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LEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

ARBETSMILJÖ ÄR  
ALLAS ANSVAR
Vi har precis avslutat vår årsstämma. 
En av de viktigaste möten som en förening 
har. Vår framtida verksamhet planeras och 
beslutas och vi som arbetar i administratio-
nen ges mandat att fortsätta. Det är roligt 
att arbeta i en förening med så mycket 
framåtanda och känsla för omgivningens 
kommande krav som Geotec. 

Att medlemmarna har beslutat om ett tufft 
och obligatoriskt utbildningsprogram för 

sig själva är värt att notera. Man vill lyfta fören-
ingen ytterligare och man lägger en stor vikt vid ut-
bildning och mer kunnande. Det tycker jag hedrar 
samtliga medlemmar.

En av de intressanta föreläsningarna som vi hade på 
stämman behandlade lagefterlevnad. Det går rätt 
snabbt att konstatera att man som småföretagare 
har ganska långt till att leva upp till alla krav som 
ställs. Allt från besiktningar på kompressorer till 
kemikaliehantering. Snårigt, ibland omständligt 
men nog så viktigt!
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Geotec som branschorganisation har också dragit 
igång ett projekt som nu håller på att tas i drift. Vi 
har under en längre period sett att branschen släpat 
efter när det gäller arbetsmiljön. Ett av de områden 
som är identifierade handlar om besiktning av 
borriggar. Det verktyg som är centralt i borren-
treprenörens vardag. Maskinenheten som sådan 
är av någon outgrundlig anledning undantagen 
av besiktning, något som branschen vill förändra. 
Efter en grundlig utredning och med provbesikt-
ning av kunnig personal från Inspekta är ett färdigt 
dokument snart klart att ta i bruk. Jag hoppas också 
att andra aktörer inom borrbranschen kan utnyttja 
besiktningsdokumentet, med tanke på vilka snar-
lika maskinenheter vi har.

Arbetet och initiativet med att ta fram besikt-
ningsdokumentet tar jag som kvitto på den vilja 
att förbättra inte bara säkerheten på arbetsplatsen, 
utan även synen på borrbranschen. Vi är en grupp 
entreprenörer som levererar det viktigaste som 
människorna behöver: Vatten, infrastruktur och 
energi. Och det skall vi göra under säkra förhållan-
den för alla inblandade, såväl kunder som borrare!



AKTUELLT
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Geotecs senaste 
medlem: En B80 
från 1986!

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: STIG-ÅKE JÖNSSON/MALMÖ BILD

Den ser allt lite skamfilad ut, 
Atlas Copco B80-riggen, där den 

står på sitt lastbilsflak i höstrusket. Men 
det är inget som bekymrar Kjell An-
dersson, forskningsingenjör vid Lunds 
tekniska högskola. 
– Den är från 1986 och har varit med en 
del, men det är ingen ålder för en borrigg 
och jag kan lova att den är välskött – jag 
har nämligen gjort det själv. Det verkligt 
fina med den är att den är så mångsidig.
 Kjell Andersson är sannolikt Sveriges 
ende borrande universitetslärare och 
han är också en del av den stora satsning 
på utbildning, forskning och kunskaps-
spridning som Geotec gör i och med 
köpet av riggen.
 – Jag kommer att vara med som lärare 
vid riggen, delta i servicemomenten och 
gärna också ha kontakter med tillverkare 
av till exempel kronor och annan borrut-
rustning, säger Kjell som har haft hand 
om riggen sedan den kom till LTH 1986.
 – Vi har haft den till undervisning 

Geotec har köpt en egen borrigg. Det öppnar 
möjligheter inte bara för att ge brunnsborrareleverna 
en mer allsidig utbildning utan även för samarbete med 
leverantörer som vill testa ny utrustning och för att visa 
tjänstemän, beslutsfattare och konsulter vad borrning i 
praktiken handlar om och hur geologin ser ut.
 – Det här är en stor och viktig satsning för Geotec, 
säger vd Johan Barth.
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Mest energi-
effektiva kontoret
Ett nybygge i Borås är för närvarande Sveri-
ges sannolikt mest energieffektiva kontorshus. 
Det drar mindre än en tredjedel av energinormen 
enligt Boverket och bara hälften av vad som 
krävs för att uppfylla Green Building.
 Geoenergi är en del av förklaringen till den 
låga förbrukningen på bara 19 kWh per kvadrat-
meter och år. Två pumpar ger 56 KW med 16 
KW eleffekt vilket också förser huset med varm-
vatten. Nio borrhål ger frikyla under sommaren.
 Utöver geoenergilösningen har huset, byggt 
av RO-gruppen och teknikföretaget Kabona som 
nytt gemensamt huvudkontor, bland annat en 
värmefångande stomme och ett nyutvecklat styr-
system för värme, ventilation och kyla som bland 
annat tar lokala väderprognoser till hjälp för att 
beräkna energibalansen, rapporterar tidningen 
Fastighet & Bostadsrätt. 

Geotecare samar-
betade om största 
energilagret
Vid universitetet i Karlstad har förvaltaren 
Akademiska Hus satsat på vad som sägs vara 
Skandinaviens hittills största geoenergilager. 
Det är ett borrhålslager som ska göra universite-
tet med dess 100 000 kvadratmeter så gott som 
självförsörjande med både värme och kyla och 
sänka energikostnaderna med 70 procent.
Under tre hektiska månader har ett antal av 
Geotecs medlemsföretag genomfört borrningen 
av 201 hål på vardera 240 meter – totalt 
48 000 borrmeter.
 Styrud är huvudentreprenör för uppdraget 
där även Höjdens Brunnsborrning, Sörmlands 
Brunnsborrning och Järvsö Borr varit med. 

Nyanställd 
hos Debe
Debe Pumpar AB 
förstärker sin orga-
nisation med Jan 
Erik Ohlsson, som 
ska jobba med pro-
duktutveckling och 
inköpsfrågor. 

I KORTHET

En Atlas Copco B80 av 
1986 års modell. Geo
tec har köpt in den väl
använda men mycket 
mångsidiga riggen och 
därmed öppnas nya 
möjligheter för utbild
ning, forskning och 
kunskapsspridning.

och till att testa nyheter. Man kan göra 
alla borrmoment med den; rull-, vatten-, 
hammar-, odex-, auger- och kärnborr-
ning.
 – B 80:an var väldigt dyr att ta fram 
en gång i tiden och nu börjar det bli 
ovanligt med så allsidiga riggar, de nya 
är oftast betydligt mer renodlade, berät-
tar Kjell som ser många möjligheter och 
stora behov.
 
Erbjuda samarbeten
– Att använda riggen i Geotecs borrar-
utbildning är en självklarhet, men det är 
positivt för föreningen på flera plan att 
ha en egen rigg. Till exempel kan man 
erbjuda samarbeten med branschens 
leverantörer att testa ny utrustning. Det 
finns ett stort behov av det och idag 
har de svårt att få komma till och testa 
eftersom det är så dyrt att hyra in sig på 
kommersiella riggar.
 Det finns också, framhåller Kjell, fler 
än de närmaste i kretsen av leverantörer 

och blivande borrare som kan få nytta 
av riggen:
 – Jag tänker då på tjänstemän och 
beslutsfattare i kommuner men även 
på konsulter på geotekniksidan. Vi har 
ju alla typer av geologi i Skåne och det 
betyder att vi kan visa upp alla typer av 
både problem och möjligheter. Det finns 
mycket att ta tag i och det är väldigt lite 
gjort – ju mer kunnigt folk det finns på 

Kan du borra i Skåne så kan du borra 
i hela världen. Kjell Andersson är 
forskningsingenjör på Lunds tekniska 
högskola.

såväl geologi- som geoteknik och borrsi-
dan, desto bättre förutsättningar har vi 
att utveckla och ta tillvara de möjligheter 
som finns med geoenergin och grund-
vattnet – och här kan Geotecs egen rigg 
spela en viktig roll. 

”Man kan göra alla 
borrmoment med 
den – en väldigt 
mångsidig rigg.”
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LÅGT GRUNDVATTEN 
ÖKAR PRESSEN 
PÅ BORRARNA

November – och det krävs fortfa-
rande mycket regn i stora delar av 

landet. I västra Götaland och nordöstra 
Svealand har grundvattennivåerna länge 
varit långt under de normala. 
 En rundringning till några av Geotecs 
medlemsföretag i de berörda områdena 
bekräftar bilden – grävda brunnar sinar 
och såväl privatpersoner som lantbru-
kare står på kö för att få nya brunnar 
borrade.
 Jan Berglund är vd på Jannes Brunns-
borrning i småländska Burseryd, utan-
för Gislaved:
 – Jag har varit i branschen i 40 år 
och det senaste halvåret har vi haft fler 

TEXTER: MIA ISING OCH JÖRGEN OLSSON FOTO: JOHAN BARTH

Efter sol kommer regn. Men inte 2013, året med de lägsta 
grundvattennivåerna på mycket länge. För lantbrukarna 
har läget varit extremt svårt på sina håll. Fortfarande går 
telefonerna varma hos brunnsborrarna. 
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LÅGT GRUNDVATTEN 
ÖKAR PRESSEN 
PÅ BORRARNA

uppdrag än någonsin. I år kan det sluta 
på upp mot hundra brunnar. Vi tar till 
helgerna för att klara beläggningen. 
 Jannes Brunnsborrning försöker att 
hjälpa alla som är i behov av ny eller 
djupare brunn. Men han känner ansvar 
att prioritera lantbrukarna, i synnerhet 
när det är djur inblandade.
 – En bondgård använder 10-20 ku-
bikmeter vatten på ett dygn. Utan vatten 
blir läget snabbt allvarligt för den som 
kanske har 600 djur.
 Gamla grunda brunnar gjuts igen och 
nya borras på väl valda ställen.
 – Gårdarna idag är ofta stora, sam-
manslagna enheter som inte alltid är 
tillräckligt rustade. För en del har beho-
vet av fler och bättre utspridda brunnar 
blivit akut.
 Problemet för privatpersoner har visat 
sig mest handla om för grunda brunnar.
– Men de kan ju lite lättare lösa vat-
tenbristen då det handlar om mindre 
mängder.

Tjälen ett hot
Jan Berglund har sin bild av hur den 
pressade situationen uppstått, Bristen på 
vatten i brunnarna började redan ifjol.
 – Problemet byggdes på i våras, genom 
obefintligt med regn. Sedan kom som-
maren med en torka som fortsatt långt in 
på hösten.
 För att hålla grundvattnet på en nor-
mal nivå i det här området – och därmed 
trygga tillgången på vatten – krävs när-
mare 1 000 millimeter regn på ett år.
 – Den tid av året som är kvar krävs 
runt 400 millimeter och det lär det 
knappast komma. Om och när tjälen slår 
till fylls det inte heller på något vatten i 
marken.

Rubenssons Brunnsborrning i Tranås, 
också de i Jönköpings län, bekräftar 
trycket på borrarna. Han räknar med att 
de borrar runt 50 procent fler brunnar i 
år än normalt.

Akuta insatser
– Det här är det ”värsta” jag varit med 
om på 20 år. Brunnarna sinar och vi gör 
många akutjobb, säger Kent Rubensson, 
delägare och ansvarig för vattenbrunnar.
 – Det finns lantbrukare som fått ringa 
räddningstjänsten för att få vatten och 
kunna rädda sina djur.
 Nu har det börjat regna i trakterna, 
men det löser inte allt för kunderna. 
 – Det är ett ytvatten med mycket 
skräp i som fyller på. Och grundvatten-
nivåerna är inte tillräckligt höga. 
 – Inte minst är det grävda och grunda 
brunnar som sinar. När det gäller större 
gårdar borrar vi ofta fyra-fem brunnar 
och kopplar ihop i en lågvattenreservoar. 
De brunnarna bör vara spridda över ett 
större område.

Markant ökning
I norra Östergötland bekräftas bilden av 
Finspångs Brunnsborrning. Jonny Pet-
tersson är vattenansvarig:
 – Vi märker en markant ökning, 
framför allt är det grävda brunnar hos 
privatpersoner som sinar. I fjol höstas 
gjorde vi inga akutjobb alls på vattensi-
dan – i år borrar vi fem, sex och ibland 
uppåt tio vattenbrunnar i veckan och jag 
skulle säga att hälften av dem är akuta.
 För Finspångs Brunnsborrning märks 
vattenbristen framför allt söder och 
väster om hemorten:
 – Just här i Finspång finns vatten. I 
juli fick vi 50-60 millimeter vid två olika 
tillfällen, men så fort vi kommer ut på 
Östgötaslätten eller västerut så är det en 
helt annan situation – där fick de inget 
regn i somras.

Grundvattennivåer

över de normala

under de normala
mycket under de normala

nära de normala

mycket över de normala

Ett av de 300 rör som SGU använder för 
att mäta grundvattennivåerna.

 Jonny Pettersson tror inte att 
årets låga grundvattennivåer är en 
del av en större eller mer långsiktig 
trend.
 – I fjol var det ju en extremt blöt 
sommar och årets vårflod var stor. 
Jag tror snarare det är så att vi har 
klarat oss längre i år än vi skulle 
gjort annars tack vare det.
 
Håll koll på brunnen!
Den stora andelen akututryckningar 
till sinande eller i många fall helt 
torra brunnar får Jonny att fundera 
på vilken koll ägarna egentligen har 
på sin vattentillgång.
 – Det är en bra idé att 
vara observant på sin 
brunn. Då kan man 
vara förutseende 
och beställa borr-
ning i tid, innan 
det helt plötsligt 
inte kommer 
något vatten 

Grundvattennivåer

över de normala

under de normala
mycket under de normala

nära de normala

mycket över de normala

Grundvatten
situationen som 
den såg ut i 
månadsskiftet 
oktober/novem
ber. Då hade 
läget förbättrats 
något jämfört 
med månaderna 
tidigare.
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Norsk pumpeservice a.s er en ledende leverandør av bore-
verktøy, pumper og utstyr til brønn og spesialborere rundt 
om i hele landet. Vi er i vekst og trenger flere ansatte. Vi kan 
tilby et spennende arbeidsmiljø, varierende arbeidsoppga-
ver og en utfordrende arbeidsdag. Vi er i dag 9 ansatte og 
omsatte i 2012 for NOK 70 mill. Våre lokaler ligger på Heia 
industriområde i Fetsund.

Teknisk salg/support
Vi ønsker å styrke vår stab med en person med 
praktisk erfaring fra brønn og spesialboring
Arbeidsoppgaver
• Daglig kontakt med kunder innenfor brønn- og 

spesialboring
• Oppsøkende salgsvirksomhet
• Bearbeide tilbud og tekniske løsninger
• Ta i mot og registrere ordre
Personlige egenskaper
• Ryddig
• Strukturert
• Selvgående og stå på vilje
• Serviceinnstilt
• Utadvendt med kundefokus
Spørsmål om stillingene kan stilles til: 
Arild Fossen/Odne Pihl tlf. 63 88 87 00.
Skriftlig søknad sendes til:
odne.p@norskpumpeservice.no.

Heiasvingen 33 – 1900 Fetsund
norsk pumpeservice a.s

I KORTHET
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ur kranen. Men jag tror att många ser vatten som en själv-
klarhet idag.
 I Värmland upplever Per Lindgren på Höjdens Brunns-
borrning i Karlstad något av ett rekordår.
 – Vi borrar fler vattenbrunnar och har fler förfrågningar 
den här hösten än vad vi gjort på tio-femton år. Normalt är 
ju högsäsongen på våren när man borrar till sommarstugor, 
men nu är det många grävda brunnar som sinar och där 
borrar vi nya, eller trycker de befintliga brunnarna.
 Höjdens Brunnsborrning säljer en ny vattenbrunn om 
dagen, berättar Per Lindgren. Merparten är till privatperso-
ner men även lantbrukare upplever vattenbrist.
 – Jag skulle bedöma att vi har en 25-procentig ökning på 
vattensidan, men det finns säkert andra borrföretag i norra 
Värmland, där det är mer lantligt, som har väsentligt större 
ökningar än så.

Fler faktorer
Per Lindgren bedömer att 2013 är ett extremt år och att vat-
tenbristen till följd av de låga grundvattennivåerna är något 
tillfälligt.
 – Det finns ju fler faktorer än akut vattenbrist som ökar 
borrningen, främst ROT-avdraget och att det sker en gene-
rationsväxling ute i stugorna på landet – yngre familjer med 
andra krav flyttar in.
 – Däremot kan man undra hur det blir om det hinner 
frysa på och blir tjäle innan det kommer ordentligt med 
regn. Hur ska det då ta sig ner? Då kan vi få en riktigt be-
svärlig situation. 

AKTUELLT

LRF: 
Akut läge för 
lantbrukarna
Det akuta behovet av brunnar inom lantbruket 
kom lite som en överraskning, erkänner Anders 
Råsberg, verksamhetsutvecklare på LRF Jönkö-
ping.

– Våra medlemmar har haft ett 
fantastiskt odlingsår. Jag blev 
lite förvånad att den ene efter 
den andre behöver borra nya 
brunnar, säger han i ett samtal 
med Borrsvängen i början av 
november.
Men, tillägger Anders Råsberg: 
 – 50 millimeter regn är inte 
mycket och det är vad vi fått 
de senaste veckorna. Det är 
knappt att det blöter upp mat-
jordslagret.
 – Vi behöver minst 200 – och 
jag tippar på 25 procents chans 

att vi får 100 millimeter i höst. 
 Värst är det för större mjölkproducenter.
 – Här handlar det om timmar, du klarar dig inte utan vat-
ten. Det finns de som fått köra och hämta vatten till sina djur 
i vattendrag. 

Extra brunn en säkerhet
Det är svårt att förutse hur illa en torr period slutar och hans 
råd till medlemmarna är att planera för att brunnar sinar. Att 
ha minst en extra brunn för att klara sig så långt möjligt. Och 
att provpumpa.
 – Bara här i trakten har jag hört om ett 30-tal som nu fått 
borra nya brunnar. Värst är det i sydöstra hörnet av Jönkö-
pings län och vid gränsen mot Halland. 

Stora skillnader på 
borravgifter i Värmland
I Borrsvängen nr 3 i fjol uppmärksammade vi hur Norrtälje kommun 
chockhöjt avgiften för borrtillstånd med 270 procent till 4 680 kronor och 
jämförde med ett antal kommuner i närheten. Nu har P4 Radio Värmland 
kartlagt avgiftsläget i länets 14 kommuner och noterar stora skillnader. 
 I särklass dyrast är Hammarö som tar 4 690 kronor för tillståndet. I 
andra änden utmärker sig Säffle, där anmälan är gratis. Resterande kom-
muner tar antingen strax under eller strax över 1 000 kronor, rapporterades 
det i radioinslaget, där man också intervjuade en privat fastighetsägare i 
Hammarö som vill satsa på geoenergi och ifrågasätter avgiftsnivån:
 – Det gäller ju ett miljövänligt alternativ och då borde det inte vara en 
straffavgift utan en sporre i stället, säger fastighetsägaren Lars.
 Kommunen förklarar avgiftsnivån med att timtaxan är 1 200 kronor och 
att handläggningstiden beräknas vara fyra timmar. Övriga värmlandskom-
muner räknar med en handläggningstid på mellan en och två timmar. 



SGU: 
Lägsta grund-
vattnet sedan 
1976 
Under sommaren och hösten har grundvattenni-
våerna i stora delar av södra och mellersta Sve-
rige varit lägre eller mycket lägre än normalt.

– På många håll ser vi de lägsta ni-
våerna sedan 1976 och längst i söder 
är de till och med de lägsta sedan 
mätningarna började, säger Gustav 
Sundén på SGU.
 Sveriges Geologiska Undersökning, 
SGU, publicerar månatligen en karta 
över grundvattensituationen i Sverige. 
Den baserar sig på mätningar från 
drygt 300 grundvattenrör som finns 
utplacerade i ”glesa kluster” i cirka 70 

områden över hela landet.
 – Men nu under hösten har vi i takt med att situationen 
förvärrats ökat frekvensen i mätningarna och har publicerat 
kartor var 14:e dag, till att börja med november ut, för att 
kunna få och ge en aktuell bild av läget, säger Gustav Sundén.
 Under den senare delen av hösten har nivåerna börjat 
återhämtat sig något. I södra Sverige krävs det dock ännu mer 
nederbörd i form av regn för att nivåerna ska kunna återgå till 
de normala. 
 Enligt Sundén på SGU finns det ingenting som tyder på att 
grundvattennivåerna generellt skulle vara på väg att sjunka. 
Det som skiljer är när på året de högsta respektive lägsta 
nivåerna infaller.
 – En tydlig trend är däremot att grundvattenbildningen 
kommer tidigare på året. Vi har jämfört den senaste 20-årspe-
rioden med de föregående 20 åren och kan se att grundvatten-
nivåerna i samband med snösmältningen  förskjutits mellan 
en halv och en månad, från senare till tidigare delen av april 
för södra och mellersta delarna av landet. 

Världsnaturfonden  
prisar geoenergi

Världsnaturfonden WWF har delat ut utmärkel-
sen Climate Solver till tre innovationer som kraftigt 
kan minska utsläppen av växthusgaser och bidra 
till en omställning till förnybar och hållbar energi. 
En av pristagarna är företaget Eneo Solutions 
tjänst för leverans av energi från geoenergi och 
sol. Affärsmodellen går ut på att företaget står för 
hela investeringen lokalt hos användaren och även 
sköter drift och underhåll, medan kunden betalar 
för den energi som används.

 De två andra prisen gick till en superlätt och krocksäker elbil och till ny 
teknik för utnyttja solceller mer effektivt. 

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 



Nu laNseras Nya WellDrIll – OptImeraD  
för VatteN & eNergIbOrrNINg
– Följer senaste Maskindirektiven 
– Personlig säkerhet
– ny Motor – Mer vridMoMent

AKTUELLT

Han har varit i borrbranschen 
i 30 år, Ulf Robertson som är 

vd för BPS. Men aldrig utmanats av en 
borrplan som den han hade framför sig 
i borrningen i Stockholm. Kunden, som 
är Telia, fanns bland uppdragsgivarna 
sedan tidigare. Men som uppdrag visade 
sig arbetet vara något helt nytt. 
 – Det handlar om borrning i ett 
bergsschakt och vi borrar för kyla enligt 
en väldigt speciell borrplan: 80 stycken 
borrhål, 300 meter djupa, i två rader i 
solfjäderform. 

Extrem precision
– Borrhålen går i det hårdaste berg jag 
varit med om. Skillnaden mellan lut-
ningen i hålen är fyra till sexton grader. 
Riktningen mellan varje borrhål skiljer 
endast fyra grader. Avståndet mellan 
både hål och rader är så litet som 1,5 
meter. Borrhålen följer varandra med 
extremt liten marginal i avstånd. 
 – Det blir inte mer komplicerat än så 
här, menar Ulf Robertson.

Borrning med extrem 
precision

TEXT: MIA ISING 

 BPS kom in i projektet i slutet av som-
maren, i samband med vajersågningen. 
Vid månadsskiftet oktober-november 
var runt 30 hål borrade och i början av 
nästa år ska borrningen vara klar. BPS är 
erfarna precisionsborrare, men såg den 
extrema borrningen som en så stor ut-
maning att det till en början inte ”fanns 
på kartan” att ens räkna på jobbet.
 – Jag kastade helt enkelt förfrågningen 
åt sidan! Tänkte att det här är ett helt 
omöjligt uppdrag.

Egen metod
Men så ändrade han sig, Ulf Robertson. 
 – Om någon skulle klara uppdraget 
var det vi. Vi har utvecklat vår egen 
metod för att klara hål med stora krav på 
precision. 
 Resan mot en metod för att bättre 
klara extrema krav på rakhet och preci-
sion startade redan 2007. 
 – Vi började med att testa om det 
stämde som någon i branschen sa, att 
”om man riktar maskinen mot samma 
håll går avvikelsen åt samma håll”.  Men 
fullt så enkelt är det inte.
 Arbetet fortsatte med utvecklingen 
av det som Ulf Robertson kallar en egen 
metod – omgärdad av visst hemlighets-
makeri. 

80 hål med stora krav på rakhet 
och på en extremt liten yta. Så 
ser precisionsarbetet ut för BPS i 
Tyresö, som i höst tagit sig an en 
utmaning utöver det vanliga.
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Projektet
– Projektet handlar om en kylanläggning för 
en teknikbyggnad. I byggnaden finns en stor 
teleanläggning som kräver enorma mängder 
kyla, säger Ulf Robertson.
 Hittills har anläggningen kylts med 
utomhusluft, så kallad frikyla under den kalla 
årstiden och kompressorbaserad kyla under 
sommaren.  
 Överskottsvärmen från teleanläggningen 
har inte tagits tillvara. När anläggningen är i 
drift under 2014 kommer överskottsvärmen 
från teleanläggningen att försörja en närbe-
lägen skola och där bidra till uppvärmningen. 
Därefter återleds returflödet ner i borrhålen 
för ytterligare avkylning innan det, med en 
temperatur på under 20 grader, åter går till 
kylning av teleanläggningen innan det leds till 
skolan och på så sätt sluter kretsloppet.

BPS
Etablering: Tyresö, startade 1987.
Antal anställda: 15.
Marknad: Främst Storstockholm med 
omnejd.
Inriktning: Energibrunnar, var först i landet 
med kompetens för 300-meters hål.
Bland uppdragen: Brf Ljuskärrsberget, 
Sweco-huset i Stockholm, Stockholms 
universitet.

Några av de 80 hål som med stor 
noggrannhet borrats till Telias nya 
kylanläggning.

Ulf Robertson på BPS. 
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Nu laNseras Nya WellDrIll – OptImeraD  
för VatteN & eNergIbOrrNINg
– Följer senaste Maskindirektiven 
– Personlig säkerhet
– ny Motor – Mer vridMoMent
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MuoviTech är din kompletta och trygga leverantör av produkter för geoenergi.  

www.muovitech.com 

SNÄLLA BARN FÅR HÅRDA PAKET, ÅRET OM. GOTT NYTT ÅR!



ÅRSSTÄMMAN

Geawelltech bjöd in till studie-
besök och Universeum öppnade 

särskilt för Geotecs medlemmar – som 
trivdes som fisken i vattnet bland hajar, 
ormar och fåglar. Huvudnumret under 
den första konferensdagen bar den 
möjligen något provocerande rubriken 
”Följer ditt företag lagen?” David Börjes-
son från Altea, som hjälper ett antal 
Geotecföretag med ISO- och OHSAS-
certifieringar, guidade i den snårskog av 
bestämmelser som omgärdar ett borrfö-
retags verksamheter. Det stod snart klart 
att man knappast behöver ha ont uppsåt 
för att bli lagbrytare.
 – För att arbeta med så pass komplex 
utrustning som ni gör så finns det för-
hållandevis få rättskällor som styr, men 

BORRARE I SITT RÄTTA ELEMENT

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON

Göteborg och det uppskattade Clarion Hotell Post var 
även i år skådeplats för Geotecs årsstämma.
 Frågor kring lag och rätt, besiktning av utrustning 
och nya tekniklösningar väckte engagerade diskussioner 
under konferensen.

det är ändå en hel del att hålla koll på, 
förklarade Börjesson och exemplifierade 
med bland annat de krav på besikt-
ningar, egenkontroller och utbildningar 
som gäller för allt från lyftanordningar, 
truckar, och pallställningar till öppna 
och slutna cisterner samt trycksatta kärl. 
 Därutöver kommer den omfattande 
kemikalielagstiftningen, som innehål-
ler många och detaljerade regler kring 
förvaring och hantering av ett stort antal 
ämnen.
 Borrkaxet blev föremål för diskussion 
eftersom olika kommuner ser olika på 
vad kax egentligen är; fyllnadsmaterial, 
avfall – eller rentav farligt avfall?
 Sammanfattningsvis gav många med-
lemmar uttryck för en osäkerhet kring 

vad som gäller på en del olika områ-
den – till exempel vem som besiktigar 
vad – och idén om en branschanpassad 
lathund föddes.
 
Normbrunn revideras
Göran Risberg, på SGU:s avdelning för 
mark- och grundvatten, är en välkänd 

Årsmötesmiddag på djupet. I Uni
verseums förtrollande akvariemiljö 
dukades det upp buffé för Geotecs 
medlemmar som också fått tillfälle 
att bekanta sig med ormar och andra 
tropiska djur samt leka av sig i experi
mentverkstaden.

Mikael Berglund, borrarprofil och vd för 
Drillcon, berättade om sin passion – att köra 
rally på motorcykel, denna gång i Mongoliet. 
En fartfylld och krävande hobby som på 
punkt efter punkt kopplar till det systema
tiska säkerhetsarbetet och kräver planering, 
kommunikation, utrustning och inte minst rätt 
inställning.
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BORRARE I SITT RÄTTA ELEMENT

Noterat från årsmötet • Det är klart att Geotec får fortsatt förtroende 
från Arbetsförmedlingen att driva Brunns-
borrarutbildningen i ytterligare tre år.

• Geotecs vd Johan Barth är numera tillfällig 
ordförande i SVEP.

• Signhild Gehlin från Svenskt Geoenergicen-
trum rapporterade om de senaste månader-
nas aktiviteter, som bland annat inkluderar 
den lyckade premiären för konferensen 
Geoenergidagen och en kurs för finska 
VVS:are. Framöver väntar, bland mycket an-
nat, arbete med utbildningar som drar igång 
till våren och en inspirationsföreläsning för 
Statens Fastighetsverk som smider planer på 
att installera geoenergi i samtliga svenska 
ambassadbyggnader runtom i världen.

profil i Geotec-sammanhang och en av 
nyckelpersonerna när det gäller Norm-
brunnen, som är på gång att uppdateras 
till Normbrunn 14. Risberg pekade på 
flera positiva effekter av införandet av 
normen, bland annat att foderrör nu 
sätts djupare och att påverkan av köldbä-
rarvätska i princip helt har upphört.
– Det finns en hel del frågor att titta 
närmare på i samband med revide-
ringen: Avstånd mellan brunnar, borr-
ning i förorenade områden, borrning 
i vattenskyddsområden, återfyllning 
och större gemensamhetsanläggningar 
bland annat.
 
Luftiga lokaler
Konferensdagen fortsatte med ett studie-
besök hos leverantören Geawelltech, där 

vd Örjan Haag och hans medarbetare 
med rättmätig stolthet kunde visa upp 
sina nya lokaler i Jonsered. Stort, luftigt, 
välordnat och med en genomtänkt 
utställning av både de egentillverkade 
riggarna som annan utrustning.
Geawelltech anknöt till det högaktuella 
ämnet arbetsmiljö och säkerhet. Urban 
Karlsson, som arbetar med teknikut-

veckling på företaget, berättade om hur 
man tar in säkerhetstänkandet redan på 
ritbordet och metodiskt arbetar för att 
konstruera bort risker.
 Så gick färden vidare till Univer-
seum, Göteborg vetenskaps- och 
upptäcktscenter med tyngdpunkt 
i form av en tropisk miljö i flera vå-
ningar och en rad mer eller mindre 

Ny medlem 3 och 
4: Järvsö Borr är ett 
gammalt företag, 
men ägarna är nya. 
Fr v Göran Hansen 
och Åke Frank tog 
emot standaret av 
ordförande Rolf 
Borrås. Drillex 
AB valdes in som 
Bmedlem men 
närvarade inte vid 
mötet.

Styrelsen som ska 
leda Geotec mot nya 
djärva mål 2014: Fr v 
Rolf Borrås, Johan 
Barth, Martin Åström, 
Björn Jonsson, 
Gunilla Sverkersson, 
Fredrik Alhqvist, David 
Johansson, Charlie 
Isaksson och Jan 
Berglund.

Studiebesök på 
Geawelltech. 

Örjan Haag med 
personal visade 

sina nya fina 
lokaler.

Göran Risberg från SGU väckte 
intresse med en rad frågeställ
ningar inför revideringen av 
Normbrunn från 07 till 14.

Ny medlem 1 och 2: Jonas 
Grundström, Borrkronan, valdes 
in som ny Amedlem tidigare i år. 
T h Carl Ekerling från BrainHeart 
Energy som är nya Bmedlem
mar. De sistnämnda har under 
året köpt BGEbolagen.
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Muovitech 
utsågs till Årets 
leverantör – ett 
populärt val att 
döma av bifallet 
från de försam
lade Geotecarna, 
när pristagarna 
presenterades.

Mässan NordDrill och Svenskt Geoenergicentrum 
är två nya, stora satsningar som Geotec gör. Vad 
tycker du om dem?

Gobis, Anders och Dennis Skånberg
– Vi gillar satsningen på Svenskt Geoenergicentrum och tror 
att Signhild Gehlin kan inspirera många. Det känns angeläget 
att framför allt de med stora fastigheter får upp ögonen för 
geoenergi – vi tror att det är nästa stora marknad.
 – Vi besöker inte 
särskilt många mäss-
sor, men NordDrill 
kommer vi att gå på. 
Det känns som att 
Brunnsborrardagen 
kanske har hållit på lite 
för länge i samma form 
och då kan en satsning 
som NordDrill ge en 
förnyelse. 

Mullsjö, Ulf och Annika Carlsson:
– Vi tror att det arbete centret gör kan bidra till att få ut 
kunskap och intresse för geoenergin i rätt kanaler och det är 
positivt för branschen. Med tanke på hur konkurrenssituatio-
nen med fjärrvärmen är det viktigt att det finns en instans som 
svenskt Geoenergicentrum. Samtidigt är det ett långsiktigt och 
metodiskt arbete så man ska inte förvänta sig att det resulterar i 
fler borrmeter omedelbart, men med tiden.
 – NordDrill har vi förväntningar på. Vi räknar med att det 
ska bli en stor mässa 
som visar upp helheten 
i borrbranschen. Det 
blir ett bra tillfälle 
att ta med killarna på 
firman och är det dess-
utom så att det finns 
en tanke om att vidga 
målgruppen så är det 
en väldigt bra idé. 

Muovitech, Juha Ojala:
– Jag har länge eftersträvat en kraft som kan föra fram tekni-
ken, dels till fastighetssidan, dels till det politiska etablisse-
manget. Centret blir en motkraft till fjärrvärmelobbyn. Vi ska 
inte heller glömma det internationella delen av arbetet – det är 
viktigt att branschen samlar på sig kunskaper och erfarenheter 
från många håll.
 – Om NordDrill vill jag egentligen bara säga: Äntligen! För 
att utveckla det så är det helt rätt med ett bredare koncept som 
visar hela värdekedjan i branschen, på ett nytt sätt, där tidigare 
mässor mest bestått av en utställning och inte så mycket mer. 
På det sättet blir vi mer 
attraktiva för bestäl-
lare. NordDrill blir 
också så stor att den 
kommer att kunna 
locka internationella 
deltagare. 

ÅRSSTÄMMAN

kluriga tekniska utmaningar för de tävlingslystna.
 I den stora akvarieavdelningen – akvarier med 1,5 miljon 
respektive 900 000 liter vatten – avnjöts årsstämmomiddagen 
under tryggt överinseende av gråsej, rockor, torsk och inte 
minst de imponerande rovfiskarna – bland annat en sågfisk 
och en sandtigerhaj.
 
Muovitech prisades
Under den trevliga middagen delades traditionsenligt det åtrå-
värda priset till Årets leverantör ut. Priset gick till Muovitech, 
bland annat med motiveringen att de ”träffsäkert prickar in det 
kunderna vill ha” och ligger i framkant vad gäller hög kvalitet 
och säkerhet från order till leverans”.
 – Muovitech uppskattar priset och ser det som ett erkän-
nande av att vi arbetar på ett korrekt sätt gentemot marknaden. 
Priset är lika mycket tillägnat våra kunder, som vi dagligen 
samarbetar med och som ger oss inspiration att fortsätta ut-
vecklas, sa Juha Ojala, företagets CEO.
 
Teknikdiskussioner
Den andra konferensdagen dominerades av tekniska kom-
mitténs rapport om den senaste händelseutvecklingen, vilken 
ledde till en engagerad diskussion om bland annat besiktning 
av riggar och tryckkärl, om svetsade och mekaniska rörkopp-
lingar och om problemet med brustna borrskaft. 
 Stefan Carlsson från Elmia presenterade nysatsningen 
NordDrill – en branschöverskridande mässa för den nordiska 
borrmarknaden. Mässan går av stapeln mellan 8-9 maj och blir 
den nya mötesplatsen för leverantörer, borrfolk och aktörer 
kopplade till borrningsverksamhet. Dessutom fick norska leve-
rantören Vann & Energiteknik presentera sig och sina riggar, 
liksom Kurt Börjesson på Altea med ledningssystem, Stefan 
Rahlenbeck på Sandvik som nysatsar på borrkronor och Gruse 
som säljer och hyr ut riggar och kompressorer och dessutom 
lanserat ett eget loggsystem. 

Enkäten
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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



I FOKUS: GRUNDVATTENDAGARNA

I oktober hölls Grundvattendagarna, ett arrangemang av Sveriges 
Geologiska Undersökning tillsammans med geologiska institutionen vid 
Lund universitet och Länsstyrelsen i Skåne.
 Det blev två dagar fyllda av föreläsningar, seminarier, workshops och 
diskussioner kring grundvattenfrågor, för att sprida kunskap och starta 
dialog.
 Borrsvängen var på plats och bevakade några av de mest intressanta 
seminarierna.
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En metod för att datera grund-
vatten genom spårämnen från 
svunna tiders kärnvapenprov-
sprängningar är på väg att eta-
bleras i Sverige. Sandviken har 
genom ”egentillverkning” av 
grundvatten kraftigt förbättrat 
kvaliteten på sitt dricksvatten. 
Och i Uppsala ser man med stor 
misstänksamhet på energiborr-
ning i åsen som förser kommu-
nen med vatten.

Det var några av huvuddragen 
i seminariet om dricksvatten 

under grundvattendagarna i Lund.
 Maria Åkesson på Lunds universitet 
forskar – under handledning av vår 
profil i förra numret av Borrsvängen, 
Charlotte Sparrenbom – om metoder för 
att datera grundvatten ur ett riskper-
spektiv.
 Dateringen sker genom att följa halter-
na av ett litet antal spårämnen, framför 
allt tritium och svavelhexaflourid och 
genom ämnenas sönderfallstid komma 
fram till när infiltrationen skedde.
 – Kopplingen mellan det vi ser i 
grundvattnet och det som skett på ytan 
sedan början av 1950-talet, framför allt i 
form av utsläpp av olika föroreningar, är 
tydlig, berättade Maria Åkesson.
 Särskilt användbar när grundvatten 
ska dateras är den radioaktiva isotopen 
Tritium, som släpptes ut i stora mängder 

Kärnvapen daterar 
grundvatten

i atmosfären i samband med prov-
sprängningar av atombomber på 1950- 
och 60-talen.
 – Vi provtar vattnet, mäter mängden 
tritium och kan genom halveringstiden 
räkna oss tillbaka till ett infiltrationsår, 
sa Maria Åkesson som också förklarade 
att även om principen för dateringen är 
enkel, så är verkligheten ute i marken 
betydligt mer komplicerad:
 – Vattnet kommer ju till brunnen från 
många olika håll och från olika infiltra-
tionstillfällen, så det vi får fram är ju en 
medelålder.

Bättre med infiltration
Från Vatten- & miljöbyrån i Sandvi-
ken kom Anna Mäki och berättade om 
Sandvikens långsiktiga arbete för att 
förbättra sin dricksvattenkvalitet. Det 
har traditionellt helt och hållet kommit 
från ytvatten ur sjön Öjaren, men genom 
infiltration av vatten från ett av Öjarens 
tilloppsflöden kan man nu blanda in 25 
procent grundvatten.
 – Både smaken och färgen har blivit 
betydligt bättre, halterna av järn har 
minskat och en annan vinst är att vi får 
märkbart lägre temperatur på somma-
ren. Nu arbetar vi successivt på att öka 
mängden vatten vi infiltrerar och målet 
är att dricksvattnet i framtiden helt 
ska komma från grundvatten, sa Anna 
Mäki.

Uppsala bygger ut
Uppsala Vatten representerades på 
Grundvattendagarna av VA-chefen Ber-

til Lustig som berättade om kommunens 
planering för expansion av dricksvatten-
produktionen – men också om problem 
och motgångar.
 Man tar årligen ut 20 miljoner m3 
vatten ur den vattenrika Uppsalaåsen. 
Det räcker till dricksvatten för 200 000 
personer, men planer finns på utbyggnad 
för en framtid där Uppsala har 300 000 
invånare. Liksom i Sandviken kommer 
man delvis att använda sig av konstgjord 
infiltration, dels från Fyrisån, dels från 
sjön Tännaren.
 Åsen är Uppsalas – och stora delar av 
hela Upplands – stora framtidsgaranti 
för grundvatten och man är noga med 
skyddet av den. För närvarande pågår 
utredning av orsaken till de förhöjda 
halter av PFAA (perfluorerade alkyl-
syror) som upptäcktes i dricksvattnet 
härom året.

Skeptisk till energiborrning
 – Vi vet inte var källan eller källorna 
till föroreningen finns men vi undersö-
ker saken och håller koll på halterna. Vi 
är också väldigt vaksamma på alla typer 
av arbeten och byggnationer som ska 
göras på åsen, sa Bertil Lustig som något 
oväntat pekade ut bland annat energi-
borrning som en riskfaktor.
 – Jag menar att det finns outredda 
risker med energibrunnarna. Kanske är 
den enskilda brunnen inget hot, men det 
är väldigt många som vill använda åsen i 
olika syften.
 På Borrsvängens fråga om han 
närmare kunde precisera de specifika 
miljöriskerna med geoenergi svarade 
Bertil Lustig:
 – De kan läcka och de kan påverka 
strömningsförhållandena i åsen. Vi tän-
ker väldigt långsiktigt, men det gör nog 
inte energibrunnsföretagen. 

Grundvattendagarna arrangerades av 
SGU, Lunds universitet och Länsstyrel
sen i Skåne.



Deras ingång var att begreppet 
hållbar många gånger används 
utan att veta vad som egentligen 

avses. När framtidens dricksvattensför-
sörjning planeras så är många olika delar 
som påverkar, så som lagar, attityder och 
teknik. Ofta finns även hållbarhet som 
en egen del. 
 – Men vad vi skulle vilja är att hållbar-
hetsaspekten inte ses som en separat del, 

Hållbara vattentäkter 
– ur flera aspekter
Vad är egentligen en hållbar vat-
tentäkt? Den frågan ställde Tove 
Karnstedt och Malin Magnusson, 
båda från Sweco, på ett välbe-
sökt seminarium i Universitets-
huset i Lund under Grundvatten-
dagarna.

utan som en del av helheten, sa Malin 
Magnusson, som till vardags arbetar på 
Sweco i Malmö.
 – När vi försöker definiera hållbarhet 
så ser vi att det finns en ekologisk, en 
ekonomisk och en social hållbarhet. Den 
ekonomiska och ekologiska hållbarheten 
kan vi oftast räkna ut, men det är svårare 
med den sociala hållbarheten, menade 
hon.
 Tove Karnstedt från Sweco i Göteborg 
fortsatte med att ta upp att hållbarhet 
finns på olika nivåer: global, lokal och 
även på systemnivå. 
 – Den sistnämnda glöms ofta bort. Vi 
har svårt att se vad vi själva kan göra i 
det lilla. 
 Ett sätt att komma åt det är att lyfta 
fram enskilda fall och visa hur arbetet 

TEXT: ÅSA OHLSSON 

I FOKUS: GRUNDVATTENDAGARNA

för att hitta hållbara lösningar kan se 
ut. Det kan till exempel vara jämförelser 
av olika alternativ, som då synliggör 
skillnaderna, så att det blir lättare att 
fatta beslut. 

Kvalitet kontra acceptans
Under seminariet presenterade de båda 
en sådan jämförelse mellan alternativ – 
en tillämpning från Bollebygd i Väster-
götland med två olika potentiella lägen 
för en framtida vattentäkt. I jämförelsen 
studerades de två olika lägenas påverkan 
på lång sikt när det gällde till exempel 
vattentillgång, acceptans, minsta möjliga 
påverkan på samhället, vilka utveck-
lingsmöjligheter det finns om samhället 
växer och så vidare. 
 Det var viktigt att lyfta fram andra 
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saker än just ekonomi. Vattenkvaliteten 
var kanske bättre i det ena alternativet, 
men invånarnas acceptans högre i det 
andra. Beroende på viktning av olika 
faktorer gick det att få fram den mest 
hållbara lösningen.

Vattenreserver krävs
Senare samma eftermiddag pratade dok-
toranden Robert Earon från KTH under 
rubriken ”Groundwater supply in coastal 
terrains: Development of new methodo-
logies”. Han konstaterade att varje år har 
Sverige tillräckligt mycket vatten. 
 – Vi har dock problem med det tem-
porärt, till exempel har vi liten påfyll-
ning av grundvattnet under sommaren. 
Ökade temperaturer gör att vi måste 
ha en större reserv. Men vi har inte så 

mycket kapacitet att lagra vatten. 
 Han påpekade att det är stor skillnad 
på hur mycket vatten man lagra i olika 
geologier. Det blir också mer komplicerat 
av att åretrunt-boende vid kusten blir allt 
vanligare, vilket i sin tur gör att kraven 
på vattenförsörjning ökar. Därför är det 
nödvändigt att hitta ett nytt sätt att mäta 
på, ett sätt som tar hänsyn till detta, så att 
lokala vattenreserver kan identifieras. 

Ny mätmetod
Robert Earon presenterade hur man tagit 
fram ett nytt sätt att beräkna ett värde 
GRP – groundwater resource potential – 
ett multivariabelt verktyg som tar hänsyn 
till flera av de faktorer, bland annat 
sprickbildning och berggrundens porösa 
förmåga, som grundvattenflödet och 

tillgängligheten. Detta för att beräkna 
statistisk kapacitet för lagring. Verktyget 
använder bland annat data från SGU:s 
källarkiv.

Kompletterande bitar
Ordförande Lena Maxe från SGU sam-
manfattade att åhörarna hade fått olika 
bitar av vattenförsörjning som komplet-
terade varandra. De övriga talarna var 
Margareta Lundin-Unger från Havs- och 
vattenmyndigheten, som presenterade 
ett förslag till vägledning för kommunal 
VA-planering, Patrik Lissel från WSP 
tog upp hur vattenförsörjningen kunde 
bli tryggare genom mellankommunalt 
samarbete och Jakob Nisell från SGU 
talade om ickemonetär värdering av 
grundvattenresurser. 

Effektivt vatten- 
skydd kräver dialog
Eftermiddagspasset under den 
andra och avslutande av Grund-
vattendagarna bestod av en 
workshop kring vattenskydd, 
med efterföljande paneldiskus-
sion.

Värt att notera är att entreprenadarbe-
ten som borrning inte tycks vara överst 
på dagordningen när det gäller vat-
tenskyddsområden. Av resonemangen 
och frågorna att döma är det snarare 
bekämpningsmedel från jordbruk och 
utsläpp från verksamheter som är i 
fokus.
 Clas Magnusson, avgående utre-

dare på Havs- och vattenmyndighetens 
tillsynsenhet, talade om de många olika 
aspekterna när man arbetar med vat-
tenskydd och om behovet av att nå ut 
med kunskap utanför kretsen av ”redan 
frälsta”.
 – Kedjan i samhällets vattenanvänd-
ning är lång och inte minst så är många 
olika myndigheter inblandade. Det är 
en hel del på gång inom vattenskyddet, 
bland krav på inrättande av vatten-
skyddsområde för de kommunala vat-
tentäkter som är i bruk.
 Magnussons efterträdare på myn-
digheten, Susanna Hogdin, talade om 
framgångsfaktorer och utmaningar 
inom vattenskyddsarbete. Tydliga 

spelregler och kontinuitet framhölls som 
självklarheter.
 – Men den viktigaste framgångsfak-
torn är att man för en dialog. Samti-
digt kan det vara det svåraste, menade 
Hogdin.

Utmaningar
Bland utmaningarna lyfte hon två 
exempel – Lokaåsen i Skaraborg, 
som har ett stort skyddsvärde och 

Exempel på tillämpning
I Bollebygd har Sweco utrett två olika 
placeringar av vattentäkter och vägt in 
många olika olika aspekter – inte bara 
ekonomiska.

B

A

Clas Magnusson på Havs och vattenmyn
digheten talade om vattenskydd.

TEXT: JÖRGEN OLSSON
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Modellering sparade tid 
och pengar i Hallandsås

även bedöms som nationellt intressant 
ur ett vattenförsörjningsperspektiv.
 – Ska hela formationen skyddas och 
vem ska göra det i så fall? Vi har ingen 
möjlighet att peka ut riksintressanta om-
råden, här saknar vi verktyg, sa Susanna 
Hogdin.
 Ett annat exempel är en stor vat-
tentäkt i Vårgårda kommun som har 
nitratpåverkan från det omgivande och 
mycket intensiva jordbruket. 
 – Här har kommunen ett stort ansvar, 
men det har lantbruket också. Markens 
minnesbild är lång när det gäller förore-
ningar och vi kan inte vara säkra på att 
åtgärder vi beslutar om idag ger effekt 
under överskådlig tid.

Krav på utbildning
Lena Blad, utrednings- och projektchef 
på Gästrike vatten som förser kom-
munerna Gävle, Hofors, Ockelbo och 
Älvkarleby med vatten, påpekade att 
det är plansidan som oftast är de mest 
drivande när det gäller att ställa krav på 
vattenskydd. 
 – Hos oss har vi som krav att alla som 
utför entreprenadarbeten inom vatten-
skyddsområden eller i tillrinningszoner 
går en utbildning, som de bekostar 
själva. Utfallet har blivit mycket positivt.
Lena Blad pekade också på problemati-
ken som uppstår när vattenskyddsfrågor 
kommer in för sent i processerna:
 – Ett aktuellt exempel hos oss är ett 
sjukhusbygge, där man nu måste lägga 
500 miljoner kronor på undersökningar, 
för att det finns ”en liten brunn eller två” 
på området. Det är stora pengar i onö-
dan, när vi i ett mycket tidigare skede 
kunde talat om vilka byggmetoder som 
krävs för att man ska få bygglov. 

tre månader före tidplanen som sattes 
2005, konstaterade han stolt i sitt inled-
ningsanförande under Grundvattenda-
garna i Lund.
Han har tidigare arbetat med flera stora 
infrastrukturprojekt såsom Öresunds-
förbindelsen till Danmark och Citytun-
neln i Malmö. Teknikutveckling sedan 
1990-talet och smarta beräkningsmodel-
ler är anledningar till att borrningen 
genom Hallandsåsen till slut lyckades 
– utan större påverkan på miljön. Bland 
annat lyckades Projektledningen för 
Hallandsåstunneln i Miljödomstolen 
visa att det snarare skulle bli mindre 
påverkan med högre vattentryck. Denna 
paradox lyckades dem bevisa genom 
modellering med ett avancerat simule-
ringsprogram. 

Mer effektivt
– Det ursprungliga tillståndet från 1992 
för 33 liter per sekund låg kvar, men i 
vissa sprickor kan det bli ett flöde på 
400 l/s.  Det har varit svårt att hantera 
och med svåra konsekvenser som följd, 
berättar han.
 Genom modelleringen visade de dock 
att det lönar sig att tillåta ett högre flöde 
om 150 l/s istället för tillståndets 100 l/s. 
Det större vattenflödet gör att borrverk-

Utmaningar vid borrningen av 
tågtunneln genom Hallandsåsen 
var ämnet för Grundvattenda-
garnas första föredrag. 
Jan Hartlén, teknikchef på Tra-
fikverket och docent i geoteknik 
har varit delaktig i flera av de 
metoder som gjort att borrpro-
jektet till slut gick i lås – tre 
månader före beräknad tid.

Om två år beräknas de första tågen 
kunna rulla genom Hallandsåstun-
neln, ett av Sveriges mest upp-
märksammade och omskrivna 
infrastrukturprojekt. Att borra 
genom ett berg med stor mekanisk 
variation, många sprickor och 
stora mängder grundvatten under 
högt tryck har varit svårare än vad 
de flesta hade räknat med när tun-

neln började planeras så tidigt som 
1975. Under flera år stoppades bygget 

helt på grund av den betydande 
negativa påverkan som bygget 

hade på miljön.
 Jan Hartlén blev involve-
rad som teknisk expert när 
projektet startade igen.

 – Nu är det färdigborrat, 
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Specialbyggda borrverktyget Åsa 
vid genombrottet i Hallandsås.



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:

Modellering sparade tid 
och pengar i Hallandsås

tyget kunde användas mer effektivt. 
Vilket i sin tur sparade stora pengar, tid 
och minskade miljöriskerna. 45 procent 
fortare borrning ledde till 42 procent 
mindre bortföring av grundvatten.

Lyckad frysning av berget
– Modellering är ett bra verktyg för att 
värdera miljöpåverkan, även om det är 
svårt att använda vid starkt kuperad ter-
räng, sammanfattade Jan Hartlén.
Även så kallad injektering, det vill säga 
att sprickor fylls med tätande material 
som cement, har varit viktigt för att 
kunna genomföra borrningen. Innan 
projektet stoppades 1998 användes 
material vid injekteringen, som dock 
visade sig vara förödande med allvarliga 
miljöskador som följd. En ny metod med 
frysning i delar av tunneln har samtidigt 

varit mycket lyckosamt. Initiativrike-
domen i projektet kom bland annat av 
incitament som gavs till entreprenörer. 
Vid borrning i tvärtunnlar ställdes kra-
vet på att minimera vattenflödet till max 
fem liter i sekunden för att få kontrakt 
för mer än en tunnel. 
 – Detta gjorde att det jobbades extra 
hårt med de delarna och flödet kom ner 
till bara tre liter, förklarade Jan Hartlén.

Specialbyggt borrverktyg
Han berättar vidare att uppåt 500 perso-
ner arbetade i tunneln för att borrningen 
i det ömsom porösa, ömsom hårda 
berget skulle lyckas. Själva borrverkty-
get är specialbyggd för projektet. 3 200 
ton tung, 240 meter lång och tio meter i 
diameter.
 Totalt beräknas tunnelbygget kosta 
605 438 kronor metern, vilket Jan Hart-
lén anser inte är överdrivet dyrt jämfört 
med andra komplicerade tunnelbyggen i 
Europa. Tunneln i Engelska kanalen kos-
tade till exempel det dubbla per meter.
Men är kostnaden verkligen värd de 
fem minuters tågtid mellan Malmö och 
Göteborg som sparas in? frågade en man 
i publiken.
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Jan Hartlén är teknikchef på Trafikverket och 
docent i geoteknik.

 – Det är inte tidsenligt att ha en 
infrastruktur i ett modernt samhälle där 
tåg ska kränga runt en ås. Ingen kedja är 
starkare än sin svagaste länk, konstate-
rade Trafikverkets teknikchef. 
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Mitt i Oslos city på Fred Olsens 
gate har bransch- och arbetsgi-

varorganisationen Maskinentreprenø-
renes Forbund, MEF, sitt huvudkontor. 
Här arbetar Einar Østhassel sedan snart 
20 år tillbaka som sektionschef på avdel-
ningen Resurs och miljö, som i sin tur 
består av fackavdelningarna brunns- och 
specialborrning, avfall och återvinning 
samt skog. 
 MEF representerar cirka 1 970 små,   
medelstora och stora företag och i hans 
tjänst ingår en hel del uppsökande verk-
samhet, vilket bidrar till att han ofta är 
på resande fot.
 Om han fick önska sig något skulle 
dygnets timmar vara betydligt fler, inte 
minst för familjens skull. Men det kan 
vara svårt att få ihop ekvationen om 
man som han lever efter mottot ”allt eller 
inget”, eller som den norske författaren 
och dramatikern Henrik Ibsen mer för-
finat uttryckte det hela: Det du gjør skal 
du gjøre fullt og helt – og ikke stykkevis 
og delt.

UTSTRÄCKTA 

Oljeindustrin gör att Norge står för en specifik 
kompetens inom borrning. Trots detta är 
intresset och engagemanget för övriga länders 
branschkunskap stort. Einar Østhassel är en av de 
drivande eldsjälarna i det nordiska samarbetet.

Norge ger allt
Norge som land tycks ha samma inställ-
ning och energi som Einar Østhassel 
– här körs på för fullt. Naturtillgångarna 
i Norge är enorma. Vattenkraften står 
för 99 procent av landets elproduktion, 
gasen och i synnerhet oljan ger landet 
höga inkomster. 
 Norge står fortfarande utanför EU 
och klarar sig utmärkt på egen hand, 
är därtill attraktivt som turistland och 
lockande som arbetsgivare för tiotusen-
tals svenskar. 
 Men det är inte bara svenskar som 
flyttar västerut. Prognoser visar att 
Norges invånarantal kommer att öka 
betydligt inom en överskådlig framtid.
 – En växande befolkning är i behov 
av mer vatten och värme, vilket i sin tur 
innebär att den norska borrbranschens 
framtid ser stabil ut, siar Einar Østhas-
sel.
 Vårt grannland i väst är också känt 
för sina diplomatiska framgångar och 
man vill gärna ha goda relationer med 

sina nordiska vänner, bland annat för att 
utbyta kunskaper och erfarenheter. 
Einar Østhassel är inget undantag. 
Utöver sitt ordinarie arbete är han 
generalsekreterare i Nordisk Brønnbo-
rerforeningers Forbund, NBF. Under 
årens lopp har utvecklingen i den norska 
borrbranschen både förändrats och 
förbättrats.
 – Även om brunnsborrning inte är 
någon exakt vetenskap har professio-
nalismen de senaste tio till femton åren 
ökat betydligt i hela värdekedjan, det 
vill säga från borrhål till färdiglevererad 
brunn. Dagens brunnsborrare arbetar 
inte längre på ackord, utan befinner sig i 
en kunskapsbransch, säger han.

Höga krav genomsyrar branschen
Utvecklingen har drivits framåt bland 
annat av nya direktiv, skärpta normer 
och regler kring grundvattnet, både som 
källa till vattenförsörjning och som en-
ergikälla. De tekniska bestämmelserna 
kring grundvattenbrunnar har också 
vässats till.
 – I dag förväntar man sig att borr-
entre prenören har stor kunskap om 
vatten och hydrogeologi och att allt 
utfört arbete dokumenteras från bör-

ÖVER NORDENS GRÄNSER

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH FOTO: RUNAR F DALER
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jan till slut. En annan viktig del i utveck-
lingen är den tuffa konkurrensen. Den är 
en utmaning, men motiverar samtidigt 
både entreprenörer och leverantörer till 
”best practice”, säger han. 
 De höga kraven på ”know-how” är ett 
gemensamt drag för hela den nordiska 
borrbranschen, menar Einar Østhassel, 
och inom specifikt ett område sticker 
Sverige ut: 
 – Den mesta kunskapen kring energi-
brunnar, det vill säga utformning, kol-
lektorer, öppna hål utan fyllnadsmassa, 
termisk responstest etcetera baseras på 
svenskt kunnande, säger han.
 Geoenergins möjligheter i landet 
studeras sedan 2009 vid Norwegian 
Center for Geothermal Energy Research, 
CGER. Enligt Norges Geotekniske 
Institutt, NGI, rymmer den norska 
berggrunden mer energi än de totala 
olje- och gasreserverna utanför den 
norska kusten. Trots detta har geoenergi 
utnyttjats relativt blygsamt, men allt fler 
geoenergianläggningar med kyla och 
värme installeras nu, i synnerhet i stora, 
kommersiella fastigheter.
 Internationellt sett ligger Norge bra 
till inom geoenergiområdet och har, en-
ligt NGI, för tillfället en tredjeplacering 
efter Sverige och Island, när det gäller 

installerad kapacitet i förhållande till 
folkmängd.
 Men om man utgår från grundvatten, 
antalet entreprenörer och branschens 
omsättning är Sverige fortfarande ”store-
bror” på området: 
 – Det beror på att Sverige i många år 
har fört en mer nyanserad energipolitik, 
man har investerat i infrastruktur och 
användarvänliga system, där ROT-
avdraget är ett bra exempel. Hos oss förs 
diskussionerna kring en ROT-modell 
fortfarande på politisk nivå, säger Einar 
Østhassel.

Det nordiska samarbetet
Som generalsekreterare i Nordisk 
Brønnborerforeningers Forbund, NFB, 
har Einar Østhassel genom åren fått 
möjlighet att både besöka och ta emot 
deltagare från de nordiska länderna för 
att bland annat dryfta frågor som utbild-
ning, rekrytering, marknadsföring och 
nya regler. Han beskriver stämningen 
som informell och tycker att samman-
komsterna är viktiga eftersom man 
delar värdefull information om vad som 
rör sig på respektive lands agenda. Det 
nordiska samarbetet kring forskning och 
utveckling är viktigt för att branschen 
ska vara fortsatt dynamisk. 

Vem är…
Namn: Einar Østhassel.
Ålder: 53. 
Bor: Sandefjord.
Familj: Hustru och två döttrar, som båda 
studerar utomlands.

 – Det är särskilt viktigt när man som 
vi vill lyfta fram borrindustrin och 
främja en gemensam nordisk utveckling, 
säger Einar Østhassel. 
 Geotecs initiativ att arrangera mäss-
san NordDrill nästa år ser han som ett 
positivt inslag. 
 – Det finns ett absolut behov av en 
nordisk specialmässa för borrindustrin 
som därtill omfattar värdekedjan med 
hela dess tyngd. Vi vet också att eu-
ropeiska leverantörer ser Norden som 
en spännande marknad. Satsningen är 
därför väldigt bra.
 Einar Østhassel brinner för allt som 
gynnar och utvecklar branschen, för 
människorna som arbetar i den. Det 
märks tydligt när han får den avslutande 
frågan om vad som inspirerar honom 
mest i sin gärning:
 – Det är när branschen lyckas i sina 
intentioner och uppnår det bästa för 
entreprenören och de anställda. 

 

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

Nytt

NYHET
Lätt installerade
samlingsskåp i

rostfritt.
Nu lägre pris.
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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

3060 CR 3062CR

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

Elhydraulik, borrfunktioner med radio ●

Evakuering av borrluft till kaxpotta, automatiskt ●

Djupmätning samt Borrsjunkhastighet ●

Plats för inbyggd slipmaskin ●

3060 CR 3062CR

Direkthydraulik ●

Evakuering av borrluft till kaxpotta manuellt ■

3060 CR 3062CR

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

Stödben innbyggda i motorutrymme ● ●

Unikt tvånyckelsystem för knäckning av borrör ■ ●

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 3B motor – Uppfyller nya miljökraven ● ●

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 ● ●

Serviceintervall med färdiga servicesatser ● ●

Serviceoptimerad ● ●

CE märkt / uppfyller nya maskindirektiven ● ●

■		Option  ●		Standard

NYA WELLDRILL 3060 & 3062 CR 
SAMT SKILLNADERNA MELLAN DEM
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OMVÄRLDEN

Den hydrogeologiska regionen i Caprivi 
Strip (figur 1) omfattar det namibiska 
territoriet öster om Okavango River.  
 Området kännetecknas av relativt 
homogena geologiska förhållanden på 
ytan, tät vegetation och har den högsta 
nederbörden i landet. 

Figur 1 Caprivi Basin

Grundvattnet finns främst i den geo-
logiska formation som kallas Kalahari 
Sequence, en porös akvifer som indi-
keras i blå nyanser på huvudkartan 
(se Borrsvängen nr 3). Akviferen ger 
normalt mellan 1-20 m3/h och vatten-
kvaliteten är mycket varierande i hela 
regionen. Grundvatten av bra kvalitet 
kan man normalt hitta mellan 5-20 km 
från floderna som infiltrerar och laddar 
akviferen, men kvaliteten försämras ofta 
snabbt med ökat avstånd.

Okavango – Epukiro-bassängen
Området kännetecknas av ett stort 
planområde i nordöstra Namibia. Större 
delen av området dräneras av Okavango-
floden (Figur 2 ).
 Okavango–Epukiro-bassängen 
gränsar till den betydligt större Kalahari 
bassängen, som sträcker sig långt över 
den namibiska gränsen. Berggrunden i 
den enorma sandfyllda bassängen inklu-
derar hällar av kalksten och kvartsit och 

Namibia 
del ll

den underliggande berggrunden består 
av marmor, glimmerskiffer, kvartsit och 
amfibolit. Diabasgångar förekommer 
men hällar är sällsynta.
 Grundvattnet i området finns före-
trädelsevis i sprickakviferer och finns 
framförallt i nordöst. Brunnar i området 
ger sällan mer än 1 m3/h.
 Cirka 25 mil söder om Okavango 
finns en långsträckt akvifer i den s. k.  
Eisengraben. Den ligger på gränsen 
mellan Botswana och Namibia och är 
18-40 km bred och cirka 90 km lång och 
beräknas innehålla minst 1 600 Mm3. 

Cuvelai – Etosha-bassängen
I norra Namibia ligger Cuvelai – Etosha 
grundvattenområde som infiltreras av 
Cuvelai floden (Figur 3).

ytvatten strömmar långsamt och kan 
infiltrera. Landytan sluttar mot Etoscha 
Pan, vilket gör att grundvattnet ström-
mar i den riktningen.
 Stora delar av det åtkomliga grund-
vattnet är av salt karaktär, men runt 
Oshivelo och i området för Etoscha 
Game Reserve finns talrika artesiska 
utströmningsområden.

Otavi Mountain Land
Regionen runt Otavi Mountain Land 
(figur 4) domineras av dolomiter och 
den högsta punkten är 2 090 meter över 
havet. 

Figur 4 Otavi Mountain Land

I ett område med övergivna gruvor utgör 
gruvgångarna en stor tillgång för att 
fylla på grundvattenmagasinen när det 
finns vatten i floderna under de årliga 
flödena.
 Berggrunden producerar sällen mer 
än 1-5 m3/h men utgör ändå en viktig 
akvifer i området.
 Den genomsnittliga nederbörden i det 
här området är cirka 540 mm/år som i 
kombination med bra jordmån ligger 
till grunden för det utbredda jordbruket 
som finns. Området är förklarat som 
Kontrollerat Grundvattenområde av 
myndigheterna och anses vara av natio-
nell betydelse.

Norra Namib och Kaokoveld-  
bassängen
Området består av dolomitiska bergsryg-
gar i nordöst som gränsar mot Cuvelai-

Floden som sträcker sig över gränsen 
mot Angola har återkommande och 
årliga flöden, men endast i Angola. I  
Namibia flyter vattnet i floden endast 
under regnperioden.
 Flodkanalerna är grunda och sam-
mankopplade med små pölar där 

Figur 3 Cuvelai–Etoshabassängen

Granitområden med klotvitt
ring i Norra Namiböknen och 
Kaokoveld.

I denna den andra delen av 
artikelserien om Namibia 
presenterar vi landets olika 
hydrogeologiska zoner, kall-
lade grundvattenbassänger, lite 
närmare.

TEXT: GREG CHRISTELLIS, HYDROGEOLOG

ÖVERSÄTTNING: JOHAN BARTH, HYDROGEOLOG

 FOTO: JOHAN BARTH

Figur 2 Okavango–
Epukirobassängen
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Norra Namib och 
Kaokoveld  
bassängen

bassängen. I söder gränsar det mot 
Ugabfloden och Brandbergbergen.
 Den genomsnittliga nedebördsmäng-
den varierar från cirka 50 mm/år i väster 
till 300 mm/i öster. Stora områden täcks 
av kristallina urbergarter och karbonater 
(figur 5).

Regionen präglas av generellt låg grund-
vattenbildning och låga uttagsmöjlighe-
ter, men kartsvittring i karbonatbergar-
terna kan komma att öka möjligheterna 
med tiden.
 Grundvattnet i Namib och Kaokoveld 
bassängen utnyttjas av många både via 
borrhål men också grävda brunnar och 
anses vara en viktig grundvattenkälla.  
 Fortsättning och avslutning i nästa 
nummer. 

Den hydrogeologiska 
regionindelningen.
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BAFFIN DERRICK
Temp rating -100oC. Den absolut varmaste skyddssko som finns.            

Sula
Syra & oljersistent nitrilgummisula för bästa grepp på snö och 
is vid extrem kyla.Testad för 50.000 flex vid -50oC. 
Lättvikts Gel-Flex mittsula för bästa komfort.

Tåhätta/trampskydd i antistatbehandlat kompositmaterial.

Ovandel
Syra och oljesesistent neopren med reflexband.
Syra och oljeresistenta sömmar och snören. Helt vattentät.

Innersko
Baffin -100oC 8-lagers. Storlek 38-48

CE-godkänd EN ISO 20345, S3
 

En tung vinter med lätta steg!

Pris 2.195:-
 ex moms 

En tung vinter med lätta steg!

Om du fryser i skon 
får du pengarna tillbaka!

Pro-Flex AB, Ribevägen 1, 217 46 Malmö 
040-29 00 01, 0704683533, info@pro-flex.se

Edra International, Corniche E: Residence, Doha/Qatar

www.pro-flex.se
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Nyhet  
– nu får borrbranschen 
en egen mässa!
Den 8–9 maj 2014 hålls borrbranschens egna mässa  
– Elmia NordDrill - en mötesplats för hela den nordiska branschen.

Under två intensiva mässdagar samlas branschen för att ta del av nyheter, 
produkter, tjänster och spännande lösningar.

Att ställa ut på Elmia NordDrill är ett sätt för dig som leverantör att göra affärer, 
få kontakt och kunna påverka de som använder och köper in dina produkter 
-borrentreprenörer, konsulter och kommunala tjänstemän.

Satsa på goda affärer och att knyta kontakter
-BOKA MONTERPLATS NU!

Välkommen som utställare!

NordDrill är ett samarrangemang mellan Geotec och Elmia AB
 
Monterbokning kontakta:  
Stefan Carlsson  
stefan.carlsson@elmia.se
Telefon +46 36-15 21 33



Telefon: 08 - 473 09 50         E-post: info@sindeq.se         www.sindeq.se

Med vänliga hälsningar

Sindeq Borrteknik AB

Buren ska ha ett bestämt mått och en ”ROM” eller ”restricted operating mode”...

Skyddsbur runt rotation och sträng
Vi på Sindeq Borrteknik AB är alltid måna om att följa de 
regler och direktiv som gäller. Nu ska man uppdatera det 
direktiv som hittills har gällt som heter ”Borriggar – 
Säkerhet EN 791”. Det kommer att ersättas med ett nytt 
direktiv EN 16228, preliminärt under maj månad 2014.

I detta direktiv kommer det vad vi erfar att bli obliga-
toriskt med en skyddsbur runt rotation och borrsträng.

Buren ska ha ett bestämt mått och en ”ROM” eller 
”restricted operating mode” vilket föreskriver en redu-
cerad hastighet på rotation och matning när buren är 
öppen. Det ska inte heller gå att köra matning eller 
rotation om reglagen släpps.

Detta krav kommer med största sannolikhet bara att gälla 
maskiner avsedda för vertikalborrning.

Det går redan nu att beställa maskiner utrustade med 
skyddsbur från Comacchio men vi kommer att fortsätta 
att sälja maskiner enligt gällande regler, alltså utan bur, 
fram till det datum de nya reglerna träder i kraft.

För att underlätta ett eventuellt köp av nya maskiner för 
den som föredrar den gamla modellen har vi tillsammans 
med DNB tagit fram en finansieringslösning där ni börjar 
betala månadskostnaden i april 2014. Denna förutsätter 
sedvanlig kreditprövning.

Info!
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– Det var i samband med att 
efterfrågan på energiborrningar 

gick ner lite för några år sedan som det 
föll sig naturligt att bredda verksamhe-
ten, berättar Ove Karlsson som driver 
firman Göte Karlssons Brunnsborrning 
AB.
 Familjen Karlssons namn har varit sy-
nonymt med brunnsborrning i Småland 
i över femtio år. Verksamheten startades 
av Oves far Göte 1959. För tjugofem år 
sedan lämnade Ove sitt jobb som tung-

Från
Lammhult

Färöarnatill
Ove Karlsson i småländska Lammhult ser 
framtiden an med försiktig optimism.
 Samtidigt som han tror på en framtid som 
brunnsborrare har han breddat firman och gräver 
nu även enskilda avlopp.

TEXT OCH FOTO: SOFIA BARRENG

Ove Karlsson tror på en 
framtid med brunns
borrning för både 
värme och kyla.
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dykare och blev kompanjon med sin 
far. Kanske blir Oves dotter Elin nästa 
generation brunnsborrare? Hon sitter i 
alla fall då och då bakom spakarna på 
någon av grävmaskinerna.
  – Men det är ingen brådska med det, 
tycker Ove. Hon kan gott se världen 
först och skaffa andra erfarenheter, så 
får vi se sen. 
 Genom åren har firman gradvis 
vuxit och utvecklats. I dag borras med 
tre borrmaskiner, en stationerad i 
Lammhult, den andra i Karlskrona och 
den tredje på Färöarna. Fem grävma-
skiner ingår också i verksamheten.

Borrar på Färöarna
Sedan drygt fem år är Ove Färöarnas 
ende certifierade brunnsborrare.
 – Där används regnvatten till dricks-
vatten, berättar han. Det var först när 
intresset för geoenergi vaknade som de 
fick behov av en brunnsborrare.
 Förhållandena på Färöarna skiljer sig 
något från de svenska. Temperaturen 
på 200 meters djup ligger mellan 13 och 
15 grader, men kvaliteten på berggrun-
den är inte lika bra som i Sverige, med 
sämre lambdavärden. 
 Förutom att arbeta praktiskt med att 
borra energibrunnar har Ove även varit 
inblandad i den lokala energimyndig-
hetens arbete med regler och standar-
disering. Detta börjar äntligen komma 
på plats och Ove känner att han börjar 
bli färdig med resorna ut till det lilla 
öriket.
 – Jag har nog varit där ett tjugotal 
gånger vid det här laget, men nu försö-
ker jag få på plats en lokal certifierad 
brunnsborrare istället. 

Totallösning uppskattad
Under tiden har arbetet på hemmaplan 
tagit lite nya former. Från att ha borrat 
dricksvattenbrunnar och med tiden 
även energibrunnar har firman breddat 
sig och utför nu även grävarbeten. Det 
blir både enskilda avlopp och en och 
annan skogsväg.
 – Vi har alltid grävt anslutningar, 
men när efterfrågan på energiborr-
ningar gick ner för några år sedan och 
jag fick mindre jobb för mina anställda 
valde jag att börja med enskilda avlopp 
och andra grävarbeten också.
 – Kunderna uppskattar att vi kan 
erbjuda en totallösning, då slipper de 
att ha kontakter med flera olika firmor.
Nu har intresset för geoen-
ergi hämtat sig igen och Ove 
kan se flera anledningar till 
detta.

Kompressorn drivs av en dieselsexa och 
ger 425 liter per sekund med ett tryck på 
34,5 bar. Det för respekt med sig tycker 
Ove Karlsson.

”Kunderna uppskattar att vi kan erbju-
da en totallösning, då slipper de att ha 
kontakter med flera olika firmor.”
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 – När ROT-avdragen 
infördes första gången var 
intresset stort, men när det 
visade sig att alla inte fick 
göra avdrag för att pengarna 
tog slut, då blev marknaden 
virrig.
 Sedan dess har systemet 
med ROT-avdrag blivit mer 
etablerat, samtidigt som 
tekniken runt geoenergi har 
visat sig tillförlitlig och kon-
sumenterna har börjat se den 
som ett bra alternativ.
 – Det känns som om 
efterfrågan på geoenergi lagt 
sig på en bra nivå och att 
kunderna är nöjda. 

Även kyla
Ove ser också att nya 
kundgrupper är på väg in på 
marknaden. Kommuner och 
fastighetsbolag börjar fråga 
efter lite större anläggningar 
och det dyker också upp 
kunder som vill ha hjälp med 
kylning.

 – Jag tror inte utvecklingen 
är färdig ännu på långa vägar. 
Det finns mycket mer att göra 
på många områden.
 – Att ta ut kyla på somma-
ren och på så sätt återladda 
berget med värme kommer 
säkert att bli vanligare.
För tillfället har Ove och 
hans småländska kollegor 
fullt upp med att borra 
vanliga dricksvattenbrunnar. 
Sommaren var rekordtorr 
och Ove räknar med att han 
under hösten 2013 borrat 
dubbelt så många dricksvat-
tensbrunnar som en vanlig 
höst.
 – Samtidigt ligger instal-
latörerna av geoenergi på och 
vill att vi borrar för dem.

Säkerhetsutbildning
Sammanfattningsvis har 
alltså 2013 inte erbjudit så 
många semesterdagar som 
han kunde önskat, men Ove 
aktar sig för att klaga över 

det. Orderboken är skapligt 
full framöver och det behövs, 
eftersom han ser ett behov 
av att byta upp delar av sin 
maskinpark.
 Genom åren har Göte 
Karlssons Brunnsborrning 
ändå kunnat följa med hyfsat 
bra i teknikutvecklingen 
tycker Ove. Men han har 
funderingar om hur den nya 
tekniken ställer ökade krav 
på kunskap.
 – Kompresso-
rerna ger idag ett 
tryck på 35 bar. 
Det är dessutom 
stora volymer luft 
som går genom 
slangen, säger 
han och pekar på 
den gula tryck-
luftsslangen som 

vindlar sig över gräsmattan i 
smålandsträdgården där han 
för dagen ersätter en sinad 
grävd brunn med ett borrhål.
 – Det är ju inga leksaker 
och det gäller att alla kom-
ponenter i maskinkedjan 
är anpassade och håller. Jag 
skulle vilja ha mer utbild-
ning som tar upp säkerhets-
aspekterna på den tekniska 
utvecklingen. 

Göte Karlssons 
Brunnsborrning AB
Ägare: Ove Karlsson.
Antal anställda: 9.
Verksamhet runt Lammhult och Karlskrona 
samt på Färöarna.
Maskiner: Tre borrenheter, tre lastbilar samt 
fem grävmaskiner.

I dag är det dricks
vatten som ska 
fram. Den grävda 
brunnen på gården 
sinade efter årets 
torra sommar.

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

www.nct.se

● 

NCT erbjuder 
återfyllnadsentreprenad

av energiborrhål.
Hög värmeledningsförmåga
genom produkten MUOVITERM.

Skyddar grundvattnet mot 
föroreningar. 

●



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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DEN NYA GENERATIONEN
GEMROK BORRIGGAR 
 
 

Gemrok 55 SDD             Gemrok 45 SDD           Gemrok 45 /55SD

Deutz TCD2012, 4 syl. 103 kW 

Gemrok 45 SDD 



 Saur Danfoss Pumpar              Saur Danfoss PVG32 Ventiler

Yngvar Borgersen  tlf. +47 90629444    yngvar@vetas.no 
Christer Reiser        tlf.  0703436548 christer@reiser.nu 

GEMSA har valt de högsta kvaliteterna på sina komponenter
och sålt över 120 borriggar i Skandinavien sedan 1998.

Sveis/Generator                 Vattenpump 90 bar/150 l/m

Datek radiosystem

God Jul ochEtt Gott Nytt År!
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GEOTECS 
MEDLEMSFÖRETAG  77 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

JÄRVSÖ BORR AB
070-3965527
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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

BRAINHEART ENERGY 
SWEDEN AB, MARIEFRED
0733-779900
DRILLEX AB, BROMMA
070-2338070
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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.  77 medlemmar i Sverige, 12 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum
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Toalettslam vid vattentäkten 
– hela familjen sjuk

BRUNNSFORUM

Anders Nelson har en mångårig och gedi-
gen 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: I slutet av augusti hade vi vår 
schemalagda tömning av vår sex kubik 
slutna toalettank, såsom vi har var 11:e 
vecka. Denna gång kom två “gubbar” 
med liten bil. De lämnade bilen obe-
vakad varpå det fullkomligt sprutade 
ut slam ur bilen. Vi såg händelsen och 
gjorde en uppskattning till 1 000 liter 
slam, samt att vi försökte påkalla gub-
barnas uppmärksamhet vad som skedde, 
vi mätte också återstående slam i tanken, 
som var kvar. Gubbarna åkte iväg till 
reningsverket, återkom efter  40-50 
minuter och spolade 250 liter vatten på 
marken och vår husvagn som stod intill. 
Skrattade och sa att nu växer det bättre.
 Allt detta ca 20-25 meter från vår 
dricksvattentäckt.
 Vi ringde naturligtvis olika instanser 
om råd. Vi fick rådet att ta vattenprov ef-
ter ca 10 dagar. Vi fortsatte nyttja vattnet 
som vanligt, men på tredje dagen blev vi 
riktigt sjuka. Vattenprov visar kraftigt 
höjda värden av bakterier. Vad tror ni 
man kan göra för åtgärder?
 Brunnen är borrad 1976, 80 meter 
djup, med noll meter till berg. Hela 
området är enligt Lantmäteriets karta 
bestående av berg. Tacksam för svar!

15 november, 2013 
Svar: Först och främst skall du polisan-
mäla företaget för miljöbrott och grov 
oaktsamhet/slarv.
 Sedan skall du ställa krav på företaget 
att de skall sanera området och återställa 
vattenkvaliteten i din brunn.
 Under tiden skall de se till att ni erhål-
ler dricksvatten från annat håll.

15 november, 2013
Hej igen! Polisanmälan är gjord. Brotts-

rubricering miljöbrott/grovt miljöbrott. 
Krav är ställt, vilket de avfärdar. Vattnet 
är tjänligt och drickbart enligt dem. 
Bakteriehalten har efter cirka två måna-
der minskat.
 Vilka åtgärder tycker du behövs göra? 
Vad innebär sanering av området?

17 november, 2013
Svar: I ditt fall tror jag, utan att ha 
besökt platsen, att man skulle grävt 
bort jorden där det huvudsakliga spillet 
skedde. Sedan är det viktigt att pumpa i 
brunnen tills vattnet är helt ok igen.
 Pumpningen bör ske periodvis, d v s 
pumpen går i en timme och står t ex i en 
halv timme.
Man kan även tänka sig att bevattna det 
område där spillet skedde med rent vat-
ten, i olika omgångar, för att rensa/skölja 
bort eventuella föroreningar.
 Om vattnet är ok nu så bör du se upp 
vid stora nederbördsmängder då regnet 
kan dra ner mera föroreningar igen.
 Har det nu gått två månader och det 
regnat bra i ditt område så bör du följa 
upp vattenkvaliteten genom att ta ett 
prov varje vecka.
 Detta bör fortgå tills du har tre helt 
godkända prover efter varandra.
Sedan bör du ta ett prov till under snö-
smältningen till våren, är detta också ok 
så kan du avsluta provtagningen.

18 november, 2013
Hej igen! Det verkar vara en lång pro-
cess. Vi har fått en tank med färskvatten 
sedan 29 augusti, men idag slutar de 
med leveransen. Du skriver “vattnet ok”. 
Troligtvis är det inte det. Under hela den 
här tiden har vi varit sjuka, med diarré, 
illamående, ledvärk, huvudvärk och 

feber, t o m sängliggandes. Bara av att 
vistas i huset. Vattnet har vi endast till 
toaletterna. Vi slutade dricka vattnet 26 
augusti.
 De prover de tagit mäter endast 
mikroorganismer, koliforma och e-
coli. Enligt SMI vattenlabb finns andra 
bakterier som man inte vet överlevnaden 
på. Enligt läkare på VC finns andra 
bakterier som lever flera år.
 Vi som bor i fastigheten är sju per-
soner, varav en 80-åring svårt invalidi-
serad efter en trafikolycka, som sond-
matas, en 82-åring med hjärtsvikt, tre 
hästar, sex hundar och tre katter.
 Hästarna slutade dricka vattnet 
omgående, två av hundarna blev sjuka, 
hostade konstigt och kräktes. Finns det 
någon snabbare metod med sanering?

19 november, 2013
Svar: För det första så bör du se deras 
analysresultat, inte bara gå på vad de 
säger. Sedan bör de uppvisa minst tre 
analyser i följd som är tagna med cirka 
en veckas mellanrum som är godkända.
 Sedan kan du själv ta en analys för att 
kolla upp så att de har rätt, använd då ett 
annat vattenlaboratorium för analysen. 
Är detta ok så finns det inte så mycket 
mer att göra.
 Grundvattnet innehåller inte någon 
näring som bakterierna kan överleva och 
utvecklas i, dessutom är temperaturen så 
låg att de dör ut ganska snabbt.



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

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

Prova oss nästa gång, det kommer att löna sig!

Brunnsborrarpumpen 
helt i rostfritt stål. 

Inbyggd backventil. 
Motor enligt Nema 

standard.

5-års
garanti

Pressure Wave kärl 
Butylmembran av livsmedels-

kvalitet. CE godkänd.

Kampanj
prisKampanj

pris
Missat vår senaste

brunnsborrarkampanj?
Kontakta oss!



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.

God Jul och 

Gott Nytt År!
önskar
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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

Vi önskar alla kunder
God Jul & Gott Nytt År!

Vi firar 50 år i branschen!

1964
-

2014


