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LEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

UTAN BORRNING 
STANNAR SVERIGE

Tillsammans med distributionen av Borrsvängen 
den här gången finns vår verksamhetsberättelse. 
Den är kvittot och resultatet av det som fören-
ingen har bestämt att vi skall göra. Det har hittills 
känts bra att kunna leverera en verksamhetsberät-
telse med ett innehåll som överstiger det man har 
förutsatt sig och så känns det även i år. Jag tycker 
att vi åstadkommer mycket med de resurser vi 
har till vårt förfogande. Utvecklingen av Svenskt 
Geoenergicentrum är mycket lovande och en helt 
riktig satsning, både strategiskt och i tid.

Att de nordiska organisationerna nu står upp bak-
om NordDrill är också en utveckling i rätt riktning. 
Det borgar för att mässan kommer att utvecklats så 
som arrangören har tänkt sig – en nordisk mark-
nadsplats där borrbranschen samlas om gemen-
samma frågor. Jag ser mycket fram emot våren!

Men nu är det tid för annat – så God Jul och 
Gott Nytt År!

The Drillers
Choice

•	Ny	hammarserie

•	Ny	kronserie	utan	fotventiler

•	Testat	och	utvecklat	för	nordiska	förhållanden

•	Vi	är	en	helhetsleverantör	för	brunns-	och	
	 entreprenadborrning

© 2014 Mincon

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

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

Skanna för 
mer information

Det är det sista numret för året, men 
det första efter föreningens årsstämma.
Även denna gång hade vi säkerhet på agen-
dan. Och jag lovar att det inte var den sista. 
Säkerhet för personalen på våra arbetsplat-
ser är eftersatt sedan många år och när vi 
inte får stöd från Arbetsmiljöverket måste 
branschen själv ta tag i problemen. Det gör 
att processen tar längre tid, men i gengäld 
kanske resultaten passar vår bransch bättre. 
Läs avsnittet om skyddsburar. Vi återkom-
mer garanterat i ämnet!

Vi försöker belysa kopplingen mellan forskning och 
borrning. Jag upplever ofta att borrtekniken och de 
undersökningar som görs i samband med borrning 
kommer lite i skymundan. Här finns en yrkeskår 
som är otroligt duktig och i tillägg finns det mycket 
hög kompetens på högskolor och universitet. Den 
samlande kompetensen ska vi ta vara på och lyfta. 

För samhällets del är den i dubbel bemärkelse fun-
damental. Inga infrastrukturprojekt utan borrning, 
ingen grundvattenförsörjning utan borrning, ingen 
geoenergi utan borrning och så vidare. Sträck på 
er och känn att ni är en viktig och integrerad del i 
samhället, även om vi från tid till annan motarbe-
tas. Men utan borrning stannar Sverige!
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ÅRSSTÄMMAN

En urgammal järnmeteorit – men hur 
gammal är den egentligen?

Under den delikata årsstämmomid-
dagen presenterades och hyllades 
Årets leverantör, som 2014 blev Dahl 
Sverige AB. Ett populärt val och många 
i branschen kan säkert skriva under på 
motiveringen:

”Priset går till Dahl som under många 
år har varit en trogen leverantör till Bor-
rarsverige. Den fenomenala logistikap-
paraten och de kunniga personerna ute 
på alla Dahlcenter har många gånger 
varit en förutsättning för att överhuvud-
taget kunna genomföra entreprena-
derna i tid och på rätt sätt. Vi bugar och 
bockar!”

Dahl Sverige representerades av fr v 
Michael Söderberg, Ulf Wadsten och 
Peter Andreasson.

Mycket av det gedigna innehål-
let, bland annat föredrag om 

borrning ute i Östersjön, redovisning 
och diskussion kring skyddsburar 
för borriggar och olika lösningar för 
automatiserad stånghantering, finns 
utförligt skildrat på kommande sidorna 
här i Borrsvängen.

Utöver dessa punkter bjöd seminari-
erna kring årsmötet bland annat på en 
statusuppdatering från Svensk Geoen-
ergicentrum, som under hösten hållit 
två helt nya kurser i termisk responstest 
och i avancerad design. Det redovisades 
också en rapport kring halkbekämp-
ning från Trafikverket som slår fast att 
geoenergi är miljövänligt och minst 

REGLER OCH SÄKERHET  I FOKUS
känsligt för prisökningar när det gäller 
halkskydd av backar, broar, cykelba-
nor och perronger. Här kan man med 
geoenergi komma ner på en tiondel av 
miljöpåverkan jämfört med traditionell 
vinterväghållning.

Svenskt Geoenergicentrum förhand-
lar om att för Energimyndighetens 
räkning representera Sverige i EU när 
det gäller energilagring med geoenergi. 
Man ska också tillsammans med SGU 
undersöka upp till 50 år gamla foderrör 
och har dessutom en exjobbare som ska 
titta på ekonomin i geoenergiprojekt för 
att hitta rätt balans mellan förunder-
sökningsprogram, projektstorlek och 
kostnader.

Givande workshop
Eftermiddagens workshop förlades till 
Naturhistoriska riksmuséet där ange-
lägna frågor om säkerhet vid arbetsplat-
serna och önskemål om utbildningar 
diskuterades.

Det rådde stor samstämmighet kring 
att de allra vanligaste arbetsskadorna 
– det vill säga klämskador och förslit-
ningar – inte är sådana som avhjälps 
av ett eventuellt tvång för skyddsburar 
runt rotationen. Vad gäller utbildningar 
finns många och skiftande behov – från 
truckförarutbildning till kurser i mark-
nadsföring och ledningssystem. 

Under två dagar i 
november samlades 
Geotecmedlemmar från 
hela landet i Sollentuna för 
årsstämma. 

TEXT OCH FOTO:JÖRGEN OLSSON  

Årets leverantör

Övre: Fredrik Ahlqvist, Martin Åström, 
Björn Johnsson med flera funderar 

över grupparbetet på Naturhustoriska 
riksmuséet.

Nedre: Förväntasfulla Geotecare vid 
stämmomiddagen.
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AKTUELLT

Det är en del år sedan Jimmy Hallberg arbetade ute på 
fältet, men inte mycket har förändrats när det gäller stång-

hanteringen, tycker han. 
– Det är en angelägen fråga och jag är lite förvånad att inte fler 

satsar på automatisk stånghantering idag, säger han. 
Skånska Energi är en ledande aktör inom klimatanpassade 

energilösningar, man producerar och levererar förnybar energi 
och erbjuder egen borrning för vatten och geoenergi. Satsningen 
på borrning startade 2008 och när Jimmy Hallberg senare skulle 
upphandla två nya borriggar tvekade han inte på att undersöka 
möjligheterna till automatisk stånghantering. 

Resultatet blev två Comacchio, med tre- respektive 
sexmeters master och med stånghanterare. I skrivande stund är 
tremetersriggen på uppdrag i Lund och sexmetersriggen i Alnarp.

Det handlar om komplettering av ett befintligt borrhålslager för 
geoenergi respektive undersökningsborrning för ett akviferlager.

Automatisk stånghantering: 
– Ett lyft för arbetsmiljön
Att investera i automatisk stånghantering kan både bidra till att förbättra arbets-
miljön för borrarna och att attrahera fler unga människor till yrket. Det menar 
Jimmy Hallberg, projektingenjör inom borrning på Skånska Energi.

TEXT: MIA ISING  FOTO: ALINE LESSNER

– Jag tycker att vi är skyldiga vår personal en så bra arbets-
miljö som möjligt. Det är människor som kämpar med de tunga 
rören och det är deras axlar och ryggar som slits av att lyfta och 
passa in rören manuellt, säger Jimmy Hallberg. 

– Ett rör kan väga 24 kilo som nytt och kör du vattendriven 
hammare väger det 34 kilo. Ingen annan bransch tillåter att du 
lyfter mer än 20 kilo. Alf ”Affe” Andersson, vår äldste borrare, 
var extra glad när vi investerade i automatisk hantering. Förr i 
tiden var jobbet mycket hårdare och många borrare orkade inte 
jobba fram till pensionsåldern – de var utslitna. 

Jimmy Hallbergs ambition var att borrarna ska kunna vara 
så långt ifrån maskinen som möjligt när de arbetar – och det 
lyckades han uppfylla. 

– De radiostyr borren. En dag med jäkligt väder kan de sitta i 
en varm arbetsbod och radiostyra borren 20 meter bort. Så våra 
killar är nöjda, de slipper slita med grejerna.

– Men det finns förstås även mekanisk automatik på markna-
den, du kan välja den maskin vi har, men utan radiostyrning.

Konservativ bransch
Jimmy Hallberg har sin förklaring till varför etableringen av 
automatisk stånghantering går trögt: 

– Brunnsborrarna är konservativa på så sätt att man kör 
manuell hantering av gammal vana. Den manuella hanteringen 
fungerar alltid, det är så man är van att göra och då går det också 
fort.

– En automatisk stånghanterare kräver sin inkörning, men 
sedan tycker jag att den fungerar fantastiskt bra! 

Kostnadsfråga
Han är medveten om att automatisk stånghantering också är en 
kostnadsfråga. 

– Många borrare är småföretagare och vågar inte investera i 
något de inte säkert vet fungerar. Risken ses som för stor.

De borriggar han låtit utrusta med stånghanterare har blivit 
några hundra tusen kronor dyrare. 

– Det blir dyrare, men jag tror att du kan arbeta upp en rutin 
som gör att det går nästan lika fort med automatisk hantering.      
Inte minst om du ser till att det är samma person som hela tiden 
kör maskinen.

– Och skadade killar kostar också pengar. Det är lätt bortse 
från säkerhet och hälsa och enbart tänka meter, hastighet och 
pengar. En investering i automatisk stånghantering är en investe-
ring i en god arbetsmiljö.

Det tunga avskräcker unga
Jimmy Hallberg, som varit i branschen i 25 år, förespråkar 
automatisk stånghantering av ännu en orsak: det svala intresset 
bland unga för att ge sig in i borrbranschen. Han förklarar:

– Det har sannolikt att göra med att jobbet är tungt och i 

Alf Andersson 
har jobbat länge 

som borrare 
och gläder sig 

åt den automa-
tiska stånghante-

ringen.

AKTUELLT

Automatisk  
stånghantering
• Tillval vid anskaffning av borrigg.
• En gripklo lyfter röret ur sitt magasin 

och placerar det i borrhuvudet.
• Under tiden borren arbetar med ett 

rör hämtar stånghanteraren nästa 
och matar in.

mycket saknar ny, modern teknik som de 
är vana vid. Så mycket annat är maski-
nellt i samhället idag och då lockar inte 
brunnsborrning om vi inte hänger med i 
tekniken.

Även om hanterarna fungerar bra 
efterlyser Jimmy Hallberg ytterligare 
utveckling:

– Jag ser gärna att utvecklingen går 
framåt så att hanterarna håller och fung-
erar bättre. 

Den automatiska stånghanteringen 
lider dock lite av ett ”moment 22”, kon-
staterar han. En bättre efterfrågan hade 
triggat utvecklingen, men med en ännu 
så länge begränsad efterfrågan sker inte 
utvecklingen i någon raketfart.

– Ju fler som väljer tekniken desto bil-
ligare blir den. Och då går också utveck-
lingen framåt. 

Jimmy Hallberg t h på Skånska Energi 
tvekade inte att investera i automatik. När 
den väl är inkörd fungerar den fanstastiskt, 
menar han.

Radiostyrning är ett annat tillval, som gör att 
borrarna inte behöver vara så nära riggen.
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XXXXXXXX

Att lyfta 100 rör om dagen, upp till 
34 kilo tunga, kräver sin kraft och 

automatisk stånghantering är att räkna 
med på sikt även om branschen delvis 
förhåller sig avvaktande. Åtminstone en-
ligt flera av dem som säljer eller använder 
tekniken som Borrsvängen pratat med.

Lasse Aman på Sindeq säljer utrustning 
för de flesta typer av borrning, från några 
av de främsta tillverkarna. Han berät-
tar att Comacchio levererade sin första 
brunnsborrningsmaskin med automatisk 
rörhantering 2006. 

– Med hjälp av sensorer och ett styr-
system sköter sig plockarmen utan att 
borraren behöver tänka på den. Man 
ställer bara in om man borrar eller plockar 
upp strängen för tillfället. Det mesta av 
hanteringen sker under borrning eller då 
man är på väg ner för att plocka nästa rör, 
förklarar han. 

– På så sätt blir hanteringen i många 
fall snabbare. När det är dags för ett nytt 
rör sitter det i hållaren, parallellt med 
borrsträngen, och behöver bara svänga in 
i position.

Ser flera fördelar
Lasse Aman kan den automatiska stång-
hanterarens historia:

– 2007 lanserades en större maskin som 
hanterar både borr- och foderrör. Denna 
är i första hand avsedd för marknader där 
man använder gängade foderrör och där 
man drar upp foderrören igen efter att 
slangarna har satts. Maskinen hanterar rör 
i tvåmeterslängder.

2009 var det dags för en ny lansering:
– En maskin för sexmetersrör. På ma-

skinen går det att montera ett magasin à 
300 meter. Det finns också möjlighet till ett 
kassettsystem där man skiftar rörmagasin 

för att öka kapaciteten ytterligare. 
– Detta kommer att behövas alltmer i 

framtiden eftersom allt djupare hål kom-
mer att borras. 

Även sexmeters foderrör kan hanteras 
och maskinen levereras med en mekanism 
som vinklar ut rotationsenheten framåt.

För att dra nytta av fördelarna från 
både tre- och sexmetersmaskinerna har 
Comacchio nu tagit fram en maskin med 
teleskopmast, uppdaterar Lasse Aman oss 
på.

– Detta innebär att man laddar i ett 
tremetersrör, drar upp det, laddar i yt-
terligare ett rör och börjar borra med en 
sexmeterslängd. På så sätt undviker man 
varannan start av kompressorn och får en 
mer ekonomisk och effektiv borrning. 

– När det är dags att plocka upp tar man 
rören i tremeterslängder. På så sätt har 
man fortfarande en maskin som är lite 
mindre och enklare att transportera.

Atlas Copco Welltech utvecklar nytt
Örjan Haag på Atlas Copco Welltech 
berättar att företaget just nu utvecklar en 
automatisk stånghanterare för brunns- 
och energiborrning. De erbjuder redan 
automatik för såväl tunnelriggar som 
undersökningsborrning, spränghål och 
vägskärning. 

– Det begränsar marknaden att alla 
i världen inte borrar på det sätt vi gör i 
Norden, därför har vi hittills inte erbjudit 
automatik för brunnsborrning. Men nu är 
det på gång, säger han.

– Vi tar fram en förfinad automatik som 
inte kräver så mycket folk vid spakarna 
och inte heller förlänger processen, arbetet 
ska gå snabbt. Och så ska vi hitta en eko-
nomisk lösning som fungerar för den som 
ska göra investeringen. 

Branschen satsar på 
automatiska lyft
Sakta men säkert satsar branschen på automatisk stånghantering 
– med argument som snabbhet, ekonomi och fördel vid djupborr-
ning, visar en rundringning Borrsvängen gjort. TEXT: MIA ISING  

SINDEC: Den första tillverkade 
maskinen för rörhantering, beställd 
av en svensk kund.

Mincon ser ökad efterfrågan
Mincon Sweden är helhetsleverantör inom 
brunns- och entreprenadborrning, med 
bland annat återförsäljning av en borrigg 
med stånghantering från norska Nemek. 
407 RTP plockar rören, även vid borrning 
av gradade hål och är helt radiostyrd.

Automatisk hantering kostar en del och 
efterfrågan är begränsad, medger John Gö-
ytil på Mincon, men han anar en positiv 
trend.

– Vi har låtit producera två automatiska 
hanterare på order i år, men jag tror att 
efterfrågan ökar. Allt fler entreprenörer ser 
möjligheten till bättre arbetsmiljö.

– Fördelarna är att den är säker och 
kraftbesparande. Och att det går snabbt. 
Rören kan ju lyftas medan borrningen 
pågår, de hålls i beredskap.

John Göytil siar om framtiden för den 
automatiska stånghanteringen:

– Kanske kan maskinerna i framtiden 
även komma att plocka upp rören efter 
borrningen. 

Gruse har två lösningar
Ingen av dem är automatisk utan kräver 
ytterligare en person. Den ena består av en 
kran monterad på riggen och styrs av en 
egen radiokontroll. Den kan hantera upp 
till sexmeters foderrör och borrör i samma 
rörelse, tack vare en ”kopp” som monteras 
på den nedre delen av röret och där kläm-
backar i avledarhuset sedan hjälper till att 
skjuta isär rören. 

Den andra varianten är en hydraulisk 
lyftanordning som sköts från en gräv-
maskin, där en balk med två gripklor är 
monterad. Den ena klon håller borröret 
och den andra foderröret.

GRUSE: Har 
två olika 
lösningar, 
dock utan 
automatik.

www.muovitech.com

EN VINNARE I  DET 
LÅNGA LOPPET.
Läs mer på muovitech.com

AKTUELLT
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AKTUELLT

Skyddsburar –
här är det som gäller
Skyddsburar – eller inte skyddsburar? Det är frågan som behöver besvaras, i 
första hand av Arbetsmiljöverket. Såväl tillverkare som leverantörer och inte 
minst borrare behöver få veta vad det är som gäller.
Svaret från verket visar tydligt att det kan finnas alternativ till skyddsbur.

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON  

Utgångspunkten för hela frågeställningen är EU:s maskin-
direktiv, som anger vilka grundläggande hälso- och säker-

hetskrav som gäller för alla maskiner som släpps ut på marknaden 
inom EU.

I svensk lagstiftning implementeras maskindirektivet genom 
AFS 2008:3 som trädde i kraft 29 december 2009. Ett sätt att 
säkerställa maskindirektivet är att följa de frivilliga harmoniserade 
standarder som finns för olika typer av maskiner. I slutet av maj 
i år publicerades det en standard för borrnings- och grundlägg-
ningsutrustning, SS-EN 16228:2014. En maskin som är CE-märkt 
i enlighet med en harmoniserad standard antas uppfylla maskin-
direktivet.

– CE-märket betyder att tillverkaren eller importören intygar 
att maskinen uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och 
säkerhetskrav. Detta är ett krav för att få sälja maskinen i EU, säger 
David Börjesson, juridisk expert på Altea – välkänt för sitt arbete 
med Geotecmedlemmars ISO- och OHSAS-certifieringar.

Olika alternativ
När en tillverkare eller importör CE-märker en maskin har denne 

två olika handlingsalternativ:
• Tillämpa den harmoniserade standarden i sin helhet. 
• Göra egna riskbedömningar och egna val av skydd och 

skyddsanordningar som uppfyller kraven i maskindirektivet.

Andra situationer
– I direktivet sägs det att ”rörliga delar” ska ha skydd runt sig. De 
ska antingen ha fasta skydd, det vill säga sådana som kräver verk-
tyg för att öppnas, förreglande öppningsbara skydd eller i vissa fall 
andra skyddsanordningar.

– I den harmoniserade standarden sägs det tydligt att rotation 
och borrsträng ska ha skyddsbur runt sig. Dock öppnar även stan-
darden upp för att det kan finnas situationer där det inte är möjligt 
att använda borrigg med skyddsbur. För sådana situationer ska det 
finnas ett särskilt skyddsläge där borriggen ändå kan användas.

Maskindirektivet föreskriver lite olika skydd beroende på om 
det är rörliga transmissionsdelar eller rörliga delar som ingår i själ-
va användningen. Rörliga transmissionsdelar ska vara utrustade 
med skydd som antingen är fasta eller förreglande öppningsbara 
skydd. Medan rörliga delar som ingår i själva användningen även 

MASKINDIREKTIVET

Två sätt att 
CE-märka 
samma maskin
Det är tillverkaren eller importören, 
det vill säga 1:a ledet på den europeiska 
marknaden, som gör CE-märkningen.

Harmoniserad standard 
med föreskrivna skydd 
och skyddsanordningar

1

Egen riskbedömning 
och egna skydd och 
skyddsanordningar

CE-MÄRKNING

2

I samband med årsmötet 
redogjorde David Börjesson 

för juridiken och tolkningarna 
kring skyddsburar och CE-

märkning av maskiner.

kan utrustas med annan skyddsanordning.
Maskindirektivet föreskriver även att 

skydd och skyddsanordningar inte får 
ge upphov till någon ytterligare risk-
källa samt att de i minsta möjliga mån ska 
begränsa överblicken över produktions-
processen.

Två frågor
David Börjesson kokar ner alltsammans 
till två tolkningsfrågor:
1. Ska de rörliga delarna anses utgöra 

rörliga transmissionsdelar eller rörliga 
delar som ingår i själva användningen?

2. Finns det skyddsanordningar som till 
exempel ”död mans grepp” antingen 
genom handtag eller fotpedal, eller så 
kallade safety wires, som kan ge ett till-
räckligt skydd enligt maskindirektivet?

Öppnar för alternativ
Arbetsmiljöverket har svarat på frågorna och 
så här kommenterar David Börjesson svaren:

– I sitt svar fastslår Arbetsmiljöverket att 
rotationen på en borrigg är en rörlig del som 
ingår i själva utrustningen. Det betyder att 
maskindirektivet öppnar upp för använ-
dande av andra skyddsanordningar än fasta 
skydd och förreglande öppningsbara skydd.

– Det behöver inte bara vara en sorts 
skydd eller en skyddsanordning, utan det 
kan vara en kombination av flera olika.

– Om man som tillverkare eller im-

portör väljer att göra en egen riskbedöm-
ning och använda en annan lösning av 
skydd och skyddsanordningar så ska dessa 
göra maskinen lika säker som de förreg-
lande öppningsbara skydd – det vill säga 
buren – som anges i standarden.

– Det är värt att påminna om att det inte 
är entreprenören eller borraren som ska 
CE-märka eller välja om den harmoniserade 
standarden ska följas eller ej – det är alltid 
tillverkarens eller importörens ansvar. 

AKTUELLT
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AKTUELLT

– Danska Brunnsborrarföreningen, (Fø-
reningen af danske brøndborere) kommer 
att finnas med på NordDrill. Vi ser det 
som en självklarhet och tycker att det är 
väldigt positivt med en mässa med fokus 
på den Nordiska borrbranschen.

Så säger Christian Christensen, ord-
förande i Danmarks motsvarighet till 
Geotec. Den danska föreningen har 60 år 
på nacken och består av borrföretag från 
hela landet.

Christian Christensen ser flera faktorer 
som både förenar och skiljer borrföreta-
gens villkor i Danmark och Sverige:

– Vi har ju inte samma berg, men desto 
mer sand, lera och kalk, så våra metoder 
skiljer sig en del åt. Men jag tror att vi har 
mycket att lära av varandra, både när det 
gäller teknik och lagstiftning. I Dan-
mark har vi strängare restriktioner kring 
grundvattnet än i Sverige, vilket är både på 
gott och ont. Men energiborrning, som ni 
kommit så långt med i Sverige, är nästan 
helt outvecklat här i Danmark. Jag tror att 
ni har omkring en halv miljon anläggning-
ar medan vi har under 1 000. Därför är 
energifrågan högintressant för oss danska 
borrare och här tror jag att vi kommer att 
lära mycket under NordDrill.

Mässan blir en bra möjlighet att visa upp 
en sammansatt bransch.

– Det blir positivt att träffas och 
kunna prata utan att vara direkta 
konkurrenter. Kan vi dessutom få med 
riktigt många leverantörer så tror jag att 
vi kommer att få se många spännande 
produkter som normalt inte presenteras 
på den danska marknaden.

Finland: ”Intressant”
Den finska föreningen heter Poratek. 

Kristian Dahlbom är nybliven 
styrelseordförande:

– Det här ska bli intressant. Jag tror 
att vi har en hel del att lära av varandra 
och det är alltid spännande att se nyhe-
ter från leverantörer.

– Borrning för energi är en växande 
bransch i Finland och vi ser fram emot 
att lära oss mer. 

Branschen är organiserad i Poratek – 
Finlands Brunnsborrningsentreprenörer. 
Här möts 40 entreprenörer, teknikleve-
rantörer och återförsäljare för att utveckla 
både produkter, samarbete och branschen 
i stort. På agendan står certifiering och 
utbildning och man visar gärna upp sig på 
mässor i Helsingfors och Åbo.

Den finska branschorganisationen har 
ett nära samarbete med myndigheterna, 
särskilt med miljöministeriet som gärna 
anlitar dem som sakkunniga. 

Ett bra kontaktnät är en bra kvalitets-
säkring, resonerar den finska bransch-
organisationen. Kontakterna med övriga 
Norden handlar främst om teknik- och 
idéutbyte, men nätverkandets regelbun-
denhet har varierat över tid och på den fin-
ska önskelistan står bland annat ett förnyat 
och fördjupat utbyte med Geotec. 

DANMARK OCH FINLAND TILL NORDDRILL
TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: ANETTE PERSSON

Christian Christensen.

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

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



BOTTEN ÄR 
TOPPEN
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Thomas Andrén är lektor i 
miljövetenskap vid Söder-
törns högskola och docent 
i marin kvartärgeologi. 

Hans område är alltså bottensediment: 
sten, grus, sand och lera.

Varför är det intressant?
– Ur ett klimatförändringsperspektiv är 
särskilt Östersjöns sediment intressant 
eftersom vi har sedimentationshastighe-
ter på mellan en halv och fem millimeter 
per år. Ute i oceanerna kan motsvarande 
sedimentation ta 1 000 år. Det betyder 
att sediment från Östersjön kan ge 
mycket mer precisa svar på när något 
skedde.
 Som en av två vetenskapligt ansva-
riga ledde han en borrningsexpedition 
i Östersjön förra hösten. Man var ute i 
två månader och borrade på sex olika 
platser, med fartyget Greatship Manisha 
som specialutrustats för uppdraget och 
försetts med borrtorn, hydraulik för att 
lyfta borrstänger och en särskild hytt för 
borrarna.
 – Jag var grymt imponerad av bor-
rarna. Det var ett gäng skottar som 
verkligen kunde sina saker. Även om 
vi borrade på flera hundra meters djup 
kunde de komma och säga till mig att 
”nu har du lera i spetsen – det känner vi 
på trycket”!
 Borrplatserna var i tur och ordning 
Lilla Bält, Kattegatt söder om Anholt, vid 
Ångermanälvens mynning i Kramfors, 
Landsortsdjupet utanför Nynäshamn, 
Hanöbukten samt Bornholmsdjupet.
Platserna var utvalda med hjälp av 
marinseismiska undersökningar för 
att tillsammans representera hela den 
130 000-åriga tidsföljden.Lilla Bält och 
Kattegatt har de äldsta sedimenten och 
Ångermanälven de yngsta.

Med målet att kunna rekonstruera de senaste 130 000 
årens klimatförändringar har docent Thomas Andrén 
varit på en äventyrlig expedition.
 Nu väntar totalt 1,6 kilometer borrkärnor från Öst-
ersjöns botten på att analyseras – och forskare från 
hela världen flockas kring det unika materialet.
 – Allting syftar till att med större precision kunna 
förutsäga vad som kommer att hända med vårt klimat i 
framtiden, säger han.

 – Vid Bornholm fick vi vara väldigt 
försiktiga, där finns ammunition i form 
av bland annat senapsgas som dumpats i 
samband med världskriget. 
 Resultatet av den månadslånga expe-
ditionen blev alltså sammanlagt 1.6 kilo-
meter borrkärnor av mycket god kvalitet.
– Det gick väldigt bra att borra och vi 
använde en rad olika tekniker. Borr-
ning till havs är ju en särskild utmaning 
eftersom man kan ha flera 100 meter 
vatten mellan sig själv och havsbottnen. 
En teknik vi använde kallas Advanced 
Piston Corer. Där går man först ner med 
foderrör, säg sex meter, sänker ner lodet, 
säkrar det och pumpar upp ett tryck som 
sedan smäller ner lodet tre meter djupt 
i sedimentet. Sedan tar man upp det 
upprepar proceduren.
 En annan metod kallas Hammer 
Coring.
 – Det kan bäst beskrivas som att man 
hackar sig ner bit för bit. Provtagardelen 
är fäst med rep och så står fyra gubbar 
och halar upp repet, släpper det, halar 
upp igen och så vidare. Borrarna hade 
själva väldigt roligt åt det, säger Thomas 
Andrén.
 Expeditionen var huvudsakligen fri 
från värre strapatser, men en viss drama-
tik fanns hela tiden med i bilden:
– Fartyget måste ju ligga still när man 
borrar. Det är lättare att borra där havet 

1

2

3

Borrningarna skedde på sex noga utvalda 
platser i Östersjön.

Fartyget Greatship Manisha stävar genom 
Kielkanalen efter att ha specialutrustats 
för uppdraget.

Borrningarna styrdes från ”hundkojan”.

är riktigt djupt, som vid Landsort där 
det är 450 meter, för då har man margi-
nal att böja rören lite. Det är värre när 
det är 30 meter eller mindre – då sitter 
man där man sitter. 
 Med hjälp av två akterpropellrar, bog-
turbiner och yttre hjälpmedel som gps 
och bottentranspondrar kunde fartyget 
hållas stilla inom 50 centimeters margi-
nal när man borrade.
 – Inför varje borrning skickade vi ner 
en fjärrstyrd farkost som filmade botten. 
Sedan sänkte vi ner en elva ton tung 
plattform i vajrar, så att den låg någon 
decimeter ovanför botten. I plattformen 
finns ett hål för borrsträngen.
 – Man kan göra de mest fantastiska 
saker med modern borrutrustning Nu 
har vi ett fullkomligt unikt material som 
engagerar forskare inom olika discipliner 
från hela världen – tack vare borrningen. 
Men en sak kan man inte göra, 
vilken hammare man än har: 
Att borra i riktigt välsorterat 
grus. Då fastnar man!

TEXT: JÖRGEN OLSSON

Thomas Andrén medverkade vid Geotecs 
årsmöte och berättade engagerat om 
borrningarna i Östersjön.

3
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Fakta
Borrningsexpeditionen finansierades av 
IODP, Integrated Ocean Drilling Pro-
gramme och British Geolocigal Survey. 
Det tog nio år av arbete att få igenom 
ansökan för kostnaden på sammanlagt 
omkring 12 miljoner dollar.
 Totalt är 29 forskare och två chefer 
– Thomas Andrén och hans danske kol-
lega, mikrobiologen Bo Barker Jörgensen 
– engagerade i projektet.
 Borrkärnorna finns nu i Bremen, som 
huserar ett av världens tre borrkärnear-
kiv. Här öppnas de, fotograferas, färg-
skannas, Kol 14-dateras samt genomgår 
en rad andra mätningar.
 Detta genererar kolossala mäng-
der data, som nu kommer studeras av 
forskare från hela världen – förutom av 

geologer också av bland annat mikrobio-
loger som nu kan studera den bakteriella 
evolutionen före den förra istiden.
 Man hoppas kunna se hur Östersjöns 
ekosystem har återhämtat sig från långa 
perioder av syrefria bottnar. Det har 
varit flera sådana perioder på grund av 
naturliga klimatvariationer.
 – En istid varar i ungefär 100 000 år 
och mellantiden är ungefär 15 000 år. 
Under de 15 000 infaller ett så kall-
lat klimatoptimum, innan det långsamt 
blir kallare igen. För vår del inföll det 
för ungefär 6 000 år sedan. Genom vår 
uppvärmning av atmosfären fördröjer 
vi nästa istid med gissningsvis 1 500 
till 2 000 år, men den kommer förr eller 
senare, förklarar Thomas Andrén.

– Jag var grymt imponerad av borrar-
na. Det var ett gäng skottar som verk-
ligen kunde sina saker.
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I FOKUS: FORSKNING

RIKSRIGGEN 
  SLOG REKORD

Svenska forskare har slagit rekord genom att borra sig 2 500 meter ner i berget 
utanför Åre. Aldrig tidigare har någon lyckats få ut ett så långt sammanhängande 
stenprov av berget. Riksriggen gjorde sitt jobb.

TEXT: MIA ISING  FOTO: JAN-ERIK ROSBERG Målet för den så kallade Riksrig-
gens sommarjobb i den svenska 

fjällkedjan var inte ett djuprekord – det 
handlade om att förse forskare med kär-
nor från berggrunden. Men rekord satte 
man, 830 delar på tre meter vardera blev 
resultatet och det djupaste provet togs på 
nästan 2 500 meter. 

Dessa jordskorpans ”smulor” ska nu 
ge forskarna ny information om dels hur 
bildningen av fjällkedjan gick till och 
dels om det finns liv på djupet.

Forskningsinfrastruktur
Borrningen ingick i ett forskningsprojekt 
där Lunds Tekniska Högskola, LTH, fått 
25,8 miljoner kronor från Vetenskapsrå-
det som ”bidrag till utveckling och drift 
av en svensk nationell infrastruktur för 
vetenskapliga borrningar”. Den borr-
rigg LTH upphandlat och anpassat för 
forskningsändamål ska fungera som en 
nationell resurs för forskare från univer-
sitet, högskolor och annan verksamhet. 

LTH och huvudsökande Leif Bjelm 
fick stöd av både flera universitet och 
högskolor i sin ansökan. Det ledde till 
att Vetenskapsrådet, som en av flera 
instanser, bidrog till att Sverige nu har 
en Riksrigg.

Rekordrigg
Borriggen är den enda i sitt slag i Nord-
europa och djupborrningen vid Fröå 
gruva utanför Åre blev dess allra första 
uppdrag. Jan-Erik Rosberg, forskare och 
biträdande lektor i akviferteknik vid 
Teknisk geologi på LTH, ledde både upp-
handlingen och premiärborrningen:

– Vi lät anpassa den nya riggen efter 

våra särskilda behov. Bland har den ett 
datainsamlingssystem som kan regist-
rera borrparametrar kontinuerligt.

– Den skulle också vara larvbunden, 
för att kunna förflytta den ungefär som 
en pansarvagn. 

Borrningen var en utmaning, men gick 
över förväntan, enligt Jan-Erik Rosberg.

– Berget var så stabilt att vi fick 100 
procent kärnåtervinning.

Protek, Prospekteringsteknik i Norr 
AB, stod för borrentreprenaden. 

– De körde kärnborrning med 
wireline-teknik och gjorde ett strålande 
jobb! Arbetet pågick dygnet runt med 
tre borrare och tre geologer per tolvtim-
marsskift. 

Och så var det det där med rekordet:
– Efter ett tag förstod vi att vi satt 

nationellt, kanske även nordiskt, rekord. 
Vi borrade med HQ3, 96 millimeters hål 
och en kärna på 61,1 millimeter, ner till 
1 616 meter.

– Och NQ:n, 76 millimeters hål och en 
kärna på 48 millimeter, körde vi ner till 
2495,8 meter! 

Gränsöverskridande forskning
– Syftet med borrningen var att bidra till 
att forskare får ytterligare kunskap om 
bergskedjeveckning och hur bergskedjor 
bildas. Detta pågår fortfarande exempel-
vis i Himalaya, säger Jan-Erik Rosberg. 

– Den svenska fjällkedjan är gammal, 
bergskedjebildningen är avslutad och 20 
kilometer är redan eroderad. Det hjälper 
oss bland annat att förstå hur olika berg-
arter transporteras.

Samtidigt inledde mikrobiologer 
undersökningar av den djupa biosfären. 
De är intresserade av om det finns liv på 
djupet och letade mikroorganismer och 
tog prov i djupsprickorna för sina studier 
av livets uppkomst. Biologernas arbete 
gav borrteamet en utmaning.

Jan-Erik Rosberg vid LTH var med och slog 
borrekord i Åre i somras.

– De tog DNA vid sprickzonerna i 
kärnan, på plats, och det var viktigt att 
vi fick fram icke kontaminerade kärnor 
för att inte skada deras analys.

Genom borrhålet kunde forskare 
också studera termiska förhållanden, 
som värmeflöden och temperaturför-
ändring på större djup.

Internationellt projekt
Projektet, som drivs i samverkan med 
bland annat Uppsala universitet, är 
gränsöverskridande på mer än ett sätt. 
Idag ingår totalt 52 forskare från elva 
länder och fler kan det bli framöver. 
Borrkärnorna ska lagras i Berlin – de är 
på väg dit nu – och i februari kan alla 
forskare som vill få tillgång till borrkär-
norna delta i en visning. 

– Forskare från olika länder och med 
olika inriktning är välkomna till Berlin 
för att studera kärnorna och ansöka om 
att få låna dem för fortsatt forskning.

För Jan-Erik Rosberg däremot är projek-
tet nästan över. Sverige har fått sin forsk-
ningsborr och den har fullgjort sitt första 
uppdrag. Nu återstår i princip endast en 
borrteknisk utvärdering för hans del.

Fakta/Riksriggen

”Riksriggen” är unik i sitt slag i norra Europa 
och en värdefull resurs för forskare.

När den tolv meter höga och 2,5 meter 
breda maskinen hade gjort sitt i Åre trans-
porterades den till Lund, närmare bestämt 
till en uppställningsplats i Revinge. 

– Det är inga problem att flytta riggen, 
den går att köra på en grävmaskintrailer, 
konstaterar Jan-Erik Rosberg.

Redo för nya uppdrag
Så där står den nu, parkerad och redo för 
nya vetenskapliga uppdrag. Kanske får 
Riksriggen åka till Gotland nästa gång.

– Det finns planer på att ta upp borr-
kärnor och analysera dem för att un-
dersöka förutsättningarna för att lagra 
koldioxid på Gotland, berättar han.

Nya planer för Åre finns också, avslö-
jar Jan-Erik Rosberg:

– Går det enligt planerna låter vi borra 
ännu ett hål, längre österut, för att un-
dersöka bergarter djupare än 2 500 meter. 
Forskarna vill titta på hela bergartssek-
vensen ner till den understa plattan. 

I väntan på detta eventuella uppdrag 
för Riksriggen får Jan-Erik Rosberg och 
hans medarbetare leva på minnet av 
sommarens rekordborrningar. När de 
borrade djupt i Åre. 

• Kärnborrigg, modell CT20C
• Tillverkad av Atlas Copco
• Finansierad med 25,8 miljoner från  

Vetenskapsrådet
• Premiärborrning i Åre maj-augusti 2014
• Uppställningsplats utanför Lund 

 

• Läs mer på www.riksriggen.se

Cosc-drillsite.jpeg
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Bauma Shanghai:
Ett myller av maskiner 
och människor

TEXT OCH FOTO: JOHAN BARTH  

Området där mässan är lig-
ger strax öster om centrum och 

det berömda The Bund i Shanghai och 
Huangpu-floden.

Shanghai är mest av mycket. Med 26 
miljoner invånare (officiellt) är det den 
största kinesiska staden och den största, 
populationsmässigt, i världen. Den är ett 
av världens största affärsnav och staden 
kan också stoltsera med den största con-
tainerhamnen i världen.

Mässan var något rörigt uppbyggd – 
det fanns ingen riktig samling av ut-
ställare. Man kunde hitta borrutrust-
ning i f lera stora hallar och på olika 
ställen utomhus. Utställarmässigt kan 
man konstatera att det huvudsakligen 
är en mässa för den asiatiska mark-
naden. Lejonparten av utställarna var 

från Kina eller närliggande länder.
För borrmarknaden fanns en uppsjö 

med olika krontillverkare som har in-
hämtat idéer och design från kollegor i 
Europa. Det fanns även kompressorer 
med en välkänd gul färg och mörkgrå 
bård, välkänt typsnitt men med annat 
namn än det vi är vana vid.

Men den som tar sig riktigt med tid 
kan säkert i gångarna med småutstäl-
lare hitta produkter som används i 
produktionen. Det borras mycket i 
Kina och Asien och givetvis finns där 
en produktutveckling där också.

Intressant simulator
Atlas Copcos monter var mycket välar-
rangerad och stilistisk. Deras simulator 
väckte stort intresse och de gånger jag 
gick förbi var montern välfylld med besö-
kare och personalen hade fullt upp.

Även Sandviks monter var mycket 
välbesökt och uppenbart uppskattad. Att 
Sverige ligger långt framme inom bergin-
dustrin gick inte att ta miste på.

 Bauma Shanghai var som Bauma 
skall vara. Stort, mycket folk, många 
utställare, höga byggkranar och maski-
ner så långt ögat kunde nå. 

Tisdagen den 25 november slogs portarna upp till en av de 
största asiatiska mässorna inom maskinbranschen - och 
förmodligen en av de största i världen tillsammans med 
Bauma München, Intermatt och ConExpo.

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
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

pump- & brunnsteknik

PUMPAR &
TILLBEHÖR

GEOENERGI

RÖRDELAR

Pump & Brunnsteknik AB

Rollsbovägen 52    442 40 Kungälv

t pumpbrunnsteknik.seel 031 922 500

Kampanj på
samlingsbrunnar!

SAMLINGS-
BRUNNAR

2 - 16
kollektorer

Lock 1,5 ton som standard

(12,5 ton som tillval)

Flowguard injusterings- och

kulventiler

MÄSSA
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Lockas av livet

Allt har en förklaring – och det är utmaningen 
att finna denna förklaring som driver Leif Bjelm, 
professor emeritus, att alltjämt vilja tackla nya projekt 
och nya arbetsuppgifter inom teknisk geologi. TEXT: MIA ISING  FOTO: JULIA FLODKVIST/ATLAS COPCO

Merparten av det som betyder 
något för livet på vår planet finns 

i och under marken och det som finns 
under marken är inte särskilt tillgäng-
ligt, därför spelar borrning en enormt 
viktig roll. Ungefär så sammanfattar Leif 
Bjelm borrningens betydelse i samhället. 

Han om någon borde veta. Leif Bjelm, 
som i våras pensionerades som profes-
sor i Georesursteknik på Lunds tekniska 
högskola, LTH, har 40 år i den tilläm-
pade geologins tjänst bakom sig. Han 
kom till avdelningen för Teknisk geologi 
redan 1972.

Unik kompetens
Teknisk geologi handlar om att ”med 
tekniska hjälpmedel beskriva, kvantifiera 
och fastställa fysikaliska tillstånd och 
skapa underlag för bygg- och anlägg-
ningsverksamhet samt utvinning och 
hushållning av grundvatten, geotermisk 
energi och andra georesurser”.

– Vi var två deltidsanställda och hade 
grundutbildning som enda uppgift. 
Därifrån har vi utvecklat en teknisk och 
akademisk spetskompetens som Lund är 
ensamt om i Sverige, berättar Leif Bjelm.

30-40 år har det tagit att skapa denna 
plattform så som den ser ut idag, samti-
digt har tiotals doktorer och licentian-
der och flera banbrytande resultat sett 
dagens ljus. 

– Områden som borrteknik, tillämpad 
geofysik, geotermisk energi, ingenjörs-
geologi och teknisk projektledning av 
större geoprojekt är idag signum för 
Teknisk geologi i Lund, förklarar han. 

Infrastrukturprojekt
Bland annat tog Leif Bjelms uppdrag 

honom tidigt till Svalbard, som tekniskt 
ansvarig för den svenska petrole-
umprospekteringen. Vidare var han 
initiativtagare till och är skapare av den 
världsberömda geotermianläggningen 
i Lund, som nu tjänat invånarna och 
deras fjärrvärme i 30 år. De senaste 
25 åren har han även deltagit i flerta-
let stora infrastrukturprojekt i södra 
Skandinavien. 

– Det fristående uppdraget som mil-
jökontroller för byggandet av Öresunds-
förbindelsen var absolut ett av de mest 
spektakulära uppdragen, tycker han.

Inför bygget av Citytunneln i Malmö 
var det i hög grad Leif Bjelm som till-
sammans med en dansk kollega hade 
i uppdrag att organisera förundersök-
ningarna. När det uppstod problem vid 
bygget av järnvägstunnlarna genom 
Hallandsås samlade han en miljö-

granskningsgrupp och bidrog till att det 
fortsatta arbetet kunde ske på ett säkert 
sätt. Det svenska kärnavfallet har också 
lett till uppdrag för Leif Bjelm, som 
granskat lagringen i djupa borrhål.

– Uppdragen har gett ovärderlig kun-
skap, till förmån för såväl grundutbild-
ning som forskning.

Idag är Leif Bjelm professor emeritus, 
men han planerar inte att stänga port-
följen för det.

– Jag drivs av nyfikenhet och att få 
vara en del av den tekniska utveck-
lingen, tycker fortfarande om att driva 
projekt och att få ge hjälp och stöd i 
utvecklingen. 

Att tekniken, att borra, föddes för flera 
tusen år sedan gör den inte mindre vik-
tig. Nu som då finns livsviktigt grund-
vatten, mineraler, olja, geoenergi, salt, 
gas, guld och annat av intresse under 
marken och borrtekniken är fundamen-
tet för att ta sig fram, påminner han.

Sverige i täten
– Idag är Sverige bland de bästa i världen 
på både borrning, teknik och miljö, slår 
Leif Bjelm fast. 

Lite mer utvecklat menar han att 
Sverige ligger i framkant inom djupborr-
ning och utvinning av naturresurser 
som malm och grundvatten, såväl inom 

miljöanpassning som för att värna de 
ändliga naturresurserna. Säkerheten vid 
borrningsarbete inte att förglömma.

– Sandvik och Atlas Copco talar för 
sig själva. Sverige håller världsklass när 
det gäller utrustning och teknik för att 
kunna borra djupt. 

Denna position är viktig att förvalta, 
liksom teknikkunskap när det gäller 
borrning samt hur den bäst görs för att 
värna den miljö vi gör ingrepp i – Sve-

”...Idag bryter man malm ner mot cirka 1 500 
meter, men om 30 år krävs det ner mot 
2 500 meter. Frågan är i vilket tillstånd berg-
massan runt malmkropparna befinner sig. ”

rige spelar i högsta divisionen tillsammans med främst USA, 
Canada och Tyskland, enligt Leif Bjelm.

– Grunden för all framgång är kompetent folk som vill och 
kan utveckla produkter och ta fram nya metoder, vilket också 
leder oss till behovet av bra utbildning på tekniska högskolor 
och universitet. 

Karriären krönt
För Leif Bjelm kröntes karriären när han och kollegorna fick 
ett anslag från Vetenskapsrådet på nästan 26 miljoner, för att ta 
fram en infrastruktur för djup kärnborrning och provtagning. 

– Anslaget hade vi inte fått utan den bakgrund jag hade lagt 
oss vinn om att ha, säger han nöjt. 

– Det var också turligt att jag just då hade uppdrag för ett 
företag i Nevada i USA som sysslar med geotermisk energiut-
vinning från djupa hål. Både teknikspecifikation och kostnads-
beräkning för såväl utrustning som det projektet var avgörande 
för mig i ansökan till Vetenskapsrådet. 

Den så kallade Riksriggen gjorde sitt första stora arbetspass i 
Åre i somras. Leif Bjelm beskriver riggen även som en platt-
form för teknik och metodutveckling. Ett komplett system för 
djup kärnborrning, med full borrslamhantering, provtagning 

och kvalificerad borrhålsmätning. Tillgången ligger i kapacite-
ten, långt driven hydraulteknik och modern mätteknik. 

– Med planering, bra utrustning och enträgenhet kommer 
man långt. Jag och mina efterträdare har visat att vi klarar att 
kärnborra till nästan 2 500 meters djup. 

– Det är viktigt att optimera varje enskilt moment vid djup-
borrningsprojekt. Riggarna ska också vara bränslesnåla, tysta 
och säkra och här har man gått från ett stort klumpigt system 
till ett energibesparande, nätt och tekniskt effektivt system. 

Nya utmaningar
Vad återstår att göra inom teknisk geologi? Leif Bjelm är inte 
svaret skyldig:

– Oändligt mycket! 
En utmaning är att få fram bättre utrustning för att ta 

ostörda vattenprov på stora djup, att kunna ta representativa 
prov av exempelvis grundvattnet.

– Hur långt ned kan vi spåra kemikalier och miljögifter, hur 
mycket färskvatten är påverkat? För att ta reda på detta krävs 
borrhål med goda provtagningsegenskaper i analyser i större 
omfattning. 

– Ett 50-tal bara i Skåne, för att förstå hur långt ner miljögif-

Leif Bjelm i fält, här uppbackad av 
kollegan Jan-Erik Rosberg från LTH 

samt teknikern Johan Kullenberg.

UNDER YTAN
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ter från vår tid påverkat grundvattnet.
Gruvnäringen pockar också på upp-

märksamhet. 
– Idag bryter man malm ner mot cirka 

1 500 meter, men om 30 år krävs det 
ner mot 2 500 meter. Frågan är i vilket 
tillstånd bergmassan runt malmkrop-
parna befinner sig. Där kan Riksriggen 
användas för att ta reda på avgörande 
mekaniska och hydrauliska tillstånd, 
säger Leif Bjelm.

Vetenskap kostar
Trots viktiga frågor om vad som 
finns under ytan har den professur 
i georesursteknik han lämnade vid 
pensioneringen ännu inte kunnat 
återbesättas. Leif Bjelm tycker att 
befintlig kompetens och tillgången till 
Riksriggen och dess kringsystem borde 
kunna skapa grund för en kontinuitet. 

– Vetenskapligt arbete och fakta redu-
cerar utrymmet för spekulationer. Men 
det kostar och då väljer samhället alltför 
lätt att arbeta utifrån fiktiva modeller, 
som inte nödvändigtvis behöver utgå 
från fakta!

– Ta exempelvis miljögifterna. Fors-
karna skulle behöva kartlägga de gifter 
som sökt sig till våra grundvatten från 
1500-talet och framåt. Det är också 
angeläget att gå till botten med vad som 
har styrt och styr klimatutvecklingen. 
Svaret finns i hög grad bevarat i de geo-
logiska formationer som avsatts under 
all tid. 

Dessutom, tillägger han, finns det en 
hel del mer att göra vad gäller optime-
ring och effektivisering av hela begrep-
pet Geoenergi.

– Det är egentligen bara fantasin som 
sätter stopp, konstaterar Leif Bjelm. 

Vem är...
Namn: Leif Bjelm
Ålder: 68 år.
Bor: I en gammal skånegård nära 
Skateholm.
Familj: Hustru, två barn och två barnbarn.
Intresse: Naturen, resor, idrott och 
jaktlabradoren Lollo.
Karriär: Avdelningschef och ämnesan-
svarig vid Teknisk geologi på LTH 1975-
2013. Filosofie doktor 1976, docent vid 
LTH 1982 och professor i Georesurstek-
nik 1984-2014 varav industriprofessor 
för Asea/ABB och Atlas Copco 1984-
1989. Professor emeritus 2014-. 

Leif Bjelm, 
professor emeritus 
i georesursteknik, 

var med om att 
starta avdelningen 

vid Lunds 
universitet. 

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

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

SGU:s mätning av grundvattennivåerna i 
små magasin för november visar i att de är 

under eller mycket under de normala i hela norra 
Norrland samt i södra Småland och i Blekinge. Det 
betyder att det kan bli problem med vattentillgång-
en i grunt grävda brunnar. 

I stora magasin, från 
vilka många av landets 
kommuner tar sitt vat-
ten, är nivåerna mycket 
under de normala i hela 
Stockholmsområdet 
samt Uppland, delar av 
Östergötland, Gotland 
och i sydöstra Norrland 
mellan Sundsvall och 
Umeå. 

Energiborrningskoncernen Rototec, med 
verksamhet i Finland, Sverige och Norge, 

expanderar genom ett köp av finska Geo Drill AB, 
som har huvuddelen av sin verksamhet i Jakob-
stadsregionen. I Finland satsas det på geoenergi i 
allt f ler större byggprojekt – till exempel varuhus, 
skolor, sjukhus och hela bostadsområden.

Geo Drills personal blir en del av Rototecs orga-
nisation och fortsätter sin verksamhet. I och med 
köpet förfogar Rototec över 35 moderna borren-
heter. Koncernen omsatte under 2013 22 miljoner 
euro. 

Låga grundvatten-
nivåer i Norrland och 
Blekinge

Rototec expanderar 
med köp av finskt 
borrföretag

I KORTHET

PROFILEN
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Jubileum i
tusenårig gruva

Tillmakningsmetoden har 
gett släta och fint rundade 

ytor. Fortfarande får man 
sot på händerna om man tar 

i gruvväggarna.

Gustav Vasa kallade Sala Silvergruva för Svea Rikes skattkammare. 
Årsproduktionen under gruvans storhetstid 1530 till 1550 var 3 500 kilo rent silver. 
Nya rön visar att silver bröts i området redan på 1100-talat och järn ännu tidigare. 

TEXT OCH FOTO: KJELL DUBERG  

Gruvgångar och bergrum gav 
FABs jubileumsmöte en passande 

inramning. I gruvan fick mötesdeltagarna 
följa den gamla nedstigningsvägen som 
gruvarbetarna använde under 17- och 
1800-talet. Kvällens middag hölls i Vic-
toriasalen, ett magnifikt bergrum på 155 
meters djup.

Innan jubilarerna fördjupade sig i Sveri-
ges äldsta gruvhistoria hölls förmiddagens 
möten ovan jord. Medlemsförhandling-
arna leddes av Peter Hedenstedt, fören-
ingens ordförande sedan 2010. Därefter 
kallade Anders Olsson, Drillex, fram en 
panel av veteraner varav de flesta liksom 
han själv hade varit med sedan föreningen 
bildades 1984. 

Anders Odén, tidigare teknikchef vid 
Atlas Copco Craelius, förklarade att fören-
ingen grundades när det statliga ämbets-
verket STU efterfrågade ett insatsprogram 
som skulle främja prospekteringsborrning 
och skapa bättre kontakt mellan använ-
dare och tillverkare.

Några av de första medlemmarna var 
Ulf Domeij, Boliden, Mats Andersson och 
Jan Kallenbäck, Hagby Bruk, Risto Virk-
kunen och Lars-George Enkvist, LKAB, 
Roger Norman, SGAB Borr, Göran Lagne, 
Atlas Copco, samt Jan-Olof Eriksson och 
Olav Dock från TGB. Menachem Finkel 
från Gruvföreningen administrerade.

Ulf Domeij, DDMC, gladde försam-
lingen med foton, dagboksanteckningar 

och livfulla berättelser från föreningens 
studieresa till Ryssland 1988. 

Jan-Erik Daniels, tidigare Atlas Copco, 
och Leif Berglund, Hagby Bruk, påminde 
om föreningens många projekt. De var 
själva speciellt engagerade i framtagandet 
av Säkerhetsguiden för borrare som gavs 
ut 1989. Jan-Erik höll i ordförandeklubban 
i 17 år, 1991 till 2008. 

Mikael Berglund, Drillcon, ordförande 
2008-10, berättade minnen från en 
studieresa till Finland och reflekterade 
över hur säkerhetsarbetet har utvecklats 
under åren. Det ledde till en intressant 
diskussion kring teknikutveckling 
som fick pausa när Johan Barth och 
Johan Larsson från Geotec plötsligt dök 
upp med champagne och skålade för 
föreningens 30 år.

Besöksgruvan sedan 2006
Den huvudsakliga brytningen i Sala 
silvergruva upphörde 1908 och den sista 
gruvan stängdes 1962. 

Turistverksamhet startade ovanjord 
men snart blev det möjligt att ta sig till 
26-metersnivån och 1972 öppnades 
60-metersnivån. På väg ned mellan 26 
och 60 meter passeras baron Herme-
lins sal som med sin ypperliga akustik 
används som konsertlokal.

Sala kommun som sedan 2006 är 
majoritetsägare i Sala Silvergruva AB 
öppnade även 155-metersnivån för be-
sökare. En gruvsvit och två varma salar, 
Gästabudssalen och Victoriasalen, inred-
des där. Här finns också Christinasjön, 
populär bland dykare och ekosalen som 
har ett 22 sekunder långt eko. 

En decimeter om dagen
Från 26-metersnivån kan man kika ned i 
drottning Christinas enorma schakt. Då 
förstår man vilket otroligt arbete gruvar-
betarna lade ned när de ”sprängde” ge-
nom att elda på berget. Det 
kallas tillmakning och var 
den rådande metoden ända 

Glimtar från 
FAB:s 30-åriga 
historia förmed-
las av fr.v. Ulf 
Domeij, Mikael 
Berglund, Leif 
Berglund, Jan-
Erik Daniels, 
Anders Odén, 
Anders Olsson 
och Peter He-
denstedt. 

Länspumpar håller vattennivån 
stadigt vid 155 meter i Chris-
tinasjön. Vattnet stabiliserar 
hålrummen i djupen ned till 

botten på 257 meter. 

FAB 30 ÅR FAB 30 ÅR
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FAB 30 ÅR

fram till 1870. En eldning kunde ta upp 
till tre dagar och resulterade i att högst 
en decimeter berg hackades loss. 

Vindar dragna av gruvhästar skötte 
länge all uppfordran. Men inströmning-
en av vatten blev starkare ju djupare man 
bröt och hästarna fick ersättas av stora 
vattenhjul och avancerade stånggångar 
som drev pumpverk. Ett vattensystem 
med 27 sjöar och dammar byggdes på 
en yta som sträckte sig flera mil norr om 
Sala. 

Gruvan är nu vattenfylld upp till 155 
metersnivån. Det är en viktig säkerhets-
åtgärd eftersom vattnet ger stadga åt de 
kraftigt utbrutna bergrummen i djupet. 
Länspumpar håller nivån konstant. 

Jubileumsmiddagen hölls i Victoriasa-
len på 155 meters djup. Två hissar förde 
ned de högtidsklädda deltagarna till en 
bergasal, vackert upplyst av levande ljus. 
Festtalen avlöste varandra och Johan 
Barths sångarhyllning klingade vackert i 
bergrummets fantastiska akustik. 

Årets borrare
Under middagen utdelades det årliga pri-
set till Årets Borrare. Nomineringskom-
mitténs motivering löd: ”Björn Biller får 
priset för sitt passionerade maskinin-
tresse som har gett honom möjligheterna 
att optimera utnyttjandet av maskiner 
och material. Det har lett till produktion 
med hög effektivitet i kombination med 

minimalt slitage. Han är mycket upp-
skattad inom grundläggningsbranschen 
och har alltid tid för ett handslag, ett par 
ord och ett leende”. 

Björn Biller är borrarbetsledare på 
Veidekke Grundläggning och arbetar 
både med nyproduktion och med grund-
förstärkningar av gamla byggnader. 

Teknik och marknad
Andra konferensdagen inleddes av Da-
vid Börjesson, Altea. Han hade studerat 
EU-reglerna angående kraven på skydds-
bur runt rotation. En uttömmande arti-
kel finns på annan plats i tidningen.

– Spårbarhet, kalibrering och före-
byggande underhåll är viktiga faktorer 
när det gäller mätning, framhöll Ulf 
Elmgren, Environmental Mechanics 
AB. Han presenterade mätsystemet Envi 
Logger G1, ett komplett loggersystem för 
insamling av borrdata. 

Göran Bäck, Sandvik Nora AB, 
presenterade en intressant utveckling 
av Sandviks wirelinesystem och Peter 
Hedenstedt förklarade Atlas Copcos 
nya organisation och vilka aktörer Atlas 
Copco Exploration arbetar med. 

Veidekke Grundläggning represente-
rades av Elisabeth Renqvist, admi-

nistratör, pristagaren Björn Biller, 
arbetsledare borr, Thomas Thorefelt, 

arbetschef och Thomas Bergström, 
produktionschef.

– Spårbarhet, kalibrering och 
förebyggande underhåll är viktiga 
faktorer när det gäller mätning

Årets borrare, Björn Biller, 
Veidekke Grundläggning.

Tre av föreningens fyra ordförande 
sedan starten, Jan-Erik Daniels,1991 - 
2008, Mikael Berglund, 2008 - 10 och 
Peter Hedenstedt, 2010- fortf

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

Höjdens Brunnsborrning har sina 
huvudlokaler i Karlstad, just där 

en av Klarälvens armar når Vänern och 
det är ungefär så platt det kan bli. Men 
namnet har förstås en positiv klang, och 
framför allt historiska rötter.
 – Innan vi byggde här ute fanns vi på 
Kasernhöjden, där tidigare ett infante-
riregemente höll till, berättar Höjdens 
grundare och ägare Per Lindgren. 
 Men kasernerna blev till bostäder, 
skolor och gym och Höjdens verksam-
het växte, så 2007 flyttade man in i sitt 
rymliga nybygge.
 – Vi jobbar ju med tunga grejer både 
kvällar och helger, så då är det bra att 
kunna föra oväsen utan att störa någon.
Vi sitter i hörnrummet med utsikt mot 
älven och får snart sällskap av Nayani, 
en kraftig Rhodesian Ridgeback vars 
förfäder hjälpte till vid lejonjakter med 
att jaga och trötta ut bytet. Men Nayani 

Veteran möter  
nya utmaningar
Brunnsborrning är en marknad som förändras och som 
kräver en blick för möjligheterna. Vi träffar Per Lindgren 
som möter utmaningarna med realism och framtidstro.

är anpassad till ett betydligt lugnare liv 
med klappar, kakor och umgänge med 
kompisen Kurt, godmodig labrador.
 – Hon brukar alltid vara med när det 
är intervjudags, skrattar Per.

Tekniken fanns med från början
Per var från början ”bonnunge” från 
Edebäck, tio mil norr om Karlstad. 
Tekniskt intresse har han alltid haft, han 
mekade med motorer, bilar och traktorer 
och utbildade sig till plåt- och svetsme-
kaniker. 1986 jobbade han på en mäklar-
byrå som aspirant. Han märkte då att en 
del kunder visade intresse för jordvärme 
och ställde frågor om vad det innebar.
 – Det visste ju inte jag heller, så jag 
började ta reda på det. 
 Pers intresse väcktes, och han startade 
i slutet på 1980-talet med värmepumps-
försäljning i Karlstad och han var ganska 
ensam på den marknaden. 

 – 1990 träffade jag IVT i Tranås och 
fick ett återförsäljarskap i Värmland. Då 
drog det igång ordentligt, med mark-
värme och luftvärme till en början. 

Bättre borra djupt än att gräva grunt
Efter några år började Per få upp ögonen 
för brunnsborrning, och han insåg snart 
att det nog var tryggare att stoppa ner 
kollektorerna djupt i berget än att lägga 
dem plant under marken, med tanke 
på risk för avgrävning och andra yttre 
skador.  
 – Vi smög igång med borrning under 
slutet av 90-talet, och 2000 kände vi 
oss redo. Då startade vi ett renodlat 
borrningsföretag som fick heta Höjdens 
Brunnsborrning.
 Till beslutet bidrog förstås den när-
mast explosionsartade ökningen av in-
tresset för bergvärme som inleddes 1997 
– 98. Värmepumparna fanns ju också i 
företaget så Höjdens kunde leverera hela 
paketet med borrning, grävning och 
installation och det gör man än idag.
 – Då var vi ganska ensamma om det 
i Mellansverige och i Värmland var det 
bara vi som gjorde totallösningen.  

Feta år följdes av magra
Det blev några goda år och man kunde 
se små borrtorn från Höjdens på många 
villatomter runt om i Värmland. Men 
efter en tid började marknaden bli mät-
tad. Per Lindgren bedömer att bergvär-
memarknaden peakade 2007 och aldrig 
kommer tillbaka till sådana nivåer.
 – Det var en tuff tid som inte alls 
var rolig, minns Per. Jag skar ner på 

TEXT OCH FOTO: OLLE HERNEGREN

Niklas Fagrell (till vänster) jobbar med 
spol- och avloppsteknik, en ny och viktig 
nisch för Höjdens.

  

 – Men vi har varit förskonade från 
värre olyckor.

Hur ser det ut om tio år?
På den ena av de tre tomter som Höj-
dens köpte när man byggde sina lokaler 
finns nu en industribyggnad som man 
hyr ut. Höjdens har också fem hyresgäs-
ter i fastigheten på Kasernhöjden där 
verksamheten bedrevs tidigare. Att äga 
industrifastigheter ger ytterligare ett ben 
att stå på, och det är en verksamhet som 
Per gärna utvecklar i framtiden. 

Vad tror du ni gör om tio år?
– Vi gör förmodligen ungefär detsamma 
som idag, men i andra proportioner. 
Jag tror att vi då borrar mindre, för den 
marknaden minskar och idag är vi för 
många företag i den sektorn. Eftermark-
nadssidan kommer att innebära mycket 
jobb och så tror jag att vi har byggt 
någon mer industrifastighet.
– Sen får man se vad man ramlar på här 
i livet – det vet man aldrig!
Men närmast vet Per Lindgren att han 
ska köra upp sexmeters rörlängder till 
ett projekt i Sälen. Han känner att det är 
viktigt att han gör det och ingen annan.
– Jag vet att det betyder mycket att jag 
är synlig och aktiv ute, det är viktigt för 
både mina anställda och mig själv. 

verksamheten i omgångar så nu har vi 
en verksamhet som ligger på en betydligt 
lägre och tryggare nivå. Sista raden i 
resultaträkningen är inte sämre för det!

Anpassning till en ny verklighet
Hur möter man då en marknad i föränd-
ring?
 – Vi har satsat mot större projekt. Till 
exempel var vi med och borrade drygt 
200 hål på sammanlagt 48 000 meter 
när Karlstads Universitet lade om sin 
energiförsörjning. På Centralsjukhu-
set i Karlstad har vi gjort alla borrhål i 
anslutning till nybyggnationerna, så hela 
sjukhuset är uppvärmt av geoenergi. 
När marknaden sviker finns eftermark-
naden kvar – och den är viktig. Höjdens 
har installerat mellan 4000 och 5000 
värmepumpar och där finns mycket att 
göra, till exempel med underhåll och 
borrning av fördjupningshål. 
 Höjdenskoncernen har också breddat 
sig genom att etablera en verksamhet 
med maskinentreprenad på avlopps-
sidan. Här ser Per en marknad, bland 
annat tack vare nya EU-regler som 
påverkar många fastigheter som släpper 
ut sitt avlopp direkt i Klarälven.
 Ett annat ben att stå på är Höjdens 

spolbilar för fastighetsunderhåll. Här 
erbjuder man dygnet runt-jour.

Rätt maskiner sparar personal och 
pengar
– Vi har också spetsat till vår maskin-
park. Vi har satsat helt på Hardabs borr-
riggar med automatisk stånghantering 
och sexmeters matningslängd. Maskinen 
borrar fortare, sparar bränsle och skonar 
personalens ryggar och axlar.
 Per Lindgren är angelägen om att hans 
personal inte ska slita ut kroppen genom 
att bära tungt. Men han vet förstås att 
arbetsmiljön för en borrare ändå är tuff 
och det blir att stå ute i ur och skur, som-
mar som vinter.
 – Jag har försökt få tag på maskiner 
med hytt så att operatören får tak över 
huvudet, men det är en bit innan vi är 
där. Riggarna är stora, svåra att trans-
portera och det är ofta trångt. 
 – Generellt försöker vi hålla oss till 
fräscha och ergonomiska grejer, med 
kläder och skor som är ändamålsenliga 
och som den anställde får välja efter eget 
önskemål. 
 Per vill att personalen bär hjälm, men 
han tvingas konstatera att det ofta är 
dåligt med efterlevnaden. 

Höjdens Brunnsborrning har lokaler i en 
inspirerande del av Karlstad, med Klarälven 
och Vänern utanför knuten. Per Lindgren 
och hunden Nayani är ofta på språng runt 
om i Värmland.

Höjdens  
Brunnsborrning
Höjdens Brunnsborrning har 30 anställda: 
10 på borrsidan, 3 på spolning och 17 på 
värmepumparna.
I företaget finns behörigheter som: brunns-
borrare, rörmokare, kyltekniker, elektriker och 
grävmaskinister.
Certifikat finns för brunnsborrare och för 
avlopp.
Höjdens har tre IVT-centra; i Säffle, Karlstad 
och Torsby.

– Vi smög igång med borrning under 
slutet av 90-talet, och 2000 kände 
vi oss redo.
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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 
När tunnelbanan i Stockholm förlängs ut 
mot Nacka kan uppåt ett 25-tal fastighets 

tvingas flytta eller ta bort sin geoenergi, eftersom 
energibrunnarna går djupare än vad tunneln ska 
göra och de därmed kommer att korsa varandra, 
rapporterar mitti.se.

För de fastig-
hetsägare som 
tvingas flytta sin 
energibrunn eller 
byta till annat 
energislag kommer 
Stockholms lokal-
trafik att stå för alla 
kostnader.

Tunnelbana 
hotar geoenergi

I KORTHET

FOTO AV: JORGES- CREATIVE COMMONS 
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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!

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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BRUNNSFORUM

Anders Nelson har en 
mångårig och gedigen 
kunskap på området och 
arbetar idag som fristående 
konsult. Här väljer han bland 
frågor som de senaste måna-
derna 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 

Vägtrumma eller nya 
cementringar?

Jag håller till på Färingsö, norra 
delen av Ekerö utanför Stockholm. 

Jag har en grävd brunn som ger skapligt 
vatten på sommaren men på grund av 
sprucken ring så förorenas vatten på 
höst och vinter. Eftersom jag har blivit 
avrådd från att borra (eftersom man 
nästan garanterat får salt i borrhålet) 
så tänkte jag ta och renovera brunnen 
i höst.

Vad tycker ni: Ska jag byta ut ring-
arna mot nya i cement eller ska man 
lägga ner enbart en vägtrumma och 
skippa cementringarna?

Något annat som jag bör veta? Vilken 
typ av sand eller singel ska jag lägga i?

Ligger den spruckna ringen inte 
för djupt ner så tycker jag att du 

i första hand ska försöka byta den.
I samband med detta arbete så bör 

du slamsuga brunnen. Lägg därefter 
gärna ett lager singel i botten. Det 
ska vara 5 till15 mm rent material.

Väljer du en vägtrumma så slam-
sug först, montera därefter trumman 
och fyll sedan mellanrummet cirka 
en meter upp från botten med väg-
grus och resterande upp till marky-
tan med en rent stenmjöl 0-2 mm. 

Järn på grund av otäta foderrör?
Vi tar vatten ur ett gammalt 
borrhål. Vi har periodvis järnhal-

tigt vatten som vi tror kommer från 
en otäthet mellan foderrör och berg.
Mina frågor är:
Hur ska man undersöka borrhålet 
för att se längd och skick på foderrör, 
sprickfördelning i berg med mera?

Vi tror att foderröret är cirka åtta 
meter djupt. Skarvade man foder-
rören tidigare och kan det i så fall bli 
otätheter i skarvarna?
Var kan jag få tag på Aquatät? Kan jag 
montera den själv?

Starta pumpen och sänk ner vat-
tenytan under stålrörets under-

kant. Detta gör du genom att öppna 
på en del tappställen.

Tag sedan en stark ficklampa med 

en koncentrerad ljuskägla och lys ner 
i borrhålet. Är stålrören inte längre 
än cirka åtta meter så bör du kunna 
se underkanten på dessa. Ser du då 
att det läcker in vatten där så betyder 
det att borrhålet inte är avtätat på ett 
kvalificerat sätt.

Om du har stålrör som foderrör så 
är dessa normalt svetsade var tredje 
meter. Vid dålig svetsning kan det 
eventuellt läcka in vatten även här.

Det järnhaltiga vattnet kan even-
tuellt även komma in från in djupare 
liggande spricka.

För att kunna montera en Aquatät 
så måste du veta diametern i borrhålet 
på 2 mm när.

För att få ett lyckat resultat så 
kontakta den borrfirman som borrat 
brunnen. 

Vattnet i nya 
brunnen är 
rödbrunt

Vi har en nyborrad brunn sedan 
två veckor.

Vi har mycket rödberg och vattnet är 
rödbrunt till färgen. Efter lång genom-
spolning övergår det till ljusrött-rosa. 
Men när brunnen fyllts upp blir vatt-
net rödbrunt igen. Rådet från brunns-
borraren är att spola och åter spola 
– då kommer det att försvinna. Jag 
är tveksam till att vi kommer få bort 
partiklarna, som jag tror är sand. Kan 
hydroforens beläggningar ge sådana 
här problem?

Nej, hydroforen ger inte ifrån sig 
de symtom du pratar om.

Däremot så tror jag liksom borraren 
att det är rester från borrningen så 
kallade kax som finns kvar på borr-
hålsväggen som måste spolas och pum-
pas bort.

I vissa geologiska formationer kan 
detta ta ganska lång tid, uppåt en till 
två månader.

Det kan även hända att det finns 
sådant material i de bergsprickor som 
försörjer borrhålet med vatten och då 
skall dessa spolas rena.

Försök att renspumpa brunnen utan 
att ta vattnet via din hydrofor, pumpa 
istället det direkt till avlopp, så sätter 
du inte igen några ledningar. 

BORRUTBILDNINGEN

Vi vill bli   
brunnsborrare!

Den nya utbildningsomgången 
drog igång den 4 november och 

då hade merparten av eleverna redan 
gjort en kortare förpraktik på borrfö-
retag.

Eleverna genomgår nu en gedigen 
teoretisk och praktisk utbildning på 
skolan fram till den 24 april, då det är 
tentamen. Därefter väntar elva veckors 
praktik – men innan dess är det alltså 
mycket som ska hinnas med:

De blivande brunnsborrarna läser 
geologi, brunnsteknik, borrteknik, 
styrd borrning och prospekteringsborr-

ning, geoenergi, geoteknik, vattenre-
ning, studerar lagstiftning kring avtal 
och entreprenad, geoenergisystem och 
entreprenadbesiktning samt miljöborr-
ning. På den praktiska sidan utbildar 
de sig i heta arbeten, säkerhet på väg, 
certifierar sig för svetsning i plaströr 
samt får möjlighet att ta C- och CE-
behörighet på körkortet. Dessutom blir 
det ett antal studiebesök, bland annat 
hos Atlas Copco i Fagersta.

Övning ger färdighet
Man övar förstås brunnsborrning i fält 

De nya eleverna på Geotecs brunnsborrarutbildning: Frv Carl-Johan 
Andersson, Vartan Murad, Andreas Åström, Bengt Evertsson, Niclas 

Björnram, Per Wändel, Anders Olofsson, Alexander Eriksson, Max 
Tillman, Fredrik Sandin, Magnus Fäldt och Anders Roesel.

Här är årets kull på Brunnsborrarutbildningen – och därmed med 
största sannolikhet blivande kollegor i borrbranschen.
Årets elever är 13 till antalet och kommer så gott som hela Sverige till 
Hvilans Folkhögskola i Åkarp utanför Malmö för att lära sig jobbet.

TEXT: JÖRGEN OLSSON 

FOTO: JOHAN LARSSON

också, med Geotecs egen rigg. Fältöv-
ningarna ägnas tre veckor.

Redan under januari kommer elev-
erna att börja söka sina praktikplatser. 
Flertalet brukar hamna hos Geotecan-
slutna företag men även Avantimedlem-
mar och andra företag ställer upp med 
platser.

– Som borrföretag får man väldigt 
gärna höra av sig redan nu om man har 
en praktikplats eller behov av att rekry-
tera. Det är redan ett företag som har 
anmält intresse, säger Johan Larsson på 
Geotecs kansli. 
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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
GÖTEBORG
031-711 96 30

9

19

23

55

56

64

65

68

78

76

77

89

10

13
14

15

16

17

18

19

20
21

27

24

25

26

28

29

30

31

32

33

3536

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

49

50

51

52
53

54

56

57

58

59
60

61

62

63

64

65

66

67

69
70

71

72

73

1
2

35

4

6

7

8

9
10

11

12

41BORRSVÄNGEN # 4/2014 

Utländska  
medlemsföretag:

DANMARK:
GEO 
LYNGBY, DANMARK 
tel .  +45-45-88 44 44

PER AARSLEFF A/S 
HVIDOVRE, DANMARK 
tel. +45-36-79 35 11
 
FINLAND:
TOM ALLEN OY 
PORVOO, FINLAND 
www.tomallen.fi

ROTOTEC 0Y 
TAMPE, FINLAND 
tel. +358-10-422 33 00
 
SKÄRGÅRDENS  
BRUNNSBORRNING AB
KIRJALA, FINLAND 
www.kaivonporaus.com
 
ISLAND:
ALVARR HF 
REYKJAVIK, ISLAND 
tel. +354-561-2460
 
LETTLAND:
SIA LEONIDA LOBANOVA 
RIGA, LETTLAND 
tel. +371-7 14 86 03
 
LITAUEN:
KAUNO HIDROGEOLOGIJA 
KAUNAS REG.,LITAUEN 
tel. +370-37 39 33 53
 
NORGE:
BRØNN OG  
SPESIALBORING A/S 
TERTNES, NORGE 
tel. +47-551-853 18
 
HALLINGDAL BERGBORING A/S 
ÅL, NORGE 
tel. +47-320-859 00
 
NORDENFJELDSKE BRØNN-  
OG SPESIALBORINGER A/S 
ÅSNES FINNSKOG, NORGE 
www.nb-boring.com
 
VINJE BRØNNBORING 
VINJE, NORGE 
tel. +47-350 721 71, - 350 722 05

Adressändringen gör du enklast genom  
att sända ett kort e-postmeddelande  
till redaktion@geotec.se 
Ange gärna det tre- alt. fyrsiffriga nummer 
som finns i adressfältet högst upp på sista 
sidan.

Du kan även beställa prenumeration   
till dina samarbetspartners.

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. 

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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Gott nytt år!
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Vi stödjer 
Svenskt Geoenergicentrum

Läs mer om Intressentskap och Stödjande Företag: 
www.geoenergicentrum.se

Gå Svenskt Geoenergicentrums kurser 2015:
• Geoenergi Grundkurs

• Geoenergi för Beställare
• Geoenergikurs Design 1

• Geoenergikurs Avancerad Design
• Tvådagarskurs Termisk Responstest (TRT)

VVi ger även företagsanpassade kurser!

Aktuella datum och priser på www.geoenergicentrum.se


