla andra som har  
intresse av baskunskaper om geoenergi. 

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursdatum: 19-20 november 2013

Kursledare: Göran Hellström & Signhild Gehlin 

Plats: Furusundsgatan 21, Stockholm

Mer information och anmälan hittar du på  
www.emtf.se/aktiviteter/kurser

med Energi & Miljötekniska Föreningen

www.emtf.se

Med bakgrunn i økende oppdragsmengde søker vi:

Erfaren boreriggfører
Arbeidet består i:
- Alle typer boreoppdrag med 
  Nemek borerigger.
- Ved behov også arbeider med 
  våre øvrige aktiviteter.
- Reisevirksomhet må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner:
- Gode kommunikasjonsevner og en 
  positiv innstilling.
- Serviceinnstilling og evne til å arbeide 
  systematisk, ryddig og selvstendig i et 
  hektisk miljø blir vektlagt.
- Ønskelig med førerkortklasse BECEDE.
- God teknisk innsikt.

Vi tilbyr:
- Konkurransedyktige betingelser.
- Et trivelig og godt arbeidsmiljø.
- Gode forsikring og pensjonsordninger.

Søknader vil ikke bli sendt i retur.
Se www.boring.no for mer info.

Ta kontakt med:
Halvor Versto tlf +47 934 90 454
Edvard Mæland tlf +47 900 43 025

Sør-Norsk Boring AS er et firma innen
bygg- og anleggsvirksomhet som opererer 
over hele Sør-Norge. Våre arbeids-
områder er alle typer boreoppdrag innen
energiboring, horrisontalboring, spesial-
boring, fundamentering, kjærneboring
og brønnboring. Vi har borerigger fra 3
til 25 tonn. Vi er 25 ansatte og omsatte
for 55 mill. i 2012. Vi har kontor, lager
og verksted i Ulefoss.

Søknad sendes snarest til:
Sør-Norsk Boring AS
Postboks 2710 Kjørbekk,
3702 Skien. Norge

E-post: edvard@boring.no
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FÖRETAGET

Det händer att människor som 
träffar Thomas Apelgårdh och 

Åsa Lundström får intrycket av att de är 
ett gift par. När de pratar med varandra 
hör man att de känner varandra väl. 
Tonen är vänlig och tillmötesgående.
    – Åsa är en klippa, utan henne skulle 
jag inte klara mig. Men nu när jag får 
möjlighet att dementera eventuella ryk
ten kan jag säga att vi definitivt är gifta 

Mer kärlek
Med mod, teamkänsla och starkt 
driv har Thomas Apelgårdh, vd på TA 
Energy System i Knivsta, tagit sig ur 
svackan. Framtiden ser spännande ut, 
inte minst med tanke på behovet av 
nya energilösningar. 
TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH FOTO: ANETTE PERSSON

på varsitt håll, ler Thomas Apelgårdh 
som har sitt kontor och hem på Leding
enäs gård i Knivsta, lantligt och natur
skönt beläget mellan Stockholm och 
Uppsala. På släktgården driver hustrun 
Anna Haag och svärmor Sonja Haag trä
ningsverksamhet för dressyrhästar samt 
en konferens och hotellanläggning. 
 Thomas Apelgårdh, vd på TA Energy 
System AB och administratören Åsa 

Lundströms samarbete kan snarare 
liknas vid ett väl intrimmat rallyteams. 
Han är den före detta Nordsjöborraren 
med gedigna geotekniska kunskaper 
som gick i land och startade sitt brunns
borrningsföretag. Han är visionären, 
idésprutan, den som styr och driver på, 
medan Åsa Lundström fungerar som 
kartläsaren, den som ser såväl möjlig
heter som eventuella hinder och som 
säger till när det är dags att växla ner. På 
företaget finns även två brunnsborrare, 
lika många rörmokare och en specialist 
på ingrävning och slangmontering. 
    – Alla är jätteduktiga, nyfikna och 
brinner för sina jobb. Nu behöver vi an
ställa fler rörmokare eftersom vi går mer 
mot vvs, säger Thomas Apelgårdh.

Nya tag
Precis som för många andra i branschen 
bromsades företaget in av lågkonjunk
turen. Även fusket med rotavdragen, 
som i våras belystes av SVTs program 
Uppdrag granskning, gjorde att många 
som planerat för brunnsborrning och 
värmepumpsinstallation drog öronen 
åt sig. Branschen fick ett skamfilat rykte 
och samtliga drabbades – även de som 
höll sig till reglerna, nämligen att enbart 

till kunden

Sammansvetsat team. Thomas Apelgårdh 
är vd och Åsa Lundström sköter all ad-
ministration. Tillsammans bollar de idéer 
som driver företaget framåt.
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”Energiområdet förändras och 
utvecklas och på det tåget vill vi vara.”

göra avdrag för arbetskostnad och inte 
på material. 
    – Tack och lov har branschorganisa
tioner som Svep och Geotec tagit tag i 
detta och markerat på ett bra och tydligt 
sätt. Förtroendet är tillbaka, säger Tho
mas Apelgårdh.  
    För att ta sig ur svackan tog han i år 
beslutet att trampa på gasen. Verksam
heten breddades, man erbjuder totalen
treprenad, satsar ännu mer på kundvård 
och service. Idag rings kunderna upp 
efter avslutat arbete, vilket är ett bra 
sätt att ta reda på om de är nöjda. Ett 
namnbyte gjordes nyligen i syfte att ge 
en tydligare signal om vad man kan och 
erbjuder: 
    – Det tidigare namnet, TA Brunns
borrning & VVS, kändes för smalt och 
berättar inte om den verksamhet vi 
driver i dag, säger Thomas Apelgårdh.
Brunns och specialborrning hör fort
farande till kärnverksamheten, man 
är därtill experter på installation av 
värmepumpar. Breddningen innebär 
också att Thomas Apelgårdh och hans 
team numera åtar sig alla uppdrag som 
har med vatten och värme att göra. Det 
har bidragit till ett nytt segment i form 
av arbete med stora fastigheter. 

Brunns- och specialborrning hör fortfa-
rande till kärnverksamheten, men nya 
energiområden lockar och företagets 

inriktning har därför breddats.
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FÖRETAGET
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Uppdragen får de ofta via offentliga upp
handlingar – en tidskrävande process 
som kräver certifiering inom en mängd 
områden, ordning på papperen och kun
skap om dimensionering, responsmät
ning och mycket mer. Företaget har fått 
mersmak efter flera lyckade projekt.  

Energiområdet utvecklas
Thomas Apelgårdh berättar entusias
tiskt om ett spännande pilotprojekt som 
bedrivs i anslutning till Rudan center i 
Haninge, söder om Stockholm. Här har 
de installerat värmepumpar och lagt 
kilometervis av slang till ett solfångar
laddat energilager. Projektet använder 
väldigt många solpaneler, vilket gör att 
man kan öka verkningsgraden markant. 
    – Det är en hel vetenskap och otro
ligt intressant att vara delaktig. Vi lär 
oss massor och ser även möjligheter. 
Energiområdet förändras och utvecklas, 
det finns nya idéer och på det tåget vill vi 
vara, säger Thomas Apelgårdh. 
 Det finns fler kunder som strävar efter 
att belasta miljön så lite som möjligt. På 
det japaninspirerade hotellet Yasuragi 
Hasseludden, även det beläget söder om 
Stockholm, installerade TA Energy Sys
tem nyligen en stor avloppsvärmeväxlare 
som återanvänder värmen i de stora 
mängder vatten som används.   
    – Det varma poolvattnet från spa
anläggningen höjer temperaturen på 

borrhålen och ger en bättre återladdning, 
berättar han.

Mer kärlek åt kunden
Privatkunder söker sig också till företa
get, och på senare år har man märkt en 
stor förändring. Åsa Lundström sköter 
all administration som fakturering, 
arbetsordrar och offerter och hon ser att 
dagens kunder är uppkopplade dygnet 
runt. När som helst kan förfrågningar 
dimpa ned i epostlådan, och det gäller 
att fånga upp dem så fort som möjligt.  
    – Tidigare nöjde kunderna sig med en 
eller två offerter, numera tar de in fyra, 
fem eller upp till tio för att kunna jäm
föra och bestämma sig. Generellt sett är 
kunderna även mer pålästa och vet vad 
det ska kosta, säger hon. 
    – För att få ett uppdrag måste vi ge 
kunderna betydligt mer ”kärlek” än förr, 
säger Thomas Apelgårdh. 
    Kärlek à la TA Energy System innebär 
att kunna besvara alla frågor, noggrant 
förklara hur tekniken fungerar och be
räkna vad kunden får ut i ren energi.
    – Många privatkunder tittar bara på 
totalsumman, och därför är det viktigt 
att vi går igenom vad kunden får för pri
set, exempelvis hur djupt vi borrar och 
vilken effekt de kan räkna med. Jämför 
man bara totalsummor blir det som att 
jämföra äpplen med päron, säger Åsa 
Lundström.
    – På det här området är Åsa helt 
suverän, flikar Thomas Apelgårdh in. Vi 

går på kurser för att vara uppdaterade, 
men hon är verkligen påläst och hjälper 
kunderna med alla frågor de har. Själv 
åker jag alltid ut och besöker kunden. 
Det är viktigt att agera snabbt innan 
caset kallnar, säger han. 
    Den största skillnaden efter omstöp
ningen är att företaget erbjuder totalen
treprenad. Sedan dess har en del dörrar 
stängts, men desto fler öppnats. Det vik
tigaste idag är att företaget har kontroll 
över ledtider, de arbeten som utförs och 
tar fullt ansvar om något går snett: 
    – Vi kan inte skylla på någon annan, 
och det är en kvalitetssäkring både för 
oss och för kunden, säger Thomas Apel
gårdh. 

Thomas Apelgårdh
Ålder: 42

Familj: Anna Haag, dressyrryttare och tre 
söner.

Senaste inköpet: En Hardab borrigg. Den 
köptes in för att skona ryggen på vår äldre 
brunnsborrare, men används mest av den 
yngste i gänget som är mycket teknikintres-
serad.

Fritidsintresse: Jag gillar när det går undan 
och kör enduro. På helgerna hjälper jag pojk-
arna att komma till sina idrottsaktiviteter.

Kontraster. Thomas Apelgårdh är van vid 
betydligt tuffare arbetsmiljöer än de som 
råder på släktgården i Knivsta. Han är 
Nordsjöborraen som klev i land.   



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

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        



Tunnelbygget genom 
Hallandsåsen, Akviferlagret 
i Arlanda och lagförslaget 
om vattenskyddsområden i 
miljöbalken. Det är några av 
de ämnen som tas upp på 
Grundvattendagarna i Lund 
i oktober. Konferensen blev 
snabbt fullbokad.
 – Behovet av kunskap kring 
grundvatten ökar i takt med 
exploatering, säger Peter 
Dahlqvist på SGU som är en av 
arrangörerna.

Grundvattendagarna hålls i Lund 
den 1617/10. Det är SGU (Sveri

ges Geologiska Undersökning), Lunds 
Universitet och Länsstyrelsen i Skåne 
som står bakom arrangemanget. Här lyf
ter man olika grundvattenaspekter. Det 
kommer folk från bland annat borrföre

Stort intresse för 
grundvattendagarna

tag, Länsstyrelser, kommuner, Universi
tet, konsultföretag och Jordbruksverket.
 – Det finns en vits i att mötas så här 
och höra vad som händer utanför den 
egna sfären. Här får man också möjlighet 
att knyta intressanta kontakter och jag 
är övertygad om att det kommer att föda 
många framtida projekt och forskning
sidéer, säger Peter Dahlqvist.
Årets arrangemang lockar många. Man 
hade räknat med cirka 100 personer men 
fler anmälde sig och efter att ha bytt lokal 
kommer nu 180 personer. Den nya loka
len, AFborgen i Lundagård, är fullbokad 
och man har tvingats tacka nej till fler 
deltagare.
 – Det är fler än väntat som anmält sig, 
jag tror det är mixen av föredrag som 
lockar, vi har något för alla, säger Peter 
Dahlqvist.
 Det är andra gången som grundvatten
dagarna arrangeras och denna gång är 
programmet betydligt mer omfattande 
än senast. Under två dagar hålls 46 
föredrag och en utställning. Det blir tre 

parallella sessioner och det hela avslu
tas med en workshop om vattenskydd. 
Bland föredragen finns bland annat:
Grundvattenmodellering vid tunnelbyg
get genom Hallandsåsen.
 Bevattningsuttag av grundvatten.
Grundvattenberoende ekosystem.
Akviferlager Arlanda, erfarenheter.
Bekämpningsmedel i grundvatten.
Vägen till en trygg dricksvattenförsörj
ning. 
 Grundvatten i ett förändrat klimat.
Hela programmet finns att läsa på SGUs 
hemsida. Här kommer också föreläsar
nas egna sammanfattningar att läggas ut. 
Eventuellt kompletteras detta i efterhand 
med föreläsarnas powerpointpresenta
tioner. 

Peter Dahlqvist

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

Prova oss nästa gång, det kommer att löna sig!

Brunnsborrarpumpen 

Motor enligt Nema 
standard.

5-års
garanti

Pressure Wave kärl 
Butylmembran av livsmedels-

kvalitet. CE godkänd.

Kampanj
prisKampanj

pris NYHET!
Enkeladapter i rostfritt
stål SS 304

Missat vår senaste
brunnsborrarkampanj?

Kontakta oss
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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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GEOTECS 
MEDLEMSFÖRETAG  75 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

BORRKRONAN AB
STOCKHOLM 
073-9910620

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

TA ENERGY SYSTEM 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 

DALA BRUNNSBORRNING AB
0731-821342
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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.  75 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 
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Fråga: Söker efter tips på vilka 
kriterier som en kravspecifikation ska 
innehålla som underlag för pris, funk
tion och garanti och som en certifierad 
borrare ska förbinda sig till i ett fast 
pris, med syfte att kunden inte ska 
behöva bry sig om borraren inte kan 
uppfylla kraven.
 Detta ska resultera i att kunden slut
betalar först när dricksvattnet uppfyl
ler kravspecifikationen.
 Finns det något sådant dokument 
eller kan någon hjälpa till att upprätta 
ett sådant? 

Svar: Det finns ett dokument som 
heter Normbrunn 07. Detta dokument 

Jag vill ha garanterad 
vattenkvalitet

är framtaget av SGU och andra ansvariga 
myndigheter samt borrarbranschens 
organisationer. Dokumentet hittar du 
bland annat på Geotecs hemsida. Norm
brunn 07 ställer krav på utförandet och 
material samt miljö.
 När det gäller kvalitet på vattnet så är 
det ingen som normalt garanterar detta, 
dock finns det skickliga borrare som 
känner till de mera lokala problemen och 
kan med ledning av detta föreslå alter
nativa lösningar. Om man ställer krav på 
en speciell vattenkvalitet i en offert, så 
måste borraren i så fall lägga på pris för 
reningsfilter med mera för att klara av 
sina åtaganden. 

Borra i den 
grävda brunnen?
Fråga: Har problem med humus, miss
färgat vatten, i min grävda brunn. Har 
kollat lite och det läcker in lite i mellan 
ringarna längre ner, vid sista ringen 
tror jag. Frågan är om jag ska ringa en 
sugbil som suger ut slammet som ligger 
på botten och lägga i singel/makadam? 
Finns det någon cement som man kan 
täta sprickorna med när man suger 
brunnen, som håller bra? Har läst mig 
till att peneplug används men finns det 
att få tag på som privatperson?
 Eller ska man borra ny brunn? Går 
det att borra i den grävda brunnen?
Svar: Läcker vattnet in i brunnen så 
djupt ner så har du sannolikt samma 
vatten som kommer in genom botten på 
brunnen. Att täta skarvarna inifrån en 
brunn fungerar sällan och brukar inte 
vara något hållbart alternativ.
 Vill du inte rena ditt nuvarande vat
ten med ett humusfilter vill jag rekom
mendera dig att borra en ny brunn.
 Man ska aldrig borra i en befintlig 
grävd brunn, men borra gärna alldeles 
bredvid om det går av utrymmesskäl. 

Fråga: Vi köpte ett hus med både 
grävd och ej driftsatt borrad brunn. 
När vi skulle driftsätta den borrade 
brunnen fick vi höra av grannen att det 
sitter fast en pump. Vi har lodat och 
konstaterat att det tar stopp på cirka 
20 meter. Vajern är borta. Kan man 
prova att skicka ner en liten spräng
laddning (stenspräckning) eller gå ner 
med kamera – eller är det bättre att 
kontrollera hur mycket vatten vi kan 
få ut på 15 meter? Tar tacksamt emot 
alla tips på hur vi kan lösa detta. Vi får 

Ska jag skicka ner  
en sprängladdning?

Högtrycksspola först?
Fråga: Jag har ett gammalt djupborrat 
hål som jag tänkte dra igång igen, som 
vattenbrunn. Har köpt en djupvatten
pump och slang. Behöver man göra ren 
botten eller spola rent innan man sän
ker pumpen i drift eller riskerar man att 
få bottensediment som virvlar upp och 
förorenar?
Svar: Det är inte fel om du högtrycks
spolar brunnen före du monterar 
pumpen.
 Genom detta förfarande får du bort 
allt slam och utfällningar, du får dess
utom reda på brunnens totala djup och 
kan därefter montera din pump på rätt 
nivå. Den ska sitta mellan fem och tio 
meter från bottennivån. 

kommunalt VA om fyra år och vill inte 
lägga ännu mer pengar på detta. 

Svar: Kan du få ut så mycket vatten så 
ni klarar er genom att installera en ny 
pump ovanpå den gamla kan det vara det 
bästa alternativet.
 Att spränga är ingen bra lösning då du 
kan få ras ännu högre upp.
 Har du köpt huset med borrad brunn 
utan att de talat om problemen, bör du 
reklamera köpet eller kräva ersättning 
för en ny borrad brunn. 



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:
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Bergsäkra lösningar.

TELEFON: 033 29 11 10 | FAX: 033 29 11 40 | JÄRNVÄGSGATAN 9, 515 61 SVANEHOLM | WWW.PEMTEC.SE

Aquatätsystem för vatten- och energibrunnar

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

Isolerrör för energikollektorer

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

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

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


