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LEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

ANSVAR!
De är grymt effektiva. De genererar ett 
tryck och ett flöde som få andra. De som 
inte har en vill ha en! Det finns till och 
med dem entreprenörer som hävdar att de 
inte kan bedriva sin verksamhet utan en 
sådan maskin. De höga trycken medför 
borrningshastigheter som 70-talets borrare 
knappt kunde drömma om. Och de säljs av 
en fullständigt dominerande aktör på den 
nordiska marknaden – Atlas Copco. Jag 
pratar om deras kompressorer 566 och 577. 

Fantastiska maskiner. Men…

Under 2010 fick vi indikationen på att allting inte 
stod rätt till med kompressorerna. Rapporterna 
från borrarkåren talade om extrema oljeförbruk-
ningar och motorer som rasade. Som tillverkare 
ville först inte Atlas kännas vid problemen. Men ef-
ter en rad undersökningar och en god press medgav 
till slut Atlas att det fanns ett motorproblem, och 
att man arbetade med en lösning på problemet.

Då kände jag en tillfredställelse över att kunna 
samarbeta med en ödmjuk leverantör. Alla kan göra 
fel. Det är hur man ställer sig till problematiken 
som avgör vilken typ av leverantör man är! Och här 
fungerade det utmärkt. Vi hade en bra dialog med 
förespråkare från Atlas och med fabriken i Belgien. 
Vi kände att det fanns ett intresse av att lösa proble-
met! Och Atlas utlovade utökade garantier både för 
de maskiner som var omhändertagna och de som 
ännu inte hade havererat.

Nu verkar Atlas ha ändrat inställning. Man vill inte 
längre ta kostnaderna för motorreparationerna som 
ligger i 500 000-kronorsklassen, utan skyller i sin 
tur på sin underleverantör. Borrföretagen har köpt 
av Atlas och det är den enda part som de har. Om 
Atlas har en dålig konstruktion eller har monterat 
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in en för ändamålet undermålig del, ska avtalspar-
ten ta sitt ansvar!

Ett borrföretag lever på att kunna producera. Där 
är kompressorn ett fullständigt vitalt verktyg. Det 
är en massiv investering och borrföretaget räknar 
med att kunna avyttra den efter ett antal år, dvs 
man räknar med ett restvärde. De borrpriser som 
marknaden använder är ett resultat av en samman-
lagd ekonomi där just det restvärdet ingår tillsam-
mans med underhåll och normala reparationer.

Nuvarande situation är ohållbar och jag menar att 
Atlas är på god väg att rasera ett stort antal företag 
och en hel borrbransch. Sina egna kunder! Först 
måste borrföretaget göra en kraftig investering 
för att överhuvudtaget kunna konkurrera med sin 
omgivning, sedan ha produktionsstopp vid haveri, 
därefter betala reparationen för ett av leverantö-
ren erkänt produktfel, sen inte få något betalt vid 
försäljningen av kompressorn och till sist betala 
i utebliven täckning på sina borrpriser som inte 
längre är anpassade till verkligheten. Tror Atlas att 
de redan idag pressade borrföretagen tål det?

För fyra år sedan skrev vi i Borrsvängen om kom-
pressorbränderna i samma modeller. Då – efter att 
ha gjort en marknadsundersökning – stod det klart 
att det inte var frågan om en kompressor skulle 
börja brinna – utan när! Artiklarna gav effekt och 
Atlas tog ansvar och genomförde ett åtgärdspro-
gram som reducerade antalet bränder. Till borrar-
nas och försäkringsbolagens glädje! Nu verkar vi ha 
hamnat i samma situation. När rasar nästa motor?

Vi hoppas att Atlas tar det ansvar man har utlovat 
och dessutom ödmjukt behandlar borrbranschen 
och står för sina misstag.



AKTUELLT

Medlemsmötet 

HÄLSOSAMT OCH STÄRKANDE I FJÄLLEN

Ett rejält antal glada brunnsbor-
rare såklart. Och det var precis 

så det blev – omkring 80 personer slöt 
upp till vårvinterns medlemsmöte i 
Vilhelmina. Eller snarare i Saxnäs, som 
ligger ett tiotal mil därifrån, där den 
ombonade Saxnäsgården vid foten av 
Satsfjället väntade.
 Medlemsvärd för mötet var Charlie 
Isaksson, som tog emot och bjöd på för-
friskningar i sin maskinhall i Malgovik 
innan resan gick vidare mot Saxnäs.
 Charlies uttalade ambition var att visa 
medlemmarna och branschkollegorna 
”hur vi lever livet här uppe” – och det 
är knappast någon överdrift att påstå att 
han lyckades fullt ut.
 Det blev skoterkörning och gästfritt 
samkväm i hänförande natur för hela 
slanten under mötets första dag. 

Gnistrande snö, lockande fjälltoppar både 
när och i fjärran, strålande sol. Vad mer 
krävs egentligen för att göra bilden av den 
norrländska vinteridyllen komplett?

Charlie Isaksson välkom-
nade Geoteckollegorna till 

sin härliga fjällvärld.

Toppförsöket lyckades! Våghal-
siga Geotecare tog sig upp på 
Satsfjällets topp, 1170 m ö h.

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON
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HÄLSOSAMT OCH STÄRKANDE I FJÄLLEN

• Ytterligare tio Geotec-företag har gått 
igång med certifiering enligt ISO- och 
OHSAS. Enligt planen blir de klara i 
oktober.

• Geotec har fört en debatt i pressen om 
nya byggregler och hur man ska se på 
fastigheters energiprestanda.

• Processen kring besiktning av borr-
riggar går framåt. Bland annat har ett 
förslag till besiktningsprotokoll tagits 
fram.

• Bland årets kommande arrangemang 
märks Geotecs sommarmöte som hålls 

Nytt och blandat från medlemsmötet 
den 28-29 augusti i Mullsjö och års-
stämman den 19-21 november. I bör-
jan av december arrangeras den stora 
maskinmässan BAUMA i Shanghai. 
Geotec kommer att försöka samordna 
resan för de som är intresserade.

• Geotec har tidigare ordnat utbildning 
i att svetsa i plast och under året kom-
mer minst ett nytt utbildningstillfälle, 
eventuellt i samband med sommar-
mötet.

• Krav på förarbevis, till exempel för 
truck, blir vanligare och vanligare i 

allt fler sammanhang. Ett gemensamt 
dokument behövs och Geotec arbetar 
med att ta fram ett sådant.

• En färsk marknadsenkät visar att 2013 
var ett tungt år för många medlem-
mar, men att 2014 generellt börjat 
bättre och i många fall mycket bättre.

• Två nya medlemmar valdes in, GVB i 
Ljung (A) och KV-företagen (B). 

• Föreningen hälsade  
dem välkomna! 

Charlie och He-
lene Isaksson – med 

rätta stolta värdar 
för medlemsmötet i 
Vilhelmina/Saxnäs/

Malgovik.

I snörök och med 
dånande motorer drog 
den ena skoteråkaren 
efter den andra iväg 
uppför fjället. Skoter-
turen var odiskuta-
belt medlemsmötet 
höjdpunkt och ett fint 
minne för många av 
deltagarna.

En gnistrande fin vin-
terdag – som gjord för 
att åka pulka nedför 
fjället.

Picknick i det vita. Gui-
derna från Saxnäsgården 
brassade gulasch vid 
fjällstugan där skoter-
gänget och bandvagns-
sällskapet sammanstrå-
lade för lunch och mingel.
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– Men tyvärr görs det mycket få 
vetenskapliga borrningar. Det 

är dyrt att borra djupt och därför är era 
produktionsborrningar viktiga när det 
gäller faktainsamling om vår berggrund.
 Geologi handlar om uppkomsten, 
sammansättningen och förändringen av 
berg- och jordarter i vår jordskorpa. Den 
moderna geologin kan sägas ha fötts på 
1950-talet, då teorin om kontinentaldrif-
ten accepterades. På vissa håll i världen 
kan man studera kontinentaldriftens 
effekter i praktiken. En sådan plats är 
Svalbard och därifrån har Johan Berth 
egna erfarenheter efter flera forsknings-
resor:
 – Där möts två plattor, den västra 
är några hundra miljoner år gammal 
och den östra över en miljard år. För en 
geolog är detta högintressant eftersom vi 
kan studera geologiska processer i realtid 
– där pågår moränbildning och man kan 
närstudera glaciärbildning.

Skilda egenskaper
Många av de resultat och slutsatser som 
kommer ur den geologiska forskningen 
har praktiskt bäring på det dagliga arbe-
tet för många i brunnsborrarbranschen. 
Inte minst gäller det skillnaden mellan 
olika jordarter som silt, leror, sväm- och 
svallsediment, isälvssediment, organiskt 
jordmaterial och den jordart som är i 
särklass vanligast i vårt land, moränen. 
Rullstensåsarna är också de inlandsisens 
verk och utgör idag enorma grund-
vattenresurser.

”Produktionsborrning 
viktigt för geologiforskning”

Den andra mötesdagen bjöd bland annat på ett geologiföredrag av 
Geotecs vd Johan Barth.
 Han kunde konstatera att trots att geologisk forskning pågått 
länge, så är de flesta geologiska kartor gissningar. Det går inte 
att veta precis var gränserna mellan olika bergarter går – om man 
inte ger sig ner på djupet och ser efter.

 – Alla jordarter har skapats av den 
senaste inlandsisen och alla har olika 
egenskaper när man ska göra vatten-
brunnar, berättade Johan Barth.
 Trots detta är det nästan inga borrare 
som använder jordartskartor, visade en 
handuppräckning.
 – Jordartskartorna kan ge en hel del 
värdefull information när man bedömer 
förutsättningarna för vattenbrunnar. Är 
det djup lera, blockig morän, isälvsma-
terial eller något annat, påpekade Johan 
Barth.

Var är det bäst att borra?
Sprickzoner och krosszoner i bergrun-
den har olika förutsättningar att ge vat-
ten och de församlade Geotecborrarna 
hade olika erfarenheter av vilken som 
egentligen ger mest. Sjöar indikerar dock 
ofta en eller flera sprickzoner och har 
man möjlighet att välja kan det vara en 
bra idé att borra i förlängningen av sjöar, 
snarare än vid sidan om.
 Många faktorer påverkar vårt grund-
vatten, bland annat vattentäkter, berg-
täkter och föroreningar från vägar och 
jordbruk. Och borrar man i kustnära 
områden finns alltid risken att få salt 
vatten i brunnen:
 – Saltvattnet finns under högsta kust-
linjen, alltså så långt Östersjön en gång 
nått, i kustområdena. Det är viktigt att 
tänka på när man borrar vattenbrunnar i 
sådana områden – när man pumpar upp 
vatten och sänker trycket kan saltvatten 
rinna in. 

Johan Barth berättade inspirerat 
om geologi som vetenskap och 
om de nära kopplingarna till 
borrbranschen.

Atlas Copco 
Welltech
Atlas Copcos köp av Geawelltech är en 
av de större affärerna på senare tid i 
den svenska borrbranschen och med på 
medlemsmötet var Martin Jönsson, som 
blir ansvarig för det nya Atlas Copco 
Welltech. Han berättade om bolagets 
satsning och om de tre fokusområdena: 
Grundläggning, Brunns- och energi-
borrning samt Miljö- och geoteknik. 

Geoenergi: 
Världsledande 
forskare gästar 
Sverige
Signhild Gehlin levererade senaste nytt 
från Svenskt Geoenergicentrum:
• Professor Jeff Spitter, en av världens 

främsta geoenergiexperter, kommer 
från och med augusti att jobba i Sve-
rige med svenska forskare.

• Fjolårets premiär för Geoenergidagen 
blev en framgång och årets upplaga 
arrangeras den 30/9-1/10.

• En simulerad studie kring förhållan-
det mellan elspets och borrhålsdjup 
har genomförts. Den visar tydligt att 
djupt borrhål och stor värmepump är 
den bästa kombinationen. Utförligare 
material finns hos Svenskt Geoenergi-
centrum.

• Tre nya ex-jobbare är igång med var 
sitt arbete – ett kring geoenergi för 
halkbekämpning på broar, ett som ska 
ge en databas över alla Sveriges större 
anläggningar samt ett om geoenergi i 
växthus.

• Efterträdaren till Energimyndighe-
tens utvecklingsprogram Effsys+, som 
nu är under utarbetande, kommer 
att ha med säsongslagring som ett 
område.

• Flera kurser, föredrag och artiklar är 
på gång, liksom medverkan under 
Almedalsveckan i Visby i sommar. 

AKTUELLT

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON
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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.



VÄLJ VAD DU VILL:

www.muovitech.com

Dubbellindad kollektor Fyrlindad kollektor

VI HAR LÖSNINGEN FÖR ALLA 
DINA KOLLEKTORBEHOV.

P-märkta kollektorer

Årets avtalsförhandling, mellan 
Sveriges Byggindustrier och 
Byggnads, blev stormig. Frå-
gan om huvudentreprenörens 
ansvar var nära att leda till 
storstrejk. I sista stund enades 
parterna kring bland annat en 
”ordning och reda-fond”.

I grunden handlar det om att förhindra 
missbruk, oegentligheter och utnyttjan-
de. Men hur, det har parterna tvistat om 
länge. Efter många och långa samtal var 
en strejk nu nära att stoppa stora delar av 
landets byggen. 
 Byggnads ville avtala om ett huvud-
entreprenörsansvar med solidaransvar. 
Liten som stor huvudentreprenör skulle 
ta ansvar för uteblivna löner och sociala 
avgifter för alla inblandade inom hela 
entreprenaden. Det väckte många frågor, 
enligt Ola Månsson, vd på bransch- och 
arbetsgivareorganisationen Sveriges 
Byggindustrier, BI.
 – Vilka krav skulle ställas på entrepre-
nörerna i kedjan? Skulle alla hjälpa till 
att betala? Och hur lång tid skulle inte 
ett sådant utredningsarbete ta? 
 En kompromiss avvärjde storstrejken. 

Garantier
– Nu inför vi en ”ordning och reda-
fond”, som garanterar arbetstagare att 

I höst erbjuds två helt nya 
kurser genom Svenskt Geo-
energicentrum. Det handlar 
om termisk responstest och 
avancerad design.

– Förhoppningen är att branschens 
allmänna kompetens inom geoenergi 
spetsas ytterligare, säger Signhild Gehlin 
på Svenskt Geoenergicentrum som är 
kursutvecklare och även en av kursle-
darna.
 Under våren har Svenskt Geoener-
gicentrum för första gången erbjudit 
kurser i geoenergi. Det har handlat om 
grundkurs i geoenergi, fördjupningskurs 
i design och geoenergi för beställare. 
 – Vi har haft väldigt nöjda kursdelta-
gare och har prickat rätt, säger Signhild 
Gehlin.
 I höst återkommer grundkursen och 

Avtalet som stoppade en storstrejk

TEXT: MIA ISING

Efter konflikten vill Ola Månsson, vd för Sveri-
ges Byggindustrier, nu bygga för framtiden – 
branschen ska utvecklas och göras attraktiv 
för unga. 

få minst avtalets lägstalön. En fond för 
medlemmar som handlat upp en entre-
prenör där anställda blir lurade. 
 – Den finansieras av Sveriges Byggin-
dustrier, genom befintliga medel. Som en 
försäkring som ingår i medlemskapet, 
utan högre medlemsavgift eller att man 
ska bidra med pengar. 
 Alla anställda hos medlemsföreta-
gen och de entreprenörer dessa anlitar 
har rätt att ansöka om ersättning. En 
nämnd med opartisk ordförande utreder 
först om alla vägar att få ersättning är 
prövade. 
 – Detta tillsammans med den lagstift-
ning om närvaroliggare som införs gör 
det svårt för oseriösa aktörer. Frågan har 
kommit upp senaste åren, i hela Europa, 
och har att göra med billig arbetskraft.

Full insyn
Vidare blir det enligt avtalet, som börjar 
gälla i januari 2015, huvudentrepre-
nörens ansvar att hålla reda på vilka 
entreprenörer som finns på arbetsplatsen 
och utreda misstanke om fusk. Avtalet 
innebär också att Byggnads och dess 
medlemmar ska ha full insyn entrepre-
nadkedjan. Sveriges Byggindustrier ska, 
genom arbetsgivarna, kunna redovisa en 
entreprenörslista inom fyra dagar. 
 Ola Månsson ser ljust på framtiden för 
båda parter.
 – Nu ska vi skapa en gemensam fram-
tidsgrupp, för att prata om hur vi kan 
utveckla branschen. 

 Det ska vara skoj att jobba i byggbran-
schen. 
– Vi måste bli attraktiva och locka duk-
tiga hantverkare, som tar ansvar. Det är 
det som ger konkurrenskraft. 

Fotnot: Geotec är samarbetspart 
till BI sedan drygt ett år.

det erbjuds två helt nya kurser: termisk 
responstest och avancerad design.
 – För grundkursen behöver man inga 
förkunskaper alls. Den vänder sig till 
alla som på något sätt är intresserade av 
hur geoenergi fungerar, säger Signhild 
Gehlin.
 De två nya kurserna vänder sig däre-
mot till dem som redan har förkunskaper. 
 Termisk responstest är en tvådagars 
kurs med praktiska inslag, som vänder sig 
till exempelvis konsulter och entreprenö-
rer som jobbar med större geoenergian-
läggningar.

Lära sig ställa rätt krav
– Tanken är att man ska lära sig vilka 
krav man kan ställa på en kvalitetsmäs-
sig mätning. Antingen för att man vill bli 
en bättre beställare eller för att förstå hur 
utrustningen och mätningen fungerar, 
säger hon.

 För att gå kursen ”avancerad design” 
ska man ha gått fördjupningskursen i 
design som gick i april eller ha jobbat 
med dimensioneringsprogrammet Earth 
Energy Designer (EED) eller liknande. 
Det handlar om dimensionering av 
borrhålssystem.
 – Den här kursen tar upp olika di-
mensioneringsverktyg och låter del-
tagarna dimensionera olika komplexa 
anläggningar, berättar Signhild Gehlin.
Planen är att kurserna ska vara återkom-
mande. 
 – Kurserna är en del av den kompe-
tens som finns samlad inom Svenskt 
Geoenergicentrum och en central och 
viktig del i verksamheten. Vår avsikt 
med kurserna är att branschens allmän-
na kompetens spetsas ytterligare och att 
vi får se fler och vidareutvecklade geoen-
ergisystem, säger Signhild Gehlin. 

Kurser som spetsar kompetensen

Sveriges 
Byggindustrier, BI
• Byggindustrins bransch- och arbetsgivar-

organisation.
• Drygt 3 000 företag inom bygg, anläggning 

och nischad verksamhet.
• Ska driva gemensamma frågor och verka för 

ett bra lönebildnings- samt regelsystem.
• 27 lokalkontor i landet, gemensamt kansli i 

Stockholm.
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TEXT: MARIA SEHLIN
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VÄLJ VAD DU VILL:

www.muovitech.com

Dubbellindad kollektor Fyrlindad kollektor

VI HAR LÖSNINGEN FÖR ALLA 
DINA KOLLEKTORBEHOV.

P-märkta kollektorer



Geoenergi som reningsmetod
Internationellt har man börjat titta på geoenergi som sane-
ringsmetod. Vattnet i förorenade marker renas innan energin tas ut.

 – I Holland har man kommit långt med detta och det är så lönsamt att 
investerare står på kö, berättar Göran Risberg på SGU för Borrsvängen.
Principen går ut på att man tar upp vatten, renar det, tar ut energin och 
sedan återför vattnet. I Holland gäller det framför allt oljeförorenat grund-
vatten i sandstensakviferer.
 – Principen är intressant, tycker Göran Risberg. När vi sanerar förore-
nade områden behandlar vi marken, med risk att föroreningarna blir kvar i 
grundvattnet.

Hårda regler i Visby
Region Gotland planerar att införa nya, hårdare, regler för 
att skydda Visbys vattentäkter. ”Det lägger en död hand över byg-

den”, säger en kritisk fastighetsägare som tycker att utveckling förhindras, 
rapporterar Sveriges Radio P4.
 Tre tusen fastighetsägare i och omkring Visby berörs när Region Got-
land stramar åt reglerna om vattenskydd.
 Reglerna möter kritik från en mängd fastighetsägare inom det utökade 
skyddsområdet runt Visby. 
 De nya reglerna innebär förbud mot att borra efter eget vatten och 
bergvärme, mot att använda bekämpningsmedel och mot att anlägga 
infiltrationsanläggning för avloppsvatten, om det inkluderar vattentoalett.
Syftet med den nya vattenskyddsplanen är att se till att det finns bra 
vatten även i framtiden. Den ersätter den nuvarande planen, som är 35 år 
gammal.
 – De här principerna har egentligen redan tillämpats länge. För oss 
blir det ingen stor förändring, vi har aldrig fått borra i Visby, säger Fredrik 
Ahlqvist på Ahlqvists Brunnsborrning till Borrsvängen.

Högt grundvatten förbryllar i Höganäs
Vad är det egentligen som orsakar det höga grundvattnet i 
skånska Höganäs? Klimatförändringar, vattenfyllda gruvgångar och 

borror efter geoenergi har nämnts som teorier, men allt är spekulationer. 
Ett faktum är att klagomålen på översvämningar och vatteninträngning i 
källare bara blivit fler och fler, liksom kraven på åtgärder.
 Nu ska Höganäs AB, som stängde sina gruvpumpar på 90-talet, låta 
genomföra en undersökning, rapporterar Helsingborgs Dagblad.
 – Bolaget har anlitat en firma som har fått den information som vi har 
och sätter ut ett antal provrör på olika ställen, säger han.
Resultatet av mätningarna ska sättas i relation till hur gruvgångarna går. 
Provtagning och geoteknisk undersökning ska pågå under sommaren och 
början av hösten.
 – Beroende av vad vi får för svar får vi fastighetsägare och kommunen 
sätta oss ner och se hur man kan gå vidare, säger bolagets chefsjurist 
Nicklas Lång till tidningen.

Håkans har köpt Patriks
Håkans Vatten- & energiborrning i Ankarsrum har köpt Patriks 
Brunnsborrningar i Billdal.

 – Det började med att jag ville ha tag i en kompressor, en 557:a. Patrik 
hade en och han ville sluta borra och ägna sig åt grävning så det slutade 
med att jag köpte maskinerna och tog över borrningsuppdragen och en 
anställd, säger Håkan Abrahamsson till Borrsvängen.
 Före köpet hade Håkans fem anställda och tre maskiner. Affären inne-
bär att man får en filial 30 mil från hemorten och nu är etablerad både på 
öst- och västkusten.

I KORTHET

STÖRST SORTIMENT 

OCH 

BÄST KOMPETENS I LAGER

042-16 95 00
www.lundgrenssverige.se



SVEP + KV-företagen 
är nu sant

Samgåendet mellan KV-Företagen och SVEP har klub-
bats. Den nya branschorganisationen skall heta Svenska Kyl & 

Värme pumpföreningen.
 – Ett oerhört positivt och viktigt steg för medlemmarna i båda orga-
nisationerna, menar den nya styrelseordföranden Styrbjörn Drugge.
 Kyl & Värmepumpföretagen och SVEP (Svenska värmepump-
föreningen) går nu samman till en organisation. Det står klart efter 
SVEPS ordinarie årsmöte och KVF:s extra föreningssammanträde. I 
och med detta blir man en branschorganisation med över 1 000 med-
lemmar som omsätter 12 miljarder och sysselsätter 20 000 personer. 
Processen som lett fram till beslutet om ett sammangående har ge-
nomsyrats av framtidstro och varit mycket positiv i båda föreningarna.
 – Sammangåendet är något som kommer att gynna våra medlems-
företag då vi kommer att vara en större och 
starkare organisation med bättre förutsätt-
ningar att bevaka våra medlemmars intres-
sen och driva de frågor som är viktiga för 
vår bransch, säger Styrbjörn Drugge.
 Viktiga frågor för den nya föreningen 
kommer att vara rekryteringsbehovet och 
utbildningsfrågan, 
den nya F-gasförord-
ningen samt frågan 
om fusket med ROT-
avdraget som fortsatt 
är ett stort problem 
på marknaden.

Ikeas huvudkontor
får geoenergi

Malmberg Borrning skall utföra geoenergianläggning till Ikeas 
nya globala huvudkontor i Malmö, som går under namnet ”Hubhult”.

Beställare är PEAB och Malmberg utför en totalinstallation med grundvat-
tensystem och kylvärmepumpar.
 Systemet använder grundvatten för frikyla och som energikälla till 
kylvärmepumparna som producerar både värme och kyla. Projektet är i full 
gång och beräknas vara klart sommaren 2015.

Borrade brunn – 
hittade vatten!

Ett nytt värmländskt dricksvatten ska 
börja säljas på flaska. Bakom satsningen 

står Eric Smederöd, som äger en gård i Fryke-
rud utanför Kil.
 Han kom på idén när familjen borrade en 
ny brunn för några år sen.
 – Vi skickade in våra vattenprover. Prov-
tagningslabbet ringde upp och sa att det var 
ett förskräckligt fint vatten ni fick. Det som 
kanske var allra bäst, som sticker ut lite, var 

det höga ph:t som ligger på 7,9 på råvattnet, 
säger Eric Smederöd till SR Värmland.

 Eric Smederöd räknar med att de första provseri-
erna av vattnet ska släppas under sommaren.

Styrbjörn Drugge

MARKNADENS MEST KOMPLETTA PICKUP

Isuzu D-Max från 239 000.-
Besök www.isuzu-sverige.se för närmaste återförsäljare

KAMKEDJA 100%
TRANSPORTBIL

ESP AIRBAGS

X6

BENUTRYMMEDRAGVIKTFYRHJULSDRIFT LASTVIKT FLAKKANTSSKYDD ECO

0,73 l/mil

ISUZU D-MAX MED
   KRANTILLBYGGNATION

Lätt kranbil plus släp är en kombination som allt fler satsar på p.g.a. tuffa 
C-körkortsregler. Kranbilen är perfekt för markentreprenad, pumpservice, 
fastighets-skötsel, brunnsborrare, reningsverk och vattenavlopp.
På bilden: Isuzu D-Max Pickup med Fassi M10 A12 och släpkärra.
Fassi M10 A12 har två hydrauliska utskjut. Bilen har två stycken hy-
drauliska stödben som är uppfällbara för bättre framkomlighet i terräng.
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pump- & brunnsteknik

PUMPAR &
TILLBEHÖR

GEOENERGI

RÖRDELAR

Konstanttryck
spar utrymme!

Pump & Brunnsteknik AB

Rollsbovägen 52    442 40 Kungälv

t pumpbrunnsteknik.seel 031 922 500

Vi har kompakta pumppaket
som passar där utrymmet är
begränsat, t ex i villor och
fritidshus.

SQE SQK

KAMPANJPRIS!

INGÅR
Borrtopp, adapter,

plaströrskopplingar
(4st) och stödhylsa.

Kontakta oss.

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 
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AKTUELLT

Det var under 2010 som allt fler 
tecken började tyda på att allt 

inte stod rätt till med motorerna i 566- 
och 577-kompressorerna. Snabbt och 
dramatiskt ökad oljeförbrukning följdes 
av motorer som skar och måste repareras 
eller helt bytas ut, till kostnader på flera 
hundra tusen kronor.
 Motorn i fråga är Caterpillar, C18 som 
sitter i de aktuella kompressormodel-
lerna. Caterpillar i Sverige representeras 
av Pon.
 – Inledningsvis förnekade man 
problematiken men efter många om och 
men blev det klarlagt att motorn i den 
här applikationen var behäftad med ett 
konstruktionsfel, säger Geotecs vd Johan 
Barth. Det handlar om fel sammansätt-
ning av kolvar, cylindrar och foder. Tack 
och lov tog Atlas Copco sitt ansvar. 
Dels inledde man ett utbytesprogram, 
dels ställde man ut en förlängd garanti 
på 5 000 timmar eller fem år, inte bara 
för motorer som drabbades av den här 
specifika problematiken, utan även för 
de som inte drabbats än.

Uppgradering
Till att börja med reparerades moto-
rerna men det följdes i flera fall av att de 
havererade igen. Sedan det konstaterats 
att motorerna var för klena i uppbyggna-

ATLAS COPCO DRAR TILLBAKA 
MOTORGARANTIN

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: ATLAS COPCO

Det började med bränder. Men snart bytte problematiken 
karaktär och förvärrades dramatiskt, när fler och fler 
borrentreprenörer dessutom drabbades av fullskaliga 
motorhaverier i sina Atlas Copco-kompressorer.
 Inledningsvis slog tillverkaren ifrån sig, men sedan 
konstaterades att C18-motorn för den här konstruktionen 
faktiskt var behäftad med fel. Atlas Copco tog ansvaret, inledde 
ett utbytes- och uppgraderingsprogram och förlängde garantin.
 Därmed skulle många borrare kunna andas ut – men nu har 
Atlas Copco dragit tillbaka den förlängda garantin.

den lanserades under 2011 ett uppgrade-
ringsprogram för både maskindelar och 
mjukvara.
 – Grundproblemet är alltså en felaktig 
konstruktion och många borrare har 
drabbats hårt av detta. Att få stopp under 
pågående borrarbeten är illa nog i sig och 
att nu ovanpå det drabbas av skyhöga 
kostnader för reparationer är helt ohåll-
bart, säger Johan Barth. 

Känt konstruktionsfel
Enligt uppgifter till Borrsvängen står när 
denna artikel skrivs i början av juni fem 
havererade kompressorer hos Geotecföre-
tag runt om i landet.
 – Atlas Copco har först muntligt vid 
ett av Geotecs medlemsmöten sagt att de 
står för reparationer och utbyte av C18-
motorer som går sönder på det här sättet. 
Både det svenska bolaget och fabriken i 
Belgien har senare bekräftat skriftligt, 
säger Johan Barth. Han ställer sig starkt 
kritisk till beslutet att backa från utfäs-
telsen.
 – Det handlar ju om ett känt kon-
struktionsfel och oavsett vad som ligger 
bakom så är det Atlas Copco som är våra 
medlemmars avtalspart. Det här riskerar 
att bli förödande, inte bara för många 
borrföretag utan även en hel bransch, 
fastslår han.
 

Motorn i fråga 
är en Caterpillar 
C18, som sitter 
i de aktuella 
kompressor-
modellerna.
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Atlas Copco är medvetna om att vissa 
kunder har haft problem med kom-
pressorer av modellen XRYS 577 och 
vi beklagar verkligen att detta orsakat 
enskilda kunder besvär. 
 Dessa kompressorer är tekniskt 
avancerad utrustning med mycket hög 
effektivitet och prestanda samt används 
ofta under svåra förhållanden . 
Därför är det viktigt att ständigt arbeta 
med förbättringar av produkter under 
dess livscykel för att förbättra tillförlit-
lighet och livslängd; detta har fortsatt 
hög prioritet inom Atlas Copco. 

ATLAS COPCO DRAR TILLBAKA 
MOTORGARANTIN

Atlas Copco: ”Vi är bekymrade och vill ha en diskussion”
I många fall sker detta tillsammans med 
och baserat på information från våra 
slutkunder .  
 Vi har kunnat relatera flera incidenter 
till motorerna från Caterpillar (C18).  
För integrerade delar som inte är av Atlas 
Copcos egen konstruktion sker alltid un-
dersökning och eventuellt förbättrings-
arbete i nära samarbete med tillverkaren 
och vi är skyldiga att följa dennes rekom-
mendationer och riktlinjer. Under slutet 
av 2012 introducerade vi tillsammans 
med Caterpillar ett åtgärdsprogram, 
varav en del var en förlängd garanti från 

motortillverkaren som nyligen stoppats.  
 Atlas Copco är bekymrade över situa-
tionen och följer den mycket noga, vi är 
i diskussioner med Caterpillar för att få 
ett fortsatt stöd för eventuellt drabbade 
kunder.  
 Vi vill gärna bjuda in företrädare 
för brunnsborrarbranschen att delta i 
diskussion för att försöka finna en accep-
tabel lösning för alla parter.
 
Fredrik Ålund  
Business Line Manager Portable Energy  
Atlas Copco Construction Technique 
Scandinavia
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LÄR DIG MER OM GEOENERGI!
www.geoenergicentrum.se

Psst...!

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

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

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

Svenskt Geoenergicentrum - KURSUTBUD HÖSTEN 2014:

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

www.geoenergicentrum.se



JURIDIK

Dominika Rydels examensarbete 
”Geoenergiborrhål som avviker 

och hamnar under en grannes fastighet 
- Gör de intrång i grannens äganderätt?” 
lades nyligen fram vid juridiska fakulte-
ten i Stockholm. 
 Dominika Rydel var redan tidigt un-
der utbildningen intresserad av miljö-, 
fastighets- och entreprenadrätt. Hennes 
intresse för geoenergi väcktes framförallt 
genom kontakt med en forskningsgrupp 
vid KTH Energiteknik i Stockholm. Hon 
bestämde sig därför att utreda juridiska 
spörsmål kring geoenergi. 
 Hennes examensarbete behandlar 
främst problematiken kring urbanise-
ring och geoenergi. Det skapar utma-
ningar kring avvikande borrhål – det 
vill säga när borrningen avviker från 
den ursprungligt förväntade vinkeln 
och hamnar snett, till exempel under 
grannfastigheten.
 – Jag undersökte om ett borrhål som 
avviker och till viss del hamnar under 
en grannes fastighet faktiskt utgör ett 
intrång i dennes äganderätt och, om de 
gör det, ifall det kan vara ersättingsbart, 
berättar Dominika Rydel. 

Är intrång
Hon konstaterar att avvikande borrhål 
alltid ses som ett intrång i grannens 
äganderätt. Men om det berättigar till 
ersättning är en annan fråga, det beror 
bland annat på om fastighetsägaren 
ska använda sig av markutrymmet och 
till exempel utvinna geoenergi på sikt. 
Alltså är det inte helt klart att bara för 
att ett borrhål utgör intrång, att det alltid 
kan leda till ersättning. 
 Dominika Rydel hänvisar till Gabriel 
Michanek, professor i miljörätt vid Upp-
sala universitet, som i sin avhandling om 
energirätt redogör för en avvägning om 
huruvida den skadelidande fastighetsä-

Borrar djupt i juridiken
Ska du ersätta grannen om ditt borrhål råkar hamna 
under grannfastigheten, och vem äger då den energi 
som produceras? Dominika Rydel söker bland annat 
svar på dessa frågor i sitt aktuella examensarbete på 
juristprogrammet vid Stockholms universitet. 

TEXT: BEHRANG KIANZAD FOTO: ANETTE PERSSON

garen har rätt till ersättning eller inte. 
Fastighetsägaren skall ha en vilja att ut-
vinna energin eller begagna markutrym-
met men även en faktisk möjlighet till att 
utvinna energin eller begagna markut-
rymmet för att frågan ska bli aktuell.
 – Jag har gett förslag på hur avvikel-
serna kan hanteras. Såväl grannelagsrät-
tens regler i 3 kapitel Jordabalken som 
regler i Miljöbalken kan aktualiseras. 
Det i sin tur beroende på om anlägg-
ningen tagits i bruk eller ej, säger Domi-
nika Rydel. 
 Om ett borrhål som tagits i bruk har 
hamnat på andra sidan fastighetsgrän-
sen och skapar olägenhet för grannen är 
det en skada som beror på verksamheten 
och Miljöbalkens regler blir då tillämp-
liga. Huruvida man får ersättning beror 
på många olika faktorer som vägs in i 
helhetsbedömningen. 
 Till en fastighet innefattas äganderätt 
till det utrymme som finns över och 
under markytan. Men denna rätt är inte 

Dominika Rydel: Avvikande 
borrhål ses alltid som ett in-
trång i grannens äganderätt.

oinskränkt, vilket betyder att man till 
exempel inte kan stoppa lufttrafik över 
fastigheten och kräva ersättning därför. 
Det är inte utrett inom fastighetsrät-
ten var exakt gränsen på djupet under 
markytan går för att man skall kunna 
kräva ersättning. 

Fri energikälla
När det gäller äganderätten så kunde 
hon utreda att geoenergi är en fri förny-
bar energikälla som saknar fast anknyt-
ning till mark. Det betyder att den inte 
kan anses vara fast egendom, även om 
den befinner sig under en viss fastighet. 
Man kan alltså inte hävda äganderätt 
till energiformen, vilket innebär att 
man inte kan stjäla geoenergi i juridisk 
mening. 

Vad tror du om framtiden för 
geoenergi? 
– Det är en miljövänlig och därför en 
fantastiskt bra energikälla, som hjälper 
oss att gå mot en hållbar utveckling. Vi 
måste ta tillvara och exploatera den på 
bästa möjliga sätt, och jag är övertygad 
om att utvinning av geoenergi bidrar 
till att Sverige kan nå de mål som satts 
upp avseende en hållbar utvecklig och 
förnyelsebara energikällor.

Fotnot: Uppsatsen finns på: 
http://goo.gl/7XQjiJ
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I FOKUS NORMBRUNN 14

Berglager

Grundvattennivå

Jordlager

Filter

Råvatten-
ledningens
genomföring
ska vara tät

Foderrör

Foderrörets höjd 
över omgivande 
mark ska vara 
tillräcklig (>0,2 m)

Sprickor
Berglager

Grundvattennivå

Jordlager

Foderrörets 
infästning
i berget ska 
vara tät

Råvatten-
ledningens
genomföring
ska vara tät

Foderrör

Svetsfogar
ska vara täta

Foderrörets höjd 
över omgivande 
mark ska vara 
tillräcklig (>0,2 m)

Det är i huvudsak Göran Risberg 
själv som arbetar med uppdate-
ringen av Normbrunn, med hjälp 

av företrädare och sakkunniga från olika 
delar av branschen, däribland Geotec.
 Enligt Risberg är det några olika typer 
av frågeställningar och oklarheter som 
kommit fram under de senaste åren och 
som tydliggjort behovet att aktualisera 
dokumentet.
 – En av dem gäller borrning i vatten-
skyddsområde och om återfyllning när 
man borrar i sådana områden.
 En annan oklarhet gäller det som sägs 
om minsta avstånd mellan brunnarna. 
Här kommer Normbrunn 14 att bli tydli-
gare än föregångaren.
 – Vi tänkte helt enkelt inte på att 
poängtera att det ska gälla avståndet till 
annan fastighets brunn. Anlägger man 
till exempel ett geoenergilager borrar 
man ju betydligt tätare och här har for-
muleringen ställt till en del bekymmer, 
förklarar Göran Risberg. Dessutom går 
det ju också att kompensera för närhet 
till andra borrhål.

Avstånd mellan olika brunnar
Det kan också vara så att man som 
fastig hetsägare vill ha både en ener-
gibrunn, ett enskilt avlopp och en  
vattenbrunn på sin tomt.
 – Då är det inte lätt att hålla avstånd 
på minst 30 meter mellan brunnarna. 
Det kräver tomter på cirka 2 000 kva-
dratmeter och det är det inte alla som 
har. Eftersom brunnarna dessutom pla-
neras in bland det sista – först bestäm-

Normbrunn 97 blev Normbrunn 07 – och sedan i mitten 
av maj är Normbrunn 14 ute på remiss.
 – Normbrunn 07 är en utmärkt kravdokumentation för 
hur en brunn ska utföras på ett fackmannamässigt och 
säkert sätt. Men det har dykt upp frågeställningar som 
gjort att det blivit dags för en uppdatering, säger Göran 
Risberg på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

mer man ju var på tomten man ska ha 
huset, garaget med mera – så ställer det 
högre krav på borrentreprenörerna, både 
vad gäller utförande och kommunika-
tion.
 Normbrunn 14 kommer på den här 
punkten att framhålla att det viktigaste 
är att hålla avståndet till tredje parts 
anläggningar, alltså till grannens brunn. 
Skulle borrhålen tvingas till tätare place-
ringar kan energiborrhål avtätas.

Sex meter…
Formuleringen om ”tät ner till sex me-
ter” har också vållat både diskussioner 
och huvudbry:
 – Det står nu i Normbrunn 07 att 
brunnen ska vara tät till sex meter under 
jordytan och två meter i berg. Däremot 
har vi inte uttryckligen skrivit att det ska 
vara foderrör av stål – det finns andra 
sätt också, vilket nu framgår.
 Det som bland annat händer är att 

borrföretag utvecklar egna metoder 
– som de sedan vill att SGU ska ”god-
känna”.
 – Men det kan vi inte göra. Vi är 
inte tillståndsvägledande myndighet, 
fastslår Göran Risberg. Vi har försökt 
få godkännande från SP men problemet 
är att geologin är så skiftande. Det som 
fungerar på en plats kanske inte fungerar 
på en annan.
 Han menar att Normbrunn framför 
allt ska tjäna till att garantera funktio-
nen. Därför kommer kraven kring sex 
meters täthet att preciseras så att om 
man använder någon annan metod än 
stålfoderrör ska borraren dels verifiera 
vilken metod som använts, dels genom 
egenkontroll verifiera att brunnen är tät.
 – Uppstår det senare problem så beror 
det på att brunnsborraren inte har gjort 
ett bra arbete.

Förorenade områden
Borrning i förorenade områden är en 
angelägenhet som växer i takt med stads-
utbyggnaden och exploateringen. I Sve-
rige finns 80 000 kända mer eller mindre 
förorenade områden. Ibland saneras 
de i samband med utbyggnad – ibland 
inte – det beror bland annat på typ och 
grad av förorening och vad marken ska 
användas till.
 Göran Risberg är specialist på förore-
nade områden och hans bild är att både 
kommuner och länsstyrelser står mer el-
ler mindre handfallna: De vet inte vad de 

HÄR ÄR ALLA NYHETERNA I NORMBRUNN 14

Illustrationer ur Normbrunn 
07. I vissa av dem kan delar av 

texterna komma att ändras i 
den nya versioner.

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON

ILLUSTRATIONER: SGU
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ska ställa för krav för att tillåta borrning.
 – Vissa regler finns, till exempel om 
det finns risk att borraren skadas av 
föroreningarna under arbetet, eller att 
brunnen försvårar en framtida sanering 
av marken.

För en dialog
Kring Normbrunn 14 förs en dialog med 
Naturvårdsverket och Statens geotek-
niska institut, SGI. I princip är man 
överens att så länge föroreningen eller 
föroreningarna inte finns i en fri fas, som 
skulle kunna sättas i rörelse av borrning-
en, så är det ok att borra. Men borrhålet 
ska återfyllas.
 – En del kommuner kräver vattenpro-
ver, men det är både dyrt och omständ-
ligt och dessutom är tillförlitligheten 
tveksam eftersom det är svårt att veta 
om provet är representativt. Många 
föroreningar är väldigt lokala. Då är det 
bättre att kräva återfyllning, resonerar 
Göran Risberg.

Konsekvenser
Vissa kommuner har gått andra vägar 
när det gäller att hantera riskabla föro-
renade områden, alltså där föroreningen 
finns i fri fas.
 – Det handlar oftast om klorerade 
lösningsmedel, som är en typisk förore-
ning från gamla kemtvättar. De ligger 
dessutom för det mesta centralt. Köpings 
kommun beslutade om 250 meters säker-
hetsavstånd för borrning. Det rörde sig 

Liten risk för
förorening av
dricksvattnet

Risk för
föroreningar i
dricksvattnet

Gödselupplag

Avloppsbrunn

Grundvattnets
strömningsriktning

Jordlager

Berggrund

≥6 m foder-
rör totalt Foderrör

i stål

Tät svets-
skarv

Tätning mellan
foderrör och berg

Borrhål

≥2 m foderrör 
i fast berg
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– Normbrunn ska framför allt tjäna till att garan-
tera funktionen, säger Göran Risberg på SGU 
som arbetat med att uppdatera dokumentet.

om 16 fastigheter och konsekvensen blev 
att man i stort sett inte fick borra någon-
stans i hela Köpings tätort.
 Normbrunn 14 kommer att ange att 
om föroreningen inte förekommer i fri 
fas, så är SGU:s rekommendation att 
borrhålen återfylls.
 – Vi har svårt att kommentera av-
stånden, då det beror på de naturgivna 
förutsättningarna på plats, men om risk 
inte kan uteslutas bör hålen återfyllas, 
säger Göran Risberg.

Skärpning i sekundär zon
Vad beträffar borrning i vattenskydds-
område kommer Normbrunn 14 med ett 
par viktiga förtydliganden och skärp-
ningar.
 – I primär zon bör man inte tillåta 
borrning och i sekundär zon rekom-
menderar Normbrunn att man kräver 
återfyllning, säger Göran Risberg.
 Vid borrning i tertiär zon – som bara 
ett litet antal vattenskyddsområden 
har – ställs inga ytterligare krav än i 
Normbrunn 07.
 Något annat som är värt att poäng-
tera, enligt Göran Risberg och som blir 
tydligt i Normbrunn 14, är man inte gör 
skillnad mellan ett eller flera borrhål. 
Kraven är desamma för vart och ett.
 – Det gäller större geoenergianlägg-
ningar, där man ofta borrar ett mycket 
stort antal hål. I Normbrunn 14 blir det 
tydligt att kraven ska följas lika noga för 
varje hål.
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Förnyade texter
Detta är de stora nyheterna och förändringarna jämfört med 
Normbrunn 07. När denna artikel skrevs var arbetet på väg 
att slutföras och nu vid tiden för Borrsvängens utgivning är 
materialet ute på remiss.
 – Vi kommer också att göra en hel del ändringar i bak-
grundstexterna. De behöver också uppdateras – till exempel 
har vi ett nytt system för miljömålen, vi ska förnya texten om 
bedömning av saltvattenrisk och om vad som gäller kring in-
matning av brunnar i Brunnsarkivet, säger Göran Risberg. 

”Utan normen hade vi inte 
haft något att gå efter”
– När vi ger borrtillstånd kräver vi att Normbrunn 07 ska följas. Eftersom 
det är branschens egen norm, baserad på erfarenhet och yrkeskunskap, 
så utgår vi ifrån att det är tillräckliga krav.
 Så säger Anna Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Gislaveds 
kommun.
 Hon har svårt att se vad man som tillståndsgivare hade haft att gå efter 
om inte Normbrunn funnits:
 – Det hade inte varit lätt att veta vad vi skulle ställa för krav i så fall. Då 
hade vi fått diskutera med branschföreträdare eller leta på andra håll.
 I tillstånden kräver Gislaved som sagt Normbrunn 07. Däremot begär 
man inte in borrprotokoll och inte heller att jobbet ska göras av certifierad 
borrare.
 – Men det är en bra idé. Det skulle vi kanske 
införa framöver, säger Anna Larsson.

”Positivt att branschen 
jobbar med kvaliteten”
På Miljö & hälsa i Norrköpings kommun är man mycket väl medveten om 
betydelsen av Normbrunn 07 och även av personcertifieringen.
 Man skriver in i sina borrtillstånd att arbetet ska utföras enligt Norm-
brunn 07 samt att det av borrprotokollet genom angivande av Sitac-num-
mer ska framgå att jobbet utförts av en certifierad borrare.
 – Det gör vi av två skäl. För det första för att försäkra oss om att job-
bet sker på ett miljösäkert sätt och inte orsakar föroreningar eller andra 
skador. För det andra är det angeläget att vi som tillståndsgivare gör vad 
vi kan för att slutkunden ska få ett bra utfört jobb, säger Göran Eriksson 
som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Norrköping.

Kunskap och omsorg
– Använder man sig av Normbrunn 07 och certifierad borrare så vet man 
att den som gör jobbet har yrkeskunskapen och omsorgen om säkerheten 
och då blir det ett bra utfört jobb.
 Göran Eriksson välkomnar uppdatering av Normbrunnsdokumentet.
 – Jag ska inte säga att jag är insatt i precis alla detaljer i Normbrunn 
07, men att branschen arbetar med standarden och utvecklar den ser 
jag som ett uttryck för att man vill hålla en hög kvalitet och det är positivt, 
säger han.  

”Normbrunn 07 är toppen 
och vi tillämpar den”
 
– Det är väldigt bra att det finns en branschgemensam standard som 
Normbrunn 07. Det är enbart positivt om så många lokala tillsynsmyndig-
heter – miljökontor och motsvarande – tillämpar gemensamma bedöm-
ningsgrunder och likvärdiga villkor vid handläggningen av bergvärme-
pumpsärenden istället för att ta fram egna villkor. Det är bra för oss som 
utfärdar tillstånd att kunna hänvisa till en norm.
 Annika Billton är miljö- och hälskoskyddsinspektör i Partille kommun, 
där rekommendationerna i Normbrunn 07 tillämpas och finns med i beslu-
ten som försiktighetsmått. 
  
Villkor för tillstånd
– Det beror på vad det är för typ av ansökan. Om det krävs tillstånd har vi 
Normbrunn 07 som villkor för tillståndet – om det handlar om ett arbete 
där det räcker med anmälan hänvisar vi till Normbrunn som så kallat före-
skrivet försiktighetsmått. 
 Upprätthållandet och utvecklandet av normen för att utföra brunnar 
fackmannamässigt och säkert är ett mycket bra sätt för borrbranschen att 
säkra kvaliteten i sin verksamhet, menar Annika Billton. 
 – Alla typer av branschgemensamma, överenskomna handledningar 
och bedömningsgrunder är bra verktyg för oss som arbetar på den till-
ståndsgivande sidan och Normbrunn 07 är ett bra exempel, säger hon.

Normbrunn: Bakgrund, 
utveckling och betydelse 
I mitten av 1990-talet såg SGU en ökning av anläggandet och sam-
tidigt en kraftig försämring avseende utförandet av geoenergibrun-
narna. 
Förklaringen kan delvis stå att finna i den tävling om bästa uppvärm-
ningssätt för småhus som arrangerades av Nutek. I strävan att få så 
låga kostnader som möjligt för god uppvärmningsekonomi sattes ett 
väldigt lågt pris på borrningen, som fick ett genomslag på marknaden.
 – Det gick helt enkelt inte att ha samma kvalitetskrav på material 
och utförande på energibrunnarna som vattenbrunnarna för de peng-
arna, säger Göran Risberg.
 En annan effekt av geoenergins snabba genombrott var att många 
brunnsborrare startade verksamhet utan den kompetens och skicklig-
het som de mer erfarna brunnsborrarna hade. Detta medförde också 
att kvaliteten på brunnarna sjönk och att man inte utförde geoenergi-
borrningarna med samma kvalitetskrav som vattenbrunnar, alltså enligt 
typgodkännandet för vattenbrunnar som föregick Normbrunn 97.
 SGU, SVEP, Naturvårdsverket, Nutek och brunnsborrarbranschen 
kom överens om att ta fram en norm för korrekt utförda brunnar. SGU 
fick beställningen och resultatet blev Normbrunn 97.
 Därefter kom bland annat de nationella miljömålen och personcer-
tifieringen in i bilden och då utvecklades dokumentet i samråd med 
branschen till Normbrunn 07 – som är den nu gällande normen.
 – Grunden för alltsammans är att kommunerna, som sitter med 
tillståndsgivning för borrning, inte alltid har så hög kompetens om vad 
brunnsborrning egentligen innebär. Inte minst så byts kompetensen 
på miljökontoren ut ofta. Då är det bra att det finns ett kravdokument 
de kan hänvisa till och att det finns koncensus mellan bransch och 
myndigheter. Även för beställare, både konsumenter och företag, är 
dokumentet bra – det förklarar vad som krävs för att borrningen och 
brunnen ska anses vara fackmannamässigt utförda, säger Göran 
Risberg.
 Men det allra starkaste argumentet för Normbrunn är mer grundläg-
gande än så:
 – Normbrunn 07 är fött ut det nationella miljömålet om grundvatten 
av god kvalitet. Brunnen är den viktigaste nyckeln för att nå det målet. 
Är den dåligt utförd riskerar man både sin egen och andras vattenkälla 
– så enkelt är det egentligen.
 Göran Risbergs bild är att Normbrunn informellt är ett dokument 
med mycket stor tyngd. Det är viktigt för både kommuner och borrfö-
retag.
– Rent formellt är det ju inte så tungt, eftersom SGU inte är en till-
ståndsvägledande myndighet.
 Den formella tyngden skapas om en kommun skriftligt fastslår att 
”här gäller Normbrunn och certifierade borrare”.
 – Därför är det viktigt att fortsätta arbeta för att sprida kunskapen 
om Normbrunn. Men det gäller också att kommunerna tar det på 
allvar och följer upp. Jag kan tycka att kommunerna till exempel borde 
vara mycket strängare med att kräva kloridmätningar på vägen ner. 
Saltvatten är ett relativt vanligt problem och då borde det också vara 
noga angivet på borrprotokollet. Det är lätt att det slarvas och det är ju 
faktiskt borraren som är den svaga länken i kedjan.
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Tel: 08-630 08 90 • info@robota.se

 

Prova oss nästa gång, det kommer att löna sig!

 

ROBOTA introducerar 
en ny serie undervattenspumpar 4” 4WN
- Pumpdelens mantelrör, pumpaxel, tryckstuds, mellandel 
  och inloppsgaller av rostfritt stål AISI 304
- Flytande pumphjul i Noryl
- Inbyggd backventil
- Motor enligt Nema standard
- Alla 1-fas pumpar levereras med 2-wire motor 1x230V, 
  motorskåp erfordras ej

Lägre pris!

Enkeladapter i brons
Finns i anslutning 25, 32, 40 och 50

WPS 3” (72mm) version B
3” undervattenspumpar med inbyggd 
elektronik
- Helt utförd i rostfritt stål AISI 304
- Hög verkningsgrad, vilket innnebär 
  låg energiförbrukning
- Inbyggd backventil
- Inbyggt torrkörningsskydd. 
  Inbyggt skydd mot över- och underspänning
- Motorn har ett mjukstartssystem som gör att pumpen kan starta med gradvis ökande 
  varvtal och med högsta möjliga startmoment. 
  Mjukstartsystemet reducerar slitage och förhindrar överbelastning av elinstallationerna under starten.
- Motor 1x230V. Konstant varvtal. Motoreffekt 600W, 900W och 1500W.

Enkeladapter
i rostfritt stål 
SS304
Finns i anslutning 25 och 32.

Det bästa för 
Din vattenbrunn!

www.robota.se
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– P-märkta 
kollektorer 
är ett gemensamt 
beslut – Kollektorerna är en vital och känslig del av 

konstruktionen i en geoenergianläggning. Det är därför 
det är så viktigt att vi i branschen följer det vi kommit 
överens om, nämligen att det är P-märka produkter som 
gäller.
 Så säger Juha Ojala, CEO på Muovitech. Han var med 
på den tiden då det nästan helt saknades kvalitetsnormer 
för kollektorslangarna.

Hos Muovitech tog implementeringen 
åtta-nio månader.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: JAN OSCARSSON
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Att en produkt är P-märkt 
innebär att den är typprovad, 
att tillverkarens egenkontroll 
övervakas – och i de flesta fall 
också att produkten uppfyller 
de högre krav som marknaden 
ställer.

– Sedan 2007 finns en överens-
kommelse mellan borrbranschen 

och plaströrstillverkarna att kollektorer-
na ska vara av hög kvalitet. Nu har vi sett 
att inte alla lever upp till detta och det är 
inte bra, säger Geotecs vd Johan Barth.
 Det handlar om att leverera anlägg-
ningar med hög kvalitet. Bakgrunden till 
överenskommelsen är den stora ök-

Därför är P-märkta kollektorer så viktigt
ningen inom energiborrningen som ägde 
rum ungefär åren 2004-2006. Branchen 
upplevde även en ökning av läckande 
system och tog då själva tag i problemet.
 – Det hade negativa följder och det var 
därför branschöverenskommelsen träf-
fades. Men om fler och fler nu börjar gå 
tillbaks finns det en överhängade risk att 
vi återigen får sämre anläggningar, var-
nar Johan Barth. Det är något branschen 
inte är betjänt av.

Värna om anseendet
Det är extra allvarligt eftersom fel på 
markslingan är dolt och inte går att in-
spektera. Är det slangen eller kopplingen 
som läcker? Eller är det bottenvikten 
som orsakar problemen?
 – Generellt finns en ökande oro för 

läckage i geoenergianläggningar. Vi 
har ögonen på oss och ska inte använda 
produkter som riskerar att ge branschen 
dåligt anseende, säger Johan Barth.

Inte teknikfientliga
Han är noga med att framhålla att kravet 
på överenskommelsen som bland annat 
innefattar P-märkta kollektorer och att 
inte använda mekaniska kopplingar inte 
ska ses som att Geotec är teknik- eller 
framstegsfientligt:
 – Skulle det komma nya produkter 
som är lika bra eller bättre så ska vi 
naturligtvis inte säga nej till dem. Men 
de ska genomgå samma prov och klara 
samma höga krav och därtill ingå i en 
gemensam överenskommelse. 

Kollektorslangen är baserad på ett 
tryckvattenrör och sådana fanns det typ-
godkännanden för när problematiken 
aktualiserades i början av 2000-talet.
 – Men för kollektorer krävs det mer än 
så. De ska svetsas, de ska ha en retur-
böj med mera. Vi jobbade en del mot 
Tyskland på den tiden. De var tidigt 
ute och hade skapat en harmoniserad 
standard för energikollektorer, men i 
Sverige fanns nästan ingenting, minns 
Juha Ojala.
 Det krävdes ett branschgemensamt 
initiativ kring kollektorernas kvalitet. 
Det initiativet blev verklighet i januari 
2005 när samtliga producenter (då fem 
stycken), samt SGU, Geotec och Gö-
ran Hellström, då från Lunds tekniska 
högskola, höll ett gemensamt möte på 
Statens provningsanstalt, SP.
 – Där bestämdes vilka krav som skulle 
ingå och vilka tester som skulle utföras. 

Omfattande process
Utifrån detta fick SP i uppdrag att fram 
det som skulle bli ”Certifieringsregler för 
P-märkning av bergvärmekollektorer”; 
SPCR 169. Samtidigt upprättades ett do-
kument hos SVEP, ”Råd och anvisningar 
för förläggning av kollektor i mark och 
sjö”, där det står att ”Bergvärmekollek-
torer skall uppfylla P-märkningskraven”. 
Normbrunn 07 hänvisar sedan till detta 
dokument.
 Hela processen med att ta fram certi-
fieringsregler tog över fyra år.
 – Vi i branschen tog ett gemensamt 
beslut om att P-märka våra produkter 
hos SP. För oss på Muovitech var det 
sedan ett väldigt omfattande arbete att 
implementera detta i tillverkningen – SP 
testar både hela produkten, råvaran och 

de olika stegen i tillverkningen. Det tog 
åtta-nio månader att få allt på plats hos 
oss, säger Juha Ojala.
 Han betonar att det stora syftet med 
P-märkningen är att säkerställa att bran-
schen levererar högkvalitativa geoenergi-
anläggningar som beställarna kan känna 
sig trygga med.
 
Kvaliteten allt viktigare
– Det här har om möjligt blivit ännu vik-
tigare nu när det byggs fler och fler stora 
anläggningar. Men om en anläggning till 
en enskild villa slutar fungera på grund 
av exempelvis läckage är det naturligtvis 
också förödande.
 – Beroende på anläggningens storlek 
och vad det är som fallerar kan det kosta 
allt från ett par tusenlappar till miljon-
belopp att rätta till.

 När beslutet togs och reglerna fast-
ställdes fanns fem svenska tillverkare 
av kollektorer. Idag finns tre tillverkare 
och Muovitech blev 2011 först ut med att 
implementera SP:s certifieringsregler för 
råvaror och tillverkning.

Normbrunn 14
Kvaliteten på kollektorslangarna är en 
del av Normbrunn-dokumentet och 
Juha Oljala välkomnar att normen nu 
uppdateras:
 – Att dokumentet över huvud taget 
finns är lite unikt i Europa. Tyskland har 
en norm, men för till exempel Norge och 
Finland är vår Normbrunn vägledande. 
Det är viktigt att dokumentet hålls le-
vande och när det nu uppdateras tycker 
jag att det är betydelsefullt att det sker en 
anpassning till stora anläggningar. 

Både Pemtec och Uponor har sent 
inkommit med kommentarer, som vi av 
utrymmesmässiga skäl och med hänsyn 
till Borrsvängens pressläggning tyvärr 
inte har möjlighet att publicera. Ande-
meningen i kommentarerna från båda 
tillverkarna är att man uppfyller 
marknadens krav på kvalitet, utan  
P-märkning.

Johan Barths kommentar:
Det är uppenbart att det råder delade 
meningar om vilka krav som gäller, 
trots att det står tydligt i SVEPs Råd och 
Anvisningar. Jag tolkar det som att krav-

Pemtec och Uponor
specifikationen inte har implementerats 
i alla led, eller åtminstone inte har hållits 
levande. Att det var 2006 och att en del 
tongivande personer har flyttat på sig 
kan nog också vara en bidragande orsak 
till att tolkningarna idag glider isär.
Men det finns bara möjligheter. I sam-
band med att kravspecifikationen för 
”kalla sidan” flyttas till Svenskt Geo-
energicentrum finns all anledning att 
ta ett nytt gemensamt tag i kraven. Det 
är viktigt för hela branschen att vi har 
samma syn på vad som gäller och vilken 
kravnivå som vi skall rätta oss efter.
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Läggningsavstånd

När det gäller markförlagd kollek-
torledning står det så här:
”Läggningsavståndet och läggningsdju-
pet påverkar energimängden som kan 
tillgodogöras ur marken. SVEP:s eller 
värmepumptillverkarens rekommen-
dationer skall följas angående minsta 
läggningsavstånd och läggningsdjup. 
Dock får inga skarpa böjar förekomma 
och kollektorrörtillverkarens uppgift om 
minsta krökningsradie får ej understigas.
 Ledningsgrav skall schaktas enligt de 
anvisningar som anges i Anläggnings-
AMA 98, kap CBB.3 och CBB.31.

Kommentarer till 
SVEP:s råd och 
anvisningar
Ett av de dokument som Normbrunn 07 hänvisar till är 
SVEP:s ”Råd och anvisningar för förläggning av kollektor 
i mark och sjö”. För att förtydliga ger Borrsvängen några 
viktiga utdrag, med kommentarer av Geotecs vd Johan 
Barth.

 Minsta schaktdjup är 500 mm och om 
schaktning inte är möjlig till detta djup 
skall rören skyddas extra mot eventuella 
yttre mekaniska skador. Vid schaktdjup 
mindre än 300 mm skall kollektorn 
brandskyddsisoleras enligt El 30.
 Kollektorrör ska invid yttervägg (mi-
nimum 2 m) isoleras på sådant sätt att 
tjälskador förhindras. Detta gäller oavsett 
mark-, berg- eller sjövärme.
 För ledningar och isolerskiva som 
skall läggas direkt på schaktbotten skall 
schaktning utföras så att den blivande 
bottnen lämnas orörd och fri från löst 
material större än 16 mm. Återstående 
schaktning samt avjämning av botten 
skall utföras med handredskap eller med 
grävmaskinskopa utan tänder.
 Vid anslutning av den markförlagda 
kollektorn till energibrunnskollektorn 

skall schaktmassor runt foderrören kom-
primeras för att minimera risk för brott 
på kollektorrören”.

Gällande kringfyllning skriver SVEP:
”Kringfyllning skall utföras inom led-
ningsgravens hela bredd och upp till 0.3 
meter över översta rörledningens hjässa. 
Fyllning ska utföras enligt Anläggnings-
AMA, kapitel CEC, vilket innebär jord av 
homogen struktur och utan lokala anhop-
ningar av sten. Fyllningsmaterialet skall 
ha största kornstorlek 32 mm. Enstaka 
partiklar med största kornstorlek 60 mm 
får dock förekomma jämnt fördelade i 
kringfyllnaden på ett avstånd av minst 
0,15 meter från kollektorn.  
 Fyllningen får inte innehålla ämnen 

Ledningsgraven ska anläggas 
enligt AMA 98 och följa SVEP:s 
och värmepumpstillverkarens 
rekommendationer om avstånd 
och djup.

I FOKUS NORMBRUNN 14
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Johan Barth, vd för Geotec, 
kommenterar:
– En kollektor som böjs mer än minsta 
radie kan stukas och göra att materialet 
försvagas.
 – Anledningen till att man ska göra 
kringfyllning som stödpackning för 
kollektorn är att det ökar slangens bär-
förmåga. Skillnaden mellan en korrekt 
utförd stödpackning och ingen stöd-
packning alls kan vara så stor som 40 
procent av slangens bärförmåga.
 
Svetsning och skarvning
Det finns mer att läsa i ämnet både i 
SVEP:s anvisningar och i Anläggnings-
AMA 98.
 Punkten 2.7 i Råd och anvisningar har 
rubriken Svetsning och skarvning av PE-
rör och tillhörande kollektorrördelar:
 ”Mekaniska kopplingar får ej före-
komma i mark annat än i byggnadens 
omedelbara närhet, maximalt 2 meter 
från yttervägg. Svetsmuffar får inte 
förekomma i energibrunn. Svetsning 
skall utföras i enlighet med EN 13067. 
Svetsmuffen får ej vara utsatt för spän-
ningar under svetsningen och vid behov 
ska fixtur användas.”

– Erfarenheten visar att i kontakt med 
luft bildas kondens som lätt kryper in i 
den mekaniska kopplingskonstruktionen 
och medför risk för frysning och sönder-
sprängning, säger Johan Barth. 
 – Det är därför elektrosvetsmuffar ska 
användas. Vi har nyligen fått in uppgifter 
på att de nu populära klämkopplingar 
av plast har börjat läcka. Det är mycket 
oroande..
 – Det kan vara så att en mekanisk 
koppling är snabbare att montera och att 
den korrekt monterad många gånger kan 
uppfylla kraven på hållfasthet – men den 
är inte godkänd. Vi är inte teknikfientliga, 
men i dagsläget finns inget alternativ till 
elektrosvetsmuffar.

När det gäller de olika råd och anvis-
ningar som Normbrunnsdokumentet 
hänvisar till, så pågår för närvarande en 
dialog mellan SVEP och Svenskt Geoen-
ergicentrum. Avsikten är att ansvaret för 
att upprätthålla och uppdatera råd och 
anvisningar för hela marksidan – den 
kalla sidan – ska ligga på Svenskt Geo-
energicentrum. 

som kan skada ledningen. Fruset mate-
rial får inte användas. Med hänsyn till 
frysning runt kollektorn får ej tjälfarligt 
material användas.”

I dagsläget finns inget alternativ 
till elektrosvetsmuffen.

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

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

David Gee är professor emeri-
tus i orogen dynamik, läran om 

bergskedjors utveckling. Han har gått i 
pension men åtar sig alltjämt uppdrag 
inom sin profession. Fortfarande med ett 
brinnande intresse för jordskorpan – för 
fenomen som bergarters deformation, 
kontinentalplattornas kollisioner och 
bildandet av bergskedjor. 
 Fascinationen fick förvisso näring 
genom faderns värv, men inte minst 
influerade en skollärare den unge David 
i hans yrkesval.
 – Mest påverkade nog ändå min biolo-
gilärare mig, hemma i England. Han var 
fascinerad av geologi. Det bidrog till att 
jag sedan läste till geolog i Cambridge – 
och gjorde far nöjd, berättar David Gee.
Från Cambridge gav David Gee sig ut i 
världen. Vägen till Sveriges geologiska 
undersökning, SGU, gick via platser 
som Svalbard och Norge. 1986 fick han 
en professur i Lund. Den följdes av en 
professur vid Uppsala universitet, som 
han förblivit trogen..

Geologi i framkant
När Borrsvängen möter David Gee är 
han i Lund för ett symposium i samband 
med Crafoord-priset i geologi. Han är 
medlem av Kungliga Vetenskapsaka-
demien som delar ut vetenskapspris i 
familjen Crafoords namn, ett uppmärk-
sammande som pågår i dagarna tre. Det 
börjar med kunglig närvaro i Stockholm 
och avslutas med föreläsningar i Lund. 
Initierat berättar David Gee om årets 

Han är snudd på född geolog. Fadern var geolog, arbetet 
tog familjen ut i världen och intresset för ämnet smittade 
av sig. Idag skulle professor David Gee kunna dra sig 
tillbaka efter en egen, lång karriär. Men än lockar 
vetenskapen – och fjällvärlden. TEXT: MIA ISING 

FOTO: DRAGO PRVULOVIC/MALMÖ BILD

FJÄLLEN ÄR TOPPEN TYCKER PROFESSORN

pristagare i geologi, Peter Molnar från 
USA och dennes forskning. 
 – Molnars forskning bidrar till vår 
kunskap om bergskedjors dynamik. Han 
har fokuserat på Himalaya och Tibet och 
jag har forskat här i Skanderna och Ark-
tis. En del länder ligger idag före Sverige 
när det gäller geologiska undersökningar 
av fjällkedjor och jag är mycket nöjd med 
årets val av pristagare, säger David Gee.

Borrningen ökar
Samtidigt blickar han entusiastiskt 
framåt mot ett kommande möte med 
FAB, Föreningen för Aktiva i Borrbran-
schen, i den svenska fjällvärlden. FAB:s 
entreprenörsmedlemmar anlitas regel-
bundet för borrning i samband med den 
inhemska forskningen, men denna gång 
handlar det om ett studiebesök. 
 Det så kallade ”Svenska djupborr-
ningsprojektet” (Swedish Deep Drilling 
Program), SDDP, driver ett vetenskapligt 
borrprojekt nära Åre och hit går exkur-
sionen.
 Förutom de vetenskapliga resultaten 
från undersökningarna ges även andra 
kunskaper. Som komplement till geoen-
ergin kan man även utvinna geotermisk 
energi. Men det kräver kunskaper – och 
David Gee ser där ytterligare möjligheter 
för borrarna
 – Vi kommer att borra mer av veten-
skapliga skäl i framtiden. För att förstå 
landets berggrund och lättare finna det 
vi önskar. 
 I 160 år har man kartlagt Sveriges 

berggrund och de yngre sediment som 
lämnades kvar när istidens glaciärer 
drog sig tillbaka, berättar han. Min-
dre än tio procent av landets yta har 
berggrund som är tillgänglig för direkt 
observation i fält, med hjälp av geologens 
hammare, men med ständigt förbättrade 
geofysiska metoder kan man se ”bilder” 
av vad som finns under ytan. 
 – Geovetare gör tolkningar som ba-
seras på fältkartläggning och geofysiska 
data – fram tills nu har endast malm-
industrin testat sina tolkningar genom 
borrning. 
 – I framtiden kommer geovetare att 
borra inte enbart för att söka tillgångar, 
utan också för att skaffa oss bättre kän-
nedom om berggrunden. Samhället 
kommer att behöva ständigt mer och 
mer resurser, oberoende av hur duktiga 
vi är på återvinning. 

Djupborrning en utmaning
Resurserna finns där, under ytan, menar 
han. Men att finna och sedan använda 

David Gee är profes-
sor emeritus i orogen 
dynamik, läran om 
bergskedjors utveck-
ling. Pensionerad, 
men fortfarande 
med ett brinnande 
intresse för livet i 
jordskorpan.
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”...med ständigt förbättrade 
geofysiska metoder kan 
man se ”bilder” av vad  
som finns under ytan.” 
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dem blir dyrare för varje meter vi måste 
gräva eller borra oss ner. 
 – I Sverige har vi gruvor ner till en och 
en halv kilometer, vissa länder har ner 
till tre kilometer. Vi behöver få en över-
blick av landets berggrund ner till två 
kilometers djup och detaljerade kartor 
ner till en kilometer. 
 – För att klara dessa mål måste vi 
integrera berggrundsgeologi med geo-
fysik och testa våra tolkningar genom 
att borra på utvalda och väldefinierade 
platser.
 Försök att finna geoenergi djupare ner 
i berggrunden har gjorts förr:
 – På 1980-talet fick Vattenfall i upp-
drag av energi- och miljödepartementen 
att söka alternativa energikällor som 
kunde ersätta kärnkraften. Man borrade 
sex kilometer djupa hål i Siljansringen, 
för att söka efter naturgas, påminner 
David Gee. 
 – Detta hittade man emellertid inte, 
men hålen gav oss annan information. 
Som att den svenska berggrunden är 

relativt sval; temperaturen ökar mindre 
än 15 grader per kilometer. På Island 
däremot hittar man temperaturer på upp 
till 100 grader ganska nära markytan 
och landet använder relativt sett billig 
geotermi i stora mängder.

Svenska djupborrningsprojektet
Svenska djupborrningsprojektet bör-
jade borra i Jämtlandsfjällen i slutet 
av april i år. Projektet är finansierat av 
Vetenskapsrådet och ”Internationella 
kontinentala vetenskapliga borrnings-
programmet” (International Continental 
Scientific Drilling Program). Medel 
har också ställts till förfogande för den 
vetenskapliga infrastrukturen genom in-
vestering i en Atlas Copco-borrigg, med 
kapacitet att borra ned till cirka två och 

en halv kilometers djup. De vetenskap-
liga målen med detta första borrhål är att 
få information om hur fjällen bildats. 
 – Åre är en av världens bästa platser 
för att studera hur delar av kontinen-
talskorpan transporterats mycket långa 
sträckor. Berggrunden i Åre kommer 
ursprungligen från ett område långt väs-
ter om Norges nuvarande kust! förklarar 
David Gee entusiastiskt.
 – Dessutom saknar vi än så länge in-
formation om hydrologi och energi från 
den svenska fjällkedjan från hål djupare 
än 500 meter.

Jordbävningszon – i fjällen
Att ett svenskt projekt får internationellt 
stöd beror, enligt David Gee, dels på 
vetenskapliga meriter, dels på att många 

– Vi geologer vill gärna få mer 
information från er som borrar!

– Jag har forskat här i Skander-
na, pekar David Gee och berättar 
om Åre som en av världens bästa 
platser för att studera hur delar 
av kontinentalskorpan transpor-
terats.

PROFILEN
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Vem är…
Namn: David Gee.
Ålder: 77 år.
Familj: fru, tre barn och sex barnbarn.
Verksamhet: SGU 1965-85, professor i 
orogen dynamik vid Lunds samt Uppsala 
universitet 1986-2004, idag professor 
emeritus. Ledamot av Vetenskapsakademien 
sedan 1998.

av världens jordbävningszoner ligger just 
i fjällkedjor. 
 – Jordbävningszoner förekommer 
också i djuphavsgraven, liksom den 
öst om Fukushima i Japan och nära 
vulkaner som i Italien och på Island. 
En jordbävning är inte en hypotetisk 
fara som klimatuppvärmningen utan en 
högst påtaglig katastrof. Den kan döda 
hundratusentals människor. 
 – Miljoner kommer att dö i framtiden 
eftersom allt flera städer och byar byggs 
i jordbävningsområden, i brist på stabil 
mark. Det är en av geologernas vikti-
gaste uppgifter att i förebyggande syfte 
kartlägga och försöka förstå jordbäv-
ningarnas dynamik.

Efterlyser borrprov
Optimismen hos David Gee är inte att ta 
fel på, när han hängivet blandar och ger 
av kartor, vetenskapliga presentationer 
och tekniska beskrivningar på bordet. 
 – Därför verkar framtiden ljus för 
företag i ”borrsvängen”, i Sverige och 
resten av världen. Vi måste skaffa oss en 
bättre bild av jorden under våra fötter. 
 – Geovetarna kommer aldrig att 
förlora tjusningen med att borra och 

upptäcka hur jorden fungerar – innova-
tionerna förbättrar vår värld och hjälper 
oss att lösa problem.
 Han riktar en uppmaning till Sveriges 
alla borrare:
 – För att förbättra den geologiska 
kartan över Sverige skulle vi geologer 
gärna få mer information från er som 
borrar. Vi behöver inte bara information 
på papper, utan även minst två prov av 
krossat berg: det ena taget nära ytan och 
det andra längst ned i hålet. Gärna flera!

Arbetet som hobby
Efter ett långt liv i geologins tjänst 
konstaterar David Gee – att det inte alls 
är dags att dra sig tillbaka. Han varken 
”kan” eller vill. 
 Förvisso trivs han med såväl träd-
gårdsarbete hemma i Uppsala som att 
läsa, både historiska romaner, deckare, 
dagstidningar och The Economist. Men 
arbetet har gett honom kollegor och 
vänner långt utanför landets gränser. 
Uppdrag och umgänge blir ett när han 
ger sig ut på resa. 
 – Jag kan inte lämna geologin – 
geologin tillhör världen! säger han med 
eftertryck. 
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UTBILDNING

De tio elever som började i mars 
kommer från Malmö i söder till 

Östersund i norr. Under utbildningens 
21 veckor långa teoretiska del går de på 
Hvilan Utbildning utanför Malmö. Här 
får de utbildning i bland annat geologi, 
borrteknik, hydrogeologi, svetsning, 
vattenteknik, vattenpumpslära och vat-
tenrening med mera. Eleverna erbjuds 
också att ta körkort för lastbil med släp.
 – De här eleverna får en inblick i ett 
stort antal ämnen som ger dem en bra 
yrkesstart som brunnsborrare. Vi vet att 
det finns en efterfrågan på duktigt folk 
i branschen, inte minst eftersom en del 
företag står inför ett generationsskifte, 
säger Johan Larsson. 

TEXT: MARIA SEHLIN FOTO: JOHAN LARSSON

Framtidens brunnsborrare
Snart avslutar vårens brunnsborrarelever sin teoretiska 
utbildning. Efter sommaren väntar praktik på olika 
brunnsborrarföretag. 
 – Utbildningen syftar till att få fram nya duktiga 
brunnsborrare och hittills har vi haft bra utfall, enligt 
Arbetsförmedlingen brukar de flesta få arbete, säger Johan 
Larsson på Geotec som är samordnare för utbildningen.

Geoetc håller utbildningen på uppdrag 
av Arbetsförmedlingen. Ett krav för att 
antas till kursen är att de är inskrivna 
på Arbetsförmedlingen. De ska också 
ha körkort och någon erfarenhet av an-
tingen byggbranschen eller lantbruk.
 
En yrkesutbildning
– Det är ett praktiskt och fysisk arbete 
som innebär en del problemlösande och 
det krävs att man är en kreativ och hän-
dig människa, säger Johan Larsson,
De tidigare kurserna har gett bra utfall 
visar Arbetsförmedlingens statistik.
 – Den senaste statistiken visar att sju 
av tio får jobb efter utbildningen, anting-
en på brunnsborrarföretag och en del på 

David Svensson,  
Bromölla:
– Jag har jobbat inom 
bygg, livsmedel, logistik 
samt provat på borr-
ning för vatten. Jag har 
en byggutbildning och 
har motorsågskörkort A 
och B. Mina intressen är 
flugfiske, styrketräning.

Mikael Johansson, 
Lidköping/Malmö:
– Jag har tidigare arbetat 
som fastighetsskötare, 
svarvare, truckförare, 
byggnadsarbetare samt 
CNC-operatör. Har ut-
bildning i CNC, engelska 
och svetsning.

Anna Knut, Malmö:
– Jag har arbetat på återvin-
ningscentral, varit personlig 
assistent, koordinator, 
arbetat på café. Är utbildad 
geolog på Lunds universitet. 
Mina intressen är att träna 
kickboxning och kettlebells, 
klättra och tillverka egna 
smycken. Jag gillar att vara 
ute i naturen, fixa i trädgår-
den och äta god mat.

Johannes Öberg, 
Örebro:
– Jag har arbetat med 
fastighetsskötsel, lager 
och telefonförsäljning. 
Har läst kurser inom 
sociologi och entrepre-
nadjuridik. Mina intres-
sen är BMX-cykling, 
träning samt se bra 
filmer med vänner.

Frej Ollesson, Filipstad:
– Jag har arbetat 
inom anläggning och 
hemtjänsten. Har gått 
förberedande utbildning 
inriktning praktiskt hand-
havande för oljeborrning 
i Kanada. Mina intressen 
är att spela banjo och 
gitarr. Jag sysslar även 
med fiske, snöskoter och 
skidor. Även intresserad 
av historia.
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Framtidens brunnsborrare
Emil Stålnacke, Hackås, 
Jämtland:
– Jag har arbetat på bud-
bilsföretag, Åre Express. 
Mina intressen är bilar 
och motorer.

Mustafa Abassi,  
Sollentuna:
– Jag har erfarenhet av 
byggnadsarbete och 
renoveringsarbete, träd-
gårdsarbete och väktare 
i Sverige. I mitt hemland 
arbetade jag som målare, 
bagare samt med borr-
ning.
 Jag har B-kort och 
truckkort och läser på 
Komvux.

Mohamed Khier  
Hamid, Svalöv:
– Jag har jobbat som 
olje- och gasingenjör 
i 14 år i Abu- Dhabi. 
I Svalövs kommun, 
flyktingenheten, har jag 
arbetat som handledare.

Mattias Åkergren, 
Hackås, Jämtland:
– Jag har arbetat med 
diverse säsongsarbeten: 
torvarbetare, snickarlär-
ling, träförädling (ved). 
Mina intressen är jakt, 
bilar, meka samt familjen.

Robin Hallkvist, Lagan:
– Jag har gått Energipro-
grammet på gymnasie-
skolan och jobbade som 
VVS-lärling efter det. Jag 
har varit på borrföretag i 
Ljungby i fem månader.

närstående företag som är leverantörer 
till branschen. Det utfallet är vi väldigt 
nöjda med, säger Johan Larsson.

Breddad utbildning
Geotec har gett utbildningen under mer 
än 20 år och den initierades ursprung-
ligen av Anders Nelson. I år har den 
breddats något och innehåller en lite 
längre teoridel som även innehåller en 
del praktiska moment där Geotecs egen 
borrigg använts. Borriggen har även 
använts under våren då eleverna lärt sig 
serva och underhålla den. 
 I juli blir det ett par veckors semester-
uppehåll för eleverna, sedan påbörjas en 
elva veckor lång praktik på brunnsbor-

rarföretag som eleverna själv får ordna. 
De flesta eleverna hade redan innan 
sommaren lyckats ordna praktik på 
egen hand. Därefter får de sina intyg 
och är redo för arbetslivet.
 – Om man ska anställa en brunns-
borrare är detta en bra grupp att 
plocka ur, säger Johan Larsson.
 Nästa brunnsborrarutbildning 
börjar den 4 september. Den blir enligt 
samma upplägg som denna. 
 – Vi hoppas få ett femtontal del-
tagare till höstens kurs, säger Johan 
Larsson. 

på väg
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OPENING VERY SOON

KVALITETSBORRSYSTEM
SNABBARE,  BILLIGARE OCH EFFEKTIVARE
ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001       TEL:  08-400 208 05

VÅR NYA SVETS
FÖR ROLLMAPLAST

LUNDENS
PLAST
TEKNIK AB

Backa Strandgata 12
422 46 Hisings Backa

Tel 031-742 20 60
Fax 031-742 20 65

www.lpt.nu

seri�  v� sa med  
 nya LPT 110 
och Spara tid

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE 
FÖR MER INFORMATION

MARKNADENS 
MEST KOMPLETTA 
230V-SYSTEM

Rollmaplast erbjuder geoenergimarknadens största och 
bredaste program. Allt från rördelar för stumsvetsning 
till elektro svetsmuffar och integrerade svetsdelar, med 
dimensioner från 20 till 315 mm. Kombinera med vår nya 
elektrosvets LPT 110 och du kan seriesvetsa upp till 10 
delar samtidigt! 

SVETSAR 
UPP TILL 
10 DELAR 
SAMTIDIGT



GEA 
WELLTECH

WELLDRILL
3060 OCH 3062
Flexibla brunnsborrningsriggar med hög
produktionskapacitet från Atlas Copco Welltech.

 



FÖRETAGET
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på gamla meriter
När smeden Jöns Mattisson-Malmberg borrade sin första brunn 
för 140 år sedan var det med en metod han själv uppfunnit. Han 
lade grunden till ett företag som idag har devisen ”Pure Energy 
and Clean Water”. Malmberg Borrning har femte generationens 
borrare vid rodret – familjemedlemmar som varken lämnat 
utbildning eller erfarenhet åt slumpen.

Nya Malmberg

bygger vidare

Rör, riggar, borrkronor och 
slangar – verksamheten 
kräver sin plats och den 
har man kunnat få här, visar 
Sara Malmberg. Företagets 
historia började i Yngsjö och 
här har man för avsikt att 
stanna. 

TEXT: MIA ISING 

FOTO: DRAGO PRVULOVIC/MALMÖ BILD



– Intresset för geoenergi har 
ökat markant, även som energi-
källa för stora fastigheter...

37BORRSVÄNGEN # 2/2014 

Mor, bror, far och kusin. Malm-
berg Borrnings vd Sara Malmberg 

har familjen runt hörnet på kontoret i 
skånska Yngsjö. Hon ringer snabbt in 
pappa Per samtidigt som hon ropar in 
mamma Birgitta för familjebilden på 
sitt rum. Lite för familjärt? Nej, inte om 
vi ska tro Sara Malmberg, vars farfars 
farfar startade företaget: 
 – Jag trivs med att arbeta i familjeföre-
taget. Det känns rätt, och lätt, på många 
sätt. 
 Men hon har provat annat. För det 
räcker inte för moderna brunnsborrare 
att enbart kunna hantera en rigg, det är 
familjens filosofi. Utbildning och erfa-
renhet är viktigt. Konkurrensen kräver 
att man är både affärssinnade, tekniskt 
kompetenta och har kunskaper i geologi. 
Per Malmberg skulle läsa på Chalmers, 
det var hans pappas förväntan. Och 
Sara Malmberg, som egentligen ville bli 
arkitekt, har sin civilingenjörexamen 
hon också. Kompletterad med erfarenhet 
från just en arkitektbyrå.

Bryter mansdominans
Malmbergs långa historia började i Yngs-
jö 1866 och redan på 1880-talet borrades 
de första brunnarna för kunders räk-
ning. Natursköna Yngsjö hör fortfarande 
inte till de större metropolerna, men här 
finns en livskvalitet i att jobba och bo 
och här har familjen och företaget sin 
själ och sitt huvudkontor. 

 – Vår verksamhet kräver plats och 
den har vi kunnat få här. Området där 
utanför staketet ska bli naturreservat, 
pekar Per Malmberg, koncernchef, när vi 
står ute på uppläggningsplatsen, men det 
påverkar inte oss. 
 Opåverkad är också ordet när det gäl-
ler hur Sara Malmberg upplever sin roll i 
en mansdominerad bransch.
 – I början kände jag av att jag var tjej i 
den här branschen. Det kunde vara kom-
mentarer som att man ville ”prata med 
en tekniker” eller ”har du någon kille jag 
kan prata med”. Då gäller det att kunna 
sin sak och visa vad man går för.
 Efter elva år i företaget – vd har hon 
varit sedan 2008 – tycker hon inte att 
hon väcker så stor uppmärksamhet som 
tjej i branschen. Hon kan komma till 
möten där de skojar om att införa Sara 
Malmbergs ”dress code”, som rosa jacka 
modell Chanel. Men sedan är det raskt 
över till affärerna.

En i fyrklövern
Malmberg Borrning, med sin inriktning 
på borrning för vatten och geoenergi, är 

ett av de fyra bolagen inom koncernen 
Malmberg. Man erbjuder helhetslös-
ningar, från idé och geologisk bedöm-
ning till nyckelfärdig anläggning och 
service. 
 Malmberg Borrning erbjuder vatten-, 
energi-, undersöknings- och entrepre-
nadborrning såväl som grundvatten-
sänkning. Företaget arbetar med tryck-
lufts-, wassara- och rotationsborrning,  
allt från 50 till 1 000 millimeters hål, 
på stora djup. Man utför bergbrunnar, 
formations- och grusfilterbrunnar och 
rensar, renar och gör service på dem. 
Företaget har uppdrag över hela Sverige 
och även en del i Norge. Ibland är upp-
draget nästgårds – som vattenbrunnen 
för V&S Absolut Spirits i Vanneberga – 
men ändå en utmaning.
 – Det är spolborrning i lösa lager och 
poröst nästan hela vägen. 280 meter av 
olika kvalitet, konstaterar Sara Malm-
berg.
 För dagen är alla maskinerna ute i 
arbete. En av dem är i Småland, för att 
sedan fortsätta i Västerbotten. Med sin 
UH3 kan de borra med en diameter på 

Livet som familjeföretagare: vd Sara Malm-
berg ropar på mamma Birgitta, PR-ansvarig, 
och ringer pappa Per, koncernchef, för en 
gruppbild. Och då saknas både brodern och 
kusinen!



FÖRETAGET
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Malmberg 
Borrning
Ägare: Per Malmberg med familj äger 67  
procent, hans systrar med familjer 33 
procent.
Anställda: knappt 20 av koncernens 
närmare 160 personer.
Kontor: i Yngsjö utanför Åhus, en  
medarbetare i Malmö.
Omsätter: cirka 60 miljoner kronor  
(koncernen cirka 550 miljoner).
Maskiner: fyra maskiner, varav en UH3, 
och tre serviceenheter. 
Kvalitets-, miljö- samt arbetsmiljö-
certifierade: enligt ISO 9001/14001 samt 
OHSAS 18001.

Bland referenserna
• Borrning för Ikea.
• Dricksvattenbrunnar till Kristianstad  

kommun.
• Dricksvattenbrunnar till Borlänge Energi  

och Vatten.
• Grundvattensänkning vid bygget av  

Citytunneln i Malmö.
• Produktionsbrunn på V&S destilleri.
• Produktionsborrningar vid Ramlösa  

hälsobrunn.
• Världens största akviferlager på  

Arlanda flygplats.

upp till 1 000 millimeter och vid mindre 
dimensioner ner på djupet till 1 000 
meter, i alla geologier. Och som om det 
inte räckte tillverkar och säljer företaget 
produkter som brunnsöverbyggnader 
och pumputrustning.

Unikt arkiv
De flesta anställda har varit företaget 
trogna i många år och är proffs i ordets 
bemärkelse.
 – Många av våra anställda kan åka ut 
och kika på sanden på ett ställe och med 
blotta ögat veta exakt hur vi ska dimen-
sionera brunnen, berättar Per Malmberg.
Skulle de inte veta det, kan företagets 
unika brunnsarkiv vara till hjälp. Här 
finns alla brunnar företaget borrat sedan 
1940-talet minutiöst dokumenterade. 
 – Arkivet är en kunskapsbank för oss. 
Så fort vi får frågan om en brunnsborr-
ning går vi in i arkivet för att se om 
vi borrat i området tidigare och vilka 
förhållanden som gäller, hur berget såg 
ut, hur poröst det var, borrtider etcetera, 
säger Sara Malmberg.
 – Även för andra är arkivet värdefullt. 
SGU i Lund hämtade mycket informa-
tion för att bygga upp sitt brunnsarkiv 
på 1950-talet och många ringer oss för 
att få uppgifter, fyller Per Malmberg i.

Tidiga med geoenergi
Malmberg Borrning har gjort en lång 
resa för att bli de entreprenörer de är 
idag. Företaget var tidiga med att göra 
sin läxa när det gäller certifiering av 
verksamheten. Man var troligen bland 
de första företagen i branschen att ISO-
certifiera sin verksamhet.
 Och man var bland de första i Sverige 
med geoenergi, det riktade man ögonen 
mot redan i början av 1980-talet. Och 
idag borrar och bygger Malmberg geo-
energianläggningar för både industrier, 

affärsfastigheter, hotell, spa, sjukhus och 
flerfamiljshus. 
 – Intresset för geoenergi har ökat 
markant, även som energikälla för stora 
fastigheter, menar Sara Malmberg. Just 
nu gör vi undersökningsborrning för 
geoenergi åt Landstingsfastigheter i 
Jönköping. 
 Men det är inte alltid uppdragen inom 
geoenergi handlar om borrning.
 – Vi är också projektledare och an-
svariga för installationer. Maskinerna är 
dyra att transportera och därför väljer vi 
ibland att hyra in borrare.

Stark expansion 
Borrning är inte det största affärsområ-
det i koncernen, men man växer. 
 – Det har rullat på snabbt de senaste 
åren och nu nyanställer vi, säger Sara 
Malmberg.
 Företaget konkurrerar med sin kom-
petens, som hon uttrycker det. Ett led i 
detta är att ha kunnigt folk även bakom 
borrarna ute på fältet.
 – Av oss 19 personer idag är nio tjäns-
temän, som säljer, projektleder och ger 
teknisk support till kund. 
 Förhållandet mellan uppdragen inom 
traditionell borrning respektive för 
geoenergi är ungefär lika. Det är också 
här Per Malmberg ser stor möjlighet för 
koncernen att växa framöver.
 – Det svänger snabbt i borrbranschen, 
konstaterar de båda. Och nu vill många 
köpa oss när vi växer, men vi är inte till 
salu.
 Tvärtom, skulle kunna sägas, passar 
Malmberg Borrning i medvinden på att 
bygga ett monument över sin verksam-
het – ett litet borrmuseum. Så sakteliga 
fylls hyllorna med diverse delar från 
svunna borrtider. 
 – Den dag ingen alls vill köpa oss, då 
har vi utvecklats åt fel håll! 

Malmberg Borrning, 
med inriktning på 
borrning för vatten 
och geoenergi, växer.
 – Intresset för 
geoenergi har ökat 
markant, menar Sara 
Malmberg, vd.



Kontakta oss: 0122-154 80, info@mincon.nu   
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För mer information besök oss på qmatec.com eller kontakta återförsäljaren:

NEMEK 407 RT
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Matters



Problemfri. Kraftfull. Bränslesnål.
   Nya Sandvik RH460.

Efter ett gediget utvecklingsarbete lanserade Sandvik 
nyligen en hammarserie för sänkborrning; 
Sandvik RH460. Utifrån våra kunders önskemål om 
en hammare som är problemfri, kraftfull och bränsle-
snål har vi tagit fram en hammare som slagit högt 
ställda förväntningar. Över hela världen ser vi fler 
och fler kunder öka sin produktivitet och sänka sin 
totalkostnad genom att välja Sandvik RH460.
Jobbar du med sänkborrning, brunnsborrning eller 
grundförstärkning och vill få ut mer av dina hammare 
och borrkronor – kontakta oss idag för att prova 
Sandvik RH460.

www.construction.sandvik.com

NY

PRISLISTA 

2014
Beställ nu.

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

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



 
 

 

färg, humus, salt eller uran i ditt dricksvatten? 

Kontakta oss 
för prislista 2013 och katalog

Tel 018-25 22 10
 

www.mnvsverige.se 

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

Marknadens
lägsta driftskostnad!

• Inga byten av fi ltermassor.

• Ingen elektrisk anslutning. 

Marknadens
minsta

underhåll
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GEOTECS 
MEDLEMSFÖRETAG  80 medlemmar i Sverige, 12 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum

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

GVB I LJUNG AB
0735-405300
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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

KYL O VÄRMEPUMPSFÖRETAGEN
STOCKHOLM
08-52227500
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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.  80 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
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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 

Rost i vattnet efter pumpbyte?

Riskabelt att trycka?
Fråga: Jag har anlitat en Geotec-ansluten 
firma som ska borra min brunn. Han har 
en vattengaranti på 1 200 liter per dygn. 
Om han inte uppnår det så kommer han 
att försöka trycka.
 Men trycka kan man ju göra även fast 
man får 1 200 liter. Vad jag förstår så 
är detta en ganska liten tillrinning i en 
brunn. När tycker ni att man bör trycka 
en brunn och vilken tillrinning ska man 
vara nöjd med utan att trycka?
 Vilka risker finns det med att trycka?

Svar: Har man 100 liter per timme i en 
100 meter djup brunn så är man ganska 
trygg för en vattenförsörjning till en gan-
ska stor familj. Detta betyder att du har 
cirka 1 000 liter vatten i förråd i borrhålet 
då du börjar använda brunnen.
 Man kan trycka en brunn med en 
kapacitet på upp åt 100 liter per timme 
med ganska gott resultat. Ju högre tillrin-
ningen är i brunnen, ju svårare är det att 
trycka den. Riskerna beror på var borr-
hålet är placerat och närheten till andra 
borrhål. Tala med din borrare om det kan 
finnas några risker i just i ditt fall. 

Både manuell och 
elektrisk pump?
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 
Leijonpumpen) 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?

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 Leijon-

pumpens sugdel, men den bör vara 
ca 60-75 mm. Den dränkbara pum-
pen får sitta under och slangen till 
denna bör vara 25-32 mm. 

Fråga: Vi har en grävd brunn med 
ringar. Tidigare har vi inte haft så stora 
problem med missfärgat vatten men 
det har förekommit, oftast då det varit 
andra problem som ingen luft i hydrofor, 
luft i ledningarna med mera. Nu gav vår 
gamla kolvpump upp och vi ersatte den 
med en jetpump och bytte även botten-
ventilen. Nu är det snart två veckor 
sedan bytet och vattnet har fortfarande 
inte klarnat. Det är tre fastigheter plus 
ett stall som har vattenförsörjning från 
denna brunn, så det är bra omsätt-
ning på vattnet. Det är plastslang från 
brunn till pumphus och från pumphus 
till fastigheterna. Hydroforen är bytt 
2009. Det var ganska dåligt tryck innan 
pumpbytet – kan det vara så att det blivit 

mycket rost i slangarna tidigare och med 
ny bottenventil och ny effektiv pump, 
att rosten nu följer med på ett annat sätt 
än förut? Kan inte se att det skulle vara 
någon skillnad i brunnen mot tidigare, 
men man kanske skulle behöva pumpa 
ur den ordentligt ett par gånger?

Svar: När du bytte pumpen har du 
sannolikt fått ett större flöde och tryck i 
ledningarna, detta medför då att gamla 
avlagringar i rör och hydrofor lossnar 
och ställer till bekymmer.
 Rosten kommer antagligen av en 
förhöjd järnhalt. Mitt förslag är att du 
först tar en kemisk analys och sedan in-
stallerar ett filter som tar hand om dina 
problem. 

Fråga: För några veckor sedan borrade 
grannen vattenbrunn. Jag själv har också 
borrad brunn sedan åratal tillbaka och 
har inte haft problem förut, men nu får 
jag in ett grått damm i vattnet. Miss-
tänker att det kommer från grannens 
borrning, men hur säker kan man vara 
på det?
 Problemet uppstod i helgen vid ett 
större vattenuttag och jag har inte hunnit 
prata med borraren än.

Svar: Om grannens borrning skulle på-
verkat din brunn borde du märkt detta 
direkt i samband med borrningen.
Du nämner att du gjort ett större vatten-
uttag i helgen och jag misstänker att det 
är detta som förorsakat ditt gråa vatten. 
Du har sannolikt sänkt av din vattenyta 

Grått vatten efter grannens borrning?
ganska mycket i samband med vattenut-
taget och då får man upp höga hastig-
heter på vattentransporten i sprickorna, 
som då river loss en del material från 
berget.
 När du återgår till normal använd-
ning av vattnet, kommer det sannolikt 
att klarna igen. 
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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. 

●

Använd en proffsgrossist!                      

Använd en proffsgrossist!               

Vi är en komplett leverantör av pumpar, tillbehör och 

 

allt du
 behöver för vattenanläggningen eller värmepumpsinstallationen.

Isolerade rör

Borrlock & 

Kollektorsprit

Samlingsbrunnar

Förbrukning

Elektrosvetsrördelar

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

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

Blandningskärl på beställning

Komplett sortiment av rördelar & tillbehör

             Svetsapparater 

Flera modeller finns att köpa eller hyra

Andra storlekar och utföranden på beställning 

I dimensioner upp till 630 mm

 
För foderrör, 140 & 168 mm 

Kopparrör 

Presskopplingar

Avanti pumphus
  Välj till installationspaket

För vattenbrunnen

Pumpar, pumppaket & tankar

Länspumpar & pumpstationer

Filter & rening

Tankar

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

 

allt du
 behöver för vattenanläggningen eller värmepumpsinstallationen.

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

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

Vi kan våra produkter!

Kollektorer &

polyetenrör

energilock

Avloppsanläggningar

Royex 
Atlas Copco 

borrstål & maskiner 

Prisexempel:
Paket RSK 5618245

13100 kr

Prisexempel:
Paket RM2200K

11600 kr

Prisexempel:
PVC 6 m 110x3,2

166 kr
spräckpatron

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

www.avanti-sf.se avanti@avanti-sf.se        SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

Med våra 48 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



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

Aquatätsystem för vatten- och energibrunnar

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

Vi välkomnar Camilla Kindahl som förstärker på säljsidan för 
att möta upp den ökande efterfrågan på våra produkter.

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

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

Isolerrör för energikollektorer

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

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

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

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

Din kompletta leverantör
Nu med tryckrörsdimensioner upp till Ø 160 mm
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TELEFON: 033 29 11 10 | FAX: 033 29 11 40 | JÄRNVÄGSGATAN 9, 515 61 SVANEHOLM | WWW.PEMTEC.SE

Aquatätsystem för vatten- och energibrunnar

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

Vi välkomnar Camilla Kindahl som förstärker på säljsidan för 
att möta upp den ökande efterfrågan på våra produkter.

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

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

Isolerrör för energikollektorer

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

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

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

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

Din kompletta leverantör
Nu med tryckrörsdimensioner upp till Ø 160 mm

Pemtec_annons_borrsvängen.indd   Alla sidor 2014-05-23   13:52



VI FORTSÄTTER FÖRRA ÅRETS SUCCÉ med en heldag om 
geoenergi - Sveriges tredje största förnybara energikälla. 
Geoenergidagen är en årligen återkommande konferens 
om aktuella frågor som rör denna lokalproducerade, förny-
bara och till stora delar fortfarande outnyttjade energikälla.
 Svenskt Geoenergicentrum bjuder in till en inspirerande 
konferensdag om geoenergins tillämpningar, ekonomi och 
tekniska utmaningar. 
 Geoenergidagen är till för dig som har intresse i energi-
frågor: företagsledare, fastighetsägare eller -förvaltare, en-
ergistrateg eller -samordnare, teknisk chef eller förvaltare, 
konsult, miljöansvarig eller politiker.

PROGRAMPUNKTER OCH TALARE:
GEOENERGI I INFRASTRUKTUREN

Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum.
2. ÄR DET SÅ VIKTIGT MED TURBULENT FLÖDE I KOLLEKTORERNA? 

Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum.
3. PANEL OM NORDISK GEOENERGI  STATE-OF-THE-ART

Jouni Salakari, Finland.
Björn Gleditsch Borgnes, Norge.

Christian Christianssen, Danmark.
Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum

4. GEOENERGI I KULTURBYGGNADER 

Mikael Gustafsson, Statens Fastighetsverk.
5. SPRICKOR I BERG – VAD GÖR DET? 

Peter Wilén, Norconsult.
6. HUR RÄKNAR VI EKONOMI OCH LCC 

FÖR GEOENERGI? 

Michael Hägg, Sweco.

ANMÄLAN 

till Geoenergidagen, workshopen 

och middagen görs till 

Svenskt Geoenergicentrum på 

www.geoenergicentrum.se. 

Där hittar du också det  

kompletta programmet.

En heldag om Sveriges tredje 
största förnybara energikälla

TID: 1 OKTOBER KL 08:30-16:00
PLATS: CLARION ARLANDA AIRPORT2014

OBS: WORKSHOP på eftermiddagen den 30 september för dig som är i branschen. 
Då diskuterar vi ny branschpraxis för TRT,  teknik och forskning och avslutar kvällen med en geoenergimiddag.
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