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Bemästra elementen

ELEMEX
Atlas Copco Elemex-systemet är utvecklat speciellt för borrning i känsliga 
miljöer. Genom att ringsetet är framskjutet och pilotkronan är utrustad med 
specialutvecklade luftspalter smiter ingen tryckluft ut i omgivande formationer. 
Du får dessutom en längre livslängd på pilotborrkronan och en förbättrad borr-
sjunkning, jämfört med andra system på marknaden. 



Fasta avdelningar

# 1 2014

UTGES AV:  

Svenska Borrentreprenörers  
Branschorganisation
ADRESS: 
Box 1127, 221 04 Lund
TELEFON: 
075-700 88 20
TELEFAX: 
075-700 88 29

E-POST: 
redaktion@geotec.se
WEBBPLATS: 
www.geotec.se/borrsvangen
REDAKTION: 
Jörgen Olsson, 
Wirtén PR & Kommunikation 
Johan Barth, Geotec 
Johan Larsson, Geotec
ANSVARIG UTGIVARE:
Johan Barth
FORM & LAYOUT:
Wirtén PR & Kommunikation

ANNONSER: 
David Lundström, 
Ardeo Media AB
Tel 040-16 54 88,  
david.lundstrom@ardeo.se
ANNONSMATERIAL:
annons@ardeo.se
Annonsmaterial till nr 2 2014 
ska vara Ardeo tillhanda senast 
22/5.
ARTIKLAR:
Manus skall vara redaktionen 
tillhanda senast 4 veckor före 

utgivningsdag. Skriv namn, 
adress och telefonnummer på 
varje manus. För signerade 
artiklar svarar författarna. 
Tidskriften läggs ut i sin helhet 
(lågupplöst PDF) på Geotecs 
webbplats ca 2 veckor efter 
utgivningsdagen. Förbehåll mot 
elektronisk publicering 
skall meddelas redaktionen 
senast på utgivningsdagen.
Borrsvängen utkommer  
med 4 nummer per år. 

UPPLAGA: 
5 400 ex.
NÄSTA NUMMER:
Vecka 25 2014.
ISSN 1103-7938
TRYCK:
Exaktaprinting, Malmö
PÅ OMSLAGET: 
Stena Recycling ser möjlig-
heterna och använder kax 
som ballast vid gjutning av 
betongblock. 
Foto: Stena Recycling

Sid 5. Ledaren
Man kan tycka att det borde finnas en enhetlig förståelse 
för att det berg- och jordmaterial som bildas vid borr-
ning ska behandlas på samma sätt som övriga schakt-
massor.

Sid 24. Profilen
Trots 75 år fyllda är det inte tal om att trappa ner.  
Veteranen Anders Olsson jobbar vidare.

Sid 40. Brunnsforum
Vad är det egentligen som gäller om grannens brunn 
sinar när jag fått min brunn borrad?

6 CERTIFIKATEN UTDELADE
  Nu är åtta medlemsföretag samt Geotec klara med  
  certifieringarna. Nästa omgång har startat.

10   UTVIDGAD UTBILDNING
  Geotecs brunnsborrarutbildning är igång igen,  
  nu utökad med geoteknik och spränghålsborrning.

16   I FOKUS: KAX 
  – AVFALL ELLER RESURS?
  Vad händer med det avvattnade kaxet? Varför ses  
  det som en tillgång av vissa och ett problem av  
  andra? Och vad säger experterna?

32   ”SOM EN JORDBÄVNING”
  När Christer Hägg, grundare av Norrbottens   
  Bergtjänst, plötsligt gick bort ställdes familjen inför 
  svåra utmaningar.

8   SÅ BERÄKNAS SALTVATTENRISK
  SGU har tagit fram en modell för saltvattenrisk i 
  borrade brunnar och söker testpiloter.

28

3BORRSVÄNGEN # 1/2014 

33

24

8



The Drillers
Choice

•	Vi	är	en	helhetsleverantör	för	brunns-	och	
	 entreprenadborrning.	

•	Tillförlitligheten	på	våra	egentillverkade	
	 sänkborrhammare	har	gjort	dessa	till	Sveriges	
	 mest	sålda.

•	Vi	tillhandahåller	förutom	våra	populära	
	 sänkborrhammare	bland	annat	jordborrningssystem,	
	 borrör	och	flera	fabrikat	av	sänkborrkronor.
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LEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

BORRKAX – EN FRÅGA 
OM KUNSKAP

5

Jag tror att mycket av den skillnad som vi upplever 
handlar om kunskap.

Borrentreprenörerna sitter på kunskapen om det 
som man borrar upp. Vilken geologi har man bor-
rat i? Luktade det ovanligt starkt om de där översta 
metrarna man borrade igenom? Skedde det något 
ovanligt under borrningen? Här finns en skyldig-
het hos borrentreprenören att vara lite vaken och 
faktiskt rapportera in till kommunen när man 
misstänker eller vet att borrkaxet kan vara miljö-
ovänligt. De gånger som det händer borde den 
förorenade mängden vara försvinnande lite och 
enkel att omhänderta.

Men samma skyldighet tycker jag borde ligga hos 
dem som ger tillstånd – kommunerna. Ska borr-
ningen genomföras i ett område där det är känt att 
det finns förorenad mark? Finns det vattenbrunnar 
som är förorenade? Den kunskapen finns normalt 
hos kommunerna och borde delges borrentreprenö-
ren som därefter kan vidta åtgärder.
 
Att marken är förorenad är ju inte entreprenörens 
fel, så kostnaderna i sådana lägen faller ju inte på 
borrentreprenören utan ska föras vidare till bestäl-
laren. Var tydliga i era avtal, det brukar löna sig!

BORRSVÄNGEN # 1/2014 

I detta nummer av Borrsvängen tar vi 
upp ett ämne som berör oss alla: Borr-
kax. Eller snarare omhändertagandet av 
borrkax. För man kan ju tycka att det är en 
självklar del av våra borrningsarbeten och 
att det borde finnas en enhetlig förståelse 
för att det berg- och jordmaterial som bil-
das vid borrning ska behandlas på samma 
sätt som övriga schaktmassor. Borrsväng-
ens undersökning visar att så inte är fallet. 
Synsättet och inte minst kostnaderna för 

att hantera borrkax skiljer sig markant från ställe 
till ställe. Allt från att en aktör jublar över att få 
bra och gratis massor att använda, till att en annan 
tycks utgå ifrån att kaxet är farligt avfall och av-
kräver entreprenören kostsamma och tidkrävande 
analyser innan man befattar sig med det.

Det borde inte bara vara brunnsborrarna som har 
den här typen av problem. Det finns många andra 
typer av likvärdiga entreprenader. Stenbrottsin-
dustrin, schaktarbeten, tunneldrivning med mera 
torde ligga inom samma härad. Jag har svårt att 
tro att de miljoner ton som forslades bort från 
till exempel tunnelbygget genom Hallandsås har 
betraktats som farligt avfall.



AKTUELLT

Geotecmedlemmar fick sina 

certifikat
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Nu är åtta av Geotecs 
medlemsföretag – samt Geotec 
självt – klara med det långa och 
stundtals intensiva men givande 
arbetet med certifieringen. De 
tillhör nu den skara på totalt 450 
företag i landet som gått igenom 
certifiering och infört standard 
enligt såväl ISO 9001 som ISO 
14001 och OHSAS 18001.

Medlemmarna som certifierat sig är: Alverdens AB, Charlies 
Brunns och Energiborrning AB, Gräv och Borr AB, Ingenjör 
Gunnar Jonsson AB, Jan Lundblad AB, Rubenssons Brunns-
borrning AB, Sörmlands Brunnsborrning samt AB Mullsjö 
Brunnsborrning. De sistnämnda kunde inte närvara vid certi-
fikatutdelningen från SP/Sitac, som skedde i Jönköping den 30 
januari.

Fler företag är igång
Nästa certifieringsomgång är redan igång och i mitten av 
februari fick de mellan 15 och 20 både leverantörs- och med-
lemsföretag, som anmält intresse för certifiering, besök av kon-
sultföretaget Altea som hjälper till att driva processerna. 

Bakre raden fr v: Per Lundblad Kent Edin, Klas Lundblad (Jan 
Lundblad AB), Per Swartling (Sörmlands Bb)
Mellersta raden fr v: Johan Larsson (Geotec), Charlie Isaks
son, Helene Isaksson (Charlies Bb), Dennis Skånberg, 
Anders Skånberg (Gräv & Borr), Johan Barth (Geotec), Patrik 
Lundin, Peter Johansson (Ingenjör Gunnar Jonsson AB).
Främre raden fr v: Peter Magnusson (Rubenssons), Mattias 
Åström, Martin Åström (Alverdens), Rasmus Andersson 
(Sörmlands Bb) och Anette Lundblad (Jan Lundblad AB).

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: MARLIN JOHANSSON/FOTOGRAFIQA
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www.geoenergicentrum.se

Svenskt Geoenergicentrum
KURSUTBUD 2014:

Geoenergi Grundkurs
Tid: 18 mars
Plats: Stockholm
Pris: 5500 kr ex moms

Geoenergi Fördjupningskurs DesignGeoenergi Fördjupningskurs Design
Tid: 16 april
Plats: Stockholm
Pris: 6500 kr ex moms

Geoenergi för Beställare
Tid: 21 maj
Plats: Stockholm
Pris: 6000 kr ex momsPris: 6000 kr ex moms

Geoenergi Grundkurs
Tid: 17 september
Plats: Stockholm
Pris: 5500 kr ex moms

Termisk Responstest 2 dagar
Tid: 28-29 oktober
Plats: StockholmPlats: Stockholm
Pris: 14 500 kr ex moms

Geoenergi Fördjupningskurs - 
Avancerad Design 
Tid: 12 november
Plats: Stockholm
Pris: 8000 kr ex moms

Nyfiken på 
Geoenergi?

PSSST...!



AKTUELLT

Det kan finnas många anledningar till 
höga kloridhalter i borrade brunnar. Det 
geografiska läget, höjd över havet, av-
ståndet till kusten eller till saltade vägar 
är några av de viktigaste förklaringarna.
SGU arbetar just nu med att ta fram en 
nationell karta visar om risken är mycket 
hög, hög eller låg.
 – Jag jobbar just nu med en GIS-
analys (GIS - Geografiska Informations-
System) av alla de data vi har. Vi kom-
mer att presentera kartan regionsvis i en 
upplösning på områden som är 250 x 250 
meter stora, säger Eva Jirner,
 Kloridrisken avtar ju längre norrut i 
landet man kommer och ju högre över 
havet man befinner sig. Är det mer än 
100 meter över havet bedömer SGU att 
risken är låg. 

Modell för saltvattenrisk  
– SGU söker testpiloter
Sveriges Geologiska 
Undersökning, SGU, har 
nu tagit fram en nationell 
modell för att beräkna risken 
för saltvatteninträngning i 
bergborrade brunnar.
 – Vi vill gärna att borrare 
testar vårt material och ger 
oss feedback och förslag 
på förbättringar, säger Eva 
Jirner, statsgeolog på SGU, 
till Borrsvängen.

 – Det gäller större delen av Sverige, 
framför allt inlandet och norrut. Men 
inom 200 meter från kusten eller från 
saltad väg är normalt risken hög.

Vill ta fram en app
SGU siktar på att kunna göra en kom-
plett karta som man i form av en app 
skulle kunna använda i sin telefon eller 
läsplatta:
 – Vi kan ta fram provområden till 
borrare som är intresserade av att testa. 
Det skulle vara värdefullt för oss att få 
feedback och önskemål på materialet.
 Borrare som vill testa kan höra av sig 
till Eva Jirner (eva.jirner@sgu.se) eller Bo 
Thunholm (bo.thunholm@sgu.se). 

NordDrill flyttas till 2015
Borrbranschens egen mässa 
NordDrill på Elmia i Jönköping 
kommer att arrangeras 2015 i 
stället för som ursprungligen 
planerat 2014.

Arrangörerna, Geotec och Elmia, har i 
samförstånd med mässgruppen beslutat 
att flytta mässan.
 – Vi bedömer att vi har bättre för-
utsättningar 2015 än i år, säger Stefan 
Carlsson, projektledare på Elmia.
 NordDrill ska samla hela borrbran-

schen och presentera nyheter, produkter, 
tjänster och spännande lösningar. Ett 
stort antal företag har visat intresse att 
delta som utställare.

Väljer att avvakta
– Intresset för mässan är stort, men på 
grund av konjunkturen och lite kort 
om tid är det många som haft svårt att 
fatta definitivt beslut om deltagande. Då 
tycker vi det är bättre att avvakta, låta 
konjunkturen stabiliseras, ge branschen 
tid att växa till sig under 2014 och kom-
ma igen nästa år, säger Stefan Carlsson.

NordDrill kommer att bli den stora, na-
turliga mötesplatsen för hela branschen 
i alla de nordiska länderna. Målgruppen 
är alla från beställare och leverantörer 
till utförare.

Bättre förutsättningar
– Vi ska göra något riktigt bra och som 
svarar mot behov, önskemål och intresse 
från alla delar av branschen. Genom att 
på det här sättet ge oss extra tid blir för-
utsättningarna att lyckas med det bättre, 
säger Stefan Carlsson. 

SGU:s ”riskkartor” 
för saltvatten kan 
tas fram på beställ
ning till borrare som 
vill testa modellen i 
sitt område.

TEXT: JÖRGEN OLSSON
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– Atlas Copco har gjort affären därför 
att vi ser att vi haft luckor i vårt erbju-
dande. Nu blir vi ett kompetenscenter dit 
brunnsborrare, miljöborrare och grund-
läggare kan vända sig med alla tekniska 
och kommersiella frågor.
 GeaWelltechs kunder kommer att 
känna igen sig, menar Martin Jönsson:
 – Allting vi köpt kommer att vara 
oförändrat i Jonsered. Skillnaden blir 
väl att man slipper vända sig till olika 
företag. Vi kommer att erbjuda allting 
man behöver från riggen och ända ner 
i borrhålet – Allt förbrukningsmaterial 
och all annan utrustning, till exempel 
pumpar och kollektorer.
 Borrcenter i Tumba, som ägts av 

Atlas Copco köper 
GeaWelltech
Atlas Copco har köpt GeaWelltech. Affären blev klar i 
månadsskiftet januari-februari och verksamheten är igång 
i ny regi.
 – I och med affären kompletterar vi vårt erbjudande till 
den skandinaviska borrbranschen, säger Martin Jönsson, 
verksamhetschef för det nya Atlas Copco Welltech. 

GeaWelltech, kommer att införlivas med 
Atlas Copcos servicecenter i närbelägna 
Slagsta.
 – Verksamheten i Atlas Copco 
Welltech kommer att ligga under vårt 
svenska försäljningsbolag för bergstek-
nik och gruvbrytning, som finns i hela 
landet från Staffanstorp till Kiruna.

Riggen har potential
En viktig synergi för Atlas Copco är 
GeaWelltechs egen rigg.
 – Vi har aldrig haft någon rigg så det 
var en helt vit fläck på kartan för oss. Nu 
får vi en utmärkt brunnsborrningsrigg 
som även passar för grundläggning och 
som med vissa modifieringar även kan 

användas till miljöborrningar, alltså geo-
teknisk undersökningsborrning, säger 
Martin Jönsson.
 – GeaWelltech har tillverkat sin 
rigg länge och sålt den i många länder. 
De befintliga riggarna kommer nu att 
integreras i Atlas Copcos servicebolag, 
som finns i 90 länder. Vi räknar med att 
kunna öka volymen med tiden, från da-
gens tio-tolv riggar om året till åtmins-
tone det dubbla. 

Bergvärmepumpar sparar i 
snitt 62 procent energi, jämfört 
med hus uppvärmda av el eller 
olja. Det visar ett unikt och 
omfattande test på bergvärme-
pumpar i villor, genomfört av 
Energimyndigheten.

Aldrig tidigare har så många svenska 
bergvärmesystem testats i verklig 
miljö under så lång tid. För ett år sedan 
började Energimyndighetens Testlab ta 
in data från 20 hushåll i Västra Göta-
land. Resultatet visar att geoenergi som 
värmekälla för villor sparar betydande 
mängder energi. De mest effektiva 
systemen i testet sparade 70 procent och 
de som sparade minst låg ändå på 48 
procent.
 – Detta test ger ett utökat underlag 
för att få bättre kunskap om hur mycket 

Nytt test av värmepumpar för bergvärme:
Hushållen nöjda med besparingar

förnybart värmepumpar för bergvärme 
faktiskt kan bidra med i praktiken, säger 
Daniel Friberg, handläggare på Energi-
myndighetens analysavdelning.

Första testet
Hans kollega Martijn Jansen är pro-
jektledare för testet och förklarar att all 
statistik kommer att studeras noggrant 
av Energimyndighetens analysavdelning. 
För att få in så många säsongsvariationer 
som möjligt fortsätter testet även under 
2014. 
 – Det är första gången vi testar värme-
pumpar under praktiska förutsättningar. 
Det är viktigt att jämföra skillnaderna 
mot tester i labbmiljö, säger han.
Alla testade system är installerade mel-
lan 2003 och 2007, och därmed inte lika 
effektiva som dagens bergvärmepumpar. 
Men Martijn Jansen konstaterar att även 
dessa äldre system ger betydande energi-
besparingar. I snitt 62 procent. 

 – Även beteende avgör systemets 
prestanda. Till exempel hur mycket och 
länge familjen duschar, påpekar han och 
ger rådet att hushåll som vet att det går 
åt mycket varmvatten behöver instal-
lera pumpar som är bra på att producera 
högre temperaturer.

Viktigt räkna från början
Enligt Martijn Jansen skulle geoenergi-
system kunna bli ännu bättre med bättre 
initiala besparingsberäkningar.
 – De är ofta bristfälliga eller efterfrå-
gas inte av beställaren, säger han.
 Alla familjer som deltog i testet var 
nöjda med sina värmepumpar och ansåg 
att geoenergi ger ett billigt, bekvämt och 
underhållsfritt uppvärmningssystem. 

TEXT: JÖRGEN OLSSON

Martin Jönsson är verksamhetschef för 
Atlas Copco Welltech.

TEXT: ULRIKA HOTOPP
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AKTUELLT

Brunnsborrarutbildningen, som Geotec har 
bedrivit i mer än 20 år, breddas från och 
med vårterminen 2014. Dessutom kommer 
eleverna nu för första gången ha tillgång till 
en egen borrigg.

– Det är bra att brunnsborrarutbildningen nu breddas. 
Det är en spännande utveckling på arbetsmarknaden 

nu, säger Leif Möller, ansvarig för byggsektorn inom arbetsför-
medlingen.
 Geotec har sett att en del elever från tidigare kurser lockats 
till både spränghålsborrning och geoteknik. Därför kommer 
dessa ämnen nu tas med som separata block den här gången. 
 Utökningen av utbildningen har setts positivt från geotek-
nikkonsulter och spränghålsföretag.

En succé
Den nya kursen börjar i mars och kommer som tidigare år ta 
emot 12 till 16 elever, vilket fortsatt bedöms som ”lagom”. En-
ligt Leif Möller är Geotecs brunnsborrarutbildning på många 
vis en succé sedan den startade. Vid uppföljning efter utbild-
ningen har cirka 70 procent anställning direkt efter och vid 

Borrutbildning breddas

TEXT: ULRIKA HOTOPP FOTO: PRIVAT

senare uppföljningar ökar antalet anställda ytterligare.
 – Den är en mycket bra väg till jobb, konstaterar Leif Möller 
som också lovordar samarbetet med Geotec.

Egen borrigg
Johan Barth berättar vidare att borrutbildningen i år kommer 
att tillgång till en egen borrigg. Det innebär mer praktisk öv-
ning. Han påminner samtidigt om att alla medlemsföretag och 
avtalsleverantörer till Geotec har möjlighet att skicka medarbe-
tare till brunnsborrarutbildningen på de delar som man anser 
är av intresse.
 – Syftet med med det är att erbjuda en kunskapsfördjup-
ning för Geotecföretagen. Annars hade varje företag fått ordna 
fördjupningskurser själva, påpekar Johan Barth.
 Även Leif Möller är positiv till möjligheten till vidareutbild-
ning som möjliggörs genom Geotecs engagemang.
 – Utbildningen är ju skräddarsydd efter företagens behov. 
Det är en stor fördel, sammanfattar han. 

Leif Möller på Arbetsförmedlingen ser en spännande 
utveckling på arbetsmarknaden och menar att Geotecs 
breddning av brunnsborrarutbildningen kommer helt rätt.

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

Gruvbranschen söker folk
Det svenska gruvnäringen expanderar och behöver nyan-
ställa inom en rad kompetensområden. Framför allt behöver man 

rekrytera inom personalkategorin ”bergsarbetare”, vilken bland annat 
inbegriper borrare.
 Fredrik Gunnarsson är ansvarig för kompetensförsörjning på SveMin, 
en branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige:
– Det behövs hundratals nya bergsarbetare framöver. Behovet uppskat-
tas till ungefär sju-åtta hundra på fem-sex års sikt. Exakt hur många av 
dem som är borrare har vi inte tittat på ännu.
 Rekryteringarna behövs dels till expansioner, dels till nyetableringar.
– Och det gäller inte bara norra Norrland utan även en hel del till berg-
slagsområdet, särskilt kring Garpenberg, säger Fredrik Gunnarsson till 
Borrsvängen.

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

 

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

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

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



I KORTHET

Stark avslutning  
på värmepumpåret

Försäljningen av alla typer av värmepumpar ökade under det 
fjärde kvartalet 2013, rapporterar SVEP. Den största ökningen 

stod bergvärmepumparna för, +22 procent, jämfört med fjärde kvartalet 
2012.
 Totalt, inräknat alla typer av värmepumpar, ökade försäljningen med 20 
procent under det fjärde kvartalet. Frånluftvärmepumparna ökade med 
19 procent och luft-vattenvärmepumparna med 11 procent. Den installe-
rade effekten under fjärde kvartalet har ökat med 22 procent jämfört med 
motsvarande period året innan.

Regeringen föreslår 
ökat tillträde till 
fjärrvärmenäten

Regeringen har beslutat föreslå att nya aktörer ska få rätt att 
ansluta sig till fjärrvärmenäten.

 På grund av fjärrvärmens struktur har fjärrvärmeföretagen idag en 
dominerande ställning på sina lokala marknader, både vad gäller själva 
överföringen och leveransen av fjärrvärme. Tröskeln för att som ny aktör 
komma in på fjärrvärmemarknaden är hög vilket försvårar för andra leve-
rantörer, till exempel de delar av industrin som har spillvärme som skulle 
kunna tas till vara i fjärrvärmen.
 Regeringen föreslår nu nya bestämmelser i fjärrvärmelagen som 
förbättrar för den som vill få tillträde till och ansluta sig till ett fjärrvär-
menät, till exempel industrier som i sina processer alstrar ett överskott 
av värme. Förändringen kommer leda till ökad konkurrens och bidra till 
att fjärrvärmenäten utnyttjas mer samhällseffektivt, vilket i sin tur också 
kommer leda till ökad kundnytta. (Källa: Regeringen)

Skatteverket ROT-
granskar värmepumpar

En grupp inom Skatteverket ska under året special granska 
värmepumpsbranschen, uppger tidningen Privata Affärer. 

Granskningen sker sedan man under en större kartläggning i fjol 
uppmärksammat ett stort antal fel i samband med köp och installation 
av värmepumpar.
Skatteverkets ökade intresse för branschen har även uppmärksam-
mats här i Borrsvängen.
 De vanligaste felen är höga och ospecificerade arbetskostnader 
och oklar dokumentation av fördelning mellan arbets- och material-
kostnader.
 – Det är förhållandevis få som håller sig till de schabloner som bran-
schen själv föreslagit och vi godkänt, säger Cajsa Toresten, verksam-
hetsutvecklare på Skatteverket, till Privata Affärer.

Tidig vårflod kan ge 
torra brunnar även i år

Vårfloden har kommit tidigt i år. Om det inte blir en mycket 
regnig och kall vår riskeras en upprepning av fjolårets situation, 

med vattenbrist och sinande brunnar i stora delar av södra och mellersta 
Sverige.
 Just nu är grundvattennivåerna höga, men det finns inget snömagasin 
som kan jämna ut smältningen, vilket innebär att toppnivåerna, som 
normalt brukar infalla under april, redan har uppnåtts. Nu hinner inte 
smältvattnet att infiltrera och bilda grundvatten utan det mesta hamnar i 
sjöar och vattendrag.

Öppen data om källor 
och brunnar

SGU har lagt ut hela sitt material om källor och brunnar som 
”öppen data”, det vill säga att vem som vill får tillgång till det. 

Det handlar om drygt 2 000 källor i form av naturliga grundvattenutflö-
den och drygt 500 000 brunnar.
 – Det här kan vara bra för alla brunnsborrare att känna till. Även om 
man kanske inte själv har direkt nytta av datamängderna, så kan man tän-
ka sig att verksamhetsutvecklare bygger tjänster av dem, säger Göran 
Risberg till Borrsvängen.
 Risberg menar att den öppna datan, genom att kombineras med an-
nan information, skapar möjligheter för tjänsteutveckling på vattensidan, 
tjänster som kan komma brunnsborrarbranschen till nytta.

Geotec och Kyl & 
Värmepumpföretagen 
fördjupar samarbetet

Geotec och Svenskt Geoenergicentrum fördjupar sitt 
samarbete med Kyl & Värmepumpföretagen (KV-företagen). 

Geotec och KV-företagen har ansökt om medlemskap i varandras för-
eningar och Per Jonasson, vd i KVF, blir medlem av ledningsgruppen 
för Svenskt Geoenergicentrum, enligt ett pressmeddelande.
 – Vi har sedan en tid arbetat tillsammans vid ett flertal tillfällen, 
så det här känns som ett naturligt nästa steg, säger Per Jonasson i 
pressmeddelandet.
 – Det här ligger också helt i linje med vår ambition att genom samar-
bete med ledande aktörer på marknaden stärka kyl- och värmepump-
branschens position och röst i den allmänna debatten, menar Per 
Jonasson.
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Radonett är europas mest sålda och effektiva radon- 

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon  

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)  

och råd & rön.  

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

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

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad  
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

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

+  den är driftsäker och
     lättinstallerad

+  det är en lönsam  
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

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

RADON Det är vi som svarar 
när du ringer Geotec- 
kontorets telefonnum-
mer 075 700 88 20

Johan Barth 
Vd 
tel. 075 700 88 21

Vill du hälsa på oss? 
Vårt kontor ligger på Västergatan 11 
i Lund – några minuters promenad 
från Centralstationen.

Något nytt på företaget?  
Nyanställda, förvärv, jubileum?  

Berätta för oss så berättar vi för många fler.  
Med Borrsvängen når du drygt 5000 läsare.

Johan Larsson 
Administratör 
tel. 075 700 88 22

Signhild Gehlin 
Teknisk expert 
tel. 075 700 88 23
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FOKUS: KAX – AVFALL ELLER RESURS?

KAX
Borrbranschens alldeles speciella biprodukt – kaxet – har varit uppe till 
diskussion vid ett antal tillfällen på senare tid.
 Borrföretag runtom i landet upplever det generellt svårare att bli av med 
kaxet, att synen på det gradvis har förändrats.
 Borrsvängen bestämde sig för att kolla läget – med borrare, med 
mottagare, med expertisen – för att om möjligt bringa klarhet.
 Är kax en resurs eller ett problem? Om det är ett problem – varför är 
det så och vad skulle man kunna göra åt det?
 Svaren vi fick ger en nästan lika splittrad bild som den borrföretagen 
möter varje dag – men experterna är åtminstone tämligen ense: Kaxet är 
inte farligt, annat än i väldigt speciella undantagsfall.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: LARS STRANDBERG

16 BORRSVÄNGEN # 1/2014 



Pär Boström, 
Boströms Brunnsborrning:

– Vi hyr in fraktbolag 
och det går problemfritt

I Stockholm märker Ulf Ro-
bertsson på BPS hur det se-
dan flera år blivit allt svårare 
att bli av med avvattnat kax.
 – Det finns ett stort mot-
stånd från kommunerna, 
men jag har aldrig riktigt fått 
kläm på vad det är de menar 
skulle vara farligt, säger han.

För tiotalet år sedan fanns det gott 
om deponier i stockholmsområdet 
som tog emot materialet, men nu är 
det inte ens en handfull ställen kvar.
– Det kan ändra sig från en dag till en 
annan. Helt plötsligt får man bara be-
skedet att de slutat ta emot kaxet. För 
närvarande finns det två ställen norr 
om Stockholm och ett söder om. Det 
finns en på Lidingö men där får man 
bara lämna material som kommer 
från Lidingö. Vi får ofta köra miltals.
 I BPS verksamhet handlar det om 
stora mängder kax och massor av 
transporter.
 – Jag skulle säga att vi i snitt kör 
sex lass med ungefär åtta ton vardera 
om dagen, 48 ton. Det har också blivit 
mycket dyrare att bli av med det, vi 
betalar cirka 1 000 kronor per lass, 
säger Ulf Robertsson som för några 
år sedan gjorde ett försök att själv 
ta hand om en del av det avvattnade 
kaxet:
 – Jag skulle köpa en tomt och tan-
ken var att skrapa av matjorden, fylla 
ut med stenmjölet och sedan lägga 
tillbaka matjorden på toppen. Men 
det fick jag inte tillstånd till – det 
kunde vara miljöfarligt.
– Och menar de att stenmjöl är miljö-
farligt, då är ju all mark miljöfarlig. 
Det är ju den mark och bergrund som 
vi går och bor på, fast i annan form.

 

Ulf Robertsson, BPS:

– Är det här miljöfarligt  
så är all mark miljöfarlig

Höjdens Brunnsborrning har 
verksamhet i hela Värmland. 
Ingen kommun säger tvärt nej 
till att deponera avvattnat kax, 
men det är ändå bekymmer på 
vissa ställen.

– Det finns knappt två kommuner som 
gör samma bedömning, alla ser olika på 
det här materialet. Jag tror att det beror 
mycket på okunskap och oro – inom 
kommunernas miljö- och hälsovård är 
man väldigt rädd för att göra fel och 
man har ögonen på varandra. Då blir 
det lättare att säga nej än att vara kreativ, 
säger Per Lindgren.
 Just nu har Höjdens ”tur” – de kan 
lämna kaxet på en plats där det används 
som utfyllnad inför en kommande 
byggnation.
 – Men den kommer ju att bli full förr 
eller senare. Tidigare samlade vi själva 
på hög och körde ut gratis till byggare, 
men det får vi inte längre, berättar Per 
Lindgren som själv inte tagit strid för att 
påverka bestämmelserna.
 – Om man som enskild entreprenör 
går in och tar strid med miljö- och häl-
skyddsförvaltningarna så blir det bara 
mer bekymmer.
 I stället ser han att frågan är något för 
medlemsorganisationen att ta tag i:
 – Det här är en fråga där Geotec skulle 
kunna engagera sig. Eftersom det verkar 
handla om okunskap så skulle Geotec 
kunna medverka genom att informera 
och utbilda tjänstmän och beslutsfattare.

Borrföretaget Malmberg är 
verksamma i hela Skåne och 
noterar våldsamma skillnader i 
till exempel Malmös och Kris-
tianstads synsätt på borrkaxet 
– skillnader som inte minst 
avspeglas i kostnaderna för att 
få lämna det.

– I Kristianstad betalar vi 70 kronor per 
ton och i Malmö 350 kronor. Det är helt 
orimliga skillnader och i Malmö-fallet 
givetvis på tok för dyrt. Det kan såklart 
inte vara gratis, men någonstans mellan 
70 och 150 kronor tonnet är rimligt, då 
klagar inte våra uppdragsgivare alltför 
mycket.
 I Malmö har det privata avfallsföreta-
get Ragnsells hand om kaxet från Malm-
bergs borrningar.
 Joakim Nilsson tror och hoppas att en 
del av problemen kan lösas genom infor-
mation och upplysning.
 – I Malmö är det så att så fort avfal-
let är blött klassas det som farligt och då 
stiger priserna. Visst, om man står och 
borrar på en gammal bensinstation eller 
industritomt så är det kanske inte alldeles 
problemfritt. De som sitter på miljökon-
toren måste komma ut och få se med egna 
ögon att det är helt naturliga bergmaterial 
det handlar om och jag tror att Geotec 
skulle kunna göra en informationsinsats.

Joakim Nilsson,  
Malmberg:

– Geotec kan  
göra en insats

Per Lindgren, Höjdens 
Brunnsborrning:

– Okunskap och 
överdriven oro

Boströms Brunnsborrning är främst verksamma i 
kommunerna Mora, Rättvik, Leksand, Älvdalen,  
Malung och Sälen. 

– Vi har ingen egen container utan hyr in fraktbolag. De tar hand 
om kaxet efter att vi avvattnat det. Riktigt var de gör av det vet jag 
inte, men det verkar inte vara något problem i någon av de kom-
muner där vi jobbar. Annars skulle vi säkert ha fått höra det.



Anders Hallberg,  
malmgeolog, SGU:
– Branschen riskerar sten -
hårda miljökrav i onödan

SÅ SÄGER EXPERTISEN
Borrsvängen har kontaktat två experter för att försöka 
bringa klarhet i vad som egentligen skulle kunna vara 
farligt i borrkaxet – och i så fall hur farligt.
 Vad ska man tänka på om man borrar i förorenad mark? 
Hur stor är risken med tungmetaller och arsenik nere i 
berget? Kan oljan i hammaren vara ett miljöproblem?

– Så illa är det naturligtvis inte, det är 
ytterst få bergarter som utgör någon risk 
för hälsa eller miljön och en del skulle 
duga bra som jordförbättringsmedel.
 Anders Hallberg ser en risk att reg-
lerna kan medföra att allt man får upp 
ur ett borrhål ska behandlas som avfall 
och är kritisk till detta:
– Borrkax och restmaterial från berg-
täkter är ju i stort sett samma sak som 
morän, det vill säga i de allra flesta fall 
helt inert och därmed ofarligt.

95 procent är ofarligt
Anders Hallberg bedömer att 95 procent 
av allt borrkax är helt ofarligt. Men 
undantag finns.
 – Det finns några fall då materialet 
från borrhålet inte bör spridas. Det gäller 
allmänt om man borrar i alunskiffer som 
kan ha förhöjda halter av uran. Några 
platser i landet är välkända – på Österlen 
i Skåne finns till exempel en zinkmine-
ralisering som är anmärkningsvärt 
rik på kadmium och längs med den 
svenska fjällranden finns bergarter med 
höga halter av bly. Området runt Sala 
silvergruva tycks innehålla alla giftiga 
tungmetaller man kan tänka sig.

Riskkarta?
– Någon form av riskkarta skulle kanske 
göras, en karta som redovisar vad vi vet 
idag om metallförande morän och berg-
arter men även områden där brunnar vi-
sar höga halter av uran, arsenik och/eller 
kadmium, de tre farligaste grundämnen 
vi kan tänkas hitta i naturen. 

Esbjörn Tagesson, 
hydrogeolog, WSP:
– Borrbranschen borde göra 
en egen utredning

– Ute i naturmark kan man generellt 
utgå från att jordlagren man borrar 
igenom innan man når berget är rena. 
Men det finns naturligtvis undantag – 
och föroreningar i mark är ett helt eget 
teknikområde, säger Esbjörn Tagesson 
på WSP.
 Han menar att det kan finnas anled-
ning att vara uppmärksam när man 
borrar inne i storstäderna, då det översta 
lagret ofta består av gamla fyllnadsmas-
sor:
 – Fyllnadsmassor i storstäder är 
ofta diffust förorenade, vanligen med 
metaller och PAH (tjärämnen), men i de 
flesta fall långt ifrån i sådana halter att 
massorna klassas som farligt avfall. En 
bra försiktighetsåtgärd, i fall man miss-
tänker föroreningar, skulle kunna vara 
att separera kaxet från de första borrme-
trarna från resten. En analys på innehål-
let ger svar på hur kaxet ska hanteras.

FOKUS: KAX – AVFALL ELLER RESURS?

Anders Hallberg har för bergtäktsindu-
strins räkning gjort en utredning om 
förekomst och gränsvärden för metaller 
i restmaterial från bergtäkter. Utred-
ningen gjordes för två år sedan, mot 
bakgrund av Naturvårdsverkets förslag 
till regler.
 – Jag kunde konstatera att om man 
följde Naturvårdsverkets regler för rest-
material från bergtäkter så skulle drygt 
en tredjedel av allt bergmaterial vara 
icke-inert, det vill säga utgöra en risk för 
läckage av metaller, och därför klassas 
som avfall vilket kräver att en avfallsplan 
upprättas. 

Borrkax är oftast i stort 
sett detsamma som morän 
– och därmed ofarligt. 
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Q8 Chopin S 46

SÄKERHETSDATABLAD

Produktnamn

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige

:

1.1 Produktbeteckning

Q8 Chopin S 46

Viskositet eller Typ

ISO VG 46

:

Materialanvändning

: Luftverktygsolja för bergborrutrustning1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablade-mailadress till den person

som är ansvarig för detta

säkerhetsdatablad

:

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Ej tillämpbart.

Tillverkare / Distributör

: OK-Q8 ABP.O.Box 23900104 35 Stockholm
Sweden
Tel. +46 8 50680000

SDSinfo@Q8.com, communication preferably in English only.

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Europa

: 0044 (0) 1235 239 670

Global (English only)

: 0044 (0) 1865 407 333

Klassificering

Inte klassificerad.

:
Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Inga.

Inga.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition

: Blandning

Se avsnitt 16 för ovannämnda R-fraser och faroangivelser i fulltext.

Klassificering enligt direktivet 1999/45/EC [DPD]

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

Beståndsdelar med okänd

toxicitet

:
Beståndsdelar med okänd

ekotoxicitet

:

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram

:

Signalord

:

Faroangivelser

:Förebyggande

:

Skyddsangivelser

Åtgärder

:

Förvaring

:

Avfall

:

Inget signalord.

Ej tillämpbart.Ej tillämpbart.Ej tillämpbart.Ej tillämpbart.

Kompletterande
märkningselement : Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.

Farliga beståndsdelar

:

Inte klassificerad.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

1/13

18-10-2011.

SÅ SÄGER EXPERTISEN

råden, till exempel där man borrar ner i 
alunskiffer. 
 – Kanske borde borrbranschen göra 
en egen utredning. Man kunde analysera 
ett antal representativa kaxtyper och på 
det sättet dels få något att förhålla sig till, 
dels ha fakta att visa upp när frågorna 
kommer.

Använd miljöolja
Vad beträffar hammaroljan som används 
vid borrning ser Esbjörn Tagesson inga 

 

OKQ8 Smörjmedel 
Säljsupport/Order Tel 020-88 88 00 Fax 08-28 16 69 order.smorjmedel@okq8.se 

Teknisk Service & Utveckling Tel 08-506 805 40 produktteknik@okq8.se 

 Q8 Chopin Geo 

 

FÖRDELAR   

• Ingen lukt eller smak 

• Ej blandbar med vatten   

KVALITETSNIVÅ 

• ISO 6743/0 kategori P 
 

TYPDATA 
 
ISO VG klass  46 220 
Densitet, 15°C, kg/m3   867 882 
Viskositet, cSt 
vid 40°C   46 220 
vid 100°C   7,0 23,2 
Viskositetsindex   130 132 
Flampunkt, °C   170 180 
Lägsta flyttemperatur, °C   -39 -18 
    

Tryckluftverktygsolja 
Q8 Chopin Geo är en miljöanpassad luftverktygsolja baserad 
på medicinsk vitolja med tillsatser som emulgerar in 
begränsade mängder vatten och därmed förhindrar 
isbildning vid dekompression. Speciellt utvecklad för brunns- 
och djuphålsborrning. Även lämplig för bergborrmaskiner 
och andra tryckluftverktyg. 
 
Lämplig även inom livsmedelsindustrin där kontakt mellan 
smörjmedel och livsmedelsförpackningar kan förekomma. 

2008 08 04 

Förorenat eller farligt?
Även om fyllnadsmassan – eller ber-
get – skulle vara förorenad är det liten 
sannolikhet för att det skulle handla 
om halter som gör att kaxet ska klassas 
och behandlas som farligt avfall. Det är 
skillnad på förorenade massor och farligt 
avfall, betonar Esbjörn Tagesson:
 – Tar man arsenik som exempel går 
haltgränsen för farligt avfall vid 1 000 
mg per kilo torrsubstans, vilket är en 
mycket hög halt. Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för känslig markan-
vändning för arsenik, det vill säga ett 
riktvärde för den halt som kan accepte-
ras för bostadsmark, skolor, odlingsmark 
med mera, är 100 gånger lägre: 10 mg per 
kilo torrsubstans. Jordmassor med högre 
halter klassas då som förorenade fastän 
halten är långt under haltgränsen för 
farligt avfall. Liknande skillnader är det 
för många andra föroreningar.

Utredning ger besked
Esbjörn Tagesson hänvisar också till en 
utredning om naturballast som Avfall 
Sverige gjorde 2006, ”Lakegenskaper för 
bergmaterial och moräner”.
 – Där konstateras att vanligt svenskt 
urberg, granit och gnejs, har mycket låga 
halter av miljöstörande ämnen och går 
bra att använda till exempel vid vägbyg-
gen. Borrkax är ju också krossat berg och 
borde kunna betraktas på samma sätt.
Även Esbjörn Tagesson nämner riskom-

problem så länge man använder den 
miljöolja som rekommenderas:
 – I produktbeskrivningen av ham-
maroljan framgår att den är lämplig för 
livsmedels industrin när kontakt mellan 
smörjmedel och livsmedelsförpack-
ningar kan förekomma. Då borde också 
eventuella förekomster av oljerester i 
borrkaxet vara utan betydelse. 

Borrkax är krossat berg och borde betraktas 
på samma sätt som ballast, menar Esbjörn 
Tagesson på WSP. 
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Miljöolja till hammaren. Detta 
är ett av de många märken 
som finns på marknaden.
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Stena:
”Vi ser möjligheter 
med borrkax”
Stena Recycling är ett av 
landets största återvinnings-
företag. Tomas Karlsson är 
produktområdeschef för Övrigt 
verksamhetsavfall:
 – Vi ser borrkax som ett 
material som bör kunna använ-
das i olika applikationer, bland 
annat som konstruktionsmate-
rial. En utmaning är att få det i 
tillräckliga mängder och stabila 
flöden för att kunna skapa 
industriell verksamhet.

– Vi kan ta emot det på flera av 
våra anläggningar. Syftet med vår 

återvinning är att minimera material 
som går till deponi. Vi arbetar inno-

vativt med att hitta lösningar för olika 
material. Vad gäller borrkax har vi bland 
annat använt det i blandning med andra 
material – jord och strö från hästboxar 
– för tillverkning av näringsrik jord 
med gott resultat. Vi har också använt 
det som ballast som ersättning för sand 
vid gjutning av betongblock, även det 
har gett gott resultat. Borrkax kan också 
användas som konstruktionsmaterial på 
deponier vid behov.

Vad är det som styr hur ni bedömer 
borrkaxet?
– Det är avfallslämnaren som är juri-
diskt ansvarig för att klassa sitt avfall. 
Om det klassas som farligt avfall skulle 
det kunna bero på att det finns förore-
ningar från borrningen eller att minera-
len/berget som borras i innehåller halter 

Stena Recycling har hittat ett sätt att använda 
borrkax som annars riskerar att hamna på 
deponi. I stället används materialet i en 
kostnadseffektiv intern produktion av be
tongblock som i sin tur används för att bygga 
fack för att separera olika material på Stena 
Recyclings återvinningsanläggningar.

som överskrider gränsvärden för farligt 
avfall. I så fall erbjuder vi miljöriktigt 
omhändertagande där vi säkerställer 
hela kedjan, från insamling, inventering 
och transporter till statistik, slutbehand-
ling och återvinning. 

FOKUS: KAX – AVFALL ELLER RESURS?

TEXT: JÖRGEN OLSSON



Sysav, Sydskånes avfallsbolag, 
ägs gemensamt av 14 kommu-
ner, däribland Malmö, Lund och 
Trelleborg. Man tar inte emot 
särskilt mycket borrkax:

– Vill någon lämna borrkax begär 
vi in en analys. Det är kunden 

som ansvarar för att den utförs och där 
tittar man på halter av bland annat tung-
metaller, kolväten, radioaktivitet och 
totalt organiskt kol, säger Ann-Christine 
Hallberg som är marknadsutvecklare.
 Utifrån analysresultaten gör Sysav en 
bedömning om avfallet är farligt avfall 
eller inte. Borrkax som efter analys 
klassificeras som icke farligt avfall kan i 
bästa fall användas som anläggningsma-
terial på Sysavs deponier i Malmö och 
Hedeskoga.

Sysav:
”I bästa fall ett 
anläggningsmaterial”

 – Det bedöms från fall till fall och 
beror på slammets konsistens och 
mängd. Ofta är kaxet väldigt finkor-
nigt och svårsedimenterat och kan inte 
användas som anläggningsmaterial. Då 
deponeras kaxet under förutsättning att 
det uppfyller mottagningskriterierna för 
deponering. 
 – Om borrkaxet visar sig vara farligt 
avfall – vilket är extremt sällsynt – be-
roende på innehållet i marken där borr-
ning skett eller kemikalier som tillsatts 
vid borrningen, gör vi en bedömning om 
vi får ta emot avfallet för deponering. 
Det bestäms av mottagningskriterierna 
för deponering av farligt avfall.
 – Någon annan användning el-
ler återvinningspotential än för egen 
anläggning ser vi inte i borrkaxet, säger 
Ann-Christine Hallberg. 
 

FO
TO

: S
TE

N
A

 R
E

C
Y

C
L

IN
G

Sysav kräver att kunden gör en 
fullständig analys av kaxet. 
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Dalafrakt i Mora tar hand 
om borrkax från bland annat 
Boströms Brunnsborrning. Än 
så länge har det gått bra att 
lämna det på schakttippar, där 
det blandas med andra schakt-
massor. Men orosmolnen tornar 
upp sig.

– Miljö & hälsa i Mora/Orsa har 
börjat dra öronen åt sig. Tydligen 

är de rädda för tungmetaller, säger Cris-
ter Ringtjärn. Han är transportledare 
på Dalafrakt i Mora och tycker själv att 

”Problemet hamnar hos den  
enskilde eller det lilla företaget”

kaxet är – eller borde vara – ett utmärkt 
material:
 – Är det bara avvattnat så är det jätte-
bra som fyllnadsmassa. Dessutom är det 
ju så att när man borrar för geoenergi så 
gör man ju en miljöinsats, eftersom man 
ofta ersätter fossila energikällor. Det 
tycker jag borde vägas in i bedömningen. 
När kommunen beviljar borrtillstånd 
så borde det automatiskt också medföra 
tillstånd att bli av med kaxet.

Metod för avvattning
Crister Ringtjärn menar att man borde 
analysera kaxet. 

 – Som det är nu blir det ett problem 
som hamnar hos den enskilde slutkon-
sumenten eller hos det lilla borrföre-
taget.
 Avvattningen är viktig och även här 
har Crister Ringtjärn idéer:
 – Jag har en dialog med ett eller ett 
par borrföretag och har föreslagit en 
konstruktion som påminner om de 
vibratorer man använder till cement. 
Då skulle sedimenteringen kunna gå 
snabbare. 

Ordentligt avvattnat är kax ett utmärkt fyllnads
material. Här borrning i en granitformation. 

FOKUS: KAX – AVFALL ELLER RESURS?
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Någon oro för tungmetaller 
märks dock inte när vi talar 
med Miljö- och hälsokontoret 
i Mora och Orsa kommuner. 
Kommunerna har gemensamt 
miljöskyddsarbete sedan slutet 
av 1980-talet och Annika  
Persson är miljöinspektör:

– Vi ser inte borrkax som något 
problem och vi har inte tagit 

några beslut om policy för särskild 
tillsyn eller något liknande. Däremot har 
vi pratat en del om borrkax och vad man 
gör med det. Det viktiga är ju att det inte 
kommer ut sediment i vattnet, eftersom 
det kan sätta igen dagvattenledningar. 
Det är sådant man måste tänka på om 
man till exempel lägger det på fastighe-
ten där man borrat.
 Mora/Orsa har ingen egen mottagning 

Mora och Orsa kommuner:

”Ingen särskild 
oro för borrkax”

”Avvattna  
  bättre!”

för avfall. Enligt Annika Persson är det 
viktigt att både transportörer och mot-
tagare ökar sin kunskap om borrkax.
 – För det mesta är det ju rena massor. 
Men finns det föroreningar där man 
borrar så skulle kaxet i värsta fall kunna 
vara farligt avfall.

Koll på schaktmassor
Något särskilt fokus på just borrkax har 
Mora/Orsa alltså inte. Däremot har man 
börjat titta närmare på schaktmassor 
generellt, där borrkax ingår:
 – Vi har börjat titta på vad som hän-
der med materialet från stora rivningar, 
där man ibland också gör markarbeten. 
Det händer att förorenade massor flyttas 
från det ena stället till det andra och då 
är det lätt hänt att man tappar kontrol-
len över var de till slut hamnar, men det 
gäller som sagt inte just borrkax, säger 
Annika Persson. 

SKÅAB, Svenska Kross- och 
Återvinning AB i Upplands Väsby 
har ett antal anläggningar norr 
om Stockholm. Sedan en kort tid 
tillbaka har man slutat ta emot 
borrkax:

– Det beror helt enkelt på att det är 
för blött för att kunna hantera. Allt 

vattnet gör att vi tappar bärigheten på våra 
deponier och vi har heller inga ytor att lägga 
det på tork, säger Mia Rolfsson på SKÅAB.
 Annars är borrkaxet i sig inget problem-
avfall. Tvärtom:
 – Det är egentligen en superprodukt, 
väldigt finkornigt stenmjöl. Vår idé var att 
använda det som mineralgödning i jordtill-
verkning. Men tyvärr fungerar det inte på 
grund av det höga vatteninnehållet.
 – Som jag förstår det finns det knappt nå-
got ställe på hela norra sidan av Stockholm 
som tar emot borrkax nu. Det är ett stort 
problem, men mitt enda råd till branschen 
är att avvattna det bättre, säger Mia Rolfs-
son. 

Vi stödjer Svenskt Geoenergicentrum
Läs mer om Intressentskap och Stödjande Företag:

www.geoenergicentrum.se
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PROFILEN

Anders Olsson hamnade i borrbranschen av en slump. 
Det har han aldrig ångrat. Medan hans jämnåriga övar på 
golfsvingen reser han själv land och rike runt och lär ut allt 
han kan.

Sinnebilden av en glad pensio-
när är måhända en person som 

pysslar med allt det han eller hon längtat 
efter under de yrkesverksamma åren: 
Påta i trädgården, fördjupa sig i en ny 
hobby, skriva sina memoarer. 
 Men det finns undantag. Anders Ols-
son, 75 år, är en av dem som oförtrutet 
jobbar vidare. När han officiellt gick i 
pension startade han företaget Drillex 
AB, och han arbetar fortfarande med det 
han brinner mest för i livet: Kärnborr-
ning för prospektering, brunnsborrning, 
bergrundsundersökning och geoteknik. 
 Ett starkt fritidsintresse har han dock, 
och det är segling. När han och hustrun 
Inger var på kryss i Stockholms skär-
gård förra sommaren passade han på att 
skriva boken ”Kärnborrning”. 
 – Det var ett perfekt tillfälle att 
kombinera två av mina favoritsysslor, 
konstaterar han.

Fyller i ett kunskapsglapp
När vi träffas är Anders Olsson hemma 
i Bromma utanför Stockholm. Annars 
är han en rätt uppbokad man som reser 
runt i Sverige eller till den plats i världen 
han blir kallad för att dela med sig av sin 
expertis. 
 – Det finns många unga, duktiga 
människor i borrbranschen, samtidigt 
finns ett kunskapsglapp. De flesta äldre, 

VETGIRIG 
VETERAN 
VILL VIDARE

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH FOTO: ANETTE PERSSON

som har massor av erfarenhet, kunskap 
och ett brett nätverk drar sig gärna till-
baka i 65-årsåldern och blir pensionister, 
eller vad det kallas för, säger han med 
skämtsamt leende.
 Det tomrummet har Anders Olsson 
fyllt upp med sina 40 år i borrbranschen, 
och han gör det gärna. Glöden är kvar.
 – Så länge det är roligt att jobba, njuter 
jag av varje sekund. Och så länge jag får 
vara frisk och kan tjäna en krona vill jag 
fortsätta, säger han. 

Uppdrag: Rakare hål
En kort tid innan intervjun var han i 
Norrland för att hjälpa ett företag som är 
specialiserat på prospekterings- och dia-
mantborrning och geofysiska mätningar, 
alltså Anders Olssons eget kompetens-
område: 
 – Företaget testar en ny, intressant 
borrningsmetod och de behövde min 
expertis. Ofta handlar mina uppdrag 
om kärnborrning i extremt djupa hål, 
kärnorientering och tekniker som styr 
borrhålet mer exakt. Letar företaget efter 
metaller och mineraler vill man inte att 
borrhålet kröker sig och styr 200 meter 
åt fel håll, säger han. 
 Till saken hör också att kärnborrning 
är en av de dyraste undersökningsmeto-
derna:

Yrket har tagit Anders Olsson, 75 år, till 
världens alla kontinenter. Han har stor 
erfarenhet av borrning i olika miljöer och 
klimat. Han har därtill blivit beskjuten 
och inslängd i bakluckan på en bil – men 
inget har stoppat hans nyfikenhet och 
vilja att veta mer.  
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PROFILEN

Vem är…
Namn: Anders Olsson
Ålder: 75 år
Familj: Hustrun Inger och tre vuxna barn 
samt fyra barnbarn.
Verksam: I det egna företaget Drillex AB 
sedan 2005 med säte i Bromma utanför 
Stockholm. Tidigare anställd på Atlas Copco.
Kunder: Gruvbolag, prospekteringsbolag, 
kärnborrningsentreprenörer och konsulter i 
borrbranschen. 

 – Miljontals kronor kan stå på spel. 
För beställaren är det viktigt att få kän-
nedom om kärnborrningens begräns-

ningar och möjligheter. Så raka hål som 
möjligt är också önskvärt, säger Anders 
Olsson.

Expert på väg
Hans kunskap är eftertraktad. Nyligen 
var han i Finland och England och höll 
kurser för geologer. I vår är han bokad 
som gästföreläsare på Bergsskolan i 
Filipstad och för Geotecs borrarutbild-
ning.  
 Vid dessa tillfällen lastas bilen full 
med den utrustning som behövs för 
borrhålsmätning och kärnorientering. 
Diamantborrkronor och diverse andra 
borrverktyg packas också med. 
 Till skillnad mot förr följer hustrun 
Inger med. Dels får de en liten mini-
semester ihop, dels hjälps de åt med de 
långa körsträckorna. 
 En trappa ner har Anders Olsson sitt 
kontor. Han visar utrustningen och 
instrumenten som även hyrs ut för kärn-
orientering och krökningsmätning av 
borrhål – allt är av modernaste slag. 
 – Det händer en hel del på den här 
fronten. I dag är alla verktyg datorba-
serade och försedda med sonder och 
mjukvaror. En del mjukvaror skapar jag 
själv. Jag kan vakna med en idé vid halv 
fem på morgonen, då går jag upp och 
ritar lite, säger han. 

Bergtagen ingenjör
I botten är Anders Olsson ingenjör. 1966 
tog han examen vid Tekniska gymna-
siet i Stockholm och hade tänkt sig ett 
kreativt arbete som konstruktör. Så blev 
det inte.
 – Jag fick anställning på Svenska Dia-
mantbergsborrnings AB i Stockholm och 

hamnade på avdelningen för brunns-, 
kärn- och malmborrning. 
 – På den tiden skulle alla ingenjörer 
ut i fält. Det var jag inte alls sugen på 
– men när jag väl kom ut öppnades en 
helt ny värld. Jag kom aldrig tillbaka till 
ritkontoret igen, säger han. 
 Atlas Copco köpte upp företaget och 
Anders Olsson fick så småningom titeln 
svensk produktchef och marknadsan-
svarig för bolagets avdelning för brunns- 
och prospekteringsborrning. Han blev 
bergtagen. I trettiofem års tid reste han 
runt i världen för att undersöka de geo-
tekniska förutsättningarna för borrning 
och kontrollera att företagets utrusning 
fungerade på plats.
 – Under den här tiden samlade jag 
massor av erfarenheter. Jag arbetade 
bland annat i Afrika, Australien, Kanada 
och Ryssland, även i Sibirien, Kazakstan 
och Uzbekistan. Jag ställdes inför många 
tekniska utmaningar, men det är av 
misstagen man lär sig. När ett borrföre-
tag hade problem var det min uppgift att 
komma med lösningar, säger han.  

Nätverkare av stora mått
De geologiska förutsättningarna skiljer 
sig åt från land till land, från område till 
område. Runt om i världen, även i Sve-
rige, utvecklas därför helt nya borrtekni-
ker som han har fått ta del av. 
 – Det är en enorm källa till kunskap 
för mig. När jag får en idé om hur man 
kan lösa ett borrningsproblem, kan jag 
lyfta luren och ringa någon jag känner i 
Kanada eller Australien för att höra hur 
det har fungerat. Branschen är rätt liten, 
alla känner alla och de flesta är beredda 
att ge tips och råd, säger han.
 Anders Olsson är sinnebilden av en 
nätverkare, någon som ser styrkan i att 
knyta kontakter. Han är aktiv medlem i 

Föreningen för aktiva i borrbranschen, 
FAB, och nyinvald B-medlem i Geotec. 
Han lyser upp när han berättar om sam-
mankomsterna:
 – Det är alltid roligt att träffa folk 
i branschen. Vi snackar, jämför borr-
ningsmetoder och jag får möjlighet att 
komma ut på borrplatser. Det här är mitt 
absolut största intresse och det vi pratar 
om då, är inget jag brukar konversera 
med en bordsdam på en vanlig middag. 
Risken är att hon somnar, säger han.
 Starka branschorganisationer är 
viktiga, menar Anders Olsson. Framöver 
hoppas han på en sameuropeisk borr-
ningsorganisation.
 – Jag tror på borrbranschens framtid. 
Det finns många bra idéer där ute och 
många drivna människor som vill något 
och som kan mycket. Vi måste jobba 
mer tillsammans för att bli starkare, öka 
kunskapen och utbyta erfarenheter. 

På arbetsresorna packas instru
ment och borrverktyg med.
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Atlas Copco Welltech

Din nya samarbetspartner inom geoteknisk borrning, 

Atlas Copco Welltech erbjuder en one-stop-shop för brunnsborrning och geoteknisk borrning i 
Sverige. Vi välkomnar dig som kund, och hoppas på ett nära samarbete där vi tillsammans hittar 
de bästa lösningarna för just din verksamhet. 

För kontakt, frågor eller information, maila oss på atlascopcowelltech@se.atlascopco.com

energiborrning och miljö.
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Windhoeks nuvarande befolk-
ning är omkring 350 000 och 

får för närvarande 65-75 procent av sin 
vattenförsörjning från ett större damm-
system där tre dammar är ihopkopplade. 
Dessutom kommer ungefär 20 procent 
från en vattenreningsanläggning och 
resterande 5-10 procent från ett antal 
borrade kommunala brunnar.
 När de tre dammarna är i full drift 
kommer 85 procent, eller 20 Mm³ per 
år, av vattenbehovet att tillgodoses. På 
grund av stor inflyttning beräknas vat-
tenbehovet att öka till 40 Mm³ år 2021. 
Den sammanlagda samhällsutveckling-

en leder till ökad efterfrågan på vatten 
och inom en snar framtid kommer nuva-
rande vattenresurser inte att räcka till.
 
Behandling av naturliga  
vattenresurser
Ytvattnet från dammsystemet renas i 
ett konventionellt reningsverk genom 
kalkdosering, snabb sandfiltrering och 
flera kloreringssteg. Detta vatten pumpas 
sedan genom en 70 km långledning till 
Windhoek där det blandas med proces-
sat vattnet från reningsverket.
 Behandling av icke naturliga resurser.
Redan under 1960-talet behövde Wind-

Namibia är det torraste landet söder 
om Sahara. Huvudstaden Windhoek 
ligger cirka 1 600 meter över havet och 
har en årlig nederbörd på cirka 360 
mm om året. Staden existens bygger på 
de naturliga vattenkällor som gav en 
riklig vattentillgång då tätorten började 
bebyggas. Senare konstruerades ett 
antal brunnar medan staden växte och 
flera mindre dammar grävdes i torra 
flodbäddar.

Namibia del lll
TEXT: GREG CHRISTELLIS, HYDROGEOLOG

ÖVERSÄTTNING: BIRGER FOGDESTAM

 

CARE WORKS
GAMMANS WATER GOREANGAB DAM

RAW WATER BLENDING

PAC

COAGULATION

HCI FeCl3 POLYMER

O3

O3

NaOH KMnO4

H2O2

Cl2 NaOH

DISSOLVED AIR FLOTATION

RAPID GRAVITY 
SANF FILTRATION

OZONATION

BIOLOGICAL ACTIVATED 
CARBON FILTRATION

GRANULAR ACTIVATED 
CARBON FILTRATION

ULTRAFILTRATION DISINFECTION 
& STABILISATION

FINAL WATER 
SUPPLY

hoek söka efter alternativ att förstärka 
vattenresurserna och 1968 byggdes det 
första reningsverket i Afrika, med en 
kapacitet på 4 800 m³ per dygn. Återvin-
ningsprocessen har sedan dess genom-
gått en rad förbättringar och under 
första delen av 2000-talet byggdes det 
nya reningsverket som har en kapacitet 
på 21 000m³ per dygn. Den gamla an-
läggningen levererar nu bara vatten till 
parker och idrottsplatser.
 Det renade vattnet är en produkt av en 
serie avancerade kemiska och mekaniska 
behandlingssteg och är sammanfattade 
enligt figur. Rening och behandling av 

GOREANGAB WATER RECLAMATION PROCESS
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avloppsvatten för direkt återanvändning 
till dricksvatten förutsätter extraordi-
nära utmaningar och överväganden. 
Windhoeks stad har därför vidtagit 
ett flerbarriärsystem för att minimera 
riskerna för ohälsa orsakade av vatten-

kvaliteten.
 När det renade vattnet är 
klorerat och stabiliserat pum-
pas det till en pumpstation 
där det blandas med vattnet 
från dammarna i förhål-
landen 1:3 och skickas sedan 

avloppsvattnet. Vattnet från bergbrun-
narna är av god kvalitet och doseras 
endast med klor som behandlingsåtgärd.

Alternativ för att säkra framtida vat-
tendistribution till Windhoek 
Tre huvudalternativ valdes för utvärde-
ring under 2004.
• Konstgjord infiltration till akviferer-

na i Windhoek med överskottsvatten 
från dammarna under regnperio-
derna.

• Uttag från Tsumeb och Karst lll-
akvifererna i norra delen av landet, 
cirka 350 km norr om Windhoek – 
och ledningar till Windhoek.

• En ledning från Okavangofloden vid 
gränsen till Angola, cirka 700 km 
norr om Windhoek.

CARE WORKS
GAMMANS WATER GOREANGAB DAM

RAW WATER BLENDING

PAC

COAGULATION

HCI FeCl3 POLYMER

O3

O3

NaOH KMnO4

H2O2

Cl2 NaOH

DISSOLVED AIR FLOTATION

RAPID GRAVITY 
SANF FILTRATION

OZONATION

BIOLOGICAL ACTIVATED 
CARBON FILTRATION

GRANULAR ACTIVATED 
CARBON FILTRATION

ULTRAFILTRATION DISINFECTION 
& STABILISATION

FINAL WATER 
SUPPLY

Det bästa alternativet visade sig vara 
konstgjord infiltration till Windhoek-
akvifererna från dammarna för att skapa 
en underjordisk vattenreservoar genom 
att dels höja grundvattennivån i akvife-
ren med överskottsvatten, dels borra dju-
pare uttagsbrunnar. Man kunde därmed 
öka akviferens kapacitet från 21 Mm³ till 
beräknade 66 Mm³.
 Underjordiska akviferer påverkas 
mycket lite av avdunstning och förlus-
terna i dammarna under regnperioder 
tillvaratas i stället för att översvämma, 
avrinna och avdunsta.
 Återanvändning av avloppsvatten i 
kombination med infiltrationen av över-
skottsvatten från dammarna till Wind-
hoekakviferen ger en betydligt bättre 
försörjningstrygghet för huvudstaden 
under perioder av låg vattentillgång. 
Under perioder av extrem torka, kan 
ungefär 70 procent av vatten efterfrågan 
levereras från Windhoeks utökade akvi-
fer under en period av upp till tre år. 

Geotecmedlemmar besöker 
reningsverket i Windhoek. 

vidare och blandas med vattnet från de 
kommunala brunnarna till Windhoeks 
distributionssystem.
 De kommunala brunnarna är sam-
mankopplade från olika grundvattenma-
gasin, innan det blandas med de tidigare 
nämnda dammvatten och det renade 
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OMVÄRLDEN

och utgör den 
stora hydrogeo-
logiska enheten 
(Figur 12).

Figur 12 

Fish River

Södra Namiböknen
Namiböknens sandhav och Sperrgebiet, 
tidigare känd som Diamantområdena 
1 och 2, sträcker sig längs den södra 
kusten i Namibia (Figur 13). Öknen, som 
sträcker sig från Luderitz till Walvis Bay 
i norr, är ett extremt torrt område med 
oregelbunden nederbörd. Starka havs-
vindar har skapat de bergsformationen 
som sticker upp. Huvudsaklig berggrund 
är kalksten och dolomiter.
Grundvatten-
tillgången 
är mycket 
sparsam utom 
i några avlag-
ringar vid flo-
derna Koichab 
och Tsauchab, 
som innehål-
ler betydande 
mängder. 

Figur 13 Södra 
Namiböknen.

Referenser:
Christelis, G & Struckmeier, W (2001  second 
printed edition January 2011): Groundwater 
in Namibia – An Explanation to the Hydro
geological Map. – 128 p.; GermanNamibian 
Technical Groundwater Exploration Project; 
ISBN No. 086976571X

Figur 8 Sammanfattning av Brandberg,  
Erongo och Waterberg.

Centrala Namib/Windhoek-området
Området sträcker sig från Windhoek i 
öster till Atlanten i väster. (Figur 9) Flo-
derna Ugab och Kuiseb bildar gränsen 
mot norr och söder. Bergen nära Wind-
hoek  bildar landets centrala vattendelare 
och därifrån utstrålar flera flodsystem i 
olika riktningar. Gamla floder har erode-
rat djupa raviner, till exempel Kuiseb 
Canyon.
 Den centrala delen av Namiböknen 
präglas av grus slätter och klippforma-
tioner.  Dynfältet längs kusten mellan 
Swakopmund och Walvis Bay är en 
förlängning av Namiböknens sandhav. 
Det är endast Windhoekakviferen, som 
består av kvarsitisk sandsten, som anses 
vara högproducerande. 
 Floderna ger upphov till livsviktiga 
oaser i Namiböknen. Sand- och grusav-
lagringarna som varierar mellan 30 och 
120 meter kan på sina ställen ge bety-
dande vattenmängder.

Hochfeld-Dordabis-
Gobabisområdet
Området sträcker 
öster om Windhoek till 
gränsen mot Botswana 
(Figur 10). Det domi-
neras huvudsakligen 
av sandavlagringar 
från Kalaharibassängen 
i norra Omaheke till Stam-
priets artesiska bassäng.
De flesta geologiska formationer be-
står av skiffer eller sandstenar. Vanligvis 
är grundvattentillgången relativt god.

Figur 10 
HochfeldDor
dabisGobabis

Stampriets artesiska bassäng
Den södra delen av Kalahari ligger i 
nedre Orange River och är en del av en 
gemensam akvifär som sträcker sig in i 
Botswana och Sydafrika (Figur 11).
De längsgående röda sanddynerna är 
nästan helt parallella med flodsystemen 
och cirka 10 till 15 meter höga och ger 
områdes sin karakteristisk prägel.
Nederbörden i området är mellan 150 
och 250 mm per år, men avdunstningen 
är så hög som 3 800 mm. Under normala 
år är avrinningen liten eller ingen alls
Bassängen, som har förklarats som ett 
vattenkontrollområde, innehåller två 
artesiskta grundvattenmagasin.

Den jordbruks-
verksamhet som 

finns i området 
koncentrerar sig 
på djurhållning. 
Kontrollmätningar 
visar att grund-
vattenresursen är 
överutnyttjad och 
att en 30-procentig 
minskning av utta-
get är nödvändigt.

Figur 11 Stampriets artesiska bassäng

Fish River/Aroab-bassängen
En stor del av området öster om Nami-
böknen mellan Mariental i norr och Ari-
amsvlei i söder är sedimentära bergarter Figur 9 Centrala Namib/Windhoekområdet

TEXT: GREG CHRISTELLIS, HYDROGEOLOG

ÖVERSÄTTNING: JOHAN BARTH, HYDROGEOLOG

Det har blivit dags för den 
tredje och avslutande delen i 
vår genomgång av Namibias 
hydrogeologi. 

Brandberg, Erongo och Waterberg
Området inkluderar Waterberg i nordöst 
och sträcker sig till Atlantkusten i 
sydväst. (Figur 8) Den östra delen av 
området har en relativt platt topografi 
med platåliknande berg. Mot väster är 
det mer bergig terräng. Genomsnittlig 
nedebörd pendlar mellan 50 och 400 
mm/år.
 I den östra delen finns en porös 
sandsten som på grund av låg infiltra-
tion endast har låga förutsättningar för 
grundvattenuttag.
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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



FÖRETAGET

Norrbottens Bergtjänst 

lever vidare 
utan sin grundare
Norrbottens Bergtjänst AB i Piteå grundades av Christer Hägg, en 
riktig eldsjäl. När han oväntat gick bort för åtta år sedan ställdes hans 
familj inför stora utmaningar. Men att lägga ner var det aldrig tal om.
– Det fanns inget tvivel om att vi skulle fortsätta driva företaget, säger 
Ann-Cathrine Grefve. TEXT: ULRIKA VALLGÅRDA FOTO: VALLGÅRDABILD

Johnny Ehlin, Niclas Grefve, AnnCathrine Grefve och 
Kenneth Hägg är de som jobbar i Norrbottens Bergtjänst.
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Inne i Norrbottens Bergtjänsts 
lokaler brinner ljusen på bordet 

och fikat är uppdukat. 
 – Jag minns hur roligt det var när vi 
flyttade verksamheten hit. Vi for ut var-
enda helg för att måla och tapetsera och 
göra fint, berättar Ann-Cathrine.
 Företaget startades av hennes man 
Christer Hägg 1985. Vid den tiden arbe-
tade hon som administratör i husbran-
schen. Han var anställd som bergspräng-
are på ett företag som arbetade med både 
bergsprängning och brunnsborrning. 
Christer var sugen på att starta eget med 
en kompis, men när kompisen hoppade 
av bestämde sig Christer och Ann-
Cathrine för att starta företaget tillsam-
mans. De köpte en begagnad borrigg och 
snart började det droppa in jobb.
Första året drev Christer företaget på 
kvällar och helger, men snart hade de så 
mycket uppdrag att han blev tvungen att 
säga upp sig för att hinna med.
 – Jag kommer ihåg hur pappa såg ut 
när han kom hem och stod där i hallen, 
isig i håret och alldeles lerig, berättar 
Kenneth Hägg och skrattar.
 – Jo, då var det nära att han ville lägga 
av, men jag sa åt honom att ”har du 
tagit f-n i båten får du ro honom i land”, 
berättar Ann-Cathrine.
 1992 hade företaget så mycket arbete 
att även Ann-Cathrine sa upp sig och 
började jobba heltid som administratör i 
firman. Kort därefter anställde de sonen 

Niclas som gått ut fordonsteknisk linje 
på gymnasiet.

Utmaning
Kenneth, som är Christers son från ett 
tidigare förhållande, utbildade sig till 
pilot, men hjälpte till i företaget när han 
hade tid över. 2001 slutade han som pilot 
och ägnade sig på heltid åt familjeföre-
taget.
 – Jag halkade in på ett bananskal. Jag 
kan sakna flyget, men samtidigt är det en 
utmaning att vara med och driva företag, 
säger han.
 Som mest har de varit sju anställda 
i firman. Idag är de fyra. Johnny Ehlin 
kom in sist, år 2007.
 Det är han och Niclas som sköter 
borrningarna, medan Kenneth gör in-
stallationerna. Men behövs det så hjälper 
de varandra – det måste man i ett litet 
företag.
 Ann-Cathrine och Christer har ytter-
ligare ett barn tillsammans och Christer 
har förutom Kenneth ett barn sedan 
tidigare, men det är bara Kenneth och 
Niclas som jobbar i företaget.
 – Pojkarna har fått gå i pappas hårda 
skola. Christer var otroligt duktig och 
drivande och allting skulle gå väldigt 
snabbt. Han jobbade jämt i 190 och har 
skolat de här grabbarna på samma sätt. 
På gott och på ont. Själv har jag försökt 
bromsa lite grann, berättar hon.
 De första åren sysslade de enbart med 

vattenbrunnsborrning, men tidigt, redan 
i mitten av 1980-talet, gav de sig också 
in på installationer av värmepumpar för 
bergvärme och jordvärme. 
 – Christer hade läst på noggrant och 
trodde stenhårt på de nya värmepum-
parna, men han fick inte med sig någon 
annan på tåget, berättar Ann-Cathrine.
 – Inte ens rörmokarna trodde på idén 
när han ville samarbete, så han fick lära 
sig montera dem själv, berättar Niclas. 

Pionjärer
Så kom det sig att Norrbottens Berg-
tjänst blev en av pionjärerna på jord- och 
bergvärme. Under en period låg de till 
och med i topp när det gällde försälj-
ningen av värmepumpar. 
 Eftersom de inte fått med sig några 
andra entreprenörer hade de lärt sig hela 
processen från ax till limpa och kunde 
erbjuda totalentreprenad. Efterfrågan 
ökade år från år.
 – Det har varit en stigande kurva ända 
tills ifjol, då försäljningen minskade för 
första gången, berättar Ann-Cathrine. 
Men de känner sig inte oroliga, utan 
är övertygade om att behovet av nya 
installationer kommer att finnas även 
fortsättningsvis.
 Åren 2001 till 2005 var den 
mest expansiva tiden i företaget. 
Christer la ner sin själ i verksamhe-
ten och på kvällarna satt han ofta i 
telefon och gav råd till andra som 

– Pojkarna har fått gå i pappas hårda 
skola. Christer var otroligt duktig och dri-
vande och allting skulle gå väldigt snabbt.

Niclas Grefve och Kenneth Hägg är 
halvbröder. AnnCathrine Grefve är 
Niclas mamma och Kenneths bo
nusmamma och var gift med deras 
pappa Christer.
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FÖRETAGET

gett sig in i branschen.
 – Tänk dig en romantisk 
kväll med middag, levande 
ljus. Och så Norrbottens 
Bergtjänst. Det var så vi hade 
det, säger Ann-Cathrine och 
ler åt minnet.
 De första tio åren hade 
Ann-Cathrine och Christer 
inte ens vågat ta ut semester. 
Nu förlade de helst ledigheten 
till mitt i vintern, då det ändå 
brukade vara lite lugnare. 
 I december 2005 fick de 
en förfrågan om de ville 
följa med ett par goda vän-
ner på en semesterresa till 
Venezuela. Det lät skönt 
och avkopplande, men när 
resan närmade sig fick Ann-
Cathrine en klump i magen. 
Hon hade en intuitiv känsla 
av att någonting inte skulle 
gå bra.

Tungt besked
Efter ett par dagar i Venezu-
ela drabbades Christer av en 
kraftig hjärtinfarkt och avled, 
endast 57 år gammal. Ann-
Cathrine fick ringa och fram-

föra det tunga beskedet till 
barnen. Kenneth och Niclas 
befann sig på ett borrnings-
uppdrag när de nåddes av 
dödsbudet.
 – Det var som att drab-
bas av en jordbävning på 
det personliga planet. Som 
att marken slits bort under 
fötterna på en, säger Ann-
Cathrine. 
 Hon tror att det blir extra 
kännbart när det berör en 
både yrkesmässigt och privat.
 När hon kom tillbaka till 
Sverige igen var det märkligt 
tyst om firmatelefonen som 
annars brukade ringa i ett. 
När det åter började ringa 
var det konkurrenterna som 
frågade om hon ville sälja 
företaget.
 – Jag sa bara ”nej, det är 
inte till salu”, säger Ann-
Cathrine. 
 De hade inte ens pratat om 
det. Det kändes självklart 
att de skulle fortsätta driva 
företaget.
 Sedan gick det inte särskilt 
lång tid, bara ett par veckor, 

Norrbottens 
Bergtjänst AB
Ägare: Niclas Grefve, 40, Kenneth Hägg, 
47, och Ann-Cathrine Grefve, 61, som 
också är styrelseordförande och firma-
tecknare.
Anställd: Johnny Ehlin
Maskiner: En Nemek borrigg 407, en 
gammal Gemrock borrigg, en två tons 
minigrävare, en Atlas Copco 35 bar kom-
pressor samt ytterligare en Atlas Copco 
kompressor som ska säljas.
Arbetar med: Vattenbrunnar, vatten-
installationer inklusive reningsverk samt 
kompletta värmepumpsinstallationer.

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

Med våra 47 butiker runt om i Sverige kommer vi nära. Med vår 
tjänst SlangExpress kommer vi ännu närmare. Vi erbjuder effek-
tiv slangservice dygnet runt, eftersom en stillastående maskin 
är lika kostsam oavsett vad klockan är.  
Ring SlangExpress på 020-46 46 00

När Niclas Grefve hade 
gått ut skolan föll det 
sig naturligt att han 
började jobba i familje
företaget.
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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



FÖRETAGET

”Det var bra för mig 
att jobba. Jag får så 
mycket tillbaka av 
att ha kontakt med 
andra människor. 
Det ger mig energi.”

innan de fick en beställning på en vär-
mepump. Ann-Cathrine minns fort-
farande samtalet med det nyinflyttade 
paret i Hortlax.
 – Det var en sådan känsla av lycka. Jag 
tänkte att ”yes, nu är vi på banan igen”.
Hon sjukskrev sig aldrig, utan fortsatte 
jobba som förut. Samma sak var det med 
Niclas och Kenneth.
 – Däremot fick jag avbryta jobbet 
någon gång varje dag, sätta mig med 
en kopp te och gråta en stund. Men då 
dök alltid någon av pojkarna upp och vi 
tröstade varandra, berättar hon.
 I telefonen med kunderna lät hon 
alltid glad och trevlig och skämtade med 
dem som vanligt.
 – Det var bra för mig att jobba. Jag får 
så mycket tillbaka av att ha kontakt med 
andra människor. Det ger mig energi.

Gemensamt schema
Inte förrän några år senare tog allt det 
jobbiga som hänt ut sin rätt och hon höll 
på att ”gå in i väggen”. Då fick hon för 
första gången be om hjälp utifrån med 
administrationen och därefter har hon 
gått ner på 80 procent.
 – Vi har också uppdaterat dataruti-
nerna för att göra det administrativa 
arbetet effektivare.

 Något de har stor nytta av är den 
internetbaserade planeringen av arbetet 
som Ann-Cathrine sköter.  
 – Hon lägger in alla kundbesök i ett 
gemensamt schema i google, så att vi 
alla får upp det i mobiltelefonen med 
adresser och telefonnummer. Det är det 
absolut bästa hjälpmedlet som finns, 
säger Kenneth.
 – Ann-Cathrine vet precis hur lång 
tid det tar för oss att göra ett jobb och 
det händer i stort sett aldrig att vi blir 
försenade, säger Johnny.
 Soliditeten i firman var god när Chris-
ter gick bort, så ekonomiskt har de klarat 
sig bra. Däremot har de medvetet tagit 
det lugnt med investeringarna. 
 – Det är så jag har velat ha det, men 
vi ska nog ha ett möte framöver där var 
och en får berätta om sina förväntningar 
på framtiden. Det är viktigt att alla är 
överens, säger Ann-Cathrine.
 Hon är säker på att Christer hade varit 
stolt över dem om han sett dem idag.
Svårigheterna har svetsat dem samman 
och de umgås gärna vid sidan av arbetet 
också.
 – Jag kan åka och ta en fika hos vem 
som helst i företaget och känner att jag 
kan prata med alla om det är något, 
säger Johnny. 

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

Lovisebergsvägen 13, 141 32 Huddinge
www.varmdopumpen.se

A5.indd   1 2013-11-12   11:50

Kenneth Hägg tycker det är intressant 
att vara med och driva ett företag.
 AnnCathrine Grefve fann en tröst i 
att fortsätta driva firman efter makens 
bortgång.



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

Lovisebergsvägen 13, 141 32 Huddinge
www.varmdopumpen.se

A5.indd   1 2013-11-12   11:50

- Satsa på kvalité, det lönar sig alltid! –

044 - 242 242

www.emspump.se
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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 ENERGI &  
VATTENBORRNING 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  
VÄRMEPUMPAR 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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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 

Fråga: Då vår grävda brunn hade otjän-
ligt vatten har vi låtit borra en brunn om 
120 meter som ger 300 l/h. Vi är oroliga 
att vattenmängden inte räcker då vi är en 
familj om sex personer samt har djur på 
gården. Brunnen är borrad i skiffer och 
om vi förstått det rätt kan skiffern täp-
pas igen med tiden. Brunnen blev drygt 
25 procent dyrare än vad som sagts då 
brunnsfirman fick borra djupare för att 
få fram vatten. Vi måste nu investera i en 
ny hydroforanläggning för att få tillräck-
lig vattenbuffert. Vi känner oro att vi in-
vesterar massor med pengar i en brunn 
som inte kommer att ge oss det vatten vi 
behöver. Enligt brunnsfirmans hemsida 
borrar de vattenbrunnar som ska hålla 
i flera generationer vilket vi innerligt 

Vad gör vi 
om vattnet 
inte räcker till?

Vad gäller 
om grannens 
brunn sinar 
när jag borrar?
Fråga: Vad gäller om grannens brunn 
påverkas när jag borrar vattenbrunn? 
Vilken lag gäller? Vem ska betala 
om hans vatten blir sämre eller hans 
brunn blir torr?

Svar: När du låter borra din brunn är 
du ansvarig för alla skador som sker 
utanför din tomtgräns, såvida man 
inte kan belasta borraren för detta om 
han inte varit fackmannamässig. Det 
är miljöbalken som gäller, denna 
ger dig grovt sett rätt att borra till 
jordklotets mittpunkt såvida du inte 
påverkar någon annan. Normalt sett 
går sådana här borrningar bra, utan att 
det påverka grannarnas brunnar. Vad 
du bör göra är att fråga grannen efter 
en vattenanalys på råvattnet, har han 
ingen sådan så tag gärna en innan 
borrningen startar. Vidare är det bra 
att mäta vattenståndet i hans brunn 
före borrningen startar. Detta för att 
ha i en framtid om några diskussioner 
skulle uppstå. Kan man sedan stänga 
av grannens brunn under tiden då 
man borrar så är det en extra säkerhet. 
Ta upp det här med din borrare. Vatt-
net brukar aldrig försvinna i grannars 
brunnar, däremot kan en viss grumlig-
het uppstå i de fall man kommer in i 
samma sprickformation. Det har hänt 
att grannar har sagt att deras vatten 
försvunnit, men det har senare visat 
sig att de aldrig haft en fungerande 
brunn. 

Fråga:  Jag och min sambo har köpt ett 
torp från 1800-talet utan indragen el.
Vi kommer troligen dra in el men har 
inte bestämt oss. Nu undrar jag om det 
går att borra en brunn, först ansluta en 
handpump (typ Lejonpumpen) och först 
senare dra in vattenanslutning till huset 
med elektrisk pump? Alltså, går det att 
ha elektrisk pump med anslutning och 
handpump i samma borrhål?

hoppas att den gör… Vilka garantier har 
man egentligen när man beställer en ny 
vattenbrunn? 

Svar: Du har en brunn som ger cirka  
7 000 liter vatten per dygn. Sex perso-
ner bör göra av med cirka 1200 liter per 
dygn. Vad djuren dricker vet jag inte, 
räkna med 50 liter per djur och dygn. Jag 
tror inte du behöver vara orolig för 
att ditt vatten inte skall räcka till. Om 
brunnen skulle mot förmodan sätta igen 
sig i framtiden kan man alltid spola den 
med högtryck alternativt trycka den med 
ett högt tryck som öppnar sprickorna 
igen. 

Handpump och elektrisk pump 
i samma borrhål?

Svar: Ja det bör gå bra, prata med din 
borrare så att du får en sådan dimension 
på borrhålet att båda rören får plats.
Jag har ingen dimension på Lejonpum-
pens sugdel, men den bör vara cirka 60-
75 mm. Den dränkbara pumpen får sitta 
under och slangen till denna bör vara 
25-32 mm. 
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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.

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. 

●



● Undervattenspumpar 3” - 14”

● Adaptrar G25 - G50

● Borrtoppar

● Membranhydroforer
    i stål och i glasfiber

● Galvade och rost-
    fria hydroforer

● Rördelssatser

● Länspumpar

● Avloppspump-
    stationer

● Energibrunns- 
    tillbehör

● Rostfria filterrör
    med tillbehör 

● Tillbehör för
    borrning            

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

Borrstänger Driconeq      

  

Nu utökar vi vårt utbud för bättre service!

Vi fyller 50 år
Håll utkik efter våra erbjudanden

50
år

Marknadens bästa
livslängd enligt 

våra kunder

Pottgummi Super HiQ 
Med och utan fläns

Ring för jubileumspris!  

.se

opening soon

kvalitetsborrsystem
snabbare,  billigare och effektivare
iso 9001 • iso 14001 • ohsas 18001       tel:  08-400 208 05
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