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TAR DIN SLIPNING TILL EN NY NIVÅ

Perfekt slipade stift är nyckeln för att uppnå den höga borrsjunkningen du 
behöver för att få lönsamhet i din borrning. På bara några sekunder per stift 
slipar Secoroc GMRH stiften till sin ursprungliga form, och minskar dina 
borrkostnader med upp till 30%. 

Besök oss på www.atlascopco.se 
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EN BRANSCH I  
FÖRÄNDRING
”Ständiga förbättringar” heter det i 
kvalitetsarbetet. Det är en sak som innebär 
att man hela tiden skall se möjligheter för att 
utveckla sitt företag eller sin verksamhet till 
att bli bättre.

Borrningsbranschen arbetar, trots ett rykte 
om vara ett rallaryrke, målmedvetet med 
förbättringar och inte minst anpassningar till 
en mer modern hållning till sin omgivning.

Det är idag flertalet företag inom branschen som har 
valt att anta en mer tydlig attityd mot sin omgivning i 
och med att man infört ledningssystemen för arbets-
miljö, miljö och kvalitet.

Vi har idag mer fokus på både den psykiska och 
fysiska arbetsmiljön. Borraryrkets status lyfts och 
miljön för borraren blir hela tiden bättre. Inom med-
lemskåren har vi tagit fram ett förslag på besiktning 
av borriggar som är testat och visat sig vara bra och 
användbart. Det dröjer nog lite till innan det kommer 
att tas i bruk. Stånghantering syns på allt fler borr-
riggar och nu diskuteras skyddsburar runt rotationen 
– även om det inte är klart vad som gäller än. Trenden 
är tydlig: Ett större medvetande finns i alla led!

Utbildningsnivån ökar allt mer hos borrarkåren, både 
som en funktion av de allt fler kraven från myndighe-
terna, men också för att den enskilda företagaren vill 
ha mer kunskap. För att driva företaget bättre, för att 
komma åt fler marknads segment eller för att det rent 
av är intressant med att förkovra sig inom sitt yrke.
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Geotecs satsning på att skapa Svenskt Geoenergi-
centrum innebär en enormt fin möjlighet för alla 
inom branschen. Där finns ett unikt kursutbud 
med fin möjlighet att lyfta sin kompetens. Den 
verksamheten kommer alla tillgodo och efter den 
nyligen genomförda Geoenergidagen är det klart 
att Svenskt Geoenergicentrum har ett stort stöd 
inom branschen

I detta nummer av Borrsvängen beskriver vi den di-
gitala teknikens intåg som allt mer kan underlätta 
vår vardag. Digitala körjournaler hjälper företaga-
ren i sin tydlighet både gentemot de anställda, men 
också mot myndigheter, orderhanteringssystem för 
att skapa ordning och reda och underlätta det dag-
liga arbetet. Tidigare har vi berättat om Slagrutan 
med mera.

Vi förändras kontinuerligt – om än långsamt.



SOMMARMÖTET

VISST NAPPAR DET!
I ett fagert och välkomnande Mullsjö samlades Geotec 
för 2014 års upplaga av sommarmötet. Uppslutningen var 
glädjande stor – nästan 100 personer hade kommit.
 De fick lyssna på intressanta branschnyheter, delta i 
diskussioner kring angelägna frågor, prova fiskelyckan, 
njuta av god mat och inte minst umgås under trivsamma 
former. För värdskapet stod bröderna Ulf och Tord 
Carlsson vid Mullsjö Brunnsborrningar.

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON
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VISST NAPPAR DET!

Energiska Geotecare hjälptes åt att tömma två sjöar vid Hökensås. 
Peter Magnusson var en av dem.

Bröderna Ulf och Tord Carlsson stod för värdskapet i Mullsjö.

Lars-Erik Svensson grundade Mullsjö Brunnsborrning redan 1950 och 
hänger fortfarande med – inte minst när det vankas fiske.

Det dukades upp en delikat grillunch i skogen.
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SOMMARMÖTET

TEXTER OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON

Motorgarantin:  
En statusuppdatering
En av de allvarligaste och mest angelägna frågorna för många 
borrföretag de senaste åren – framför allt eftersom den handlar 
om så mycket pengar – är problematiken kring de havererande 
C18-motorerna i Atlas Copcos 566/577-kompressorer.

I förra numret av Borrsvängen kunde vi 
berätta att Atlas Copco dragit tillbaka 
den förlängda garantin man tillsammans 
med motortillverkaren Caterpillar ställt 
ut, som en del av ett åtgärdsprogram 
kring problemmodellen.
 Fredrik Ålund, Atlas Copcos försälj-
ningsansvarige för kompressorer, fanns 
på plats i Mullsjö för att ge en statusupp-
datering och svara på frågor.
 – Problemet gäller framför allt 
årsmodellerna 2009-11 och flertalet av 
maskinerna är nu åtgärdade. Vi har sett 
mycket färre störningar under 2014 än 
2012 och 2013, sa Fredrik Åhlund.

Bland diskussionspunkter och aktualiteter på 
mötet fanns även frågor om arbetsmiljö och då 
synnerhet frågan om det egentligen finns eller 
inte finns ett obligatoriskt krav på skyddsbur 
runt rotation och borrsträng.

 Han berättade att det totalt rör sig om 
189 kompressorer av modell 577.
 – I dagsläget återstår ett 20-tal kom-
pressorer som ännu inte är åtgärdade. De 
finns utspridda i hela Norden.

Tittar på alternativ
Fredrik Ålund hänvisade till att det extra 
garantiåtagande som motortillverka-
ren Caterpillar ställt ut, upp till 6 000 
timmars drift, var behäftat med många 
förbehåll. Ett av dessa var att åtagandet 
ursprungligen skulle upphöra den 31 
december 2013. Det förlängdes några 
månader, men upphörde slutligen från 
och med den 1 april i år.
 – Det vi gör nu är att titta på alter-
nativ för att kunna erbjuda renoverade 
utbytesmotorer och uppgraderingar. 
Vi erbjuder också andra lösningar, till 
exempel lånemaskiner. Samtidigt måste 
man vara medveten om att allt inte kan 
vara gratis på en gammal maskin. Borr-
företag kan behöva gardera sig mot stil-
lestånd gentemot sina kunder, menade 
Fredrik Ålund.
 Borrarna delade inte helt den åsikten 
och fortsättning lär följa! 

Fredrik Ålund redovisade Atlas Copcos 
ståndpunkt när det gäller garantin för 
C18-motorn.

Obligatorisk skyddsbur?

De senaste nyheterna från Svenskt Geoener-
gicentrum presenterade av Signhild Gehlin. En 
av dessa gäller webbplatsen, som hela tiden 
utvecklas och framför allt lockar fler och fler be-
sökare – nu cirka 800 unika besök varje månad.
Det pågår ett arbete med att fastslå en praxis för hur termisk 
responstest ska utföras och Svenskt Geoenergicentrum har 
fått in remissvar från bland annat borrsidan, konsulter och 
forskare.
 Kursverksamheten är fortsatt livaktig. Nyligen har man för 
första gången genomfört en beställarkurs och på gång är kurser 
i avancerad design och termisk responstest.
 Signhild Gehlin redogjorde också för en undersökning som 

skulle ge svaret på skillnaden i ekonomi och prestanda när man 
inte kan borra ett djupt hål utan tvingas att borra två grundare 
hål till samma anläggning.
 – Ju längre ifrån varandra hålen är, desto mindre blir förlus-
terna. Idealet är 20 meter. Om man inte har plats till det kan 
man acceptera ner till tolv meters avstånd utan att påverkan 
blir alltför kännbar. 
 Studien väckte en del diskussioner bland Geotecmedlem-
marna och konklusionen blev att saken behöver undersökas 
närmare.
 En annan nyhet är att Svenskt Geoenergicentrum är med i 
programrådet för efterträdaren till forskningsprogrammet Eff-
sys Plus – Effsys Expand. Det nya programmet har mer pengar 
och dessutom ingår nu marklagring. 

Nyheter från Svenskt Geoenergicentrum

Det hela regleras i EU:s maskindirektiv och enligt de harmo-
niserade bestämmelserna så ska det finnas en skyddsbur. Men: 
Tillverkare kan enligt de nationella reglerna likväl välja att inte 
ha skyddsbur och måste då komma med en tydlig beskrivning 
av vilka skyddsåtgärder som vidtagits i stället.
 Sammanfattningsvis konstaterades att det går att tolka be-
stämmelserna på olika sätt och att Geotec nu har en dialog med 
arbetsmiljöverket för att få ett tydligt svar. 
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SOMMARMÖTET

Sommarmötets konferensdel 
innehöll även ett fylligt pass 
om borrteknik. Patrik Wahl-
ström från Atlas Copco Secoroc 
stod för expertisen och det kom 
att handla en hel del om rota-
tionshastighet, sfäriska kontra 
ballistiska stift, renovering av 
kronor och om borrsträngens 
livslängd.

– Några dramatiska kapacitetshöjningar 
är inte att vänta. Sedan 60-talet har vi 
gått från att borra sex-sju meter om 
dagen till 50 meter i timmen. Dessutom 

• NordDrill går 2015! Mässan, som har ambitionen 
att med tiden bli Skandinaviens största på borrom-
rådet, arrangeras på Elmia i Jönköping den 6-7 maj 
2015. Det nya är att Geotec och Avanti samarbetar 
kring mässan. En hemsida för NordDrill ska tas 
fram och lanseras. (Se även separat artikel sid 14)

• Sunne Brunnsborrning välkomnades  
som ny medlem i Geotec. 

• Tre nya avtalsleverantörer välkomnades också – 
Lundens Plastteknik, Svensk Dataförvaltning och 
Avanti Svenska Försäljnings AB. Dessutom fick 
leverantörerna Uponor och Pump- & Brunnstek-
nik något försenat motta sina Geotec-standar.

• Fler utbildningstillfällen i Bas P och Bas U kom-
mer att erbjudas.

• I år firar FAB 30-årsjubileum med ett medlems-
möte vid Sala silvergruva.

Många faktorer påverkar  
borrkronans livslängd

slår vi mycket hårdare och snabbare nu 
än vi gjorde för bara tiotalet år sedan. 
Vi ligger redan på eller rentav över vad 
materialen tål, förklarade Wahlström.
 Han betonade vikten av att an-
passa lufttryck, rotationshastighet och 
matningskraft, inte bara efter bergets 
egenskaper utan även efter borrens 
dimension.
 – Det man vill åstadkomma är att vri-
da hammaren exakt en stiftbredd mellan 
varje slag. Annars riskerar man onödigt 
slitage genom mikrosprickor och frik-
tion, vilket med tiden ger stiftbrott och 
utmattningsskador.
 På tillverkarsidan strävar man hela 
tiden efter att hitta den optimala balan-

sen mellan hårdhet och seghet i 
materialen.

Går att renovera
Hur länge ska man då räkna med 
att en borrkrona håller?
 – Det beror på faktorerna tid 
i borrhål, antal slag och bergtyp. 
Ett grovt svar skulle kunna vara 

att man kan förvänta sig att borra två 
stycken 200-metershål, men inte hela det 
tredje, sa Patrik Wahlström.
 Det finns olika metoder att renovera 
slitna kronor. Hårdmetallstiften kan 
slipas, men beroende på hur kronan 
slitits kan man även avverka ”köttet” 
mellan stiften. Det kan ske antingen för 
hand med till exempel vinkelslip, genom 
stålblästring eller genom syradoppning.
 Representanter för såväl Atlas Copco 
som Mincon och Sandvik besvarade 
även frågor från Geotecmedlemmarna 
om hur de hanterar reklamationer. 

Patrik Wahlström pratade 
borrteknik.

Noterat från 
medlemsmötet:

• En ny omgång av Geotecs brunnsborrarutbildning 
startar den 4 november. Utbildningen är omvittnat 
framgångsrik och ligger på plats 33 av 600 när det 
gäller att få jobb efteråt. Tyvärr har en förändring i 
Arbetsförmedlingens datasystem gjort utbildningen 
svårare att hitta.

• Årsstämman hålls i Stockholm den 20-21 november 
men många väntas vara på plats redan den 19, då 
50-årsjubilerande DeBe-pumpar bjuder in till fest. 

Berget, trycket och rotationshastigheten – 
allt påverkar kronans livslängd.

Pump- och Brunnsteknik och Uponor fick 
sina Geotec-standar på mötet.

9BORRSVÄNGEN # 3/2014 



AKTUELLT

Byggandets utveckling 

Sektor

Investeringsvolym Procentuell förändring i fasta priser

Mdkr Utfall Prognos
2013 2013 2014 2015

Bostäder 121,9 6 18 3

    Nybyggnad 59,0 11 29 4

    Ombyggnad 62,9 2 8 2

Lokaler 96,7 -6 4 2

    Privat 53,8 -11 1 3

    Offentligt 42,9 1 7 -0

Anläggningar 73,0 -4 4 4

    Privat 38,5 1 9 1

    Offentligt 34,6 -10 -1 6

Summa bygginvesteringar 291,6 -1 10 3

Byggkonjunkturen pekar uppåt. 
Mest ökar bostadsbyggandet, 
men Sveriges Byggindustrier 
spår generellt ljusare tider för 
branschen. Vad det betyder för 
borrföretagen återstår att se – 
valresultatet kan leda till nya 
villkor på energiområdet.

Utvecklingen i världsekonomin 
går långsamt åt rätt håll och i Sve-

rige fortsätter ekonomin att förbättras 
successivt. Hushållen gav bostadsbyg-
gandet ett lyft i slutet av förra året och 
är motorn i utvecklingen den närmaste 
framtiden. Ungefär så kan Sveriges 
Byggindustriers senaste konjunkturba-
rometer sammanfattas. 
 – Framför allt går byggandet av 
flerbostadshus exceptionellt bra just nu, 
säger Johan Deremar, nationalekonom 
på Sveriges Byggindustrier. 

Efter valet – osäker konjunktur 
för energieffektiva byggen

 Andra nischer kan förutom infra-
struktur vara både kommersiella lokaler 
och anläggningar för transport och 
energi, exempelvis gallerior, köpcentra, 
hamnar och värmekraftverk.

Energiborrningen ökar
Johan Deremar tror på en gynnsam 
utveckling även för borrning till geoen-
ergi. När byggandet ökar borde bor-
rarna kunna räkna med en fortsatt god 
konjunktur. Men, med tanke på makt-
skiftet i riksdagen finner han det bäst att 
reservera sig:
 – Geoenergin fortsätter nog att växa 
även nästa år, men längre fram än så är 
svårt att säga. Det beror på hur energi-
politiken utformas och hur exempelvis 
kommersiella fastighetsägare tänker 
framöver, om de tilltalas av att profilera 
sig inom ”grönt” byggande. 
 – Just nu ser vi en trend bland de stora 
byggherrarna att ställa krav på energi-
systemen och använda miljöanpassning 
och energieffektivisering som argument i 
marknadsföringen. 

Energi engagerar
– Valet har gett oss nya politiker, som 
har nya ambitioner och vill se nya regler 
och villkor, vilket gör det svårare att sia i 
ett längre perspektiv. 
 Just bostäder, energi och infrastruktur 
är ämnen som engagerar politiker och 
kan påverkas av både vilka incitament, 
styrmedel och subventioner vi har på 
sikt.
 – Men det hinner inte påverka det 
närmsta året. Därför ser åtminstone 
2015 ljust ut, säger Johan Deremar. 

Så tas prognosen fram
När Sveriges Byggindustrier gör prognoser för var kon-
junkturen är på väg använder de sig av en rad underlag, 
bland annat: 
• statistik för bygglov och påbörjade bostäder, 
• månadsundersökningar från Konjunkturinstitutet, 
• orderläget i byggbranschen,
• investeringsstatistik från SCB,
• sysselsättningsstatistik.  

Geotecföretag snart certifierade
Ytterligare 14 av Geotecs medlemsföretag och leverantörer är snart certifie-
rade enligt standarderna ISO14001, ISO9001 och OHSAS 18001. Proces-
sen, som drivs tillsammans med Altea, startade i våras och certifieringen är 
planerad  till november. 
 Företagen som är med är: Brunnsborrarna Rehn och Sjöberg, RYAB, TS 
Brunnsborrning, Värmdöpumpen, BPS Borr & Pumpservice, Borrkronan,  
Jannes Brunnsborrning, Vatten- och borrteknik i Småland, Geoborr Geoenergi, 
PEEKAB, BrainHeart, Rototec, Vadstena Villa Värme och Ahlqvist Brunnsborr-
ning.

TEXT: MIA ISING

I KORTHET

 Drygt 35 000 lägenheter påbörjas i 
år och 36 000 nästa år. Som investering 
innebär det en ökning med 29 procent 
i år och fyra procent 2015. Totalt stiger 
bostadsinvesteringarna med 18 procent i 
år. Men byggsektorn är inte het överallt.
 – Skåne, som länge attraherat danskar 
att flytta över Öresund, är beroende av 
konjunkturen i Danmark och utveck-
lingen i Köpenhamn. Läget blir svårt när 
köpsugna danskar börjar flytta tillbaka 
– och där är man nu, förklarar Johan 
Deremar.

Utveckling på bred front
Även lokaler och anläggningar, som 
sjukhus, offentliga inrättningar och 
vattenreningsverk, går generellt framåt. 
Johan Deremar ser egentligen bara en 
stor förlorare i år:
 – Infrastrukturen. Investeringarna 
minskar sedan flera år. Men 2015, när 
alla nischer kommer starkt, räknar han 
med att även infrastrukturbyggandet tar 
igen förlorad mark.

www.muovitech.com

P-märkta kollektorer

LÅGT FLÖDE 
GER HÖGT COP
TurboCollector® ger
• Lägre drifttid för värmepumpen ger ökad livslängd 

• 5-10% snabbare återbetalningstid för hela systemet 

• Lågt borrhålsmotstånd med låg flödeshastighet 

Läs mer på www.muovitech.com
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AKTUELLT

SVEP och Kyl & Värmepump-
företagen har gått samman, i 
nybildade Svenska Kyl & Vär-
mepumpföreningen, SKVF.
 – Vi hade flera gemensamma 
frågor att förhålla oss till och 
tror att vi kan bli starkare och 
effektivare i en organisation, 
säger Per Jonasson som ut-
setts till vd. 

Organisationerna har i mångt och 
mycket kommit att hantera samma 
frågor, svara på samma remisser, mötas 

Svenska Kyl och värmepumpföreningen:

– Vi ska synas och höras  
i samhällsdebatten

TEXT: MIA ISING 

FOTO: HENRIK BRANGESJÖ

av samma problem och anta samma 
utmaningar, även om argumenten skiljt 
sig åt. Så nu möter före detta SVEP, med 
mer erfarenhet av konsumentfrågor, före 
detta Kyl & Värmepumpföretagen, med 
mer erfarenhet från proffsmarknaden, i 
lokalerna på Liljeholmen i Stockholm.
 Svenska Kyl & Värmepumpföreningen 
tar vid där de båda organisationerna slu-
tade och fortsätter att anta utmaningarna 
och driva hjärtefrågorna.
 
Satsar på att synas
– Exempelvis konkurrensen från 
fjärrvärme- och kyla, nya förordningar, 
kompetens och rekrytering i branschen 

och god kyl- och värmepumpsteknik, 
berättar Per Jonasson. 
 Föreningen ska synas bättre i sam-
hällsdebatten, bland annan annat för 
att visa hur utspritt det är med kyl- och 
värmepump i det dagliga livet, ”när du 
dricker ditt kaffe, etcetera”, och för att 
tydliggöra vilken samhällsnytta pumpen 
gör. 
 – Vi ska informera om och försvara 
den värmepumpande tekniken. Det är 
viktigt att visa på nyttan när vi utmanas 
av olika energikällor, det handlar om en 
energieffektiv och ekonomiskt fördel-
aktig teknik, som bidrar till att minska 
växthusgaserna, säger Per Jonasson. 

VÄRMDÖ

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

Besöksadress: Lovisebergsvägen 13  141 32 Huddinge
www.varmdopumpen.se
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 En sammanslagning har diskuterats 
till och från i många år, i takt med att 
organisationerna, och indirekt med-
lemmarna, närmat sig varandra allt 
mer. Den nya organisation samlar både 
tillverkare, importörer, installatörer 

och serviceföretag inom frys-, kyl- och 
värmepumpbranschen.
 – Vi har fler frågor som förenar oss 
än vad som skiljer oss åt. Genom att 
slå samman våra resurser stärker vi 
möjligheterna att bevaka medlemmarnas 
intressen, säger han. 
 – I grunden handlar det om optimera 
det medlemmarna får för medlemsavgif-

Per Jonasson, nytillträdd vd för 
den sammanslagna Svenska Kyl & 
Värmepumpföreningen.

ten. Och en medlemsnytta är att vi är 
en förening som hörs och påverkar. 

Intensivt arbete
Planerna för sammanslagningen 
började ta form förra hösten och det 
formella beslutet togs i maj i år. Då 
startade också arbetet under nytt 
namn. 
 – Nu är vi inne i slutfasen, vi ska 
bland annat fördela arbetsuppgifter och 
se till att alla hittar sin plats i organisa-
tionen. Och lika viktigt som rätt man 
på rätt plats är att vi på kansliet lär av 
varandra, säger Per Jonasson.
 Samtidigt ska man hinna ta fram 
grafiska riktlinjer och etiska regler. 
Men det ska nog gå bra, tror han.
 – Vi har lyckats att göra samman-
slagningen på ganska kort tid och är 
stolta över att mötas av så positiva 
reaktioner! 

Fotnot: Den 3 oktober var den nya förening-
en en av arrangörerna när Svenska kyl- och 
värmepumpdagen hölls i Stockholm. 

www.emspump.se

EN RIKTIG PUMPGROSSIST
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Nytt avstamp  
för NordDrill
Den 6-7 maj nästa år blir den verklighet, den 
stora branschgemensamma mässan NordDrill 
på Elmia i Jönköping. Föreningarna Geotec och 
Avanti gör gemensam sak som arrangörer.
 – Branschen är för liten för att en aktör 
ensam ska orka med, säger Michael Klasson,  
vd för Avanti.

Michael Klasson 
hoppas att det gemen-

samma initiativet ska 
resultera i att hela branschen 
verkligen samlas på Elmia 
under de två dagarna i maj. 
Alla borrare – men inte minst 
alla leverantörer.
 – Det finns inte särskilt 
många leverantörer i vår 
bransch och man måste tänka 
på att det är väldigt kostsamt 
för flera av dem att delta i 
mässor. Förutom själva 
mässavgiften ska de i många 
fall transportera stora tunga 
maskiner långa sträckor. Det gäller det för oss i branschen att 
kunna erbjuda en samlad arena där alla kan träffas, säger 
Michael Klasson.
 Hans förväntningar är en välbesökt mässa som lockar 
många utställare och ett givande erfarenhetsutbyte på en 
neutral samlingsplats. Han hoppas även att tillfället att möta 
hela branschen ska locka även lite ”udda” leverantörer:
 – Jag tänker till exempel på leverantörer av IT-tjänster, 
banker och försäkringsbolag. Med NordDrill 15 vill vi visa att 
vi är en sammansatt bransch som gör mycket mer än ”hål i 
marken” och klarar vi det har vi lyckats.

Seminariedel 
En annan ambition är, enligt Michael Klasson, att locka 
konsultledet.
 – Men de vill inte titta på borriggar. De vill veta hur de ska 
göra för att kunna lämna ifrån sig bra underlag – varför man 
ska mäta, varför man ska provborra. Det tror jag att vi kan 
lösa genom att erbjuda seminarier och vi har konkretiserat de 
idéerna.
 – NordDrill kommer att bli Skandinaviens största mässa 
för borrning. Kanske inte 2015, men på sikt, säger Johan 
Barth, vd för Geotec. Kontaktnätet mellan de olika nordiska 
föreningarna är bra och vi har redan ett samarbete som 
kommer att visa sig i NordDrill. Jag hoppas att alla inom 
borrbranschen passar på, inte bara inom energi- och vatten-
borrning, utan även andra dicipliner.
 Att Avanti och Geotec samarbetar utåt i branschen tillhör 
inte vanligheterna.
 – Men vi är två organisationer som båda vill föra branschen 
framåt och har som mål att det ska borras mer. Det här är ett 
jättebra sätt att visa att vi är en och samma bransch, säger 
Michael Klasson på Avanti, som liksom Geotec och FAB 
planerar att ordna medlemsmöten i Jönköping i anslutning 
till NordDrill 15. 

Michael Klasson, vd för Avanti. 

TEXT: JÖRGEN OLSSON 

FOTO: HENRYK ROZENBERG

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

Pumpanläggningar

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 

Avanti Svenska Försäljnings AB är sedan 60-talet ett specialist- och 
grossistföretag inom avlopp, vatten, energi- och brunnsborrning

Vi kan våra produkter!

Kollektorer &

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        

Nu även medlemmar i Geotec!

 polyetenrör
Kollektorer &

Demoleringsutrustning

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.



Nytt avstamp  
för NordDrill
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DIGITALA KÖRJOURNALER  
ÄR NÄRMAST ETT MÅSTE

TEXT: JÖRGEN OLSSON  

ILLUSTRATION: JONNA ADAMS

Digitala körjournaler – 
vad är det och varför kan 
det vara en bra idé att 
låta installera sådana i 
företagets fordon?

– Blir det en revision och de 
manuella körjournalerna inte 

stämmer kan det svida ordentligt. Har 
man många bilar kan det handla om 
miljonbelopp, säger Torgny Svensson 
på TSB i Sollefteå. Företaget har egen 
erfarenhet om hur det kan gå om Skatte-
myndigheten beslutar om en granskning 
av hur firmabilarna används.
 TSB har tio bilar, varav tre är ar-
betsledarnas tjänstebilar och övriga är 
arbetsfordon och servicebussar. Sedan i 
fjol våras har man digitala körjournaler 
installerade i samtliga.

”Företag och anställda  
riskerar upptaxering”

 – Vi har alltid fört våra körjournaler 
manuellt, men i Skattemyndighetens 
ögon är de bristfälliga. Det kändes som 
att det inte fanns något att välja på, efter-
som konsekvenserna kan bli så stora om 
det blir revision. Då kan de gå tillbaka 
tre år i tiden på varje fordon och både 
anställda och företag riskerar kraftiga 
upptaxeringar om det visar sig att man 
använt fordonet privat.
 Just detta hände en medarbetare på 
TSB för några år sedan. Notan för den 
enskilde landade på 50 000 kronor.
 – Det vill man inte vara med om 

och det kan dessutom bli mycket högre 
belopp än så, menar Torgny Svensson. Som 
företagsledare har han bara märkt positiva 
effekter med de digitala körjournalerna:
 – För det första har vi ryggen fri gent-
emot revisor och myndigheter. Att kunna 
redovisa på ett bra sätt är ju ett krav vi har 
på oss. Dessutom har det visat sig positivt 
på bränsleräkningarna. För egen personlig 
del har det här underlättat tillvaron – jag 
hade själv alldeles för dålig disciplin när 
det gällde att manuellt föra bok över alla 
körningar och fick ofta sitta och försöka 
efterkonstruera flera veckors körningar. 
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Även hos Ingenjörsfirma Gunnar 
Jonsson i Kållered/Göteborg sitter 

det sedan snart ett och ett halvt år till-
baka utrustning för digitala körjournaler 
i samtliga nio service- och tjänstebilar. 
Lastbilarna har sina egna färdskrivare 
sedan tidigare.
 Peter Johansson är ansvarig för for-
donen.
 – Det började med att jag läste om att 
Skattemyndigheten gjorde fler och fler 
kontroller av företagsbilar. Man får ju 
tänka på att de är ganska bra ”reklampe-
lare” om företagsnamnet finns på dem 
och de står parkerade vid en stormark-
nad eller idrottsplats en lördag. Då är det 
lätt hänt att dra till sig myndigheternas 
intresse.
 När det gick upp för Peter Johansson 
vad konsekvenserna kunde bli fanns det 

”Risken är inte värd att ta”
inget att tveka om:
 – Görs det en kontroll kan det bli 
böter dels för företaget, dels för den 
fordonsansvarige plus att enskilda kan 
bli retroaktivt upptaxerade. Jag tror att 
alla vet med sig hur lätt det är att slarva 
eller göra fel med manuella körjournaler 
och den risken är helt enkelt inte värd 
att ta – det är mycket säkrare om allting 
lagras i en databas.
 Företaget har sedan många år en 
leverantör av telefoni, växlar och inter-
net och lät samma leverantör stå för de 
digitala körjournalerna.
 – Det fungerar väldigt smidigt. I 
apparaten som sitter i bilen väljer man 
via en meny om det är tjänste- eller 
privatresa. Man har rätt att göra privat-
resor vid tio tillfällen eller max 100 mil 
om året.

DIGITALA KÖRJOURNALER  
ÄR NÄRMAST ETT MÅSTE

På Rubenssons Brunnsborrning, 
hemmahörande i Tranås, har man 

också infört ett system för elektroniska 
körjournaler. Peter Magnusson över-
vägde alternativen noga och rekommen-
derar andra företag att göra detsamma:
 – Vi undersökte flera olika system och 
vägde priserna mot varandra. Det är ju 
dels en investering, dels binder man sig 
till en fast månadskostnad så det kan 
vara lönt att titta på mer än en leverantör 
för att få ner priset. För oss handlar det 
om tolv bilar, och då är det viktigt att 
inte bli sittande med en onödigt hög fast 
månadskostnad. Vi upptäckte att en del 
leverantörer har dubbla månadskostna-
den mot den vi valde. 

”Undersök 
alternativen 
noga”

 Hos Gunnar Jonsson togs systemet i 
bruk i maj i fjol och erfarenheterna är bara 
goda:
 – Allting registreras och lagras och 
vi kan ta ut listor när vi vill, oftast en 
gång i månaden. Där finns uppgifter om 
körsträcka, klockslag och platserna där 
man startar och stannar. Vi har dessutom 
ordnat så att det bara är en förare per bil, 
så nu är det verkligen ordning och reda.
 Bilarna följs via GPS och att detta också 
medför ett element av övervakning av de 
anställda har noterats, men ses inte som 
något problem:
 – Visst innebär det i någon mening en 
övervakning, men alla är ju medvetna om 
hur det fungerar. Vi gör bedömningen att 
fördelarna med råge överväger de eventu-
ella nackdelarna. Förutom att det kan bli 
väldigt dyrt att fastna i en kontroll, så kan 
man se systemet som en extra säkerhet. 
Om något oväntat skulle inträffa kan det 
vara bra att veta exakt var en medarbetare 
befinner sig. 
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Hur noga behöver körningar med 
företagsbilar redovisas?
– Om det är en bil som en ägare eller en 
anställd får ta med sig hem på kvällarna 
eller på annat sätt har dispositionsrätt 
till, kan det ifrågasättas om det inte finns 
en skattepliktig förmån. Om föraren då 
inte vill skatta för bilen krävs normalt att 
denne för en daglig körjournal som visar 
att bilen i princip enbart används för 
tjänsteresor.
 – En sådan körjournal kan föras 
manuellt eller elektroniskt. Körjournalen 
ska kontrolleras av arbetsgivaren och 
sparas om det blir en skattekontroll.
 
Vad krävs av manuellt förda körjour-
naler?
– Den ska vara förd löpande dag för dag 
och omfatta datum, mätarställning, kör-
sträcka, resmål med adress och ärende/
kund. Man kan läsa mer om körjournal 
på vår webbplats skatteverket.se.

Redovisas körjournalerna löpande 
eller på uppmaning från er?
– Körjournalen ska föras konstant, 
kontrolleras och sparas av arbetsgivaren 

Skatteverket:

Även digitala  
körjournaler måste  
kompletteras manuellt
Att digitala – eller elektroniska – körjournaler är ett högaktuellt 
ämne bekräftas av Yngve Gripple, rättslig expert på Skatteverket 
och specialist på tjänstebilsregler.
 – Vi får många frågor från branschen kring detta, från adminis-
trationsföretag, arbetsgivare och anställda, säger Yngve Gripple, 
som svarar på Borrsvängens frågor om körjournaler och använ-
dande av bilar som arbetsgivaren äger.

TEXT: JÖRGEN OLSSON

och kunna visas upp om Skatteverket gör 
en kontroll.
 
Hur mycket får man använda ett 
fordon privat utan att förmånsbe-
skattas?
– Under ett kalenderår kan en anställd 
köra max 100 mil vid max tio tillfällen 
utan att bli beskattad. Det är tillåtet att 
under pågående tjänsteresa och utan att 
göra någon större omväg stanna till längs 
vägen för att göra privata ärenden som 
handla mat eller hämta på dagis, utan 
att detta räknas som ett ”tillfälle”. Om 
man bara har en bil mycket sporadiskt, 
till exempel vid jourtjänst, kan man få 
reducerat värde eller inte beskattas alls. 
Arbetsgivaren kan då efter ansökan få 
ett beslut om reducerat värde.

Hur stor får omvägen vara och hur 
tillämpas den regeln i praktiken?
– Det finns ingen definition av ”större 
omväg” eller ”endast en mindre förläng-
ning av resvägen” som Skatteverket of-
ficiellt uttrycker det, men det kan handla 
om att anställda sporadiskt tillåts göra 
en omväg under en tjänsteresa på kanske 

några kilometer. Samtidigt så måste den 
anställde hålla sig inom högst 100 mil 
per år, så det går inte att göra för många 
och för långa omvägar.
 – Bakgrunden till lättnaden är att en 
anställd som till exempel behövt hämta 
barn på dagis 15 dagar inte ska behöva 
bli beskattad, trots att privatkörning då 
skett fler än 10 tillfällen.
 – Avsikten är inte att anställda ska an-
vända regeln för att dagligen göra privata 
ärenden, för i så fall bör man avtala om 
detta med arbetsgivaren och redovisa en 
bilförmån. Det är upp till arbetsgivaren 
att sätta upp regler för hur en firmabil 
får användas.
 
Vad kan bli konsekvenserna om 
körjournalen inte stämmer?
– Om Skatteverket kan påvisa brister i en 
körjournal, oavsett manuell eller elektro-
nisk, kan den underkännas och föraren 
kan bli påförd bilförmån, alltså få betala 
skatt för förmånen. Samtidigt får arbets-
givaren betala arbetsgivaravgifter. 
 
Innebär elektronisk körjournal att 
man ”har ryggen fri”?
– Man kan säga att bevisningen är 
teknikneutral, det vill säga det går lika 
bra med en manuell som en elektronisk 
körjournal. Skatteverket har dock bra 
erfarenheter av elektroniska körjourna-
ler, men det är viktigt att den anställde 
löpande kompletterar underlaget med 
körningens syfte, det vill säga vilken 
kund/leverantör etcetera som besökts. 
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med mobilen och lägga in dem i syste-
met, som sedan kommunicerar med en 
central databas. Det här gör man alltså 
direkt i samband med jobbet, i stället för 
att göra noteringar på ett papper som 
sedan ska tas med till kontoret där man 
själv eller någon annan ska mata in dem 
igen, förklarar Ingvar Larsson.

Missar inget
När man sedan kommer ut till samma 
plats igen har man tillgång till all infor-
mation utan att behöva ha med sig några 
papper.
 – En annan fördel är att man redo-
visar alla uppgifter direkt. Då minskar 
risken att man ”tappar bort” fakta om 
till exempel nedlagd tid eller förbrukat 
material, vilket är lätt hänt om man 
sitter och ska sammanfatta och redovisa 
flera jobb i efterhand, kanske en vecka 
eller två senare.
 I systemet, som nu anpassas för borr-
ningsarbeten, kommer man också att 
kunna föra alla de noteringar som SGU 
behöver till Brunnsarkivet och skicka 
uppgifterna direkt dit. Protokollet kom-
mer att utformas så att det blir precis så 
som SGU vill ha det.
 I systemet finns även en planerings-
kalender, med karta. Det finns också 
möjlighet att kombinera med en digital 
körjournal, kopplad till något av de före-
tag som levererar sådana.
 – Sista steget i vårt system är annars 
att man skapar ett faktureringsunderlag. 
Det skickar man vidare till valfritt eko-
nomiprogram. Det hade gått att koppla 
på en ekonomifunktion till detta, men vi 
vill specialisera oss och vara bäst på det 
som gäller de tekniska uppgifterna kring 
en installation, säger Ingvar Larsson.

Endagsutbildning
Den som bestämmer sig för orderhante-
ringssystemet får, förutom programva-

Ingvar Larsson är vd på SDF och 
har funnits med sedan företaget 

startade 1989. Då såg datorvärlden dras-
tiskt annorlunda ut än vad den gör idag.
 – Upprinnelsen till företaget var att 
skapa ett orderhanteringssystem särskilt 
för köldmedier, eftersom det hade 
kommit en ny skärpt lagstiftning kring 
sådan, säger Ingvar Larsson.
 Sedan dess har företaget vuxit och 
utvecklats – men hjärtat i verksamheten 
har hela tiden funnits i installations-
branschen, kring företag som sysslar 
med kyla, värme och el.
 – Till skillnad från många mer renod-
lade ekonomisystem är vårt byggt kring 
den tekniska dokumentationen. Man 
kan lägga in vilka apparater som finns 
installerade på en fastighet – pumpar, 
brunnar, larm med mera – och även göra 
protokoll som är direkt kopplade till den 
aktuella ordern.

Gemensam jobbkalender
I systemet läggs ett nytt jobb genom att 
man matar in uppgifter om vem som 
är kund, vilken fastighet det gäller, 
en detaljerad arbetsbeskrivning och 
eventuella ritningar. Därefter blir en 
tekniker/borrare tilldelad jobbet via 
en kalender som alla har tillgång 
till.
 – Väl ute i fält har borrarna 
eller teknikerna uppgifterna 
om jobbet i sin handdator eller 
läsplatta. När de utför arbetet, 
kan de sedan mata in olika värden 
direkt ute på plats, till exempel 
uppgifter om antal timmar, 
borrdjup, materialförbrukning 
och annat som är viktigt att 
notera. Det går även att ta bilder 

Ett nytt orderhanteringssystem, där alla uppgifter om jobbet finns med i läsplattan 
”ut i fält” är på väg.
 Svensk Dataförvaltning, SDF, är ny avtalsleverantör till Geotec och kommer 
att leverera ett system som har förutsättningar att underlätta en stor del av den 
administrativa hanteringen kring borrningsuppdrag.

ALLT I ETT-SYSTEM 
FÖR ORDERHANTERING

Ingvar Larsson på SDF skräddarsyr 
ett orderhanteringssystem  
för Geotec.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: TOMMY FONDELIUS
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ALLT I ETT-SYSTEM 
FÖR ORDERHANTERING

ran, alla nödvändiga installationer samt 
utbildning.
 – För det mesta räcker det men en 
dags utbildning. Den brukar fördela 
sig på sex timmar för de som jobbar på 
kontoret och två timmar för dem som är 
i fält. Vi installerar systemet, kopplar det 
till det ekonomisystem man har, läser in 
kundregistret om man har ett datoriserat 
sådant, hjälper till att bygga upp ett arti-
kelregister och annat praktiskt, förklarar 
Ingvar Larsson.
 Han påpekar att systemet hela tiden 
växer och att man är väldigt beroende av 
input.
 – Vi är programmerare och vi kan or-
derhantering, men vi är inte specialister 
på borrning, så för att kunna utveckla 
det åt rätt håll och steg för steg förfina 
det för att passa verksamheten behöver 
vi hjälp med tips och kunskap. 

Man lägger upp en order för jobbet. Till 
denna kan flera tekniker knytas och man 
kan även koppla dokument som ritningar 
eller protokoll.

I SDF Service Online kan 
tekniker ute i fältet se de 
jobb som finns och fylla i 
data på utförda åtgärder, 
arbetad tid, använt mate-
rial, fylla i protokoll med 
mera.

I SDF Servicesystem 
lägger man upp kund, 
fastighet och de instal-
lationer som gjorts vid 
i detta fall en brunns-
borrning.

Order kan visas och flyttas i en pla-
neringsbild med olika vyer för dagar, 
veckor, månader. Här finns även en 
kartvy och kopplingar till körjournaler.

Västra Hamngatan 18
411 17 Göteborg

Tel. 031-711 96 30 
www.sdfab.se 

SDFServiceOnline
MOBILSTÖD FÖR INSTALLATÖRER

Med SDF ServiceOnline håller ni reda på avtal, projekt, planerade besök, orderhantering, kund-information, anläggningsinformation, dokument, checklistor och aggregatuppgifter på ett enkelt sätt utan att behöva investera i ett avancerat och dyrt a� ärssystem.

Används inom hela servicebraschenSystemet används bl.a. i branscher som Kyla, Plåt & Vent, El, Larm, Styr, Telecom och Bygg. SDF orderhanteringssystem är enkelt att använda och kan kopplas ihop med de � esta ekonomisystem på marknaden som VISMA SPCS och HOGIA m.� .
Beprövat system

Sedan 1989 har vi utvecklat servicesystemet tillsammans med Installations- och serviceföretag och därmed fått stor erfaren-het inom de � esta serviceyrken.

Fungerar i alla telefonerKompatibelt med alla typer av smartphones och surfplattor.

E  ektiv timrapporteringEnkel timrapportering.

Sökning i artiklar
Snabb sökning för artiklar.

Enkelt gränssnitt
Enkelt gränssnitt som alla kan använda.

Enkelt!
Vid utvecklandet av systemet har vi lagt ner myckettid på att programmen skall vara så enkelt och över-skådliga som möjligt. Vår lösning kräver ingen krånglig installation och körs direkt genom webbläsaren på mobilen eller läsplattan.

Hör av dig 
så berättar 
jag mer!

Ingvar Larsson   
Tel. 031-711 96 30   E-post: ingvar@sdfab.se
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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.

AKTUELLT

Svenska Kyl- och värmepumpföreningen har 
tillsammans med medlemsföretagen räknat fram 
en uppjustering av ROT-avdraget. 

Arbetskostnaden för en totalentreprenad kan nu sättas 
till 35 procent av entreprenadkostnaden för vätska-vat-

tenvärmepumpar (berg-, jord-, sjö och grundvattenvärmepum-
par) och 30 procent för luftvärmepumpar (luft-vatten, luft-luft 
och frånluft). Alltså en höjning med fem procentenheter i båda 
fallen.
 – Bakgrunden är att vi fick propåer från medlemmar att ma-
terialandelen sjunkit. Inte för att man använder mindre mängd 
material, utan på grund av prispress. Vi gjorde en noggrann 
genomräkning och kom fram till att 35 respektive 30 procent 
är mer rätt, säger Per Jonasson, vd på SKVP, till Borrsvängen.
 Revideringen skedde i dialog med Skatteverket, som höll 
med om resonemanget. 
 – Vi räknar med att den här schablonen ska hålla i flera år. 
För samma typ av jobb ska inte arbetskostnaden kunna variera 
särskilt mycket mellan olika anbudsgivare, utan det man ska 
konkurrera med är referensuppdrag och ordning och reda, 

Nya ROTschablonen 

35 procent
säger Per Jonasson. Han betonar också den positiva dialogen 
med Skatteverket:
 – De arbetar väldigt pragmatiskt och konstruktivt med den 
här frågan och vill att det ska bli bra för alla.

Enkelt att följa
Pia Blank Thörnroos är rättsligt expert på Skatteverket och har 
arbetat med branschens ROT-frågor sedan reformen infördes.
 – För oss är det viktigt att reglerna är enkla att följa och att 
ROT inte används som ett konkurrensmedel. Det är väldigt 
positivt att branschen själv arbetar med frågan. 
 Skatteverket har också gjort ställningstagandet att det är 
schablonen som ska tillämpas.
 – Det betyder att om man vill gå över 35 procents arbetskost-
nad så måste man kunna visa det med en egen uträkning, säger 
Pia Blank Thörnroos. 

TEXT: JÖRGEN OLSSON
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STÖRST SORTIMENT 

OCH 

BÄST KOMPETENS I LAGER

042-16 95 00
www.lundgrenssverige.se

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.



PROFILEN

Det är en riktigt varm 
sommardag när Borr-
svängen träffar Anders 
Nelson i Södra Sandby 
utanför Lund i Skåne. 

Här har han sitt hem sedan 44 år och 
kanske ännu viktigare – sin trädgård. För 
trådgårdsskötsel har varit hans sätt att 
koppla av från jobbet.
 – Det har varit många möten på lörda-
gar och söndagar. Då har jag, när jag 
kommit hem, gått ut i trädgården och 
arbetat för att koppla av. 
 Intresset för trädgårdsskötseln kanske 
beror på att han är lantbrukarson. Som 
nummer fem i en skara på sex syskon var 
det aldrig aktuellt att han skulle ta över 
gården. Som sextonåring kom han in som 
elev på Findus försöksgård i Höganäs, 
trots att han egentligen var för ung för att 
arbeta där. Men han bevisade snabbt att 
han dög lika bra som de äldre eleverna. 

Skåne ett krav för jobbet
Hans bror tipsade honom vid elevtidens 
slut att söka jobb på konsultfirman Viak i 
Stockholm. Där blev han kvar i 21 år och 

tills han en dag blev kontaktad av både 
sin bror och en vän som ställde samma 
fråga: ”Har du sett annonsen?” Annon-
sen var från Geotec. Företaget sökte en 
ombudsman och vd i samma person. 
Anders sökte och fick jobbet. 
 – Men jag ställde hårda krav. De ville 
nämligen att man skulle arbeta från 
Stockholm eller Göteborg. Jag ville inte 
flytta från Skåne, hade bott i Stockholm i 
elva år och därefter tio år i Södra Sandby. 
Och så blev det – vi startade ett kontor 
här i Skåne 1981. 
 Placeringen för kontoret blev Höör, 
eftersom föreningens kassör hade sitt 
kontor där. 
 Som ombudsman i Geotec och vd för 
organisationen har Anders Nelson ar-
betat målmedvetet med standardisering 
och certifiering i branschen och för att 
höja branschens kvalitet, seriositet och 
miljömedvetenhet. Att Anders har gjort 
ett starkt avtryck i branschen är tydligt.
 – Vi hade redan tidigt en hemsida för 
Geotec och kompletterade denna med 
ett webbforum. Genom forumet kunde 
vi slippa en hel del telefonsamtal med 

Anders Nelson har haft jobbet som hobby. Det 
intygar hans fru. Och att han är en nyckelperson för 
den svenska borrbranschen i modern tid är tydligt. 
Men trots det finns det mycket annat i hans liv. 

ANDERS NELSON  
- PENSIONÄR MED

frågor. Det har varit alla möjliga frågor 
om vattenkvalitet, vattenrening, frågor 
om både borrade och grävda brunnar, 
säger han.

Samarbete och utbildning
Under hans många år i organisationen 
har han drivit många viktiga frågor. 
Bland dem är samarbetat med andra 
organisationer som Svenska Värme-
pumpföreningen, SVEP och Föreningen 
för Aktiva i Borrbranschen, FAB, och 
ansvariga myndigheter, viktiga milstol-
par. Men om han själv får välja så är det 
brunnsborrarutbildningen som sticker 
ut som det viktigaste. Nyligen rankade 
Arbetsförmedlingen till exempel den så 
högt som på plats 33 av cirka 600 arbets-
marknadsutbildningar. 
 Det är slående att Anders Nelson har 
varit framsynt. Tidigt pekade han på 
vikten för medlemsföretagen att stå på 
flera ben. Att inte enbart borra brunnar, 
utan också ta hand om hela processen 
och delarna i den. 
 – Det gällde att ta tag i arbeten som 
vatten- och energiborrning, ta hand 

TEXT: ÅSA OHLSSON FOTO: STIGÅKE JÖNSSON/MALMÖ BILD 
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om utbudet av specialborrningar som 
grundläggning och prospektering, men 
även installationer av vatten- och värme-
pumpar och vattenreningsfilter. 
 Han såg till att alla glykoler och andra 
sockerbaserade medel fasades ut från 
branschen. Dessa var inte bara giftiga, de 
var samtidigt rena julbordet för eventu-
ella bakterier.
 Alla hans visioner och idéer har dock 
inte nått fram ännu, känner han.

Fortsatt trogen brunnarna
Idag är Anders Nelson 71 år. Han har 
definitivt inte övergivit brunnarna efter 
att han gick i pension från Geotec år 
2007. En del av sin tid ägnar han åt att 
kostnadsfritt svara på frågor på bland 
annat Geotecs brunnsforum, men också 
ett eget, samt att diskutera produktut-
veckling. Han tar även uppdrag för att 
besöka och kontrollera brunnar mot en 
mindre avgift.
 Engagemanget för yrket kompletteras 
med ett stort trädgårdsintresse – na-
turligtvis med en egen brunn där han 
hämtar vatten för bevattning. Anders 
visar oss runt i trädgården och presen-
terar odlingarna i trädgårdslandet med 
bland annat potatis, gula vaxbönor och 
purjolök. 
 Han har drivhus med tomat- och 

– Jag ville inte flytta från Skåne, 
hade bott i Stockholm i elva år 
och därefter tio år i Södra Sand
by. Och så blev det – vi startade 
ett kontor här i Skåne 1981.

Trädgården är avkopp-
ling för Anders Nelson. 
Här odlar han växter och 
grönsaker. Vattnet hämtar 
han naturligtvis från en 
egenborrad brunn.
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PROFILEN

Vem är…
Namn: Anders Nelson
Ålder: 71 år
Bor: Södra Sandby utanför Lund i Skåne
Familj: Hustrun Birgit, ”Bigge”. Gifta sedan 47 
år, två barn, två barnbarn och ett tredje på väg. 
Intresse: Trädgård, jakt och resor
Karriär: 21 år på Viak 11 år i Stockholm och 10 
år på deras Malmökontor, ombudsman och vd 
på Geotec från 1981 till 2007. Startade brunns-
borrarutbildningar och andra utbildningar som 
sedermera ledde till att borrarna blev certifie-
rade. Aktiv i utvecklingen av kollektorsystem 
och köldbärare. Han utvecklade samarbete 
med ansvariga myndigheter och andra organi-
sationer och startade Nordiska Brunnsborrares 
Förbund. Idag är han bland annat aktiv på 
Brunnsforum.

gurkodling samt vindruvor på flera 
platser på tomten.
 Kopplingen mellan intresset för vat-
ten och för odlingen hänger ihop på ett 
naturligt sätt. 
 Anders Nelson är en eldsjäl som har 
brunnit för sitt jobb och för dricksvat-
ten, som ”är vårt viktigaste livsmedel” 
som han själv säger. Det präglar det 
arbete som han ägnat sig åt under sina 55 
år i brunnsbranschen. 
 Som den eldsjäl han är så märks en 
viss frustration över att andra inte brun-
nit och brinner lika mycket som han gör. 
Det är svårt att mäta sig med honom när 
det gäller nedlagd tid och energi.
När han jämför Geotec idag, med tiden 
då han var vd, reflekterar han över 
att det används mycket mer konsulter 
nuförtiden. 
 – Vi gjorde det mesta själva, konstate-
rar han. 
 Hustrun Birgit, kallad Bigge, har 
anslutit sig till oss i trädgården. Hon 
konstaterar att Anders jobb har varit 
hans hobby. Men de är ett samspelt par 
och det märks att hon stöttat honom i 
hans arbete. Anders och hustrun har inte 
bara trädgårdsintresset gemensamt, utan 
också ett stort intresse för resor. 

 – Vi reser så mycket vi bara kan, men 
aldrig två gånger till samma ställe. Nyss 
har vi varit vid Bodensjön. Nästa resa 
går till Barcelona. Därifrån ska vi bland 
annat åka buss till olika vindistrikt, 
berättar de. 

Framtidens viktiga frågor
Anders Nelson har flera tankar och 
visioner för framtiden. En är att påverka 
marknaden att sänka andelen denature-
ring i köldbäraretanolen, gärna ner mot 
fem procent. På 80-talet arbetade han 
med sänkningen från 20 till tio procent.
 – Idag är inte sprit lika exklusivt som 
då, konstaterar Anders och syftar på 
dagens generösa införtullningsregler.
Därför är ett viktigt arbete för framtiden 
att arbeta för att sänka nivån till fem 
procent.
 Andra medskick och visioner för 
framtiden är att arbeta än mer med hel-
hetslösningar när det gäller brunnsborr-
ning och installationer, men också att 
branschen ska lära sig mer om vattenre-
ning och enskilda avlopp. Utveckling av 
system där rent vatten är köldbärare lig-
ger som ett stort önskemål i branschen. 
 – Detta går att lösa om man gör det i 
samråd med värmepumpfabrikanterna. 

Kontakt: 0122-154 80, info@mincon.nu   

Besök oss: Industrivägen 2-4, Finspång • Metodvägen 7, Mölnlycke              
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SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

Med våra 49 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

Borrekord i Åre
Mellan Fröå gruva och Huså längs Åreskutan 
har ett forskarlag bestående av 52 personer från 13 olika 

länder under sommaren slagit nytt svenskt bor-
rekord, 2 495,8 meter, rapporterar Östersunds-
Posten. Den skandinaviska bergskedjan är en 
av världens äldsta och man har tagit sig ner till 
de vecklingar i berggrunden som uppstod när 
två kontinentalplattor stötte samman för cirka 
400 miljoner år sedan. 2,5 kilometer borrkärnor i 
tremetersegment är nu medpackat i lådor för vidare 
studier och andra forskare tar över vid borrhålet – bland 
annat ska temperaturen mätas och man hoppas även hitta 
slumrande mikrober som kan väckas till liv och bidra till att ge 
svar på frågan om livets uppkomst.
 Själva riggen flyttas vidare för nya uppdrag på Gotland där 
man ska borra för att undersöka förutsättningarna för under-
jordisk koldioxidlagring.

Geotec i Almedalen
Av drygt 3 000 seminarier under årets Almedalsvecka i Visby 
handlade endast fyra om solenergi. Svenskt Geoenergicen-

trum arrangerade det enda som därtill belyste geoenergins möjlighe-
ter. Inför ett 30-tal åhörare var årets panel enig om att kombinationen 
direkt solenergi och indirekt i form av geoenergi erbjuder stora 
möjligheter på vägen mot ett förnybart samhälle.
 I panelen deltog Lars Andrén, ordförande Svensk Solenergi, Arne 
Elmroth, professor emeritus i byggnadsfysik, Lunds universitet, Tho-
mas Johansson, energiexpert Boverket och Johan Barth, vd Geotec 
och Svenskt Geoenergicentrum.

I KORTHET
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FORSKNING

Idag släpps bräddat vatten oftast 
ut i dagvattenledningarna. Vissa 

menar dock att det här medför en risk att 
kaxet avsätts i rören och orsakar igen-
sättning eller att det kan skapa problem 
ute i miljön. Vilken sanning ligger i det 
och hur stor är egentligen risken?

Problemet
De lägsta gränsvärdena ligger på 40 
mg/l, men några kommuner vill över-
huvudtaget inte ha ner kaxvattnet i led-
ningarna. På andra platser anser man att 
500 mg/l är tillräckligt för att undvika 
problem. Orimligt med dagens teknik 

TEXT: JOAKIM HJULSTRÖM 

FOTO: DRAGO PRVULOVIC/MALMÖBILD, 

JOAKIM HJULSTRÖM OCH JÖRGEN OLSSON

Tusentals liter kaxvatten flödar upp ur marken mitt 
i centrum. Något tillspetsat är det här verklighet vid 
borrningar i vissa delar av landet. Hur vattnet och 
borrkaxet ska tas om hand är en fråga som påverkar 
många. Samtidigt börjar allt fler kommuner ställa hårda 
krav och pressen ökar på branschen att hitta en effektiv 
lösning. 

KAXVATTEN  
UNDER LUPPEN I NYTT
EXAMENSARBETE
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enligt borrbranschen. Nödvändigt för 
en säker drift enligt kommunerna. Att 
borrkaxet från kaxvatten direkt ut ur 
kaxslangen kan lägga sig i rören kan nog 
de flesta tänka sig, men hur är det efter 
att det passerat en sedimentationscon-
tainer? Ingen verkar riktigt veta. Mina 
handledare Johan Barth från Geotec och 
Olof Andersson från Geostrata, tyckte 
det var dags för en vetenskaplig under-
sökning som kunde ligga till grund för 
en mer nyanserad bedömning.
 Arbetet har utförts som ett examens-
arbete vid Geologiska institutionen vid 
Lunds Universitet. Målet var att studera 
de främsta riskerna med att släppa ut 
kaxvatten som passerat en sedimen-
tationscontainer i dagvattensystemet. 
Första steget var att undersöka vilka par-
tiklar som följer med ut från sedimen-
tationscontainern. Därefter undersöktes 
vilka strömstyrkor som krävdes för att 
föra partiklarna genom ledningsnätet 
utan att de avsätts och hur djur och väx-
ter påverkas av vattnet ute i naturen.
 
Rörproblem kan undvikas
Partiklar som förs fram av ström-
mande vatten kan avsättas på botten om 
strömhastigheten är låg. När kaxvattnet 
går från en ledning med liten dimension 
ut i en större rinner det långsammare. 
Det är där uppbyggnad av sediment och 
potentiell igensättning kan ske. Den 

kritiska punkten är alltså 
att ett tillräckligt stort flöde 
upprätthålls genom ledning-
arna. Beräkningar visar att 
det fordras minst tio liter 
kaxvatten i sekunden, eller 
600 l/min för att vara säker på 
att vattnet håller en tillräck-
ligt hög hastighet i rör med en 
dimension på upp till Ø 800 
mm. Det krävs då kraftiga 
pumpar. Det förutsätter också 
att de grövsta partiklarna i 
borrkaxet verkligen avskiljts i 
en container. Större partiklar 
kräver högre strömstyrka. 
Däremot har mängden par-
tiklar liten betydelse i det här 
sammanhanget.
 En annan viktig poäng är att det kan 
vara bra att utsläppet avslutas genom att 
spola rent vatten genom ledningen. På 
så sätt spolas även det sista kaxvattnet ut 
och man undviker att avlagringar byggs 
upp på lång sikt.

Svårbedömd miljöpåverkan
Det är väl fastlagt att en ökad grumling 
av naturliga vattendrag, sjöar och hav 
kan ge upphov till ekologiska problem. 
Exempelvis minskar ljustillgången till 
ljusberoende organismer, djur kan få 
svårt att ta upp syre och föda ur vattnet. 
Om partiklarna sedimenterar kan 
bottensedimentet förändras och bli 
ogästvänligt för organismerna som lever 
där. Det är ett reellt problem. Den stora 
svårigheten ligger i att bedöma vilka 
halter av partiklar som är skadliga och 
för vilka organismer. I stort sett samma 
partiklar som kommer ut med kaxvatt-
net förekommer ju naturligt i de här 
miljöerna.
 Arbetet går igenom experimentella 
studier där man tittat på vilken effekt 
vatten med olika partikelhalter får på 
olika arter av fiskar och musslor. Flera 
saker blir tydliga. Beroende på vilken 
miljö arterna levde i kunde de hantera 

olika partikelhalter i vattnet. Fullvuxna 
individer tålde högre halter än ägg och 
yngel. Slutligen var exponeringstiden 
helt avgörande för vilka halter som 
var skadliga. Om djuren utsattes för 
ökade halter under dagar till veckor 
räckte halter på 100 till 500 mg/l för 
att exempelvis ägg och yngel skulle få 
svårt att överleva. I några av studierna 
dokumenterades även vilken påverkan 
man fick inom loppet av några timmar. 
Då krävdes upp emot 50 000 mg/l för 
att samma effekter skulle uppstå. För 
att vuxna individer skulle drabbas av 
direkta fysiska skador, såsom gälskador, 
krävdes långtidsexponering för halter 
på 1 500 – 100 000 mg/l, beroende på 
vilken art det rörde sig om.
 
Varierar naturligt
I studien uppmätte jag partikelhalter 
i kaxvattnet på 20 000 – 100 000 mg/l 
efter att vattnet passerat en container 
under pågående borrning. Halterna i 
vattendrag varierar naturligt över året 
och kan mångdubblas efter ett kraftigt 
regn. Det är dock helt klart att de i Sve-
rige aldrig kommer i närheten av vad 
som förekommer i kaxvattnet. Normala 
nivåer i svenska vattendrag ligger om-
kring 10 – 300 mg/l. Det 
är dock viktigt att komma 
ihåg att floder och bäckar 
kan ha en vattenföring på 
allt mellan 100 – 100 000 

Kaxvattenprover med olika 
halter av partiklar. 

Joakim Hjulström presen-
terade sitt examensarbete 
om kaxvatten på Geotecs 
sommarmöte i Mullsjö.
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FORSKNING

liter per sekund. Beroende främst på ber-
gets vattenföring släpps kaxvattnet idag 
ut med ett flöde på omkring 1 – 20 liter 
per sekund. Ett mycket lågt flöde jämfört 
med vattendragen. Kaxvattnet späds 
ut i vattendraget och partikelhalterna 
minskar betydligt.
 Arbetet indikerar att ökningen av 
partikelhalterna blir försumbar i större 
vattendrag. I mindre vattendrag kan 
dock kaxvattnet leda till partikelhalter 
som vid exponering under dagar till 
veckor visat sig ge allvarliga, negativa 
effekter. Så länge varar dock inte ett 
typiskt utsläpp av kaxvatten. Arbetets 
slutsats är att enstaka utsläpp troligen är 
ofarliga i de allra flesta fall, medan viss 
försiktighet bör iakttas vid större projekt 
där det förekommer utsläpp till mindre 
vattendrag under längre tid.
 Det måste dock tilläggas att resultaten 
baseras på en begränsad mängd data och 
från begränsade geologiska områden. 

Det är inte säkert att arterna som stu-
derats är representativa för alla miljöer. 
För att kunna uttala sig säkert krävs mer 
forskning.

Dagens gränsvärden
Idag har flera kommuner fastställda 
gränsvärden på hur höga halter av par-
tiklar som får förekomma i vatten som 
släpps ut i rören. I flera fall är det uttalat 
att man väljer att begränsa partikelhal-
ten för att undvika att rören sätts igen. 
Ändå finns det inga krav på vilka flöden 
som måste upprätthållas eller vilken 
partikelstorlek som får släppas ut, trots 
att det är just dessa faktorer som avgör 
risken för avsättning. Gränsvärdena 
kretsar mellan 40 och 500 mg/l. Det är 
värden som efter utspädning ger helt 
försumbara ökningar av partikelhalterna 
i de flesta vattendrag och sjöar.
 Resultatet pekar på att det endast är 
i mycket små vattendrag och sjöar en 
gräns på 500 mg/l kan vara påkallad och 
då enbart vid större projekt där utsläp-
pet pågår under lång tid. Där späds inte 

Containrar används för att rena kaxvattnet 
från borrningar.

kaxvattnet ut lika mycket som i större 
vattenmassor och den slutliga kon-
centrationsökningen blir större. Viss 
försiktighet bör också iakttas i de fall där 
samma vattendrag eller sjö får ta emot 
kaxvatten från ett stort antal mindre 
projekt varje år.
 Helt klart måste varje mottagare av 
kaxvatten bedömas individuellt. Vilka 
arter som lever där och vilka halter de 
tål måste avgöras från fall till fall. När 
gränsvärdena avgörs borde dessutom 
den klimatvinst som erhålls i form av 
minskade sedimenthalter i våra vat-
tendrag ställas mot klimatvinsten som 
geoenergins utbyggnad står för i form 
av minskade koldioxidutsläpp. Även om 
det inte fanns några gränsvärden skulle 
allt borrkax som går ut med kaxvattnet 
i Sverige ändå bara utgöra omkring en 
procent av vad som transporteras natur-
ligt i svenska vattendrag. Man kan fråga 
sig hur stora kostnader som är rimliga 
för att begränsa den procenten ytterli-
gare? 

  Mexikanskt intresse för  
Finspångs Brunnsborrning

En delegation från Mexikos handelskammare besökte nyligen 
Östergötland, för att studera förnybar energi och eventuellt 

öppna för ett ökat samarbete på området. Med på den svenska sidan 
fanns bland andra David Johansson, Finspångs Brunnsborrning:
 – Vi är med i något som heter Energiriket, ett samarbete mellan 
kommunen och näringslivet för att lyfta hållbar energi och öka etable-
ringen i regionen.
 Några direkta resonemang om just energiborrning fördes inte, 
men enligt David Johansson är det mexikanska intresset för förnybar 
energi stort och seriöst och detta inledande studiebesök öppnade för 
en fortsättning, då en svensk delegation kommer att resa till Mexiko.

I KORTHET

Golftävling finansierar  
brunnsborrning

Den åttonde upplagan av Operakällarens stora och kändistäta välgö-
renhetsarrangemang Operakällaren Trophy ägde rum i början av sep-

tember. Golftävling, seminarium, bankett och auktion stod på agendan och 
med 4,2 miljoner insamlade kronor överträffades förra årets summa med 
200 000 kronor. Pengarna går till UNICEF:s arbete med brunnsborrning, 
vattenrening och utbildning i Somalia. Bland de prominenta medverkande 
märktes förutom Operakällarens vd Abbe Ibrahim även professor Hans Ros-
ling, musikern Jason Timbuktu Diakté och konferencier Mark Levengood.
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WELLDRILL
3060 OCH 3062
Flexibla brunnsborrningsriggar med hög
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FÖRETAGET

Borrsvängen träffar några av 
medarbetarna en solig september-

förmiddag på kontoret i Kållered, strax 
söder om Göteborg. Läget är strategiskt 
valt – härifrån kommer man direkt ut på 
E20 och kan snabbt ta sig ut till kunder 
inom hela arbetsområdet, som sträcker 
sig i en triangel mellan Varberg i söder 
till Borås i öster och Tjörn i norr.
 Vi slår oss ner vid ett bord fyllt med 
papper, sorterat i prydliga högar – dagens 
uppdrag. Telefonerna ringer titt som tätt. 
Medarbetare ute på uppdrag vill rådgöra 
eller stämma av.
 Totalt arbetar 17 personer i företaget, 
varav 13 jobbar ute som montörer och 
borrare. Samtliga har arbetat länge i 
företaget – faktum är att ingen någonsin 
tycks sluta.
 Tre man samt Gunilla Karlsten, ekono-
miansvarig och alltiallo, håller ställning-
arna på kontoret. Peter Johansson jobbar 
huvudsakligen med energiborrningar. 
Björn Jonsson och Patrik Lundin ägnar 
sig mest åt vatten och service. Men Björn 
Jonsson håller successivt på att trappa 
ner.
 – Vi har gjort ett generationsskifte. Jag 
har släppt ansvaret till dem nu, berättar 
han nöjt och ser inte det minsta orolig ut.

FEMTIO ÅR  
I FRAMKANT

TEXT OCH FOTO: MARIA BACKMAN

Ingenjörsfirman Gunnar Jonsson, ett av Sveriges äldsta 
brunnsborrningsföretag, firar femtioårsjubileum i år. Redan på 
1970-talet insåg man geoenergins potential. Men framgångarna 
handlar inte bara om att ligga i framkant med den tekniska 
utvecklingen – minst lika viktig är omsorgen om kollegorna.

 De andra tycks dock inte ha något 
emot att använda Björn som bollplank 
ett tag till.
 Patrik Lundin har arbetat på Ing Gun-
nar Jonsson i 26 år.
 – När jag först kom hit upplevde jag 
företaget som en stor familj. Det började 
med ett sommarjobb på två veckor och 
sen blev jag kvar.
 Peter Johansson slår hans anställ-
ningstid med ytterligare ett halvår. Men 
längst av dem alla har Björn Jonsson, 
som passerat pensionsåldern med råge, 
funnits i företaget.
 – Jag har ju varit här hela livet, konsta-
terar han med ett skratt.
 Som son till grundaren Gunnar Jons-
son fanns nog förhoppningar om att han 
skulle gå i pappas fotspår. Fast det ville 
Björn först inte alls. Men hur det nu kom 
sig så provade han i alla fall – och valde 
att bli kvar.

 – Det var ju jag som anställde er en 
gång i tiden, påminner Björn Jonsson.
 – Men jag är nog den ende som har 
ett anställningsbevis, skämtar Patrik 
Lundin.
 Johan Bouvin, en av de yngre med-
arbetarna som just kommer in från ett 
uppdrag, berättar att han varit anställd i 
sex år och skrattar bara åt min fråga om 
han också tänkt bli en inventarie.

Erbjuder totalentreprenad

Under de gångna femtio åren har de haft 
närmare 30 000 uppdrag. Som mest har 
man gjort 1 200 borrhål på ett år, minns 
Björn Jonsson.
 – Vi har ett digert arkiv. Här finns 
information från uppdrag ända sedan 
starten. Är det någon kund som behöver 
hjälp kan vi ge svar på en gång. Det är 

– När jag först kom hit upplevde 
jag företaget som en stor familj. 
Det började med ett sommarjobb 
på två veckor och sen blev jag kvar.

32 BORRSVÄNGEN # 3/2014 



XXXXXXXX

enkelt att kunna gå långt tillbaka i tiden 
och se vad som gjorts.
 Arkivet ger en unik kundtrygghet – 
kunder som borrat brunn för femtio år 
sedan kan snabbt få besked om vatten-
kvaliteten förr eller vilken typ av pump 
som installerats.
 – Vi är duktiga på kundrelationer. 
Man får inte glömma att mycket som 

kan vara enkelt för oss är svårt för 
konsumenten. Har vi exempelvis uppgett 
ett felaktigt pris fakturerar vi inte för 
merkostnaden.
 Med ett halvt sekels erfarenhet av 
brunnsborrning för dricksvatten för 
sommarstugor och villor utan tillgång 
till kommunalt vatten har företaget gedi-
gen kunskap om de geologiska förhål-

landena i Västsverige. Man vet också att 
grundvattnet nästan alltid är drickbart 
– eller hur det ska åtgärdas för att bli det 
med hjälp av filtreringsutrustning och 
reningsanläggningar.
 Men man var också bland de 
första att inse geoenergins poten-
tial. Då som nu är målsättningen 
att hålla sig framme vad gäller 

Från vänster till höger: Björn Jonsson, Patrik Lun-
din, Peter Johansson och Johan Bouvin. 
 – Alla jobbar med frihet under ansvar. Man får 
lägga upp arbetet som man vill. Det är ett givande 
och tagande, berättar Patrik Lundin
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FÖRETAGET

senaste nytt inom den tekniska utveck-
lingen med nya metoder, maskiner och 
verktyg.
 Företaget erbjuder totalentreprenad 
med egna borrare, rör- och vatteninstal-
latörer och utför även servicearbeten.
 – I mitten av 1970-talet jobbade vi 
med öppna system. Vi installerade dem 
själva för att få igång marknaden. Vi 
såg en potential för att öka möjligheten 
att borra. Vi ville bygga upp ett företag, 
berättar Björn.
 Därefter kom de slutna systemen.
 – Då fick vi ett antal installatörer som 
tyckte detta var intressant och vi började 
samarbeta med dem.
 Lösningar med öppna system utförs 
än idag om det exempelvis inte finns 
berg att borra i.
 – Det vi lärde oss då om öppna system 
har vi fortfarande en väldig nytta av.
 För att garantera både ett professio-
nellt utfört arbete och bemötande har 
Ing Gunnar Jonsson Sitac-certifierad 
personal och blivit ISO-certifierat för 
kvalité, arbetsmiljö och miljö. Därtill är 
man medlem i Geotec. Genom medlem-
skapet i Geotec har man tillgång till de 
senaste forskningsrönen. Hög kvalitet 
och typgodkända pumpar, tryckkärl, 
vattenledningar och så vidare är en 
förutsättning.
 Företaget har också tre år i rad 
utnämnts till årets Gasellföretag av tid-
ningen Dagens Industri, främst för sin 
starka och uthålliga tillväxt.

Frihet under ansvar
Men framgångarna handlar inte bara 
om att ligga i framkant med den 
tekniska utvecklingen och de nyaste 
och modernaste maskinerna. Som en 
röd tråd genom åren löper en genuin 
omsorg om medarbetarna.
 – Vi har en tajt dialog med killarna. 
Vi har själva upplevt de problem som de 
ställs inför och kan ge dem ett bra stöd, 
säger Peter Johansson, som själv har 23 
år bakom sig som borrare i företaget 
och bara för några år sedan hamnade 
bakom ett skrivbord.
 Kontoret ligger vägg i vägg med verk-
staden – ett medvetet val, berättar Björn 
Jonsson. Det ska inte vara några trap-
por eller annat som skiljer borrare och 
montörer från de som sitter på kontoret. 
En nära dialog är viktig.
 – Alla jobbar med frihet under 
ansvar. Man får lägga upp arbetet 
som man vill. Det är ett givande och 
tagande. Man är ute jämt, det är ett fritt 
jobb, berättar Patrik Lundin.
 – Det upplever jag som det bästa med 
det här jobbet, instämmer Peter.
 Något de också är överens om att de 
är bra på är att summera information 
från varje jobb. Hur såg det ut? Hur 
gjorde ni?
 – Vi har hela tiden en daglig dialog 
med enheterna.
 Björn Jonsson tror att en viktig fram-
gångsfaktor också är att de alltid har 
vågat prova nytt.

Ing Gunnar
Jonsson
Ing Gunnar Jonsson startade 1964. Inrikt-
ningen var först dricksvattenbrunnar för villor 
och sommarstugor. 1975 utökades verksam-
heten med geoenergi. Idag utför man brunns-
borrning, energiborrning, pumpinstallationer, 
reningsfilter och servicearbeten. Företaget 
har i dagsläget 17 anställda.

Peter Johansson har funnits på före-
taget i drygt 26 år. Merparten av tiden 
har han jobbat ute som borrare, men 
numera återfinns han på kontoret.

Längst av alla har Björn Jonsson, son 
till grundaren Gunnar Jonsson, funnits i 
företaget. 
 – Jag har ju varit här hela livet, konsta-
terar han.

Johan Bouvin har just kommit in från ett 
uppdrag. Varje jobb summeras. Hur såg 
det ut? Hur gjorde ni?

När Patrik Lundin först kom Ing Gunnar 
Jonsson för 26 år sedan upplevde han 
företaget som en stor familj. 
 – Det började med ett sommarjobb 
på två veckor och sen blev jag kvar.

 – Vi var exempelvis först med reklam 
på taxibilar 1968-70.
 Men numera har marknadsföringen 
gått ner till noll.
 – Det behövs inte. Idag når vi ut via 
plattor och smarttelefoner istället.

Arbetsmiljön, då?
– Den är svår att få mysig, den är ju som 
den är, konstaterar Patrik. Men vi upp-
fyller de krav på arbetsmiljö som ingår 
i certifieringen. Vi var ett av de första 
företag inom Geotec som certifierade oss 
enligt ISO-systemet.
 Femtioårsjubileet firades tidigare 
i år genom att hela företaget reste på 
branschmässa i Las Vegas.
Om framtiden vill de däremot helst inte 
sia.
 – Men vi kommer fortfarande att ligga 
i täten med exempelvis nya maskiner. 

1

2
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– Det vi lärde oss då 
om öppna system har 
vi fortfarande en väldig 
nytta av.
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SV GEO 
KURS

Svensktillverkade pumpar som håller

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

www.geoenergicentrum.se



 
 

 

färg, humus, salt eller uran i ditt dricksvatten? 

Kontakta oss 
för offert 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

Mycket 
enkel

installation!



BRUNNSBORRARUTBILDNINGEN

    Utbildning 
och praktik ger  

Mikael Johansson drömde om ett yrkesliv på sjön men efter 
en lång period av arbetslöshet och tillfälliga sysselsättningar 
ser han nu en ljusare framtid, med fast mark under fötterna. 
 Varierande arbetsuppgifter och omväxlande miljöer var 
det som lockade honom till Geotecs brunnsborrar-
utbildning. TEXT: SARA FÄRDMAR  

FOTO: DRAGO PRVULOVIC/MALMÖ BILD

Det är en blåsig sensommardag 
i Malmö, semesterperioden är 

över och de allra flesta har återgått till en 
välbekant vardag och arbetsplats. Men 
för den nyss fyllda 40-åringen Mikael 
Johansson innebär hösten en elva veckor 
lång praktik och en nystart på arbetsli-
vet. Vägen mot det nya yrkeslivet tog sin 
början förra hösten då Mikael genom 
arbetsförmedlingen blev informerad 
om Geotecs brunnsborrarutbildning till 
vilken han därefter inte var sen om att 
ansöka.
 – Yrket verkade väldigt varierande och 
jag uppskattar verkligen omväxlande 
arbetsmiljöer, berättar han.  
 I mars påbörjade han brunnsbor-
rarutbildningen som inleddes med 21 
intensiva veckor av teori. Den breddning 
av utbildningen som skett i år i form av 
en utökad teoridel och en del praktiska 
moment, där eleverna för första gången 
har haft tillgång till en borrigg uppskat-
tades av Mikael. 
 – Tillgången till en egen borrigg var 
ett positivt tillskott tycker jag. Det var ju 
mycket mekande med maskinen för det 
är ju inte alla gånger det bara är att börja 

borra. Det hade jag nytta av när jag kom 
ut till praktiken, berättar han.

Praktiserar hos Malmberg
Sina praktiska kunskaper inför ar-
betslivet får Mikael Johansson hos 
företaget Malmberg Borrning där han 
har praktiserat sedan slutet av augusti. 
Praktikperioden inleddes med en vecka 
på företaget i Kristianstad, men sedan 
två veckor tillbaka är han ute på ett 
energiborrningsprojekt i centrala 
Malmö. Mikael berättar om det geoen-
ergisystem som ska byggas för bo-
stadsrättsföreningen Pukan. Projektet 
omfattar borrning av 60 energibrunnar 
ner till 300 meter på en relativt liten yta. 
På projektet får Mikael handledning av 
Tobias Lindgren – som för tio år sedan 
själv omskolade sig från byggare till bor-
rare genom Geotecs utbildning.
 Tobias understryker vikten av den 
praktiska erfarenheten och tycker att 
breddningen av brunnsborrarutbild-
ningen är en bra utveckling. 
 – Det märks att Mikael har praktiska 
grundkunskaper med sig, säger Tobias 
Lindgren. 

”Våga vara frågvis”
Som praktikant är Mikael delaktig i de 
flesta arbetsmomenten på plats, allt från 
vattenhantering till borrning, men att 
stå bakom spakarna är något han själv 
känner att han först behöver mer prak-
tisk erfarenhet för att göra. För att få ut 
mesta möjliga av praktikperioden råder 
handledaren Tobias Lindgren Mikael 
och övriga praktikanter att våga vara 
frågvisa och lyssna uppmärksamt. 
 Den sju månader långa svetskurs 
Mikael gick före borrutbildningen tror 
han har varit till fördel för honom och 
han har redan fått möjlighet att använda 

framtidshopp

Mikael Johansson går Geotecs brunnsborrar-
utbildning och gör sin praktik hos Malmberg 
Borrning.
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– Tillgången till en egen borrigg var ett positivt tillskott tycker jag.  

kunskaperna under praktiken. Men trots 
att han värderar de praktiska erfarenhe-
terna högt, så vill Mikael ändå framhålla 
vikten av den teoretiska grunden.
 – Under utbildningens teoretiska del 
fick vi en väldigt bra bakgrund till att 
förstå det man nu gör praktiskt, säger 
han. 

Nystart som borrare
Mikael ser positivt på framtiden som 
färdigutbildad brunnsborrare och tror 
att det är en fördel att han inte begränsar 
sitt framtida arbetsliv till Sverige.  
 – Jag kan tänka mig att flytta vart 
som helst bara det finns jobb och jag får 
betalt, säger han och utstrålar hoppfull-
het inför framtiden. 
 Det är uppenbart att Mikael nu vågar 
tro på en nystart på arbetsmarknaden 
och ett yrkesliv som brunnsborrare.
Även handledaren Tobias Lindgren tror 
på en ljus framtid för Mikael Johans-
son och de övriga snart färdigutbildade 
brunnsborrarna, och han ger dem alla 
ett gott råd på vägen:
 – Ta det lugnt, var noggrann – och 
undvik att borra av någon kabel! 

Tobias Lindgren handleder 
praktikanten Mikael Johansson.
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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 

Ny pump och ventil – 
men missfärgat vatten

Jag har anlitat en borrfirma 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 om 
man får den mängden vaten. Vad jag 
förstår så är 1200 liter per dygn (50 liter i 
timmen) 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?

Har man 100 liter per timme i en 
100 meter djup brunn så är man 

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 bottenventilen. 
Nu är det snart två veckor sedan bytet 
och vattnet har fortfarande inte klarnat. 
Vi är tre fastigheter plus ett stall som har 
vattenförsörjning från denna brunn, så 
det är hög omsättning på vatten.
 Det är plastslang från brunn till pump-
hus 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 slang-

arna 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?

När du bytte pumpen har du san-
nolikt 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. 

Är det riskabelt att trycka?
ganska trygg för en vattenförsörjning till 
en ganska 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 kapa-
citet på uppåt 100 liter per timme med 
ganska gott resultat. Ju högre tillrin-
ningen är i brunnen desto svårare är det 
att trycka brunnen.
 Riskerna beror på var borrhålet är 
placerat och närheten till andra borrhål. 
Tala med din borrare om det kan finnas 
några risker i just i ditt fall. 

 

Är jag ansvarig för 
grannens brunn?

Vad gäller om grannens brunn på-
verkas när jag borrar vattenbrunn? 

Vilken lag gäller? Vem ska betala om 
hans vatten blir sämre eller hans brunn 
blir torr?

När du låter borra din brunn är du 
ansvarig för alla skador som sker 

utanför din tomtgräns, såvida man inte 
kan belasta borraren detta genom att 
han farit fram vårdslöst.
 Det är miljöbalken som gäller och 
den ger dig, grovt sett, rätt att borra till 
jordklotets mittpunkt såvida du inte 
påverkar någon annan.
Normalt sett går sådana här borrningar 
bra, utan att påverka grannarnas brunn-
nar.
 Vad du bör göra är att fråga gran-
nen efter en vattenanalys direkt från 
dennes brunn. Har han ingen sådan så 
tag gärna en nu. Vidare är det bra att 
mäta vattenståndet i hans brunn innan 
borrningen startar. Detta för att hänvisa 
till i en framtid, om några diskussioner 
skulle uppstå.
 Kan man sedan stänga av grannens 
brunn under tiden då man borrar så 
är det en extra säkerhet – tala med din 
borrare.
 Vattnet brukar aldrig försvinna i 
grannars brunnar, däremot kan en viss 
grumlighet uppstå i de fall man kommer 
in i samma sprickformation.
 Det har hänt att grannar har hävdat 
att deras vatten försvunnit, men det har 
då visat sig att de aldrig haft en fung-
erande brunn. 
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Radonett är europas mest sålda och effektiva radon- 

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon  

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)  

och råd & rön.  

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

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

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad  
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

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

+  den är driftsäker och
     lättinstallerad

+  det är en lönsam  
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

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

RADON 

Små & kompakta hydrauliska pumpar med många användningsområden.

HDF-modeller (Hydraulic drilling fluid) anpassade för borrvätskor.
Modeller från 40-200 bar & 40-250 l/m.

HPW-modeller (High pressure water) för rengöring,
dammbindning, brandbekämpning m.m.

Modeller från 200-1600 bar & 30-300 l/m.

AMAS Svenska AB
Kvartsgatan 8, 749 40 Enköping
0171-44 01 40, info@amas.se

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. 

●



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

.se

OPENING VERY SOON

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



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

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

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

NEMEK 407 RTP
Plockar dina rör, 
även gradade hål.
Med fullradio.
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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

SUNNE BRUNNSBORRNING AB
HÄLJEBY, SUNNE 
MOBIL 070-284 1995

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
AVANTI SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AB
VALLENTUNA
www.avantiwebshop.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
BRAINHEART ENERGY 
SWEDEN AB, MARIEFRED
0733-779900
DRILLEX AB, BROMMA
070-2338070
KYL O VÄRMEPUMPSFÖRETAGEN
STOCKHOLM
08-52227500
LUNDENS PLASTTEKNIK AB
GÖTEBORG
031-742 20 60
SVENSK DATAFÖRVALTNING AB
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031-711 96 30
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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 epostmeddelande  
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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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut   
Box 857, 501 15 Borås, Sverige 
Telefon: 010-516 50 00 
E-post: info@sp.se 
www.sp.se 

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om 
inte SP i förväg skriftligen godkänt annat. 
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Certifikat  
SC0769-14 

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och  
under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Pemtec, Energikollektor 

Innehavare 
Pemtec AB, Järnvägsgatan 9, 515 61 Svaneholm. 
Organisationsnummer: 556861-6543. 
Tel: 033-29 11 10, fax: 033-29 11 40. 
E-post: info@pemtec.se hemsida: www.pemtec.se   

Produkt 
Bergvärmekollektor bestående av polyetenrör och stumsvetsad returböj med styrrör och 
anpassad ledvikt. 

 
 
 

Ytterdiameter Väggtjocklek Tryckklass Rör serie Materialklass 
40 2,4 PN 8 SDR 17 PE 80 

Avsedd användning 
Rörsystem som fylls med tillåten vätska för transport av värmeenergi från berggrund till 
värmepump. 

Handelsnamn 
Pemtec Energikollektor. 

Godkännande 
Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): 

Utsläpp till omgivningen, Allmänt 6:71 

Tillhörande handlingar 
Monteringsanvisningar daterad av SP Certifiering 2014-09-17. 

Kontroll 
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: Ref nr. 210-13-0190. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen 
tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i 
godkännande och tillhörande handlingar.  

Tillverkare 
Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Pemtec AB, Järnvägsgatan 9, 515 61 Svaneholm. 
 
 

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

Energikollektorer som tål att synas

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.

Pemtecs kollektorer är alltid tillverkade och märkta med 
Nordisk Polymark. Detta för att säkerställa att rören är 
tillverkade av ett cerifierat och godkänt råmaterial för 
den nordiska och europeiska marknaden.

P-märkning av kollektorer är ett minimikrav ställt av Geotec 
och Avanti samt Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen, för 
kollektorer som befinner sig under lock.

Kraven i certifikat 0505 från Kiwa, inkluderar returböj 
monterad på kollektorn med certifierade elmuffar som 
sammanfogar kollektorn med markledningen, för transport 
till värmepump.

Pemtec miljökollektor hjälper dig att få borrtillstånd i 
känsliga områden såsom vattenskyddsområden m.m.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna. 
catrine@pemtec.se alt 033-29 11 13. 
camilla@pemtec.se alt 033-29 11 10.

Våra färdigisolerade installationsrör är både INSTA CERT 
samt typgodkänd med KIWA certifikat. Du känner igen 
dessa på att röret stämplas enligt dessa symboler.

Pemtec_annons_borrsvängen.indd   Alla sidor 2014-09-18   10:40
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Pemtec AB, Järnvägsgatan 9, 515 61 Svaneholm. 
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Energikollektorer som tål att synas

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.

Pemtecs kollektorer är alltid tillverkade och märkta med 
Nordisk Polymark. Detta för att säkerställa att rören är 
tillverkade av ett cerifierat och godkänt råmaterial för 
den nordiska och europeiska marknaden.

P-märkning av kollektorer är ett minimikrav ställt av Geotec 
och Avanti samt Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen, för 
kollektorer som befinner sig under lock.

Kraven i certifikat 0505 från Kiwa, inkluderar returböj 
monterad på kollektorn med certifierade elmuffar som 
sammanfogar kollektorn med markledningen, för transport 
till värmepump.

Pemtec miljökollektor hjälper dig att få borrtillstånd i 
känsliga områden såsom vattenskyddsområden m.m.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna. 
catrine@pemtec.se alt 033-29 11 13. 
camilla@pemtec.se alt 033-29 11 10.

Våra färdigisolerade installationsrör är både INSTA CERT 
samt typgodkänd med KIWA certifikat. Du känner igen 
dessa på att röret stämplas enligt dessa symboler.
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