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LEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

STÅ UPP FÖR 
GEOENERGIN!

Fjärrvärmen har i sin argumentation dessutom 
skrikit högt om ”teknikneutralitet”. Det vill 
säga att alla energislag måste behandlas lika i 
regelverket. För mig handlar gnället mer om 
marknadsandelar. Man vill helt enkelt flytta de 
ekonomiska fördelarna som en fastighetsägare 
har med geoenergi till sitt egna nät för att kunna 
sälja gratisenergin. Med god förtjänst.

Jag tycker att vi skall fortsätta stå upp för förträff-
ligheten i de system som vår bransch företräder. 
Anläggningarna ni borrentreprenörer är med och 
gör, bidrar med god ekonomi och bra miljöval. 
Och med säkra och kvalitativa anläggningar är 
ert bidrag en viktig del i en hållbar samhällsut-
veckling. Fortsätt med det!

Det här numret av Borrsvängen har tema vat-
ten. Det viktigaste livsmedlet vi har. Även här 
har ni en nyckelroll. Betydelsen av era arbeten 
belyses också inte minst i intervjun med SGU:s 
nya generaldirektör. Så sträck på er!

NordDrill står för dörren. Den första mässan i 
sitt slag som samlar den nordiska borrarkåren 
och spänner över flera borrningsdicipliner. Det 
skall bli väldigt intressant att få delta. Se till att 
komma dit. Det är bara vi tillsammans – hela 
branschen – som gör mässan!

Ses i Jönköping 6–7 maj!

Geotec driver Svenskt Geoenergicentrum 
och där har vi förmånen att få sitta med i en 
grupp sammankallad av Boverket. Det hand-
lar om de nya byggreglerna som Boverket har 
fått i uppgift att se över.

I gruppen sitter företrädare från industrin 
med; NCC, Veidekke, Myresjöhus, men 
också intresseorganisationer som Svenskt 
Geoenergicentrum, Solenergiföreningen 
och Svensk Fjärrvärme.

Diskussionerna som initierats av Boverket har varit lä-
rorika och var varierande. Flera aspekter av regelverket 
har berörts, men den som visat på den största skiljaktig-
heten har nog frågan om huruvida regelverket skall utgå 
från köpt eller använd energi.

I dagsläget utgår man från köpt energi, det vill säga 
det som står på fakturan från energileverantören. Det 
är i grund och botten ganska enkelt. Den gratisen-
ergi som geoenergin genererar räknas inte. Däremot 
straffas eluppvärmda byggnader – dit fastigheter med 
värmepump tillhör – med att kravet är färre antal 
kWh per kvadratmeter än till exempel fjärrvärme. 
Anledningen är att man från politiskt håll tycker att 
man skall vara restriktiv med den el vi har i våra nät. 
I tillägg till det används en primärenergifaktor som 
tar sitt avstamp i marginalelsresonemanget.

Alternativet är att utgå från använd energi. Och det 
kan givetvis finnas en poäng med det. Men hur man 
skall få till mätning på allt det som faktiskt bidrar till 
uppvärmningen – eller nedkylningen – övergår mitt 
förstånd. Förutom själva energianläggningen, tillkom-
mer ju även solinstrålning genom fönster, värme från 
personer, apparatvärme med mera. Att det är det här 
alternativet som fjärrvärmerörelsen förespråkar är ju 
inte svårt att förstå. Deras största hot alla katego-
rier är ju just geoenergin och min tolkning är 
att man gör allt för att försvåra en fortsatt 
expansion av geoenergin.

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
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MEF står för Maskinentreprenö-
rernas Förbund och Einar Østhas-

sel är sektionschef för delen ”Brønn- og 
spesialboring”. Det är här den norska 
borrbranschen kommer att samlas, efter 
att sedan 1996 ha levt som två förening-
ar, sedan en schism uppstått i branschen.

– Det har varit en lång process men nu 
är vi framme. En nyckelperson i proces-
sen har Björn Halvorsen från Norsk 
Brunnsborerförening varit. Han är 
kanske den som har haft störst betydelse 
för den norska borrbranschen i modern 
tid, säger Einar Østhassel.

Halvorsen har varit med länge – redan 
1988 tog han tillsammans med bland andra 
Anders Nelson initiativ till bildandet av den 
nordiska brunnsborrarföreningen – NBF.

Som bekant ställer sig NBF också 
bakom initiativet för arrangemanget 
NordDrill på Elmia i Jönköping i maj. 

AKTUELLT

Y35 är beteckningen på 
Atlas Copcos nya kompres-

sor. En viktig och av många efter-
längtad nyhet är motorn, som från 
och med nu kommer från Scania.

– Scania gör driftsäkra motorer och har ett 
mycket väl utbyggt servicenät, säger Fredrik 
Åhlund, affärschef för portabel energi inom 
Atlas Copco Construction.

Motorn uppfyller miljökraven enligt steg IV 
vad gäller avgasutsläpp.

– Jag kan inte säga någon exakt procent, 
men den är betydligt snålare än föregångaren. 
Dessutom producerar den lite snabbare – 
trycket är detsamma men flödet högre, vilket 
betyder förbättrad produktivitet, säger Fredrik 
Åhlund.

En annan stor skillnad är att maskinen är 
fyra decimeter kortare, vilket ska underlätta 
lastning av både kompressor och rigg på 
samma lastbilsflak.

– Utöver detta finns en rad små föränd-
ringar och förbättringar. Vi har ju fått 
mycket input från entreprenörerna genom 
åren och har gjort vårt bästa för att imple-
mentera förslagen. Överlag är det lättare 
att komma åt olika delar av kompressorn, 
displayen är tydligare och det går att köra 
fjärrkontrollen i automatläge.  

– Alla borrare är välkomna, organiserade 
såväl som oorganiserade, säger Geotecs 
vd Johan Barth, som tagit initiativet till 
Borrartinget tillsammans med Avanti och 
Nordiska Brønnborereföreningers Førbund, 
NBF med dess ordförande Einar Østhassel.

PÅ NORDDRILL 
SAMLAS HELA BRANSCHEN:

TEXT: JÖRGEN OLSSON  

TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: JOHAN BARTH  

NY MOTOR I ATLAS Y35-KOMPRESSOR

Tillsammans för en starkare 
borrbransch i Norge. De tidigare två 

föreningarna är numera en. 
Fr v: Jon Harald Skattebo, Valdres Brønn-
boring; Vetle Sjørholt, Sør-Norsk Boring; 

Einar Øshassel, MEF; Kjell Nyen, Norden-
fjeldske Brønn- og spesialboring; Kim 

Bråtørmyr, Kragerø Brønnboring; Johan 
Barth, Geotec; Bjørn Halvorsen, Norsk 

Brønnborerforening; Robert Fjerdingby, 
Universal Brønnboring; och Helge Sæ-

terstøl, Vestnorsk Brønnboring.

Premiär för Nordiskt Borrarting
– Mässan på Elmia är ett utmärkt tillfälle 
att få borrare från Sverige, Norge, Dan-
mark och Finland att känna den bransch-
gemenskap som finns och förhoppnings-
vis också stärka den, säger Johan Barth.

Tanken är dels att de respektive orga-
nisationerna – svenska Geotec, Avanti 
och FAB, danska Foreningen af Danske 
Brøndborere, finska Poratek och norska 
MEF Brønn- og spesialboring – ska 
presentera sig för tinget, dels att en rad 
gemensamma frågor ska komma upp:

– Vi har viss gemensam problematik där vi 
kan ha fördelar av att gå fram gemensamt, 
till exempel frågan om skyddsbur kring 
rotationen. Vi har också gemensamma 

möjligheter, särskilt kring utvecklingen 
inom geoenergiområdet där jag är säker på 
att vi har mycket att lära av varandra över 
gränserna, säger Johan Barth.

Andra gemensamma frågor kan gälla 
certifiering, likheter och skillnader i 
myndighetskrav rörande borrning samt 
grundvattenskydd.

– Alla är välkomna till tinget och alla är 
dessutom välkomna att lämna förslag på 
frågor man tycker att vi borde ta upp i 
ett sådant här forum, säger Johan Barth.

Det första Nordiskt Borrarting hålls klock-
an 17.00 den 6 maj. Därefter blir det mingel, 
följt av en gemensam borrarmiddag.  

Två norska föreningar
har blivit en

– Nu går Björn snart i pension och det 
är viktigt för oss norska borrare att ta 
vara på våra veteraner. Vi står inför ett 
stort generationsskifte och kunskapsö-
verföringen till de yngre entreprenö-
rerna är närmast en överlevnadsfråga för 
oss, menar Einar Østhassel.

Rekrytering står högt på agendan i 
Norge och nu ska de 38 medlemsföre-
tagen i MEF Brønn- og spesialboring, 
som tillsammans representerar cirka 95 
procent av branschen, satsa på kommu-

nikation med unga som står i begrepp att 
välja utbildning och yrkesbana.

– Vi ska möta dem på deras egna are-
nor med information och hoppas kunna 
locka dem att utbilda sig till borrare, 
säger Einar Østhassel, som beskriver den 
norska marknadssituationen som ljus – 
men med vissa förbehåll:

– Vi har väldigt stor maskinkapacitet 
och vi lever under stark prispress, framför 
allt från utländska företag. Därför vill vi 
satsa på en kvalitetshöjning för att få in 
fler konkurrensfaktorer än bara priset.  

De två norska brunnsborrarföreningarna har gått samman. De enas för att med större kraft kunna 
ta sig an framtidens utmaningar: Rekrytering, kvalitet, utbildning och marknadsföring. – Det här 
är ett viktigt steg för att stärka vår branschidentitet, säger Einar Østhassel på norska MEF.

TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: JØRN SØDERHOLM  

Arbetet med att certifiera sig 
enligt ISO och OHSAS rullar 

vidare bland Geotecs medlemmar. Här 
är de företag som senast blivit revide-
rade av SP och fått sina certifikat:
Värmdöpumpen, BPS Brunnsborr-
ning AB, Jannes brunnsborrning AB, 
Vatten- och borrteknik i Småland AB, 
Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg AB, 
TS Brunnsborrning AB, Geoborr, Geo-
energi AB, Borrkronan AB, PEEKAB, 
Vadstena Villavärme och RYAB. 

Fler medlemmar certifierade
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DrillAir Y35TM är det kompletta namnet på 
den nya kompressorn.

Vid halvårsskiftet sker en föränd-
ring i regelverken kring hantering 

av härdplaster och så kallade sensibili-
serande ämnen, till exempel epoxy. 

Regelverket kring härdplaster, AFS 
2005:18, som bland annat säger att alla 
som använder mer än 500 gram fogskum 
per år ska genomgå regelbundna läkar-
kontroller, slås samman med regelverket 
AFS 2011:19 och kommer därmed att 
omfatta många fler ämnen.

Det nya sammanslagna regelverket 
heter 2014:43.

– Min bedömning är att det kommer 
att innebära att fler anställda i borrföre-

Nytt regelverk kräver läkarkontroller
tag måste göra regelbundna kontroller 
hos företagshälsovården, säger David 
Börjesson, juridisk expert på Altea.

Hälsokontrollen omfattar bland an-
nat blodprov och spirometri, alltså en 
text av lungkapaciteten, eftersom de 
sensibiliserande ämnena kan orsaka 
allergier och astma.

Det är arbetsgivarens ansvar att de an-
ställda genomgår hälsokontroller och ar-
betsgivaren ska kunna visa upp ett giltigt 
tjänstbarhetsintyg för varje anställd som 
omfattas av regelverket. Saknas tjänstbar-
hetsintyg kan det medföra böter på 10 000 
till 15 000 kronor per saknat intyg.  

Den 6 maj hålls det för-
sta Nordiska Borrartinget 

på Elmia i Jönköping i sam-
band med NordDrill-mässan. 
Det blir ett stormöte för den 
samlade nordiska borrbran-
schen och startpunkten för en 
vidareutveckling av samarbe-
tet kring gemensamma utma-
ningar och möjligheter.
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 ATLAS COPCO
WELLTECH
Vi vet hur viktigt det är med en leverantör 
som kan sina saker. Vi är ett kompetenscenter 
som tillhandahåller ett komplett sortiment 
för DTH-borrning. Vi arbetar alltid för att 
hitta rätt lösningar som passar just dina 
förutsättningar. 



2015
AKTUELLT

 MÅNGA NYHETER PÅ

NORDDRILL
Vilka kommer till 
NordDrill – och 

vilka nyheter har de med 
sig? Borrsvängen har kollat 
läget med några av Geotecs 
avtalsleverantörer som 
hittills är klara för årets 
stora nordiska borrarevent 
på Elmia i Jönköping.

Lundens Plastteknik:
– Vi ska vara med och ha en egen monter, 
säger Kent Lindroth. Vårt huvudbudskap 
blir att visa hur viktigt det är att göra 
rent skarvarna på kollektorslangen innan 
man svetsar. Många använder nog kniv, 
ett sandpapper eller bara en trasa och 
det duger inte. Vi kommer att visa ett 
verktyg, särskilt framtaget för att klara de 
tunna kollektorslangarna.

– Dessutom ska vi visa seriesvetsning, 
alltså där man svetsar båda vinklarna på 
borrtoppen samtidigt.

6-7 maj

Pump- och Brunnsteknik:
– Vi kommer för att visa våra samlings-
skåp. De är inte nya för i år, men represen-
terar ändå lite av ett nytänkande eftersom 
många upplever att samlingsbrunnarna 
blir svåra att jobba i med tiden. Dess-
utom har de ännu inte spridit sig utanför 
Sverige, så vi ser mycket fram emot att få 
visa dem för danskar, finnar och norrmän, 
säger Tomas Larsson.

Robota:
– Vi kommer att visa framtidens 
tryckströmbrytare, som är digital och 
lättinstallerad. Dessutom har vi nya 
armatursatser för brunnsinstallationer, 
säger Kent Wernersson.

  

www.muovitech.com

ERBJUDER DU NY ELLER 
GAMMAL TEKNIK I  BORRHÅLET?

TurboCollector® är ett patenterat rör med räfflade spår på insidan. 
Spåren skapar ett mer turbulent flöde och utvinner effektivare 

energi, än ett standardrör med slät insida.

www.muovitech.com
TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: ELMIA AB  
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20156-7 maj

AKTUELLT

DeBe Pumpar:
– Vi ska visa en ny tretumspump, en 
så kallad ”plug and play” med väldigt 
enkel installation – enfas stickkontakt, 
säger vd Mikael Lund.

DeBe har också breddat sortimentet 
på borrsidan, vilket kommer att visas 
på NordDrill:

– Vi har till exempel nya borrstänger 
för 35 bar i en ny stålkvalitet med högre 
slittålighet.

Sandvik Mining & Construction:
– Vi är glada över att vara tillbaka på 
marknaden för hammare och kronor igen 
efter nästan 20 år, säger Stefan Rahlenbeck.

Sandvik kommer bland annat att ha 
med sig en nydesignad borrkrona till 
NordDrill:

– Den nya kronan är designad främst 
för djupa hål. Designen kallas för ”twin 
gauge”, vilket innebär att den har en dub-
bel yttre slitrad, som ska göra att ytterdia-
metern håller längre. Det är särskilt vik-
tigt när man borrar djupare än 200 meter, 
säger produktchef Richard Nikander.

Även Sandviks DTH-hammare och 
rördrivningssystem kommer att visas 
på mässan.

Dahl:
– Vi kommer att fokusera på våra nya 
kollektorer och vår nya köldbärarsprit, 
säger Andreas Södermark.

De nya Altech-kollektorerna är 
handlindade, vilket ska ge bättre upp-
rullning och smidigare logistik.

– Den nya köldbärarspriten är vi 
väldigt glada för; i stället för cellulosa är 
den gjord på vete från de östgötska slätt-
terna och är koldioxidkompenserad, så 
det är ett riktigt lyft ur miljöperspektiv.

Gruse:
– Vi kommer att presentera ett koncept 
för återfyllnad av brunnar, framtaget 
för typiskt svenska förhållanden ihop 
med två av våra tyska leverantörer; 
Fischer som tillverkar återfyllnadsma-
terialet och Obermann som tillverkar 
cementpumpar och mixerstationer, 
säger Helena Nygren.

 – Vi visar också en vidareutveck-
ling av borriggen Hütte HBR605, som 
nu bland annat har slaglängd för sex 
meters foderrör, rörhanteringssystem, 
är helt radiostyrd och kan borra rördi-
mensioner upp till 323 mm. 

 Utöver det har Gruse en ny version av 
kompressorn Doosan 25/330. Den har ny 
motor som möter de senaste miljökraven, 
levereras på bromsat släp och har ny display.

Atlas Copco Construction/Atlas 
Copco Welltech:
– Borrarna i de skandinaviska länderna 
är en mycket viktig kundgrupp för oss, 
så vi kommer att ha en stor närvaro på 
NordDrill och ser fram emot att möta 
kunder även från Danmark, Norge och 
Finland, säger Fredrik Åhlund.

Man kommer att ha montrar både ut-
omhus och inomhus. Ute visar man bland 
annat kompressornyheten Y35 tillsam-
mans med motorleverantören Scania. 
Atlas Copco Welltech visar borriggar.

– Inomhus kommer hela sortimentet 
av utrustning att finnas, bland annat 
hammare och borrstål.

Mincon:
– Vi har med oss en alldeles ny borrigg, 
ett nytt revolutionerande borrör och vårt 
HDD-system för horisontell borrning, 
säger Tommy Ottemo.

Den nya riggen är en QMatec 407 
Compact, väsentligt mindre och lättare 
än QMatecs övriga modeller och enligt 
Tommy Ottemo efterfrågat av många 
borrare:

– Den är bara 1.70 bred vilket betyder 
att man kommer in på de flesta ställen. 
Vikten är endast sju ton.

Mincon ska även visa ett nytt bor-
rör, som bara kräver 2,4 liter luft mot 
normala 10,5 liter.

– Det ökar produktionshastigheten 
och minskar bränsleförbrukningen och 
därmedf utsläppen, vilket även ger en 
stor förbättring för närmiljön.

Radonett:
– Vi kommer naturligtvis att ha med oss 
våra radonavskiljare. De firar 20-årsju-
bileum i år, så lite speciellt är det. Det 
är ju en nischprodukt, men vi har ändå 
levererat närmare 6 000 aggregat genom 
åren, säger Martin Geber.

En nyhet från Radonett, som också 
kommer att visas på NordDrill, är ett 
återströmningsskydd.

– De hindrar att förorenat vatten sugs 
tillbaka in i färskvattensystemet. De 
används på pumpstationer och renings-
verk, men också hos en del verksamhe-
ter, främst lantbruk och slakterier.

Muovitech:
– Vi kommer med nyheter och uppdate-
rade produkter. I dagsläget gör vi fortfa-
rande tester på något som vi hoppas ska 
bli en stor nyhet, säger Marco Konontsuk.

Värmdöpumpen:
– Några riktigt revolutionerande nyheter 
har vi inte, men vi ser fram emot att visa 
vår utrustning för borrning och energi-
installationer inte minst för de norska 
och finska borrarna – deras marknader 
ökar nu, säger Anders Bjurling.

– Bland de nyare sakerna finns ett 
expanderlock som vi har tagit fram, med 
tre bultar i stället för fyra för att det ska 
bli lättare att skruva åt och dessutom 
med varningstext. Dessutom har vi en 
säkerhetsväska med brandsläckare och 
första förband.  

Ansiktslyft för Geotec-riggen
Riggen köptes in av Geotec, med ekono-
miskt bidrag från FAB, under hösten 2013 
och såg då tämligen skamfilad ut. Men den 
valdes inte för sitt utseende utan för sin 
mångsidighet – med B80 kan man utföra 
alla sorters borrmoment – rull-, vatten-, 
hammar-, odex-, auger- och kärnborrning.
Riggen används i Geotecs brunnsborrar-

Efter:

Före:

Geotecs egen borrigg har genomgått en rejäl ansiktslyftning. Den har blästrats, rost-
skyddsbehandlats och slutligen sprutmålats och nu är den 29-åriga B80:n så här tjusig.

utbildning och öppnar även andra möjlig-
heter. Dels kan den användas i samarbete 
med leverantörer som vill testa nyheter, 
dels kan kommunala beslutsfattare 
och tjänstemän, som sällan eller aldrig 
kommer i kontakt med praktisk borr-
ning, erbjudas möjlighet att studera hur 
brunnsborrning går till i praktiken. 

TEXT: JÖRGEN OLSSON  

 FOTO: JOHAN LARSSON  

 

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 vattenrenings-produkter 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 anläggning både ur driftskostnads- och 
funktions hänseende. 
 H2O Filterteknik AB, Färgvägen 1, 443 61 STENKULLEN. Telefon: 0302-25590, Web: www.h2ofilterteknik.se 
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Värmdöpumpen AB
Tel: 08-97 80 37, info@varmdopumpen.se

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

www.elmia.se/norddrill

– NU FÅR BORRBRANSCHEN 
EN EGEN MÄSSA!
NordDrill presenterar teknikutveckling och applikationer inom nordisk borrningsindustri och vänder sig till alla 
som är intresserade av den stora bredd av produkter som utvecklats för vertikal, horisontell och styrd borrning 
genom jord och berg. 

Förutom borriggar och kompressorer får du som besökare möta tillverkare och leverantörer av kringutrustning, 
som exempelvis: borrkronor, borrhammare, foderrör, filterutrustning, kollektorer, pumpar och vattenrening.

Välkommen!

Elmia NordDrill arrangeras i samarbete med de nordiska branschorganisationerna: 
Föreningen för Danske Brøndborere, MEF, Poratek, Avanti, Geotec och FAB.

6—7 maj 2015
Elmia, Jönköping

NYHET!

LÄR DIG MER OM GEOENERGI!
www.geoenergicentrum.se

Geoenergi Grundkurs
Plats: Stockholm
Lär dig grunderna om geoenergi
och dess tillämpningar.

Geoenergi för Beställare
Plats: Stockholm
En kurs om geoeneEn kurs om geoenergi inriktad på 
beställarens frågeställningar

Geoenergi Fördjupningskurs Design
Plats: Stockholm
En fördjupningskurs där du själv får prova
att dimensionera olika geoenergisystem
med programmet EED.

Geoenergi Fördjupningskurs - 
Avancerad Design 
Plats: Stockholm
För dig som redan provat EED är detta 
en kurs där du får lära dig om mer 
komplexa geoenergisystem och andra
dimensioneringspdimensioneringsprogram.

Termisk Responstest 2 dagar
Plats: Stockholm
En tvådagarskurs där du lär dig hur en 
TRT-utrustning fungerar, hur en mätning
går till och hur den analyseras.

Vi anordnar även företagsanpassade Vi anordnar även företagsanpassade 
kurser.

Aktuella datum och priser på www.geoenergicentrum.se

Svenskt Geoenergicentrum - KURSUTBUD 2015:



I FOKUS: VÅRT GRUNDVATTEN

Grundvatten ur ett 
helikopterperspektiv
En ny metod för att finna vatten i områden med grundvattenbrist 
har sett dagens ljus. Danska SkyTem tar helikopter och avancerad 
mätutrustning till hjälp.

Trots en god tillgång på 
grundvatten i Sverige finns det 
problemområden. Ett sådant är 

Gotland. Här råder stor vattenbrist under 
framförallt sommaren. För att finna mer 
vatten har SGU, Sveriges Geologiska Un-
dersökning, låtit utföra mätningar med 
en för Sverige ny metod: helikopterburen 
sondering. Bakom metoden ligger det 
danska företaget SkyTem. 

Danmark kom till en punkt där man 
var tvungna att komma tillrätta med 
sina grundvattenproblem. Lösningen 
blev en metod, signerad SkyTem, som 
med viss modifiering även kan användas 
för kartläggning i berg och jord. 

– SkyTem gör mätningar med helikop-
ter och ett avancerat mätinstrument i 
form av en mätram och Århus Universi-
tet har tagit fram mjukvaruprogrammet 
som bearbetar all data, berättar Peter 
Dahlqvist på SGU.

Gotland under lupp
Första gången metoden testades i Sverige 
var redan 2012 i form av ett pilotprojekt 
på den skånska slätten. Sedan dess har 
SGU planerat att använda metoden i ett 
skarpare läge och under vintern 2013 
blev planerna verklighet på Gotland, 
som har stora problem med sitt grund-
vatten ur olika aspekter. 

På sommaren, när grundvattenbild-
ningen är låg, hyser ön upp mot tio 
gånger mer folk än normalt. 

– De grundvattenmagasin vi kände 
till är för små för att klara vattenförsörj-
ningen när befolkningen ökar, berättar 

Peter Dahlqvist. 
Och med det ena problemet följer 

det andra:
– När man pumpar grundvatten på 

gränsen för vad som är möjligt hinner inte 
den naturliga reningsprocessen med. Vatt-
net kan bli missfärgat och både salthalter 
och bakterieflora kan påverkas när vattnet 
för med sig nitrat och bakterier. 

– Vi måste hitta nya grundvattenma-
gasin som medger stora, långvariga uttag 
under främst sommaren, utan att det ger 
någon påverkan på vattnet.

Elektromagnetiska vågor
Peter Dahlqvist beskriver metoden:

– Helikoptern flyger på låg höjd med 
en mätram hängande under sig. I ramen 
löper en kabel som skickar ut en kraftig 
ström. Strömmen slås av och på och ska-
par på så sätt magnetfält som sprider sig 
ner i marken. Det blir ett slags ”geofysisk 
borrning”.

– Olika geologiska material gör att 
magnetfältet rör sig olika fort och baktill 
på ramen finns en antenn som tar emot 
responsen från magnetfältets spridning 
genom att registrera hur pulsen förändras.

SkyTem har mätramar i olika storlekar 
för olika uppdrag – det kan röra sig om 
flera hundra kvadratmeter stora instru-
ment. De medger noggranna mätningar 
på upp mot 500 meters djup. Efter den 
geologiska kartläggningen görs en avan-
cerad databearbetning.

 – Då kan vi exempelvis skapa en 
tredimensionell, geofysisk modell som 
hjälper oss att tolka hur grundvattnet 

TEXT: MIA ISING  FOTO: SKYTEM

Fakta/SkyTEM
• Huvudkontor i Århus, Danmark.
• Verksamhet i Europa, Nordamerika, 

Afrika, Australien och Asien. 

• Läs mer på www.skytem.com

breder ut sig i ett undersökt område.
– Det är inte så att sonderingen pekar 

ut att ”här är en vattentäkt”, men med 
vårt geologiska kunnande kan vi komma 
fram till att ”här finns det troligen goda 
förutsättningar för det”. 

Gott resultat
Syftet med att låta SkyTem flyga över 
Gotland var både att samla in data för 
att kartlägga grundvattentillgången, 
få kunskap om hur känsliga fyra olika 
områden på ön är för föroreningar samt 
en bild av var och på vilket djup det 
finns salt grundvatten. SkyTem gjorde ett 
omfattande och effektivt arbete: 80 000 
geofysiska sonderingar på en yta av 540 
kvadratkilometer, vilket motsvarar en 
femtedel av Gotland. 

– Vi lät flyga 2 700 linjekilometer på 
tio dagar. Med vanlig markmätning 
hinner man kanske en eller två kilome-
ter om dagen. Utan helikopter skulle 
det kanske krävas ett par tusen dagars 
mätningar på ön.

En rapport ligger nu på SGU:s bord, 
klar att presentera för myndigheterna på 
Gotland. Exakt vad rapporten säger vill 
Peter Dahlqvist inte förekomma, men han 
är nöjd med både metod och resultat.

– Vi fick in en stor mängd data, som 
kommer länsstyrelsen och Region 
Gotland till nytta. Nu ska vi visa vad vi 
kommit fram till och hur vi gjort det.

Flygningarna är kostsamma, medger 
Peter Dahlqvist, men han är övertygad 
om att metoden betalar sig i längden; 
den överblick man får med helikopter är 
överlägsen andra metoder.

– Det fina med den här metoden är att 
vi får fram en så stor mängd data, som vi 
kan kombinera och vrida och vända på. 
Vi kan nu peka ut några områden som 
ser intressanta ut ur ett dricksvattenper-
spektiv, där myndigheterna har chans att 
finna tillräckligt med vatten.

– Kan vi använda metoden på fler stäl-
len i Sverige kan vi vida överstiga var vi 
är idag när det gäller kunskap och kon-
troll av grundvattnet. Och uppgifterna 
kan användas i hundratals år  

– Vi lät flyga 
2 700 linjekilometer 

på tio dagar. Med 
vanlig markmätning 
hinner man kanske 

en eller två kilometer 
om dagen.
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Helikoptern flyger på 70 meters höjd med mätramen häng-
ande 30 meter ovan mark. Vanliga helikoptrar kan manövrera 
det ovanliga mätinstrumentet på 600 kilo. Anders Dahlqvist 
på SGU var med när Gotland undersöktes.
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I FOKUS: VÅRT GRUNDVATTEN

Grundvattennivån 
– från obalans till balans

Grundvattennivåer 
februari 2015 

Ovanligt polariserad. Så kunde situationen för grundvattnet i vårt avlånga land 
beskrivas när årsskiftet närmade sig. Nivåerna var över det normala i södra och 
under det normala i norra Sverige. En obalans som nu så sakteliga rätats ut.

TEXT: MIA ISING

2013 utmärkte sig som året 
då en extremt långvarig torka 

höll brunnsborrarna sysselsatta långt 
utöver det vanliga. Situationen blev akut 
när massor av grävda brunnar i södra 
Sverige sinade och borrarna fick jobba 
dygnet runt. Och grundvattnet såg till 
att göra avtryck även 2014.

– 2013 uppstod en situation som händer 
kanske bara vart tionde år, eller ännu mer 
sällan. Men 2014 blev också lite speciellt, 
säger Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU, 
Sveriges Geologiska Undersökning. 

– Hösten var nederbördsrik i den 
sydligare delen av Sverige och precis 
tvärt om i den nordigare delen, det vill 
säga påtagligt torr. Vi fick en ovanligt 
polariserad situation.

Idealisk situation
Runt årsskiftet vände utvecklingen och nu 
handlar det i princip inte om extremt låga 
eller höga nivåer någonstans. Bo Thunholm 
talar till och med om en idealisk situation:

– Större delen av landet har normal 
eller något över normal grundvatten-
nivå. Det är en idealisk situation för 
snabbreagerande grundvattenmagasin.

– Många med egen brunn har just nu 
mer vatten än vad man kan hoppas på 

utan att vattenkvaliteten är påverkad i 
någon större omfattning. 

Stor vattenmängd med liten kva-
litetspåverkan är inte självklart. Bo 
Thunholm förklarar: 

– Vid höga grundvattennivåer kan 
brunnar och vattentäkter få in ytnära vatten 
och det kan innehålla mikroorganismer. 

Gävleborgs och Västerbottens län har 
återhämtat sig från sin ovanligt torra 
period, även om grundvattennivån fort-
farande ligger något under det normala. 

– Så överlag ser det betryggande ut, 
sammanfattar Bo Thunholm.

Lagom är bäst
Sverige har en generellt sett god grundvat-
tensituation. Grundvattenbildningen är, 
avvikande perioder till trots, ”lagom”. Men 
normalläget kräver sina förutsättningar.

– Väderutvecklingen bör vara normal. 
Lite mer nederbörd under en längre tid är 
inte det värsta. Problem kan uppstå när vi 
får extremt mycket mer på kort tid. 

– Även låga grundvattennivåer kan 
medföra problem. Förutom sinande 
brunnar ökar risken för att få salt grund-
vatten i låglänta och kustnära områden.

Grundvattnets kvalitet är även det prima 
vara – så länge det inte påverkas av ytvatten. 

– Vi måste skydda vårt grundvatten, det 
finns regler för det, påpekar Bo Thunholm.

Framtidsprognos
Borrsvängen ber Bo Thunholm om en prog-
nos för grundvattensituation 2015.

– Det är som alltid nederbörden som 
styr och avgörande blir hur mycket snö 
och regn vi får i vinter och hur snödjupet 
ser ut i vår. Utgångsläget april-maj, inför 
sommaren, har stor betydelse. Under 
en normal sommar bildas väldigt lite 
grundvatten och nederbörden under 
vintern och våren har stor betydelse. 

– Vi samarbetar med SMHI och utgår 
från deras prognoser. Än är det lite för 
tidigt att uttala sig med säkerhet om 
snödjup och vad det kan ge i from av 
grundvatten senare i vår. 

Men ett par saker vågar Bo Thunholm 
säga med säkerhet: 

– Det ser normalt ut den närmaste tiden, 
vi ser inga särskilda problem. Men med 
tanke på den långa torra period som varit 
i norr vore det bra med mer vatten där. 
Gärna en rejäl snösmältning i april!  

Fotnot: SGU gör även undersökningar i riktigt 
stora vattentäkter, i sand- och grusavlagring-
ar med vatten för allmän försörjning, där det 
handlar om mer långsamma förlopp.

SGU tar fram och presenterar grundvattensitua-
tionen för varje månad genom att mäta nivån och 
jämföra den med månadens genomsnittliga nivå 
sedan 1970-talet. 
– Vi skapar oss en bild av vad som är normalt. 
Den bilden är viktig att ha om det sker någon 
påverkan på grundvattnet eller förändring i 
tillgången, säger Bo Thunholm på SGU. 
– Vi kan lättare diskutera om det är en naturlig 
påverkan, kanske en följd av klimatförändring-
arna eller annat.

Mätningarna har fokus på hur mycket vatten det 
finns och görs manuellt av lokala observatörer. 
Kartan som presenterar resultatet utgår från 

ett 60-tal av de drygt 300 observationsrör som 
ingår i SGU:s grundvattennät. Även en mer 
precis fyllnadsgrad för magasinen tas fram ge-
nom att jämföra aktuella grundvattennivåer med 
samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan 
mitten av 1970-talet, genom samma urval av 
observationsrör.
Redovisningen representerar små grundvat-
tenmagasin och är främst ett stöd för dem som 
har egna brunnar, men SGU följer även utveck-
lingen i ett större perspektiv.
– Det finns ett EU-direktiv som säger att vi 
ska övervaka grundvattenförekomsten och vi 
kartlägger även stora vattentäkter, till nytta för 
bland annat kommuner och länsstyrelser.

SGU sätter grundvattnet på kartan
Gävleborgs län och norra Norrlands fjällkedja:
Här förekommer nivåer under de normala. 

Jämtlands och Västerbottens län:
Har noterat nivåer över de normala.

Norrland/västra Svealand:
Har i allmänhet sjunkit, 0–45 centimeter, men är nära de normala 
för årstiden. 

Östra Svealand/östra Götaland: 
Ligger överlag nära de normala nivåerna.

Övriga Svealand/Götaland:
Har generellt stigit med 0–20 centimeter/är på de flesta håll 
stigande med 5-60 centimeter och på enstaka platser i Skåne, 
Blekinge och Jönköpings län med upp mot 100-140 centimeter.

Nivåer januari 2015

Bo Thunholm vid ett av SGU:s 300 mätrör 
som håller koll på grundvattnet.

mycket över de normala

över de normala

nära de normala

under de normala

mycket under de normala

Så bildas det:
• Den nederbörd som blir kvar efter 

avdunstning från vattenytor och 
fuktig mark samt växters upptag. 
Varierar från en fjärdedel till hälften 
av nederbörden. 

• I stora delar av Sverige handlar det 
om snösmältning vinter och vår. Det 
bildas ytterst lite grundvatten på 
sommaren. 

• Vid mycket regn kan grundvatten-
nivån bli över det normala. Detta 
kan påverka vattnets kvalitet, om 
brunnar och vattentäkter får in 
ytligt grundvatten med bakterier i.

• Grundvattnet håller oftast en jämn 
temperatur från tio grader i söder till 
nära noll i norr. Ytvattnet ovan mark 
har en temperatur som stort sett 
följer årets temperaturvariation. 

Stora magasin: Små magasin:
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Fluor är bra för tänderna, det vet 
alla. Men bara i rätt mängd – får 
man i sig för mycket är det tvärtom 
skadligt både för tänder och skelett, 
särskilt för barn.

När två forskare undersökte 4 800 
borrade dricksvattenbrunnar i Kalmar 

län visade det sig att hela 24 procent ligger 
över gränsvärdet 1,5 mg per liter. 

– I extremfallen är halterna tio gånger så 
höga, säger Anna Augustsson, lektor i miljöve-
tenskap vid Linnéuniversitet i Kalmar.

Anna Augustsson genomförde undersök-
ningen tillsammans med Tobias Berger, dok-
torand i miljövetenskap vid universitetet. Data 
kommer från landstinget, som under en längre 
tid erbjudit privatfamiljer med barn och egna 
brunnar att få vattenprover analyserade.
– Det som är ”lurigt” med fluor är att i lagom 
doser har den tydligt positiva effekter men får 
man i sig för mycket är effekterna tydligt nega-
tiva. Så är det förvisso med många ämnen, men 
när det gäller fluor är gränsen väldigt tunn. 
Cirka 1 mg per liter ger ett bra kariesskydd, 
men däröver ser man att negativa effekter 
börjar uppträda, säger Anna Augustsson.

Gränsvärdet går vid 1,5 mg per liter. Är det 

I FOKUS: VÅRT GRUNDVATTEN

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenför-
sörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag.” 
Så lyder ett av riksdagens miljökvalitetsmål – vilket ställer 
krav inte minst på den som äger en vattentäkt eller gör en en-
treprenad i närheten av en.

Nu tillhandahåller SGU öppna 
data som visar områden med 
förutsättningar för grund-
vattenutvinning.

Grundvattenskydd
är allas ansvar

Grundvattenförekomst blir öppen data

TEXT: MIA ISING  FOTO: ALINE LESSNER 

TEXT: MIA ISING 

SGU, Sveriges Geologiska Under-
sökning, gör ännu en grupp efter-

frågad data tillgänglig för allmänheten. 
För bara några månader sedan öppnade 
myndigheten upp data från brunnsar-
kivet. Nu tillhandahåller man även data 
som visar områden med grundvatten, i 
jord eller berg, med goda förutsättningar 
för grundvattenutvinning. 

– Vi vill öka tillgängligheten och 
användningen av SGU:s data ytterligare, 
genom att tillgodose olika användares 
behov, säger Jakob Nisell, statsgeolog. 

Nu handlar det om att erbjuda en 
bild av beslutade såväl som preliminära 
grundvattenförekomster. Uppgifterna 
är värdefulla för alla parter vid sam-
hällsplanering, tillståndsgivning och 
verksamhet i områden med grund-
vatten, både när det gäller dricksvatten-
försörjning och vattenförvaltning. 

Grundvattenförekomsterna iden-
tifieras som ett led i SGU:s arbete 

Rent vatten är en förutsättning för 
liv och flera instanser reglerar och 

ansvarar för vårt grundvattenskydd. Utö-
ver riksdagen även EU, vars grundvatten-
direktiv säger hur medlemsländerna ska 
skydda sitt vatten, samt flera tillsynsmyn-
digheter. Och så SGU, Sveriges Geologiska 
Undersökning, som föreslår åtgärder för 
en bättre grundvattenkvalitet.

– Alla länder ska ha ett grundvatten 
fritt från mänskliga föroreningar. Men 
där är vi inte än. Även i Sverige hotas 
vattnet, säger Mattias Gustafsson, stats-
geolog på SGU i Lund. 

– Det ligger på alla medborgare att inte 
förorena grundvattnet, oavsett om du är 
verksamhetsutövare, innehavare av en vat-
tentäkt eller privatperson.

Borrning med begränsning
Mängder med mänskliga aktiviteter ho-
tar grundvattnets kvalitet, som läckande 
deponier, avlopp och jordbruk, medan 
stora byggprojekt kan påverka tillgången 
på vatten. Många större grundvattentäk-
ter har idag fastställda vattenskyddsom-
råden med föreskrifter. 

Mattias Gustafsson påminner om att det 
exempelvis finns restriktioner och risker 
att tänka på för den som borrar. 

– Ju närmare uttagsbrunnen i en 
kommunal grundvattentäkt desto större 
risker vid borrning. Om det går snett vid 
en brunnsborrning kan exempelvis ett 
läckage i kollektorslangarna och utsläpp 
av bioetanol orsaka negativa förändring-
ar av vattenkvaliteten. 

Men allt handlar inte om förbud i 
grundvattenskyddet.

– Det kan råda förbud mot att borra 
inom en zon och vara begränsat till krav på 
extra skyddsåtgärder, som att fylla en ener-
gibrunn med tätande material, i en annan. 

– Mycket handlar om riskbedömning! 
konstaterar Mattias Gustafsson.  

Gröntjärn - ett titthål ner i grundvattnet. 

Mattias Gustafsson, statsgeolog på 
SGU i Lund.

Viktigt om vatten
Mycket kan sägas om vikten av att 
skydda grundvattnet. En hel del 
handlar om ansvar för egen brunn och 
hur du som entreprenör utför jobb i 
utsatta områden. 

Använd skyddsduk - Vid arbete med ex-
empelvis borrigg: använd skyddsduk under 
riggen för att undvika oljespill. 
Häll inte ut farliga vätskor - Häll inte 
ut bensin eller lacknafta på marken eller i 
avlopp. Det letar sig ner till grundvattnet. 
Undvik tankning - Tanka inte en borr-
rigg eller annan maskin inne i ett vatten-
skyddsområde. 
Läs in dig på området - Ha koll på det 
område du arbetar i. Energiborraren ska ha 
koll på vatten såväl som kablar. 
Ha koll på saltet - Borrare ska kunna 
redovisa kloridhalten på den plats där 
arbete utförs. 
Skydda mot saltvatten - Tänk på att salt-
vatten kan tränga in och förorena brunns-
vatten nära havet.
Spara på vattnet - Vid egen brunn: täta 
dina kranar, vattna eller spola inte i onödan 
– grundvattennivån kan sjunka. 
Gödsla varsamt - Vid gödsling: överdose-
ra inte – gödande ämnen kan nå grundvatt-
net och göra det otjänligt.
Bygg rätt - Vattenbrunnar ska byggas 
med skydd för ytvattenintrång och ligga 
uppströms avloppet.
Anlita certifierade brunnsborrare - 
Certifierade brunnsborrare står för en kvali-
tet som bidrar till det svenska miljömålet.

SGU:s öppna data
• Kan användas för att utveckla egna appli-

kationer, som exempelvis automatiska 
uppdateringsfunktioner i databaser som 
använder SGU:s geografiska data.

• Lämpar sig till stor del för en direkt använd-
ning, genom möjligheten att ladda ner i 
Excel eller annat användarvänligt program.

• Pekar genom kartvisaren bland annat 
ut vilka områden SGU kartlagt och 
vilken typ av information man samlat in 
samt ger översiktliga kartor över berg, 
jord och grundvatten.

• Genererar genom kartgeneratorn 
PDF:er av papperskartor, med exem-
pelvis magasinskapacitet, som kan 
skrivas ut och användas i fält. 

• Kan, genom den så kallade WMS-
tjänsten, användas i exempelvis en 
telefonapp för att skapa en bakgrunds-
karta i fält eller på kontoret.

• Läs mer på www.sgu.se under Produk-
ter, Data och Ta del av vår data.

• Här finner du öppna data, kartvisare 
och kartgenerator. 

• Detaljerade anvisningar ges på webbsajten. 

med att ta fram miljökvalitetsnormer. 
Normerna uttrycker den kvalitet vatt-
net i en förekomst ska ha vid en viss 
tidpunkt och följs upp regelbundet.

Sökningen hos SGU kan göras både uti-
från en vattenförekomsts ID och version 
samt vilken vattenmyndighet förekomsten 
tillhör. Baserat på sitt geografiska läge hör 
en grundvattenförekomst till något av 
Sveriges fem vattendistrikt, som i sin tur 
förvaltas av en av fem vattenmyndigheter. 

Vägvisare vid borrning
Potentiella användare av SGU:s öppna 
data är borrarna. Jakob Nisell: 

– För borraren kan exempelvis 
uppgifter om jorddjup vara till stor 
nytta. Tjänsten kan ju enkelt användas i 
surfplattor och telefoner för att titta på 
hydrogeologiska kartor och underlätta 
planeringen av nya borrningar. 

SGU planerar dessutom att ytterligare 
bredda utbudet av tjänster med öppna data.

– Utbudet kommer att öka. Kartvisaren 
kan enkelt användas i en vanlig webbläsare 
och vi kommer att uppdatera grundvat-
tenmagasinen i både vår kartvisare och 
kartgenerator, för att även här tillhanda-
hålla öppna data, säger Jakob Nisell.  

För mycket fluor i var fjärde brunn
mer än så måste vattnet filtreras för att anses 
tjänligt i offentliga miljöer. 

Riskerna med för mycket fluor är framför 
allt porösa och missfärgade tänder.

Motsägelsefullt nog går gränsen för otjän-
ligt dricksvatten inte förrän vid 6,0 mg per 
liter hos privatpersoner.

– Det är olyckligt och ologiskt. Man tål ju 
inte fluor bättre för att man äger brunnen 
själv och vid så höga halter som 6 milligram 
ser vi enligt toxikologin att man inte kan 
utesluta svårare effekter som benskörhet, fel-
utvecklat skelett och eventuellt även skelett-
cancer, säger Anna Augustsson.

Hon önskar bättre information om vilka 
fluorhalter som är de rätta och att man som 
ägare till en enskild brunn ska vara noga 
med att kolla sitt vatten.

– Det här är givetvis något som även 
brunnsborraren kan tänka på att informera 
om i samband med att man anlägger brunnen, 
särskilt om det är i ett område med kända höga 
fluorhalter och eftersom det finns åtgärder att 
ta till för att få ner fluorhalten, säger hon.

Så många som en fjärdedel av de undersökta 
brunnarna låg alltså över gränsvärdet. 
Men de riktigt höga halterna är tack 
och lov sällsynta:

10 procent av brunnarna ligger 

TEXT: JÖRGEN  OLSSON 
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I FOKUS: VÅRT GRUNDVATTEN

över 2,3 milligram, 5 procent över 3,0 
milligram och bara 1 procent över 4,6 
milligram fluor per liter.

Var finns fluoret?
– Termen fluor är benämningen på grund-
ämnet och i till exempel dricksvatten är det 
den lösta anjonen fluorid man syftar på, 
säger Tobias Berger, doktorand inom miljö-
vetenskap på Linnéuniversitetet i Kalmar.

I vissa delar av världen, till exem-
pel Östafrika och Indien, är förhöjda 
fluoridhalter i dricksvatten ett stort 
hälsoproblem. De höga halterna beror i de 
flesta fall på geologin och förekomsten av 
fluorrika mineral i berggrunden.

– Grundvatten med fluoridhalter som 
överstiger gränsvärdet 1,5 milligram 
per liter förekommer relativt spritt över 
Sverige och kopplas generellt samman med 
kristallina bergarter, bland annat unga 
graniter och pegmatiter. I vissa områden 
av Norrland, Mälardalen, Västergötland 
och Kalmar län är dessa mer frekvent 
förekommande, säger Tobias Berger. 

Eftersom fluoridhalterna lokalt kan vara 
höga även i regioner med normalt låga hal-
ter rekommenderar han att man kontrol-
lerar halten i sin brunn om den används 
regelbundet för dricksvatten.  

kompakt enhet med RO-filter kan då 
monteras under diskbänken.

– Det finns ingen anledning att rena 
vatten till dusch och tvätt. Viktigt att 
tillägga att metoden inte fungerar till 
brunnar som också har mycket humus 
eller järn:

– Sådana föroreningar sätter igen 
membranet och då krävs ett särskilt 
filter som först tar bort dem, säger 
Magnus Norman.

Det svenska gränsvärdet för f luor i 
dricksvatten var tidigare 2,5 milligram 
per liter. Nedjusteringen till 1,5 är en 
anpassning till EU-bestämmelser.

– När kravet på att halten fick vara 
max 1,5 tvingades kommunerna att se 
över sina vattenverk där vattnet inne-
höll högre halter. En komplettering med 
membranfiltrering blev för de flesta en 
lämplig åtgärd, säger Björn Bohlin.

Förutom de olika gränsvärdena 
finns en annan viktig skillnad i 
bestämmelserna mellan offentliga 
miljöer och privata fastigheter när det 
gäller f luorid.

– I offentliga miljöer tvingas man 
sänka f luorhalten på allt utgående vat-
ten. Som privatperson handlar det om 
att reducera det på dricksvattnet, säger 
Magnus Norman på MNV.

Han resonerar även om så kallade 
jonbytare som alternativ till mem-
branfilter med omvänd osmos.

– Jonbytare är små plastkulor med 
antingen positiv eller negativ ladd-
ning. Man tar bort kalk, järn, mangan 
med mera på just det sättet och efter-
som f luorid är en jon så borde det gå. 
Men för närvarande är membranfilter 
det som står till buds.  

Det går utmärkt att reducera även kraftigt förhöjda fluorhal-
ter om man vill komma ner till den av Livsmedelsverket god-
kända nivån 1,5 milligram per liter.

Anna Augustsson och Tobias 
Berger har undersökt fluorhalten i 
borrade brunnar i Kalmar län. Foto: 
Malin Bolander, Linnéuniversitet

Omvänd osmos mot fluorForts. För mycket fluor...

Det är både Björn Bohlin och 
Magnus Norman, på filtertill-

verkarna H2O respektive MNV Sverige 
AB, överens om.

– Men gränsvärdena är konstigt nog 
olika. 1,5 mg/l gäller för offentliga 
miljöer samt till exempel större sam-
fälligheter, där Livsmedelsverkets krav 
gäller. Men hos privatpersoner (enskild 
förbrukning) är vattnet otjänligt först 
vid 6,0 milligram per liter med en 
gräns för tjänligt med anmärkning på 
1,3 mg/l, men då mer som ett riktvärde 
och inte ett krav. säger Björn Bohlin. 

Metoden som båda tillverkarna talar 
om är ett RO-filter. RO står för ”re-
verse osmosis”, alltså ”omvänd osmos”. 

– Det är ett membranfilter som tar 
bort 70 till 80 procent av f luoret och 
även andra oönskade salter plus tung-
metaller, säger Björn Bohlin på H2O.

För hushåll där enbart f luoren ställer 
till oro kan en lösning med en sepa-
rat tappkran vid diskbänk räcka. En 
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STORT
UTBUD
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Pumpar med tillbehör för
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SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
hydroscand.se

Med ett 50-tal butiker runt om i Sverige kommer vi nära. Med 
vår tjänst SlangExpress kommer vi ännu närmare. Vi erbjuder 
effektiv slangservice dygnet runt, eftersom en stillastående 
maskin är lika kostsam oavsett vad klockan är.  
Ring SlangExpress på 020-46 46 00Stenhårda DTH-produkter.

Från Halco och Robit.

023-790 560
www.Lifa.se

Uponors breda produktprogram för berg-, jord- och sjövärme-
system täcker de flesta behoven för värmepumpsanläggningar, 
från installationen i enfamiljsvillan till stora borrhålslager för 
offentliga och kommersiella byggnader.

Uponor Energisystem

Läs mer om Uponor Energisystem på uponor.se. Även våra andra  

system och lösningar för värme och vatten i hem och samhälle hittar du där.

V Ä R M E  O C H  K Y L A  U R  B E R G , 
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Sør-Norsk Boring AS er et firma innen
bygg- og anleggsvirksomhet som opererer
over hele Sør-Norge. Våre arbeids-
områder er alle typer boreoppdrag innen
energiboring, horisontalboring, spesial-
boring, fundamentering, kjerneboring
og brønnboring. Vi har borerigger fra 3og brønnboring. Vi har borerigger fra 3
til 25 tonn. Vi er 30 ansatte og omsatte
for 65 mill. i 2014. Vi har kontor, lager
og verksted i Nome kommune.

www.boring.no

Med bakgrunn i økende oppdragsmengde søker vi:

Boreriggoperatør
Arbeidet består av:

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi tilbyr:

Se www.boring.no for mer info.

Ta kontakt med:
Edvard Mæland, tlf.: 900 43 025
Knut Kostveit, tlf.: 934 90 320

Fundamentering, energiboring,
brønnboring og horisontalboring.
Ved behov også arbeider med våre
øvrige aktiviteter.
Reisevirksomhet må påregnes.

Gode kommunikasjonsevner og en
positiv innstilling.
Serviceinnstilling og evnen til å arbeide
systematisk, ryddig og selvstendig i et
hektisk miljø blir vektlagt.
Ønskelig med førerkortklasse BECEDE.
God God teknisk innsikt.

Konkurransedyktige betingelser.
Et trivelig og godt arbeidsmiljø.
Gode forsikrings- og
pensjonsordninger. Søknad sendes snarest til:

Sør-Norsk Boring AS
Postboks 2710 Kjørbekk,

3720 Skien, Norge.
E-post: edvard@boring.no
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– Borrbranschen är väldigt viktig och det är roligt att se den 
utvecklas. Det säger Lena Söderberg, generaldirektör för Sveriges 
geologiska undersökning, SGU. Hon skulle emellertid vilja se fler 
certifierade borrare. TEXT: KARIN STRAND   FOTO: ANETTE PERSSON

I trappan upp till det rum där 
Lena Söderberg har sin arbets-

plats hänger porträtt av hennes före-
gångare på posten som generaldirektör 
för SGU. Sedan myndigheten grundades 
1858 har verksamheten letts av totalt 
fjorton män. Men den 20 januari 2014 
tog Lena Söderberg över det stora ljusa 
rummet med den gröna soffgruppen på 
Villavägen i Uppsala. Och här trivs hon.

– Jag har alltid haft en positiv bild 
av SGU. Min första arbetsplats var 
Nämnden för energiproduktionsforsk-
ning, som kan sägas ha utgjort embryot 
till Energimyndigheten. Jag jobbade 
mycket med torv och hade redan då en 
hel del med SGU att göra. Sedan har jag 
faktiskt mer eller mindre haft kontakt 
med SGU via alla mina andra jobb, inte 
minst som vd för Svenskt Vatten, säger 
Lena Söderberg.

Hon ser SGU som en viktig del av 
samhällsutvecklingen och en förutsätt-

ning för god samhällsplanering.
– Vårt uppdrag är att se till att naturre-

surserna utnyttjas på ett vettigt sätt, inte 
minst ur miljösynpunkt, betonar hon.

Fler samtalsytor
En av SGU:s stora utmaningar är enligt 
Lena Söderberg att myndigheten måste 
bli bättre på kommunikation, att berätta 
vad SGU bidrar med i samhället.

– En bekant sa till mig att ’ni är ju 
precis som intel i datorer – ni finns i allt 
men ni syns inte’!

Den förbättrade kommunikationen 
bör enligt Lena Söderberg främst ske 
via samtal. I dagsläget har SGU ett antal 
användarråd för informationsutbyte och 
diskussion mellan företag, kommuner, 
organisationer och myndigheter och där 
Geotec finns representerat i rådet för 
samhällsbyggnad. Användarråden träf-
fas tre gånger per år och tar upp frågor 
som behöver åtgärdas. Men Lena Söder-

berg skulle vilja bredda samtalsytorna.
 – Vi behöver kunna ”se runt hörn” 

och ta reda på vad samhället behöver 
på sikt och för att göra det krävs samtal 
med olika intressenter som exempelvis 
Sveriges kommuner och landsting, för-
säkringsbolagen och konsultbolagen.

Fler certifierade borrare
När det gäller borrbranschen betonar 
Lena Söderberg att den är viktig och 
tycker det är roligt att den vuxit i och 
med utvecklandet av utvinning av geo-
energi. Men hon skulle vilja ställa lite 
högre krav på branschen som helhet.

– En del företag är certifierade, och 
det är bra, men jag skulle vilja se att fler 
individuella borrare också är certifie-
rade, säger hon och tillägger att SGU 
under 2015 ska uppdatera underlagen 
för certifieringsutbildningarna.

Hon vill också se en mer kvalitetssäk-
rad inlämning av data till Brunnsarki-

– Borrning är en del av det
   hållbara samhällsbygget

Lena Söderberg, ny gd på SGU:

Lena med 
kollegorna Pia 
Ek, och Ulf 
Winnberg, båda 
projektledare 
på SGU:s enhet 
för förorenade 
områden.

Den 13-14 oktober äger Grundvatten-
dagarna rum i Göteborg. Konferensens 
övergripande tema är ”Grundvatten 
och samhällsplanering” och den tar 
upp frågor som grundvattnet som 
naturresurs i planeringsfrågor, grund-
vatten i tunnlar och bergrum, dricks-
vattenförsörjning, samspelet mellan 
yt- och grundvatten, kartläggning och 
miljömålsarbete .

– Jag hoppas att många av Geotecs 
medlemmar närvarar. Alla som kom-
mer bidrar till den kompetensöverfö-
ring som är själva tanken med grund-
vattendagarna, säger Lena Söderberg.

Läs mer på www.sgu.se

BOKA 13-14 OKTOBER
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Vem är...
Namn: Lena Söderberg.
Ålder: 59 år.
Bor: I Stockholm. ”Jag tågpendlar till 
Uppsala och det går jättebra.”
Familj: Ja.
Bakgrund: Utbildad civiljägmästare, 
bland annat VD och koncernchef för 
KRAV, miljöchef för Stockholms läns 
landsting, vd för Svenskt Vatten. ”Jag har 
faktiskt alltid arbetat med naturresursre-
laterade frågor.”
Fritidsintressen: ”Jag vandrar gärna 
i naturen. Det kan vara i skogen, i de 
svenska fjällen eller i Italien. Dessutom 
läser jag mycket skönlitteratur.”
Bästa dricksvattnet: ”Vetenskapen 
säger att man tycker bäst om det 
dricksvatten som finns där man vuxit 
upp. Jag dricker massor med kranvatten 
och tycker det är gott, både hemma i 
Stockholm och från den egna brunnen 
vid sommarstugan utanför Arboga.”

vet. Det finns en befintlig internetportal 
som alla bör använda för att säkerställa 
korrekt och enhetlig rapportering.

– Över huvud taget är det viktigt att 
alla förstår att uppgifterna som lämnas 
till Brunnsarkivet inte bara är en kon-
trollmekanism för egen del utan att de 
utgör en del av en helhet som kommer 
många till godo. Därför är det exempel-
vis viktigt att göra kloridmätningar vid 
borrning, men det görs långtifrån alltid, 
säger Lena Söderberg.

Tillgången på data är över huvud 
taget något som Lena Söderberg gärna 
talar om. 

– Vi har massor med öppna data i 
form av rådata som vi borde paketera så 
att de blir begripliga. Jag skulle också 
gärna se att andra myndigheter och 
privata aktörer använder våra rådata, 

PROFILEN

kombinerar med egna data och pakete-
rar om så att de kan komma fler till del.

Hållbar samhällsutveckling
Sedan hon tillträdde för ett drygt år 
sedan har Lena Söderberg initierat 
framtagandet av en verksamhetsstrategi 
för SGU där det tydligt anges vad myn-
digheten ska arbeta med och vad som är 
gemensamt för den som helhet.

– Vi har ju ett så brett uppdrag. Jag 
är även ordförande i Skogsstyrelsen och 
där är det ju tydligt att vi ska arbeta 
med en fastlagd skogspolitik. Men SGU 
sysslar med så mycket – mineralstrategi, 
regionalutveckling, samhällsplanering, 
klimatanpassning – och då gäller det att 
definiera det som förenar de olika de-
larna, vilket är strävan efter en hållbar 
samhällsutveckling, säger hon.  

”En bekant sa till mig att ’ni är 
ju precis som intel i datorer - ni 
finns i allt men ni syns inte’! ”

Ägaren AMF Fastigheter vill öka andelen 
förnybar energi och kommer att ersätta 

fjärrvärme och fjärrkyla med geoenergi från en 
akvifär i Brunkebergsåsen. Dagens 95 000 kvadrat-
meter ska bli 130 000, fördelat på 62 000 kvadrat-
meter kontor, 29 000 kvadratmeter konferens 
och hotell samt 38 000 kvadratmeter handel och 
restaurang.

Exakt hur energibalansen kommer att se ut är 
inte klart. Projektet ska vara färdigställt 2018.

– Varje fastighets energianvändning kommer att 
utredas för sig beroende på verksamhet, säger AMF 
Fastigheters miljöchef Michael Eskils till Energi & 
Miljö.

Två brunnsområden kommer 
att anläggas och AMF Fastigheter 
har inlett provborrningar samt 
mätbrunnar för kontinuerlig 
övervakning av vattennivåer och 
temperatur.  

Vill du, en kollega eller kund lära er mer om hur 
geoenergi fungerar?

Geoenergicentrum erbjuder sju kurser under 2015 – den första går 
av stapeln den 17 mars och det finns fortfarande platser kvar.

Vår endags grundkurs i geoenergi passar alla som vill få en bra kunskapsbas 
kring geoenergi och dess tillämpningar och förutsättningar i Sverige och i 
andra länder. Vi erbjuder en speciellt inriktad endagskurs för fastighetsägare 
och beställare som ska upphandla eller förvalta geoenergisystem. I utbudet 
finns även fördjupningskurser inriktade på praktisk dimensionering och 
utformning av geoenergisystem där datorprogrammet EED används. 

En unik tvådagarskurs för den som vill lära sig när och hur Termisk 
Responstest av geoenergibrunnar ska utföras och analyseras för att vara 
kvalitetssäkrade finns också i utbudet:

• Geoenergi Grundkurs – 17 mars
• Geoenergi Fördjupningskurs Design – 9 april
• Geoenergi för Beställare – 26 maj
• Termisk Responstest 2 dagar 16-17 september
• Geoenergi Grundkurs – 20 oktober
• Geoenergi Fördjupningskurs Design -18 november
• Geoenergi Fördjupningskurs Avancerad Design – 2 december

Svenskt Geoenergicentrum erbjuder även företagsanpassade kurser. Kon-
takta info@geoenergicentrum.se för offert.

Intressenter i Svenskt Geoenergicentrum har 10% rabatt på kurserna. Läs 
mer om Intressentskap på www.geoenergicentrum.se

Svenskt Geoenergicentrum är din kunskapskälla till Sveriges tredje förny-
bara energikälla - Geoenergi. Mer information om kurserna samt anmäl-
ningsformulär hittar du via hemsidan http://geoenergicentrum.se. 

Akvifär ska värma och kyla Kurser i geoenergi

I KORTHET

NYHET!
Eco-drilltubes

Lägre luftvolym, 2,4 liter
Lägre bränsleförbrukning

Bättre borrsjunk
Bättre hammarsmörjning

Bättre arbetsmiljö

TM

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

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

I centrala Stockholm ska köpcentru-
met Gallerian, uppfört under 1970- och 
80-talen, totalrenoveras och utökas. 



När du får det här numret 
av Borrsvängen i brevlå-

dan, har Svenskt Geoenergicen-
trums verksamhet varit igång 
i två år. Det märkts tydligt 
att kännedomen om Svenskt 
Geoenergicentrum ökar inom 
branschen; antalet personer 
som kontaktar Svenskt Geo-
energicentrum via telefon och 
mejl för att få information 
om geoenergi, utbildning och 
seminarier ökar. Det gör också 
trafiken till hemsidan.

Att föra ut information om geoenergi 
till företag, organisationer och myndighe-
ter är en huvuduppgift i vår verksamhet. 
Som en del av det kunskapsspridande och 
nätverksbyggande uppdraget arrangerade 
Svenskt Geoenergicentrum för andra 
året Geoenergidagen med en uppskattad 
workshop om branschaktuella frågor, en 
nätverksmiddag och en seminariedag med 
föredrag och paneldiskussion. 

Sedan juni driver Svenskt Geoenergi-
centrum ett twitterkonto (@SGehlin) med 
geoenergitweets som visas på Svenskt 
Geoenergicentrums hemsida för att föra 
ut snabba geoenerginyheter.

Vårt månatliga nyhetsbrev skickas 
exklusivt till stödjande företag och intres-

senter, med rapporter om händelser, 
forskningsrön och statistik inom geoen-
ergivärlden och i januari 2014 tog Svenskt 
Geoenergicentrum över utgivarskapet för 
tidningen Svensk Geoenergi. Svenskt Geo-
energicentrum har även publicerat flera 
tekniska artiklar i branschpress under 
året och har bidragit till fem vetenskapliga 
konferensartiklar.

Kurser och praxis
Under 2014 lanserades ett kursprogram 
med fem olika kurser. En specialbeställd 
företagsanpassad kurs för drifttekniker, 
genomfördes också, liksom en tredagars 
geoenergimodul inom Arbetsförmedling-
ens brunnsborrarutbildning. 

Dr. Signhild 
Gehlin som 

driver Svenskt 
Geoenergi-

centrum. 

Paneldiskussion 
om solenergi, 

geoenergi 
och Boverkets 

byggregler i 
Almedalen. 

SVENSKT GEOENERGICENTRUM

Svenskt Geoenergicentrum tog under 
2014 fram en branschpraxis för termisk 
responstest (TRT) för att kvalitetssäkra 
utrustning, mätning och utvärdering. 
Riktlinjerna var ute på remiss i två 
omgångar under 2014 och diskuterades 
med deltagarna under Geoenergidagens 
workshop. Den slutgiltiga versionen av 
branschpraxisen kommer att göras till-
gänglig inom kort.

Flera kanidatarbeten
Tre kandidatarbetare från Lunds Uni-
versitet och en kandidatarbetare från 
Energi- och miljöprogrammet på KTH 
har fått hjälp med handledning av Svenskt 
Geoenergicentrum under året. Carolina 
Togårds arbete om geoenergi för halk-
fria broar, Emma Thuressons arbete om 
kartläggning av svenska geoenergisystem 
och Daniel Preis arbete om geoenergi för 
växthus finns alla tre länkade på Geoen-
ergicentrums hemsida. Måns Larssons 
kandidatarbete om förundersökningar för 

borrhålslager, som handletts av Svenskt 
Geoenergicentrum tillsammans med 
Tyréns, blev klart i februari 2015.

…och annan forskning
Vi har fortsatt en bevakning av svensk 
och internationell geoenergirelaterad 
forskning och utveckling. Energimyndig-
hetens nya fyraåriga forskningsprogram 
EffsysExpand drog igång den 1 september. 
Förutom effektiva kyl- och värmepumps-
lösningar ingår nu även lagring av värme 
och kyla – företrädesvis i marken. Svenskt 
Geoenergicentrum har bidragit till att 
formulera det nya programmets innehåll 
och ingår i EffsysExpands programråd. 

En annan viktig forskningshändelse 
under 2014 var Fulbright-kommissionens 
utnämnande av Professor Jeffrey D 
Spitler från Oklahoma State University 
till 2014/2015 års Distinguished Chair 
in Alternative Energy Technology, med 
placering vid Chalmers Installationstek-
nik i Göteborg. Professor Spitler är en av 

världens ledande forskare inom geoenergi 
och värmepumpteknik▶◀, och samarbe-
tet mellan professor Spitler och svenska 
forskare är betydelsefullt för geoenergiut-
vecklingen i Sverige såväl som i USA.

Uppdrag med Boverket
Svenskt Geoenergicentrum och Geotec är 
tillsammans med flera andra organisatio-
ner engagerade i Boverkets uppdrag att ut-
reda hur energianvändningen ska mätas i 
våra byggnader. Det är viktigt att reglerna 
premierar låg resursanvändning och lokalt 
producerad förnybar energi. Delvis med 
anledning av denna fråga, arrangerade vi 
en paneldebatt under Almedalsveckan, 
där geoenergi och solenergi diskuterades 
utifrån Boverkets byggregler och bygg-
naders energianvändning. Miljöpartiets 
energipolitiska talesperson Lise Nordin 
medverkade under seminariet.

Stödjande företag viktiga
Svenskt Geoenergicentrum har i skrivan-
de stund tio Stödjande Företag, men vi be-
höver ha ett större underlag för att kunna 
fortsätta lika aktivt framöver. Arbetet som 
görs är alla inom branschen till gagn och 
det är värt att stödja vår verksamhet.

Vi ser fram emot ett spännande och 
aktivt geoenergiår 2015, när bland annat 
energilagringskonferensen Greenstock 
2015 och World Geothermal Congress 
2015 går av stapeln, vilket innebär nya 
fräscha siffror över geoenergins utveckling 
i världen. Det nya kursprogrammet finns 
presenterat på hemsidan och vi hoppas 
mycket på att kunna utbilda omgivningen 
inom geoenergi.  

Workshop på 
Geoenergidagen 
2014. 

Professor 
Jeffrey D Spitler. Geoenergicentrum 

når allt fler TEXT: SIGNHILD GEHLIN  

Snabba, månatliga och halvårsvisa nyheter från geoenergivärlden. 
Utbildning och myndighetspåverkan. Svenskt Geoenergicentrum sammanfattar 
verksamheten 2014 och blickar framåt.
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UTBILDNING

Blivande borrarkollegor
närmar sig målet

– Är utbildad styr- 
och reglertekniker, 
dataservicetekni-
ker, dataekonom 
och fotograf. Har 
under 25 år jobbat 
inom alla faser 
av system- och 
affärsutveckling. 
De senaste fyra 
åren har jag varit 
fotograf.

Intressen: Åker en del motorcykel 
på olika turer genom Europa. Bygger 
och flyger drönare med kamera. Gillar 
konstruktion inom finmekanik och 
elektronik. Fotografering.

– Har arbetat till 
sjöss hela livet.

Intressen: Jakt, 
fiske och köra 
motorcykel.

– Jag är utbildad 
elektriker.

Intressen: 
Friluftsliv, musik, 
böcker och mo-
torsport

– Jag har arbetat 
inom VVS samt i 
skrotningsbran-
schen.

Intressen: Min 
familj och mina 
tre barns idrot-
ter; fotboll och 
judo.

– Gick gymnasiets 
samhällsveten-
skapliga program 
med inriktning 
på ekonomi. Har 
pluggat på Halm-
stad högskola, 180 
poäng ekonomi. 
Har jobbat på bank 
som controller och 
drivit eget företag.

Intressen: Familj, vänner, träna, musik 
och resor.

– jag har arbetat 
som snickare och 
försäljare.

Intressen: Sport.

– Jag har job-
bat med blom-
mor i växthus 
och jobbat på 
lager. Är utbildad 
inom bygg- och 
anläggning och 
har maskinbehö-
righet. Har kört 
lastbil i 15 år ute i 
Europa.

Intressen: Lastbilar och maskiner.

– Jag har arbetat 
med stensätt-
ning och lite an-
läggningsarbete 
samt kört budbil.

Intressen: 
Sport och fiske.

– Har skogsut-
bildning samt 
natur-, jakt- och 
fiskeguideutbild-
ning. Har också 
kockutbildning. 
Jag har jobbat 
som maskinope-
ratör och ställare 
på träindustri 
samt som elmon-
tör.

Intressen: Jakt, fiske, djur, natur och 
miljö.

– Har gått tvåår-
iga utbildningar 
i maskinanlägg-
ning respek-
tive snickeri. Har 
även jobbat som 
lagerarbetare.

Intresse: Sport, 
musik, spel och 
film.

– Jag är utbildad 
geolog, inriktad 
på historisk geo-
logi och paleonto-
logi), är civilin-
genjör VoV inom 
teknisk geologi. 
Har sedan arbetat 
som fältgeolog i 
tre år samt som 
museitekniker i 
16 år.

Intressen: Geovetenskap och levande 
historia.

– Jag har gått 
byggutbildning 
på gymnasiet och 
jobbat på olika 
byggen. Har också 
arbetat på verk-
stad för maskiner, 
lastbilar och 
personbilar och på 
byggvaruhus.

Intressen: Intresserad av att meka med 
allt möjligt plus e-sport och datorteknik.

– Är utbildad 
inom bygg- och 
anläggning med 
inriktning som 
håltagare. Jag 
har arbetat inom 
industrin.

Intressen: Golf, 
fotboll, innebandy 
– nästan all sport.

Vid Hvilans Folkhögskola dril-
las de både teoretiskt och prak-

tiskt och studerar bland mycket annat 
borr- och brunnsteknik, geologi, 
vattenrening samt lagstiftning. Under 
tre veckor provar de på riktig brunns-
borrning i fält med Geotecs egen rigg. 
Dessutom lär de sig svetsa och har 
möjlighet att ta körkort för lastbil.

Den 24 april är det tentamen och 
sedan är det dags för praktik. Här 
presenterar vi eleverna – framtidens 
borrarkollegor – lite närmare.  

FOTO: JOHAN LARSSON  

De 13 brunnsborrareleverna 
av årgång 2014-15 har 
nu kommit en bra bit på 
utbildningen. 

VARTAN MURAD 
– ESKILSTUNA

ANDREAS ÅSTRÖM
– MALMÖ

ANDERS OLOFSSON
– STAFFANSTORP

MAX TILLMAN
– KUMLA

ANDERS ROESEL
– STOCKHOLM

MAGNUS FÄLDT
– HÖGANÄS

ALEXANDER ERIKSSON
– KUMLA

LEIF LÖÖK
– FRÖSÖN

PER WÄNDEL
– MALMÖ

NICLAS BJÖRNRAM
– MALMÖ

BENGT EVERTSSON
– STOCKHOLM

CARL-JOHAN ANDERSSON
– KRISTIANSTAD

FREDRIK SANDIN 
– HÖGANÄS
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FÖRETAGET

Ungdomsdrömmen att bli skate-
boardproffs förverkligades aldrig. 

Istället följde Pär Boström i sin pappas 
fotspår och blev brunnsborrare.

– Det händer fortfarande att jag åker 
skateboard med gamla kompisar. Men 
det är en annan nivå på åkningen idag, 
säger han och skrattar.

Det var på 1960-talet som pappa 
Rolf och hans bröder kom i kontakt 
med borrbranschen genom en bekant 
som borrade. De tjusades av yrket och 
började jobba för att lära sig. Då var 
borrningen mest en hobby. Bröderna var 
musiker i den egna dansorkestern Bo-
strömarna.  Efter bandets storhetstid på 
1970-talet blev borrningen den primära 
inkomstkällan. Det var enbart vatten-
borrning på den tiden.

– Pappa och en av mina farbröder hade 

Boströms Brunnsborrning är ett familjeföretag i 
dubbel bemärkelse. Pär Boström jobbar tillsammans 
med sambon Therese Metso, som troligen är landets 
enda kvinnliga borrare.

en firma tillsammans, Mora Brunnsborr-
ning. År 2000 delade de på sig och pappa 
startade den egna firman Rolf Boström 
Brunnsborrning, berättar Pär.

Som barn var han inte ett dugg intres-
serad men det var ett naturligt val att 
under praoperioden i åttonde klass följa 
med pappa på jobb, mest för att se vad 
det handlade om. 

Pär läste naturvetenskapliga program-
met på gymnasiet och sommarjobbade 
i pappans företag. Även om det då mest 
handlade om grävjobb fick han en allt 
större kännedom om branschen. 

– Jag visste inte vad jag ville bli så efter 
studenten valde jag den enklaste vägen 
och fortsatte jobba hos pappa. 

Fick hjärnblödning
Att ha sin pappa som chef, i den ålder 

då det är naturligt att göra uppror och 
bryta sig loss, var inte helt lätt.

– Visst blev det lite tjafs, men pappa 
hade ju 35 års kunskap så trots allt 
lyssnade jag.

I takt med ökade kunskaper och erfa-
renheter stärktes Pär i sin yrkesroll. 

– När pappa fick en hjärnblödning 
2008 fick jag kasta mig in och ta över. Det 
dröjde tre månader innan han kom hem 
från sjukhuset. Eftersom han fyllde 65 
samma år valde han att gå i pension.

Två år senare skapade Pär ett eget 
bolag som blev en nystart. Han köpte alla 

TEXT OCH FOTO: SUSANNE JOBS

inventarier från pappans bolag som likvi-
derades och tog över de anställda: Martin 
Johansson – och sambon Therese. 

Skadade ryggen svårt
Therese kom i kontakt med brunnsborr-
ning i samma veva som Rolf blev sjuk då 
hon behövde någon form av sysselsätt-
ning. Fyra år tidigare hade hon blivit 
avkastad av en häst och skadat ryggen 
svårt med olidliga smärtor som följd.

– Svanskotan och ländkotan sprack. 
Jag låg på sjukhus länge och tvingades 
bära korsett för att hålla kotorna på plats 
under läkningstiden, berättar hon.

Att hon några år senare skulle jobba 
med borrning kunde ingen tro. Allra 
minst hon själv.

Sjukskrivningen blev långvarig men 
Therese blev inte bättre av att vara i still-
het hemma. Efter två år på folkhögskola 
ville hon prova att jobba.

– Jag började vara med Pär och 
gräva, till en början på 25 procent. 

Det var tungt och slitsamt men det 
visade sig vara bra träning. Både Pär 
och Therese märkte snart att hon blev 
bättre i ryggen. 

– Jag ökade på till halvtid och därefter 
till 75 procent och nu heltid. 

Som en familj
Hon har snart jobbat i sju år och är troligen 
Sveriges enda kvinnliga brunnsborrare. 

– Jag vet att det under en period fanns 
två tjejer till, men de har slutat.

Arbetsmiljön är inte den bästa med bul-

ler, vibrationer och tunga lyft. Men Therese 
trivs och mår bra.

– Jag har aldrig varit så lite sjuk som 
efter det att jag började jobba utomhus. Så 
länge kroppen håller kommer jag nog att 
fortsätta med det här.

De trivs att jobba ihop, Pär, Therese 
och Martin.

– Vi är som en liten familj som kan prata 
om precis allt, säger Therese.

Visst har hon blivit ifrågasatt och fått 
kommentarer med negativ klang. Uteslu-
tande från äldre män.

– Jag kan så klart inte bli lika stark som 
killarna, men jag kan tekniken. Sköta 
spakar kan vem som helst göra. 

Pär är stolt över henne, inte minst för 
den resa hon gjort från sjuksängen. 

– Hon är duktig på det hon gör och 
ger aldrig upp.

För ett år sedan fick Pär och Therese 
sitt första barn, Tuvali, och Therese 
har precis börjat jobba så smått efter 
mammaledigheten.

Större projekt
Att vara egen företagare är på gott och 

”Jag tror på vidare-
utbildning och att 
uppfylla de krav 
som ställs.”

Boströms  
Brunnsborrning AB
Ägare: Pär Boström
Säte: Mora
Startade: 2010
Antal anställda: 3

ont. Där finns en frihet samtidigt som 
pengar måste in på kontot. Branschen 
förändras och utvecklas med krav på 
helhetslösningar och certifiering.

– Jag tror på vidareutbildning och att 
uppfylla de krav som ställs. Det kostar 
pengar att anlita konsulter men jag tror 
inte på att gå åt andra hållet, säger Pär.

Bergvärmeborrning har minskat. De 
flesta villaägare har bytt ut sina gamla 
oljepannor. Det byggs nya villor men inte 
i samma takt som tidigare och Pär tror att 
de framtida jobben finns i större projekt.

Boströms Brunnsborrning anlitas idag 
av installatörer som säljer värmepumpar 
och privatpersoner som ska borra efter 
vatten eller bergvärme. 

– Vi borrar enbart efter vatten och 
bergvärme. Med bara en utrustning har 
vi inte kapacitet att ta de riktigt stora 
jobben. Om vi ska växa innebär det mer 
administrativt arbete för mig och det 
vill jag helst inte.

Tror på småskalighet
Pär tycker bäst om att vara på fältet. 
Han vill delta i hela processen. Varje 
hål är unikt och ingen vet hur det ser 
ut i marken.

– Man kan köra fast, tappa ut-
rustning eller tvingas ge upp för att 
marken helt enkelt inte lämpar sig för 
bergvärme. Det är lite av tjusningen, 
att inte veta. 

Arbetsmiljön är speciell men utveck-
lingen går framåt med mer tystgående 
maskiner som klarar flera arbetsmoment.

– Vi står i damm, lera, grus och vat-
ten. När jag började i branschen yrde 
det omkring i luften och man blev ski-
tig från topp till tå. Idag går allt man 
borrar via en slang till en container. 

Det gäller att ha rätt kläder och 
utrustning. Inte minst hörselskydd för 
de skarpa ljud som uppstår när berg 
och metall möts. 

Om tio år är Boströms Brunnsborr-
ning ett företag som uppfyller alla krav 
som ställs för den tiden. Man är i täten 
vad gäller kvalitet och god service.  

– Jag tror på det mindre företaget. 
Men det är svårt att veta hur framtiden 
ser ut. Möjligen kommer vi även att 
börja med andra typer av borrning.

Om Boströms Brunnsborrning hänger 
med ytterligare ett generationsskifte 
kanske nästa bolagschef heter Tuvali.  

När borrandet blir en 
familjeangelägenhet

Använd hjälm!
Borrsvängen har som policy att det inte skall få 
förekomma bilder på borrande personal utan 
skyddsutrustning. Den här gången har rutinerna 
brustit och eftersom Therese är så unik i samman-
hanget – den enda borrande kvinnan i Sverige? 
– gör vi ett undantag. Men vi tycker inte om det, 
utan riktar en uppmaning till företaget att tänka 
mer på just det unika i Therese. Använd hjälm!
/Johan Barth

Pär tycker att det bästa med jobbet 
är att få vara på fältet.
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JURISTEN

Så säger lagen om 
enskilda brunnar

Från detta undantag kan det emellertid 
i sin tur finnas undantag. Vid sidan av 
miljöbalken kan det nämligen finnas andra 
regler som ställer upp krav på tillstånd eller 
anmälan. Kommuner har exempelvis rätt 
att besluta om tillstånds- eller anmälnings-
plikt för enskilda brunnar inom den egna 
kommunen. Det är därför viktigt att du tar 
reda på vad som gäller i din kommun.  
Miljöbalkens undantagsbestämmelse 
gäller som ovan nämnts vattentäkt 
för en- eller tvåfamiljsfastighet. Detta 
omfattar även husbehovsförbrukningen 

TEXT: PIA BOSDOTTER OLSON 

OCH MAGNUS BERG, NORDIC LAW

på en jordbruksfastighet. 
Som husbehovsförbrukning avses 

användning av vatten för hushållsända-
mål, bad, tvätt och rengöring i villor och 
lantgårdar. Vidare innefattas vatten som 
behövs till husdjur samt till kor, får, höns, 
hästar, grisar och dylika djur som normalt 
finns på en jordbruksfastighet.  

Bara för husbehov
Även vattentäkter för bevattning av privat 
trädgård liksom vattentäkter som används 
för mindre hantverk är enligt miljöbalkens 
undantagsregel befriade från tillståndsplikt. 
Med husbehovsförbrukning avses däremot 
inte vattnets användning för en industri, 
handelsträdgård eller tvättinrättning och 
inte heller för jordbruksbevattning.

Om din kommun inte har meddelat 
särskilda regler finns det alltså nor-
malt ingen anledning att anlita juridisk 
expertis eller vidta några administrativa 
åtgärder när du ska anlägga en enskild 

brunn. Så länge det är gott om vatten av 
god kvalitet är det därför oftast juridiskt 
okomplicerat med enskilda vattentäkter. 
Annorlunda är det om det visar sig vara 
konkurrens om vattentillgången, det vill 
säga om ditt vattenuttag skulle visa sig 
medföra att någon annans tillgång till 
rent dricksvatten försämras. 

Fördelning av vatten
Om f lera fastigheter är beroende av 
samma grundvattentillgång för husbe-
hovsförsörjning och vattnet inte räcker 
till alla, så ska vattnet fördelas mel-
lan berörda fastigheter. Hur en sådan 
fördelning kan se ut avgörs från fall till 
fall. Det kan vara svårt att på förhand 
bedöma hur en sådan fördelning skulle 
komma att se ut. Av lagtexten framgår 
dock att en fastighet inte får berövas 
vatten om den med hänsyn till läge och 
naturlig beskaffenhet, äldre bebyggelse 
eller andra omständigheter bör anses 
ha företräde till vattentillgången. 

Sannolikt kan man dra slutsatsen att visst 
företräde ges åt en redan etablerad bebyg-
gelse medan ett nytillkommet behov får stå 
tillbaka. Hur fördelningen av vattnet i en 
konkurrenssituation i slutändan kommer 
att se ut är svårt att förutse och skulle en 
sådan situation uppstå kan det vara klokt att 
anlita vattenrättslig expertis.  

Om du planerar att borra efter eget 
vatten bör du noga ta reda på vilka 
regler som gäller innan du påbörjar 
arbetena. Utgångspunkten i lagstift-
ningen är att tillståndsplikt råder för 
vattentäkter, men enligt miljöbalken 
är vattentäkt för just en- eller två-
familjsfastighet undantagen från 
den generella tillståndsplikten. 

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 

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. 

●

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



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 Compact

PREMIÄR:
6-7 maj

Norddrill 
2015

.se

OPENING VERY SOON

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

VÅR NYA SVETS
FÖR ROLLMAPLAST

LUNDENS
PLAST
TEKNIK AB

Backa Strandgata 12
422 46 Hisings Backa

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

www.lpt.nu

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

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE 
FÖR MER INFORMATION

MARKNADENS 
MEST KOMPLETTA 
230V-SYSTEM

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

SVETSAR 
UPP TILL 
10 DELAR 
SAMTIDIGT



Men vilka garantier har man egentligen 
när man beställer en ny vattenbrunn?

Du har en brunn som ger ca 7 000 
liter vatten per dygn. Sex perso-

ner bör göra av med ca 1 200 liter per 
dygn. Vad djuren dricker vet jag inte, 
räkna med 50 liter per djur och dygn. Jag 
tror inte du behöver vara orolig för 
att ditt vatten inte skall räcka till. Om 
brunnen mot förmodan skulle sätta igen 
sig i framtiden kan man alltid spola den 
med högtryck alternativt trycka den 
med ett högt tryck som öppnar sprick-
orna igen. Normalt lämnas det ett års 
garanti på funktionen i din brunn.  

Vi har fått problem med vår djup-
borrade brunn, som är ungefär ett 

år gammal. Den första tiden var vatt-
net mycket bra, men för några veckor 
sedan ändrades det och blev mycket 
järnhaltigt. Analysen visar att vi har 
10,35 mg järn per liter, 2,8 mg mangan, 
aggressiv kolsyra och ett pH på 6,6.

Vi har en stor förbrukning av vat-
ten då vi har mjölkproduktion och 
åtgången per dygn ligger mellan 15 och 
20 kubik. En rening av vattnet skulle 
enligt uppgift innebära en reservoar 
och två reningsfilter med en kostnad 
på drygt 200 000 kronor. 

Min fråga är: Kan det fungera att 
borra ytterligare en brunn att varva 
med, så att järnet i den vilande brunn-
nen hinner fälla ut genom luftning av 
vattnet – eller har du något annat för-
slag på vad vi kan göra som alternativ 
till reservoaren och filter? 

Sannolikt har en spricka i de övre 
delarna av borrhålet öppnats 

upp och ger denna dåliga vattenkvali-
tet. Kontakta er brunnsborrare och be 
honom att täta bort denna sprickzon 
med hjälp av en aquatät-tätning. Man 
kan även pröva en manschett som med 
fördel kan f lyttas upp eller ner om 
man inte träffar rätt från början.

Fungerar inte detta, får ni anlägga 
en reservoar som har en kontakttid 
med vattnet i minst 30 minuter före 
filtrering. Reservoaren bör anläggas 
så att man kan slamsuga bort järn-och 
manganutfällningarna vid behov.  

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 

Tänk om vattnet 
inte räcker?

Eftersom vår grävda brunn hade 
otjänligt vatten, har vi låtit borra 

en brunn om 120 meter som ger 300 
liter i timmen. Vi är oroliga att vat-
tenmängden inte räcker då vi är en 
familj om sex personer samt har djur 
på gården. Vattenmängden är liten och 
det som oroar oss är att vattenmäng-
den blir ännu mindre med åren då 
brunnen borrats i skiffer.

Om vi förstått det rätt är risken stor 
att vattenådrorna i skiffer täpps igen då 
skiffer lätt kan rasa. Enligt brunnsfir-
mans hemsida borrar de vattenbrunnar 
som ska hålla i flera generationer, vilket 
vi innerligt hoppas att den gör.

Hur stor hydrofor ska vi ha?
Vi ska installera en hydrofor till 
ett tvåplanshus för fem personer. 

Vad är viktigt att tänka på vid dimen-
sionering och produktval?

Har du ett vatten som behöver 
renas eller filtreras så bör du välja 

en hydrofortank. Sedan kan du bero-
ende på utrymme välja en 150 eller 300 
liters tank. Köp en vanlig galvaniserad 
tank som är plastklädd på insidan, en 
sådan tank håller i f lera generatio-
ner. Behöver du inte behandla ditt vat-
ten och du har ett begränsat utrymme 
så kan du välja en trycktank, denna 
bör då vara på 60 till 100 liter. 

Observera att det finns f lera 
tillverkare, med olika material och 
livslängd. Gummimembranet i 
trycktanken skall vara livsmedelsgod-
känt. Diskutera gärna fabrikat med 
din Geotecborrare.  

Vi har järn, mangan 
och aggressiv 
kolsyra!
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GEOTECS 
MEDLEMSFÖRETAG  77 medlemmar i Sverige, 8 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

HÅKANS VATTEN &  
ENERGIBRUNNAR AB 
ANKARSRUM 
tel. 0490-521 22,  
mobil 070-575 68 27

HÖJDENS  
BRUNNSBORRNING AB 
KARLSTAD 
tel. 054-21 15 15

ING. GUNNAR JONSSON AB 
KÅLLERED 
tel. 031-795 40 10

INPRO  
BRUNNSBORRNING AB  
SUND, ÅLAND 
tel. +358 18 - 438 88

JAN LUNDBLAD AB 
HJO 
www.janlundblad.se

JANNES  
BRUNNSBORRNING AB 
BURSERYD 
www.jannesbrunnsborrning.se

JOHN NILSSONS 
BRUNNSBORRNING EFTR. 
BILLESHOLM 
mobil 070-590 27 19

JW BRUNNSBORRNING AB 
KOVLAND 
www.jwbrunnsborrning.se

JÄMTBORR AB  
TANDSBYN 
tel. 063-75 43 14

KENNETH S  
BRUNNSBORRNING  
I HALLSBERG AB 
HALLSBERG 
mobil 070-671 69 59

KRISTIANSTAD WATER AB 
KRISTIANSTAD 
mobil 0761-80 20 00

MAGNUSSON &  
PETTERSSON AB 
LINDESBERG 
tel. 0581-135 25

MALMBERG BORRNING AB 
ÅHUS 
tel. 044-780 19 20

MASKINTJÄNST AB 
GÄLLIVARE 
tel. 0970-162 80

MORA BRUNNSBORRNING AB 
MORA 
mobil 070-272 20 91

MOTALA  
BRUNNSBORRNING AB 
MOTALA 
mobil 070-234 60 16

MULLSJÖ  
BRUNNSBORRNINGAR AB 
MULLSJÖ 
www.mullsjobrunn.se  

MÄLARÖARNAS   
BRUNNSBORRNING AB 
SKÅ 
tel. 08-56 02 43 48

NIBU BORR AB 
GÄVLE 
tel. 026-16 03 10

NORRBOTTENS  
BERGTJÄNST AB 
PITEÅ 
tel. 0911-165 68

BORRKRONAN AB
STOCKHOLM 
073-9910620

PEEKAB BRUNNSBORRNING 
KUNGÄLV 
www.peekab.nu

RH BRUNN &  
ENERGIBORRNING AB 
BRÅLANDA 
www.rhbrunn.se

RM BRUNNSBORRNING AB 
STENUNGSUND 
mobil 070-630 48 05

ROSLAGSBRUNNAR AB 
NORRTÄLJE 
tel. 0176-144 96

ROTOTEC AB 
UPPLANDS VÄSBY 
tel. 08-568 218 00 

RUBENSSONS  
BRUNNSBORRNING AB 
TRANÅS 
www.rubenssonsbrunnsborrning.se 

SKÅNSKA ENERGI AB 
SÖDRA SANDBY 
www.skanska-energi.se

STYRUD INGENJÖRSFIRMA AB 
SÄVEDALEN 
www.styrud.se

SVERIGES  
BRUNNSBORRARE AB 
HÄGERSTEN 
tel. 08-708 75 00

SÖRMLANDS  
BRUNNSBORRNING AB 
FLEN 
tel. 0157-107 30

TA ENERGY SYSTEM AB  
KNIVSTA 
www.tabrunnsborrning.se 

TBL BRUNNSBORRNING AB 
MARIEHAMN, ÅLAND 
tel. +358-18-320 63

TEAM PTL AB 
VÄXJÖ 
tel. 0470-211 90

TS BRUNNSBORRNING  
OCH ENTREPRENAD AB 
SOLLEFTEÅ 
www.tsbab.se

UBE BORRNING AB 
ÅSEDA 
tel. 0474-170 20

VADSTENA VILLAVÄRME AB 
MOTALA 
tel. 0143-249 20

VARA BRUNNSBORRNING AB 
VARA 
mobil 070-796 25 82

VATTEN OCH BORRTEKNIK  
I SMÅLAND AB 
STOCKARYD 
tel. 0382-205 14

ZÜBLIN AB 
UPPSALA 
www.zueblin.se

ÅSA DJUPBORRNING AB 
KINNA 
www.varme.nu 

DALA BRUNNSBORRNING AB
0731-821342

JÄRVSÖ BORR AB
070-3965527

GVB I LJUNG AB
0735-405300
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BGE  
VÄRMEPUMPAR AB 
SALA 
www.bge.se
DRILLCON CORE AB 
NORA 
tel. 0587-828 20
ENERGY MACHINES
0709-774007
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
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Utländska  
medlemsföretag:

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

 
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
 

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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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.
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