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FLEXIBEL KRAFT 
 
Oavsett om du ska kapa, svetsa eller arbeta med andra  
verktyg är de mångsidiga smågeneratorerna QEP en  
utmärkt kraftkälla. Med både diesel- och bensinvarianter  
samt modeller från 3 till 12 kVA är valmöjligheterna stora.

QEP W 210 (lilla bilden) är t.ex. speciellt framtagen för svets- 
applikationer och gör dig mer mobil och flexibel i ditt arbete.
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gäller och inget annat. Hittills har gensvaret, efter 
att några inledande frågetecken rätats ut, varit po-
sitivt. Läs mer om ROT-avdraget i tidningen.

I dagarna avslutades rättegången mellan Växjö 
kommun och Konkurrensverket. Geotec 
anmälde 2011 kommunen för konkurrenshäm-
mande verksamhet i samband med att villaägare 
förbjöds att installera geoenergi till förmån till 
kommunens egen anslutning av fjärrvärme. 
Konkurrensverket valde att gå på Geotecs linje 
och stämde kommunen.

Den dom som förväntas komma under november 
månad kommer att bli vägledande för många. 
I konkurrensverkets egen undersökning visade 
det sig att cirka 20 procent av de närmre hundra 
kommuner som tillfrågats, hade någon form 
av anslutningskrav. Om man extrapolerar den 
siffran att omfatta samtliga kommuner i Sverige 
kommer domen att få väldigt stor genomslag-
skraft oavsett vilket utfallet blir.

Faller domen åt kommunens fördel, kommer fler 
kommuner att följa efter och en marknad, som i 
dagsläget omsätter cirka 20 miljarder och syssel-
sätter mer än 15 000 människor, att hotas. Dess-
utom kommer tusentals fastighetsägares ekonomi 
försämras och påverkan på klimatet öka.

Jag tror dock, och hoppas, att Tingsrätten är klok 
och fäller Växjö kommun. Då kommer fallet att 
bli ett prejudikat och andra kommuner får också 
sluta med att ge fjärrvärmen ytterligare särställ-
ning. Det ökar möjligheten att vi kan få leva i ett 
demokratiskt samhälle där man själv kan få ha 
större kontroll över sin egen ekonomi och ha den 
valmöjlighet som ingår i en demokrati.

Vi går en spännande framtid till mötes – Vi ar-
betar i en fundamental bas i samhället som berör 
många och det är intressant att vi som en förhål-
landevis liten aktör kan påverka vår framtid. 
Det kan vi för att vi har en vilja och en struktur 
att hantera frågor som ligger utanför medlems-
vården. Det som jag har beskrivit här ovan är 
händelser under de senaste fyra månaderna, men 
är resultatet av processer under ibland flera år.

Vårt arbete görs för alla inom borrbranschen 
och vi gör skillnad!

Lund 2015-09-30

Detta nummer har fokus på en av de 
viktigaste myndigheterna för de svenska 
Borrentreprenörerna; Sveriges Geolo-
giska Undersökning, SGU. Vi väljer att 
fokusera på SGU för att hjälpa till att för-
medla den kunskap och de tjänster som 
SGU besitter. Det är en ovärderlig skatt 
som finns innanför väggarna i Uppsala, 
Lund, Göteborg, Falun, Luleå, Stockholm 
och Malå och ni Borrentreprenörer är 

med och bygger upp basen av geologisk informa-
tion genom inrapporteringen av brunnsprotokoll 
och borrkärnor.

SGU är också den myndighet som kommuner i 
första hand vänder sig till när det gäller frågor om 
brunnsborrning för vatten och energi. Därför är 
det också viktigt att de publikationer som SGU 
publicerar är korrekta och i de fall de berör vår 
bransch, också är förankrade i branschen.

När SGU i somras publicerade en rapport om 
vilken geologisk information de kunde bidra 
med för geoenergi, gick det snett. Rapporten 
gick tyvärr inte som remiss till branschen, den 
problematiserade grovt borrningen i Sverige och 
den innehöll tyvärr en mängd faktafel.

Det är väldigt beklagligt. Geotec har nu en dialog 
med SGU och en förändring kommer att genom-
föras och vi hoppas att SGU till nästa gång väljer 
att vara mer ödmjuk och lyhörd. Vi vet, av bitter 
erfarenhet, att många miljöhandläggare läser 
SGU:s publikationer som fan läser bibeln och det 
kan påverka vårt arbete i allra högsta grad. Vi vet 
också att våra entreprenörer generellt är duk-
tiga och intresserade av att göra bra arbeten och 
miljösäkra installationer, vilket går att göra med 
rätt teknik och med rätt kunskap. Där borde SGU 
lyssna på branschen!

Vi ser fram emot att fortsätta dela med oss av 
vårt kunnande och erfarenhet till SGU – vår 
viktigaste myndighet!

Under den sista sommarmånaden fick vi ett efter-
längtat svar från Skatteverket. Det handlade om 
förändringen av schablonen för ROT-avdragen. 
Vi tycker att den nya schablonen förenklar för fö-
retagarna och fastighetsägarna, minskar riskerna 
för feltolkningar och är mer rättvis. Det ingår i 
sakens natur att en schablon inte är korrekt för 
alla situationer, men sett över tid ska den avspegla 
rättvisa. Det vill nu till att Borrentreprenörer och 
installatörer lär sina kunder att det är det här som 

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 
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Från Karlskrona kommun kom 
VA-chefen Kenneth Johansson 

och berättade, tillsammans med tidi-
gare Sweco-konsulten Mats Hebrand, 
om det stora och mångåriga arbetet för 
att säkra tillgången på dricksvatten för 
kommuninvånarna.

Det var ett projekt som inleddes redan 
i början på 1990-talet och inte gick i mål 
förrän nu under sommaren.

– Vi var i alla år helt beroende av 
Lyckebyån för vår vattenförsörjning. 
Om något skulle hända med den vore 
enda alternativet att stänga av allt vat-
ten. En sådan situation var inte hållbar 
och i början av 1990-talet började vi 
leta efter alternativ, sa Kenneth Johans-
son som själv var med redan på den ti-
den, då som ställföreträdande VA-chef.

Man började söka efter alternativ 
och kunde avfärda ett efter ett, bland 
annat Kristianstadslätten, en sjö högre 
upp längs Lyckebyån och den alltför 
avlägsna Nybroåsen.

– Valet föll på Johannishusåsen i Ron-

Geotec satte segel 
i sensommaren

neby kommun. Här började vi utreda 
möjligheten att dra dit vatten från ån, 
infiltrera det i åsen och sedan ta tillbaka 
det till vår kommun.

Intressen kolliderade
År 2000, för 15 år sedan, fattade kom-
munfullmäktige i Karlskrona beslut att 
gå vidare med planerna. Tio områden 
på åsen pekades av Länsstyrelsen ut 
som lämpliga och och VA-verket gick 
vidare med två.

Men projektet har kantats av en stor 
mängd kolliderande intressen och de 
juridiska turerna har varit många och 
tidskrävande:

– Framför allt är det arkeologin som 
har sinkat. Det ärendet tog fyra år i 
Miljödomstolen och sedan har själva ut-
grävningarna tagit sin tid. Å andra sidan 
har arkeologerna gjort väldigt fina fynd 
också, säger Kenneth Johansson.

Försök och utgrävningar
Man anlade infiltrationsdammar och 

Temat var i högsta grad marint när Geotec samlades för sommar-
möte på Marinmuseum i vackra Karlskrona i slutet av augusti.

Detta oavsett man valde att stiga ombord på ubåten HMS 
Neptun, studera den svenska örlogshistorien skildrad genom 

ambitiösa och detaljrika utställningar, prova att slå knopar som 
en riktig sjöbuse eller rentav ge sig ut på barksegling med den 

världsunika flottan av 1800-talsbåtar.
TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON 

ler omkring 57 000 personer kommunalt 
dricksvatten. Hela projektet har kostat 
375 miljoner kronor inklusive en om-
byggnad av VA-verket för 150 miljoner.

– Det har tagit väldigt lång tid och 
kostat mycket, men det har det varit värt, 
säger Kenneth Johansson.

Tips och trick om formationsfilter
Olle Andersson från Geostrata är vete-
ran inom brunnsborrning och geoenergi 
och välbekant för Geotecs medlemmar, 
inte minst som hedersmedlem i Geo-
tec. Han bjöd på en rejäl genomgång av 
dimensionering av formationsfilterbrun-
nar och delade med sig av tips, tricks och 
råd från sin långa erfarenhet.

Det rör sig alltså om brunnar för 
dricksvatten eller för geoenergi i form av 
akvifärlager. De anläggs i åsar och andra 
grövre sediment men är inte alltför van-
liga – totalt handlar det om mellan 300 
och 500 nya brunnar om året.

– Det här är högproducerande brunn-
nar som håller mycket länge om man 
utför dem rätt, men det gäller att vara 
noga med val av slitsvidd, slitslängd 

och att rensa dem ordentligt, sa Olle 
Andersson som gick igenom material-
val, dimensioner, pumpstorlekar och 
rensningsmetoder.

– Man ska hela tiden ha fokus på den 
kapacitet den färdiga brunnen ska ha. 
Med en rördimension på 193,5 milli-
meter får man till exempel plats med en 
sextumspump, som kan ge maximalt 20 
liter per sekund. Behövs det mer än så 
ska man göra en brunn till.

Varje brunn unik
Inflödeshastigheten är viktig – flödet 
måste vara laminärt och därför är det sor-
teringsgraden som ska avgöra slitsvidden.

– Men det räcker inte med att bara ta 
ett prov, påpekar Olle. Varje brunn är 
unik och lagerföljderna kan skilja sig 
väldigt mycket åt i grovlek. Ju fler prover 
man tar desto säkrare blir det att man 
väljer rätt filter.

När det gäller provtagning inför 
dimensioneringen är det 2”-rördrivning 
som gäller.  Olle Anderssons egen forsk-
ning att sluten spets med fyra eller åtta 
millimeters perforering är bäst.

– Hammarborrning är inte en lika sä-

ker metod, men det är oklart hur mycket 
osäkrare den är.

Högt tryck gör rent
Helt avgörande för brunnens funktion är 
rensningen. Vid rensning med tryckluft 
blåser borraren ut luft i foderrören, strax 
ovanför filtret. Det medför att vatten förs 
in genom slitsarna med hög hastighet, 
och tar då med sig partiklar med mindre 
kornstorlek än slitsvidden. På så sätt 
tvättas och omstrukturerar sig mate-
rialet – som oftast är grus – utanför och 
bildar ett naturligt yttre filter.

Det finns några olika metoder 
och Olle Andersson fokuserade på 
mammutpumpning 

– Tänk på att det är högsta möjliga 
tryck som gäller – det ska vara full fart 
på kompressorn! Andra metoder kan 
vara double packer, surging, plunging 
samt jetspolning. 

Förenklad dimensionering
Dimensioneringen av själva filtret kan 
förefalla mer komplicerad än vad den 
behöver vara, menar Olle Andersson:

– Det kan gå väldigt vetenskapligt 

totalt 20 uttagsbrunnar. Försöksperioden 
varade i tio år – mycket på grund av just 
arkeologiska utgrävningar.

– Vi har gjort massor av försök och 
allting har gått bra. 2011 fick vi de sista 
tillstånden, kunde bygga färdigt och gräva 
ner ledningarna och nu under sommaren 
har vi tagit hela anläggningen i bruk.

Vatten tas från Lyckebyån och efter 
kemisk fällning pumpas det till Johan-
nishusåsen, där det infiltreras. Led-
ningslängden är två mil enkel väg och 
vattnet går genom två stycken 560-mil-
limeters PE-rör.

– Vattnet är i åsen i mellan tre och fyra 
veckor. När vi tagit upp det pumpas vatt-
net tillbaks och sedan renas det ytterliga-
re i oxidationsbassäng, genom sand- och 
kolfilter samt med UV-ljus innan det går 
ut till konsumenterna.

Dyrt och långt men lyckat
Genom den nya anläggningen har VA-
verket markant kunnat öka produktio-
nen och nu har 85 procent invånarna el-

Ett gäng Geotecare passade på att segla 
barkasser från 1800-talet.

Ove Karlsson och Rolf Borrås kånkar på masten, 
som ser ut att väga minst lika mycket som ett borrör.

Mats Hebrand och Kenneth Johansson 
berättade om Karlskronas långa och svåra 
arbete att få fram reservvatten.
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SOMMARMÖTET AKTUELLT

Geologistudenten Lina Nordlan-
der har gjort sitt examensarbete 

för Geotec. Rubriken på arbetet är ”Borr-
teknikens påverkan vid provtagning in-
för dimensionering av formationsfilter”.

Under sommarmötet i Karlskrona 
presenterade hon resultatet av sina stu-
dier, som är viktigt för dem som ägnar 
sig åt den ädla men inte alltför vanliga 
konsten att anlägga formationsfilter-
brunnar – antalet sådana ligger inte på 
mer än 300 till 500 om året.

I studien jämfördes 2”-rördrivning 
med topphammare. Känt sedan tidi-
gare är att konventionell hammarborr-
ning krossar materialet och kan suga 
på sig material från sidorna, vilket gör 
att man får upp ett kax där kornstorle-
ken inte säkert är representativ.

Rördrivning å andra sidan förstör 
inte den naturliga kornstrukturen 
och möjliggör att just det avsnitt som 
provtas, kommer med i provet, vilket 
är av stor vikt när man provtar inför 
en dimensionering.

2” RÖRDRIVNING 
SÄKRAST VID 
DIMENSIONERING

till, med labbprover, siktning och kurvor. Men lugn: Det 
finns ett enklare sätt, sa han och demonstrerade det:

– Ta ett antal olika siktar och sätt ihop dem, med det 
finaste i botten. Ta en liter av grusprovet och häll det 
igenom den grövsta sikten först, sedan den näst grövsta 
och så vidare. Sedan mäter man hur mycket som fastnat i 
varje sikt och får en bra bild av hur det ser ut runt brunn-
nen.

Elektronisk körjournal ett måste
En ny leverantör fick tillfälle att presentera sig under 
mötet. Det är göteborgsföretaget Axtech som bland 
annat levererar elektroniska körjournaler. Borrsvängen 
har tidigare skrivit om Skattemyndighetens kontroller 
och hur man tenderar att granska företag som lämnar 
handskrivna körjournaler. Att köra privat med företagets 
fordon är inte tillåtet och i vissa fall har det lett till att 
medarbetare eftertaxerats med många tiotusentals kro-
nor, motsvarande förmånsvärdet för bilen ifråga.

Elektroniska körjournaler blir alltmer av ett måste och 
Axtech presenterade en gps-baserad lösning där varje 
körning och fordonets aktuella position kan följas i detalj, 
något som även kan anföras som ett säkerhetsargument. 
Systemet är utformat så att det också skickar ett sms om 
gps:en av någon anledning skulle kopplas ur och kan även 
användas för att spåra särskilt stöldbegärlig egendom som 
till exempel kompressorer.  ●

Olle Andersson visar ett trick för 
att dimensionera filter.

En del anslöt under onsdagskvällen 
och gjorde en utflykt i skärgården.

Foto: Johan Andersson

Johan Larsson avtackades efter lång, 
trogen och mycket uppskattad tjänst.

Foto: Kjell Duberg

Middag i den mäktiga 
galjonssalen på Marinmuseum.

Alltför stor slitsvidd
Lina Nordlander gjorde sin undersök-
ning i ett grustag i skånska Blentarp.

– Geologin där består av isälvssedi-
ment och jag tog prover från 5 till 17 
meters djup och kunde efter siktning i 
labbet ta fram och jämföra kornstorleks-
kurvor för båda metoderna.

Resultatet visar bland annat att 
hammarborrningen krossar i grova 
korn och att proverna visar på gene-
rellt grövre kornstorleksfördelning än 
vid 2”-rördrivning. Det kan innebära 
en för stor slitsvidd vid filterbrunns-
dimensioneringen, något som kan 
medföra produktion av material i en 
färdig brunn, eller väldigt långa rens-
ningstider.

– Ju noggrannare man kan göra di-
mensioneringen desto mer effektiv blir 
brunnen, vilket ju också är ekonomiskt 
fördelaktigt. Rördrivningen ger de 
säkraste resultaten men det hade varit 
intressant att komplettera studien med 
ett ostört prov, sa Lina Nordlander.  ●

Lina Nordlander 
redovisade sitt 

examensarbete kring 
formationsfilterbrunnar.

Peter Wedin från Axtech 
visade en lösning för 

elektronisk körjournal.
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Norska Qmatec presenterade vid Geotecs sommarmöte den senaste borriggen i deras 
produktserie. I Sverige är Qmatec, som varit i branschen sedan 1966, mer kända som 
Nemek och representeras av Mincon.

AKTUELLT

TEXT: JÖRGEN OLSSON    

Ny rigg från Qmatec

407C heter den nya riggen och 
enligt marknadschefen Rune 

Grindholm är den optimerad för geo-
energiborrning.
– Vi har gjort den så liten och lätt som 
möjligt. Den är bara 1,7 meter bred, men 
har ett extra stort magasin som rymmer 
rör för upp till 280 meters borrning, 
säger han. Nemek 407C är monterad 

– Vi fick fin respons av besökarna på 
NordDrill, säger Rune Grindholm som 
också berättar att Qmatec tagit fram 
ett eget system för automatisk stång-
hantering.

– Systemet är lite speciellt på det sät-
tet att rören hanteras väldigt skonsamt. 
I stället för att bara släppa det använda 
röret bland de andra så placeras det i 
en ”skuff ” och skjuts upp. Dessutom 
är systemet konstruerat så att alla rör 
cirkuleras. Hela systemet kan skötas av 
en person och när man väl är klar med 
foderrörsborrningen ner till berget går 
det bra att fjärrstyra hela borrningen 
på säkert avstånd och under tak, om 
det är dåligt väder.

Trådlös bur
Vid sommarmötet presenterade Qmatec 
även en egen lösning på kravet på skydds-
bur runt rotationen. Det är en ”trådlös 
bur” med sensorer som dels finns monte-
rade på masten, dels bärs av borrarna. 

– Vill man CE-märka enligt det ge-
nerella maskindirektivet ska maskinen 
vara ”minst lika säker” som om den 
hade en fysisk bur och det menar vi 
att den här lösningen är, säger Rune 
Grindholm.  ●

på grävmaskinsunderrede, kan roteras 
360 grader, går på larvfötter och har 
full radiostyrning.

– Så den är bra på att komma åt även 
på trånga och besvärliga arbetsplatser, 
säger Grindholm.

Qmatec visade en prototyp av 407C på 
NordDrill. Första exemplaret är nu sålt och 
produktionen av rigg nummer två pågår.

Fler företag certifierade
Totalt har ytterligare nio Geotec-
företag certifierat sig under året 

och några av dem fick sina certifikat 
av Geotecs samarbetspartner Altea vid 
sommarmötet. 
• Borrkronan AB
• BPS Borr- och pumpservice AB
• Inpro Brunnsborrning & Mek verk-
stad
• Jannes Brunnsborrning AB
• PEEK Brunnsborrning AB
• TS Brunnsborrning & Entreprenad AB
• Villavärme i Vadstena AB
• Vatten- & Borrteknik i Småland AB
• Värmdöpumpen AB

Ytterligare fyra börjar närma sig certi-
fiering. Nästa grupp av Geotec-företag 
börjar sin resa mot certifiering med ett 
uppstartsmöte i slutet av oktober.  ●

10

Representanter från Inpro, Värmdöpumpen, Borrkronan, Jannes 
Brunnsborrning och Vatten & Borrteknik i Småland fick sina 
certifikat i samband med middagen.

Egil Jøsendal och Rune 
Grindholm från Qmatec 
presenterade nyheter.

www.muovitech.com

EN NY LÖSNING FÖR GEOENERGIPROJEKT 
ÄR 50MM TURBOCOLLECTOR®  MED 
MYCKET LÄGRE TRYCKFALL OCH LÄGRE 
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AKTUELLT

Minns ni Riksriggen, som 
borrade rekorddjupt utanför 
Åre förra sommaren? Denna 
sommar har den haft upp-
drag på Gotland, för att ge 
forskare bergartsprover för 
forskning kring klimatsväng-
ningar i jordens historia.

Riksriggen ska fungera som 
”en nationell infrastruktur för 

vetenskapliga borrningar”, den är 
anpassad för forskningsändamål och 
har ett datainsamlingssystem som 
kan registrera borrparametrar. Mikael 
Calner, professor i berggrundsgeologi 
vid Lunds Universitet, är initiativta-
gare till riggens tre veckor långa insats 
i Buttle, i de gamla täkterna i Altajme, 
mitt på Gotland:

– Syftet med projektet är att öka 
kunskaperna om silurperioden, en tid av 
omfattande men relativt kortlivade kli-
matförändringar och skiftande havsnivå. 

Med hjälp av en 350 meter lång 
borrkärna, samt borrparametrar och 
avancerade studier av kalkstenens 

sammansättning, struktur, geokemi 
och fossilinnehåll, hoppas forskarna i 
förlängningen få insikt i hur klimat-
förändringar påverkar livet på jorden. 
De vet att klimatet och dess sväng-
ningar påverkade livet på jorden redan 
under silurperioden och att effekterna 
på livet i haven var omfattande och av 
global karaktär.

Klimatförändringar förekommer 
naturligt. Frågan är hur vi påverkas i 
framtiden och av vilka orsaker; nedis-
ning, havsnivåskillnader, växthuseffekt?

– Med bättre tidsupplösning och 
kunskap om de sedimentära bergar-
ter som en gång avlagrades som lösa 
sediment i ett hav, kan vi bättre förstå 
klimatsvängningarna. Vi har därför 

TEXT: MIA ISING   

FOTO: MIKAEL CALNER OCH NATHAN CALNER  

 RIKSRIGGEN BIDRAR 
TILL KLIMATFORSKNING

Kalkstenen vid gotländska 
Buttle är högintressant 
och väldigt välbevarad.

som yttersta mål att förbättra den si-
luriska tidsskalan, genom förbättrade 
dateringar. Det är ett stort genom-
brott för forskningen om vi når dit!

– Därför föll valet på Gotland och 
Buttle, för att kalkstenen just där re-
presenterar det tidsintervall i jordens 
historia som vi är intresserade av och 
för att vi vet att lagerföljden där är 
exceptionellt väl bevarad.

 
Testar ny teknik
Jan-Erik Rosberg, som forskar vid 
avdelningen för teknisk geologi vid 
LTH, ansvarar för Riksriggen och har 
lett borrningen på Gotland.

– Vi har borrat i främst kalk- och 
märgelsten. Utmaningar uppstår 
alltid, men här handlar det om lite 
grundare och förhållandevis lätt 
borrning som stort sett gått bra, som 
bäst 40 meter på 10 timmar. Vi har 
nästan 100 procent kärnåtervinning.

Rotationsenheten på riggen har 
uppgraderats inför uppdraget på Got-
land, berättar Jan-Erik Rosberg.

– Det unika är att den har ett högre 
vridmoment, bara två växlar: en låg 
och en hög. Allt sköts automatisk från 
styrpulpeten, vilket gör arbetet både 
snabbare och säkrare.

Borrningen på Gotland har gjort det 
möjligt för Jan-Erik Rosberg att prova 
ytterligare ny teknik.

– Dels vill vi utveckla riggens system 
för automatisk insamling av borrpa-
rametrar och dels testa att recirkulera 
borrvätska. Det vore en fördel för mil-
jön, speciellt på Gotland där man ska 
hushålla med vatten, att köra samma 
vatten i systemet under en borrning. 
Nu vet vi att det fungerar ganska bra.

Gränsöverskridande projekt
Riksriggen har gjort sitt på Gotland, 
men forskare vid Lunds Universitet 
och University of Iowa fortsätter sitt 
uppdrag med att analysera borrkär-
nor och borrparametrar. Projektet är 
gränsöverskridande; Nordamerikanska 
intressen bidrar till finansieringen och 
forskarna har olika fokus, om än alla 
rör sig inom den historiska geologin. 
Mikael Calner hyser gott hopp om att 
projektet ska lyckas, att grundforsk-
ning ska bli till framgångsforskning – 
gärna med internationell publicitet.

– Mycket har hänt inom geologin 
sedan 60- och 70-talet. Vi har bättre 
kunskap, mer katalogisering, bättre 
instrument och vi är bättre på att 
förstå processer.

– Vi siktar högt! slår han fast. Vi 
vill komma så långt att vi kan f lytta 
fram gränsen för vår förståelse för 
vad jordens historia kan säga oss om 
framtidens utveckling.  ●

Gänget som borrade på Gotland, fr 
v Jan-Erik Rosberg, Stellan Larsson, 
Mikael Calner och Johan Kullenberg.
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I KORTHET

I samband med att Geotec har 
bytt system för adresshantering 

kan några av de personer som tidigare 
har fått Borrsvängen trillat ur systemet. 
Vi beklagar detta men hoppas att vi kan 
återställa ordningen.

Alla som vill får Borrsvängen. Skicka 
ett mail till info@geotec.se eller gå in på 
geotec.se/borrsvangen/prenumerera/ och 
anmäl att ni vill ha tidningen, så lovar vi att 
den kommer i brevlådan! 

/Redaktionen

Nytt adressystem
hos Geotec

Kraftigt uppåt för värmepumpar

Som Borrsvängen tidigare 
skrivit om gick Konkurrensver-

ket på Geotecs linje och hävdar att 
Växjö kommun gjorde fel när den 
tvingade nya villaägare att ansluta sig 
till fjärrvärme. Husägarna måste själva 
få möjlighet att välja uppvärmning, 
menar Konkurrensverket, som nu drar 
kommunen inför domstol.

2001 började Växjö kommun sälja 
tomter med kravet att villorna som skulle 

Rättegången mot 
Växjö kommun

Försäljningen av alla typer av värmepumpar ökade kraftigt under 
andra kvartalet 2015. Starkast går frånluftvärmepumparna, med en 

ökning på 21 procent, men även geoenergi- och luftvattenvärmepumpar 
har haft en bra period och ökat med vardera 19 procent.

Totalt, inräknat alla typer av värmepumpar så ökade den installerade 
effekten under andra kvartalet med 18 procent jämfört med motsva-
rande period året innan.

– Den aviserade sänkningen av ROT-avdraget till 30 procent av arbets-
kostnaden har som vi förutsett gett en ökad försäljning under det andra 
kvartalet. Många passar på att tidigarelägga sin investering, säger Per 
Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Värdet av värmepumpförsäljningen i konsumentled under andra kvarta-
let beräknas till 1,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 17 procent 
jämfört med samma period föregående år.  ●

byggas anslöts till fjärrvärmenätet. 
Svenska borrentreprenörers bransch-
organisation Geotec anmälde därför 
Växjö kommun till Konkurrensverket, 
eftersom villaägaren inte kunde välja 
exempelvis bergvärme.

Kommunen hävdar å sin sida att 
tvånget hör ihop med miljömålen.

Att frågan inte gått till domstol förrän 
nu beror på att det först 2010 kom 
lagstiftning som gjorde det möjligt för 
Konkurrensverket att titta på snedvriden 
konkurrens i kommunerna. Verket hävdar 
att husägaren själv måste få välja energi-
slag, och inte låsas till enskild leverantör, 

BRUNNSBORRNING?
VI VET VAD DU SKA IGENOM 
OCH VAD DU BEHÖVER!

Med vår nya Twin Gauge-borrkrona borrar du djupare och behåller 
diametern. Twin Gauge fortsätter där DTH standardkronor behöver 
slipas om eller bytas ut. Tack vare sin unika design med förbättrad 
spolning och Sandvik hårdmetallstift kan du lita på att borrkronan 
håller hela vägen ner. Twin Gauge har visat sig ha 15 procent  
längre livslängd än vanliga standardkronor och därmed slipper  
du omslipning eller byte av krona per hål. 

I kombination med vår RH460 hammarserie får du en av  
marknadens smidigaste och pålitligaste verktyg för att borra  
vatten- och energibrunnar.

construction.sandvik.com

.se

OPENING VERY SOON

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

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

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

i detta fall kommunens eget bolag.
Totalt handlar det om 500 nya villor i 

Växjö, men kommunen är inte den enda 
som krävt att villaägaren installerar fjärr-
värme. Även flera kommuner som bland 
andra Linköping, Varberg, Skövde och 
Alingsås har agerat på ett liknande sätt.

– Domens utfall kommer att få 
betydelse även för dem, säger Magnus 
Jonsson, biträdande avdelningschef på 
Konkurrensverkets juridiska avdelning.

Förhandlingarna genomfördes i Stock-
holms tingsrätt i slutet av september. 
Dom väntas i november och Borrsväng-
en återkommer givetvis i ärendet.  ●



AKTUELLT

Geotec har under den senaste 
tiden välkomnat ett antal nya 
medlemmar. Nya a-medlem-
mar är Håkan Sjöman AB, 
ABUB Ullareds Brunnsborrning 
och Upplands Borrteknik AB.

Nya medlemmar

– Vi får allt oftare frågan om 
vi är med i någon organisation 

och själv tycker jag att det blir en extra 
trygghet att finnas i ett nätverk och ha 
någon att ringa och rådfråga om det blir 
problem. Dessutom gillar jag att Geotec 
har ett kursutbud och att organisationen 
erbjuder hjälp med försäkring av borr-
utrustning, jag tror att våra försäkringar 
kan bli både billigare och bättre nu, säger 
Håkan Sjöman.

Lars-Göran Svensson på Ullareds 
Brunnsborrning har jobbat som borrare 
sedan 1972 och varit egen sedan 2004.

Mikko Vedin på Upplands Borrteknik 
ser bland annat fram emot att få fler
branschnyheter:

– Vi har varit igång i drygt åtta år och 
tidigare inte riktigt sett nyttan med att 
vara med. Men nu förändras branschen 
och vi är nyfikna på att hänga med i den 
utvecklingen och ta till oss av den forsk-
ning och den nya kunskap som Geotec 
står för.

– Dessutom blir det mer och mer av 
ett krav att man ska ha en branschorga-

nisation i ryggen, särskilt när det gäller 
större uppdrag. Jag hoppas också på mer 
samarbete borrföretag emellan.

Nya b-medlemmar
Rototec A/S med säte i Flateby i Norge är 
ny B-medlem och därmed är alla koncer-
nens landsbolag med i Geotec.

– Sverige och Finland har ju varit 
med ett tag och vi tycker att det ger ett 
bra mervärde om alla är med. Geotec 
är Nordens mest kompetenta organisa-
tion när det gäller geoenergi och det 
vill vi vara delaktiga i och vara med 

att utveckla, säger norske landschefen 
Kim Ojanne.

Geotecs tyngd och erkännande i bran-
schen är också en plusfaktor:

– Bara seriösa och välkända företag 
får vara med, så medlemskapet är i sig 
en kvalitetsstämpel.

Rolf Borrås, Geotecs ordförande, 
är numera även B-medlem med sitt 
företag Pilfalken.

– I bolaget arbetar jag som manage-
mentkonsult. Det känns bra att fortsätta 
ha en nära relation med branschen utö-
ver rollen som ordförande, säger han.  ●

Dessvärre visade det sig att den 
lojalitet till systemet schablonen 

förutsatte, inte alltid fungerade fullt ut.
Många av landets borrare lyckades få 

till ett ROT-avdrag som många gånger 
vida översteg de arbetskostnader som 
borrarna egentligen hade. Därtill 
började den entreprenadform som är 
till för att skydda funktionen i en såld 
anläggning, totalentreprenaden, att 
luckras upp i och med att installatörer-
na och borrarna splittade sina arbeten 
för att maximera ROT-avdraget.

Det är anledningen till att Geotec 
och Avanti gemensamt tillskrev Skat-
teverket under våren för att harmoni-
sera den schablon som installatörerna 
använde och för att i grund och botten 
förenkla och hitta en så rättvis modell 
som möjligt. Vi tror att den nya scha-
blonen är mer rättvis och verklighets-
anpassad och tar hänsyn till bland an-
nat maskinkostnaden betydligt bättre.

Skatteverket skriver
Om den schablon som nu gäller sedan 
26 augusti 2015, skriver Skatteverket på 
sin hemsida så här:

Vid entreprenad avseende borrarbete 
kan arbetskostnaden för borrning 
schablonmässigt beräknas till 35 
procent av den totala kostnaden för 
borrningsentreprenaden.

Den schablonberäknade arbetskost-
naden kan bara användas som under-
lag för beräkning av skattereduktion 
för rotarbete i samband med entrepre-
nad till fast pris oavsett om det fasta 
priset beräknas per meter eller per 
arbetad timme samt borrarbetet avser 
vatten eller värme som ska tillföras 
småhusenhet och som utförs på tomt 
som tillhör småhuset.

EN FÖRÄNDRING AV 

 ROT-AVDRAGET

Om arbetskostnaden är högre än 35 
procent av totalpriset måste utföraren 
vid förfrågan kunna visa hur arbets-
kostnaden har räknats fram. Om un-
derlag för beräkning av arbetskostnad 
saknas eller är bristfälligt kan Skatte-
verket vägra utbetalning helt eller delvis 
samt återkräva redan utbetalt belopp.

Detta ställningstagande ersätter 
tidigare utsända brevsvar med diarie-
nummer 131 42965109/1152 och 131 
104415-12/1152.

 
Frågeställning
För att underlätta för utförare av borr-
ningsentreprenader och deras kunder 
har Skatteverket godkänt att maskin-
kostnaden (som inte ger rätt till skat-
tereduktion) beräknas till 35 – 50 kr 
per meter beroende på markens geologi 
i samband med borrning för brunnar, 
bergvärme och liknande tjänster. Beräk-
ningen av maskinkostnaden storlek har 
tagits fram av Svenska Borrentreprenö-
rers Branschorganisation, GEOTEC och 
Skatteverket har i brevsvar 2009 och 
2012 godtagit den schablonberäknade 
maskinkostnaden.

GEOTEC har nu tillsammans med 
Sveriges Avanti-Borrares Förening och 
Avanti System AB kommit in med en 
reviderad beräkning för borrningsen-
treprenader där arbetskostnaden vid en 
totalentreprenad beräknas till 35 pro-
cent av totalkostnaden. Branschorgani-
sationerna har frågat om arbetskostna-
den kan beräknas till en viss procent av 
totalentreprenaden (schablonberäknad 
arbetskostnad) och om schablonberäk-
ningen kan användas som underlag vid 
beräkning av skattereduktion.

En hel del entreprenörer har efter Skat-
teverkets ställningstagande hört av sig 

och frågat hur den nya schablonen skall 
tolkas. Skatteverket har gjort några 
förtydliganden enligt följande:

Från vilket datum gäller ställnings-
tagandet?
Ställningstagandet gäller från den 26 
augusti 2015. De ändringar som gjorts 
2 september 2015 är enbart rättelse av 
skrivfel och påverkar inte grundfrå-
gan att en entreprenör kan välja att 
använda en schablonberäknad arbets-
kostnad om 35 procent vid entreprenad 
till fast pris.

Möjligheten att använda en schablon-
beräknad arbetskostnad gäller från den 
26 augusti 2015. 

Hur gör vi med pågående arbeten 
och anbud som lämnats innan den 
26 augusti?
För anbud som lämnats innan den 26 
augusti samt för arbeten som påbör-
jats före detta datum kan Skatteverket 
numera upphävda brevsvar användas. 
Det innebär att man under en kortare 
period har två parallella system. Det 
finns inte någon möjlighet att ange ett 
exakt datum när de tidigare brevsvaren 
upphör att gälla men för anbud som 
lämnats efter den 26 augusti gäller i 
vart fall inte de gamla brevsvaren.

I detta sammanhang är det viktigt 
att påpeka att de tidigare brevsvaren 
endast innehåller en anvisning om hur 
maskinkostnaden vid borrningsarbete 
kan beräknas. Däremot innehåller 
brevsvaren inte någon anvisning gäl-
lande arbetskostnad.

Verklig arbetskostnad
Arbetskostnaden som ligger till grund 
för den schablonberäknade arbetskost-
naden har tagits fram av branschen. 
För att underlätta för utförare och 
kunder har Skatteverket godkänt att 
den föreslagna schablonberäknade 
arbetskostnaden kan användas vid 
beräkning av rotavdrag. Skatteverket 
förutsätter att arbetskostnaden normalt 
inte överstiger 35 procent av den totala 
kostnaden.

Om arbetskostnaden överstiger 35 
procent av det totala priset för borr-
ningen måste antalet arbetade tim-
mar, pris för arbetad timma exklusive 

maskintid samt kostnad för material 
tydligt redovisas på fakturan. För att 
Skatteverket ska kunna kontrollera 
att underlaget för begäran om skat-
tereduktion är korrekt bör uppgifterna 
på fakturan även kunna styrkas genom 
tidrapporter eller liknande samt in-
köpsfakturor for materialet.

Ytterligare förtydligande
Man skall vara medveten om att det 
inte finns någon skyldighet för Skatte-
verket att godkänna ett schablonförfa-
rande. Borrbranschen ska vara väldigt 
tacksam för att i grund och botten 
omfattas av en schablon. Alternativet är 
att börja med tidsrapportering, något 
som de flesta av företagen inte gör.

Schablonen är framtagen med sikte 
på energiborrning, eftersom den omfat-
tar cirka 80 procent av årsproduktio-
nen för branschen. Avanti och Geotec 
gjorde bedömningen att det inte gick 
att ta fram en separat schablon för 

vattenborrning och därför omfattas 
vattenborrning av samma schablon.

Hur använder man schablonen?
För arbeten åt konsument bör man utgå 
från entreprenadsumman, oavsett var 
entreprenadgränsen ligger, och räkna med 
att 35 procent av den summan är att be-
trakta som arbetskostnad. Därefter är det i 
nuläget 50 procent av arbetskostnaden som 
omfattas av det verkliga ROT-avdraget.

Redovisa tydligt
Man skall också redovisa material-
kostnad och antalet nedlagda timmar 
till Skatteverket. Nedlagda timmar tas 
fram genom att den, via schablonen, 
framräknade arbetskostnaden, divide-
ras med lämplig timkostnad. Tim-
marna redovisas bara åt Skatteverket 
och eventuell installatör.

När du som borrentreprenör arbetar 
åt en installatör omfattas inte arbetet av 
ROT-avdraget. Däremot måste instal-

latören för Skatteverket kunna redovisa 
era timmar och det material som ni 
har använt, så de uppgifterna återfinns 
lämpligen tillsammans med arbetskost-
naden på fakturan till installatören, 
så att det finns en spårbarhet vid en 
eventuell revision.

Som Skatteverket skriver handlar 
det i grund och botten om att hitta 
arbetskostnaden i samband med borr-
ningsarbetet. Om ni kommer tillbaks 
efter någon månad och gör arbeten 
som brunnstekniker eller installerar 
vattenfilter, är det ett normalt förfa-
rande med att 50 procent av fakturerad 
arbetskostnad omfattas av ROT-av-
draget. Tyvärr vill nuvarande regering 
ändra det till 30 procent, vilket troli-
gen kommer att gå igenom. 

Den som nu inte anser att schablo-
nen är korrekt kan göra som alla andra 
hantverkare på byggmarknaden och ta 
fram tidrapporter och redovisa antalet 
arbetade timmar.  ●

Geotec kom snabbt överens med Skatteverket om ett 
schablonförfarande när ROT-avdragen infördes 2009. Den 
modell som då användes togs fram av Geotecs medlemmar 
och baserade sig på att den svårbedömda maskinkostnaden 
skulle kunna beräknas via en schablon. Tanken var god 
och, satt i rätt sammanhang, också gynnsam men rättvis.

1716

TEXT: JOHAN BARTH

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: KJELL DUBERG

Kim Ojanne och Gaute Öksne 
från Rototec, Jari Parri, Upplands 

Borrteknik och Rolf Borrås, Pilfalken.
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I FOKUS: SGU
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Insamlandet av data om borrade 
brunnar har pågått sedan tidigt 

1960-tal, inledningsvis på frivillig 
basis. Men 1975 trädde den lag i kraft 
som ålägger alla som yrkesmässigt 
borrar efter vatten, att skicka in proto-
koll till SGU. 

– Inledningsvis handlade det ju bara 
om vatten. Tio år senare utvidgades 
lagen till att även gälla brunnar för 

I FOKUS: SGU

Ett arkiv som går på djupet

Varje år får SGU in rapporter om i snitt 25 000 nya brunnar. Vad används 
alla fakta till? Vem efterfrågar dem? Vad fungerar bra och mindre bra i 
rapporteringen från borrföretagen? Hur ser framtiden ut?

Borrsvängen stämde möte med Jakob Levén, chef på SGU:s grund-
vattenenhet och hans kollega Jonas Gierup för att ta en titt i kunska-
pens källa – det gigantiska arkivet med närapå 600 000 brunnar.

TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: MAGDALENA THORSBRINK

– Vi använder uppgifterna i arkivet 
till kartering av jordarter, berggrund 
och grundvatten. Det senaste är en 
jorddjupsmodell över hela Sverige, 
säger Jonas Gierup.

Mycket populär är också den nyligen 
uppdaterade appen Geokartan som 
bland annat visar viss brunnsinfor-
mation, jorddjup och jordarter i hela 
Sverige – den har laddats ner över 10 000 
gånger. Mest använd är dock kartvisaren 
”Brunnar” på SGUs webbplats som pekar 
ut alla inregistrerade brunnar, den har 
omkring 30 000 unika besök om året.

Korrekta uppgifter viktigt
– Dessutom får vi årligen i snitt 2 500 
telefonsamtal eller andra kontakter, som 
på ett eller annat sätt berör Brunnsarki-
vet. Det är många privatpersoner, fram-
för allt med frågor om jorddjup inför 
energiborrning, men många borrare hör 
också av sig, samt konsulter och myndig-
heter, säger Jonas Gierup.

Alla dessa användningsområden och 
applikationer förutsätter givetvis att 
SGU har tillförlitliga uppgifter. Vilket 
för oss in på frågan om kvaliteten och 
frekvensen i de protokoll som borrföre-
tagen skickar in efter färdigt arbete.

Rapporteringen brister
– Handen på hjärtat så fungerar rap-
porteringen tyvärr inte mer än hyfsat, 
säger Jakob Levén.

Vad är det då framför allt som brister?
– För det första får vi inte in alla 

brunnar. Det finns ett mörkertal av 
brunnar som aldrig rapporteras, men 
vi vet inte hur många det handlar om. 
Tidigare har vi gjort beräkningar där 
vi bland annat vägt in den redovisade 
försäljningen av värmepumpar och 
utifrån det kunnat gissa att vi får in 
omkring 80 procent.

– För det andra är kvaliteten på 
uppgifterna enormt varierande. Från 
exemplariskt ifyllda protokoll till helt 
oanvändbara. Det vi trycker mest på 
är att vi måste få veta var brunnen är 
borrad någonstans, helst med GPS-
koordinater, men en korrekt fastighets-
beteckning går också bra. Saknas de 
uppgifterna är ju de andra menings-
lösa, säger Jonas Gierup.

Ange brunnens lutning
SGU vill förutom den exakta platsen 
för brunnen ha uppgifter om jorddjup, 
lagerföljder, antal meter foderrör, grund-
vattennivå, kloridhalt och vattenmängd. 
Tas det ett vattenprov vill de gärna ta del 
av den informationen också.

– När det gäller energibrunnar är det 
också viktigt att ange hur mycket och åt 
vilket håll brunnen är lutad, om den är 
det. Det är särskilt angeläget om det är 
trångt på borrplatsen.

– Faktum är att vi får fler och fler 
samtal från privatpersoner om detta. De 
undrar om grannen som skaffat geoen-
ergi ”tar min bergvärme” eller hur 
de själva ska göra när grannarnas 
borrhål kanske bara är ett par 
meter från deras tomtgräns.

Jonas Gierup och Jakob Levén 
på Brunnsarkivet.

SGU HÄMTAR KUNSKAP
UR NÄSTAN 600 000 BORRHÅL

är bara en bråkdel av vad det skulle kosta 
om vi skulle göra undersökningarna 
själva, förklarar Jakob Levén.

Används till mycket
Idag är Brunnsarkivet sedan länge en 
självklarhet – en stor och snabbt väx-
ande datamängd som ökar i värde och 
betydelse ju mer utvecklad den teknik 
som används för att tolka den blir:

geoenergi, säger Jakob Levén.
Det var SGU själva som i många år 

drev på för att få riksdagen att lagstifta 
om uppgiftsskyldighet.

– Lagstiftarna insåg att det fanns 
massor av geologisk och hydrogeologisk 
information som skulle kunna göra stor 
samhällsnytta och dessutom skulle vara 
väldigt billig att få in. Att ta in uppgif-
terna från företagen som ”ändå” borrar 

Användning

Hushållsbrunn Övrig användning

Energibrunn Okänd användning

Antal totalt inlagrade (inkl ej lägesbestämda) brunnar 
i SGUs Brunnsarkiv.  2015-09-01
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säger Sven Jonsson, borrare på Ahlqvists 
Brunnsborrning.

– Jorddjupet är också väldigt intres-
sant att kolla, i synnerhet för som även 
borrar en hel del horisontellt, säger Sven 
som gärna rekommenderar Slagrutan.

– Den har underlättat väldigt mycket. 
Det enda jag skulle önska mig är att det 
också gick att se vattenkvaliteten, men 
tydligen är sådana uppgifter hemliga.

Ulf Robertsson på BPS Borr- och Pump-
service har kört med Slagrutan sedan 
dag 1:

– Jag såg direkt när den presenterades 
att det här var en bra funktion och hos 
oss har den sedan dess använts dagligen 
av alla som har en ledande funktion på 
en borrigg. 

– Killarna får sin kommande vecka på 
fredagen och kan gå in och kolla jord-
djup, näraliggande brunnar med mera – 
det underlättar planeringen på alla sätt. 
Alla har var sin padda och borrprotokol-
let, som även går till SGU, skickas in till 
kontoret och blir underlag för faktura. 

”SLAGRUTAN GÖR PRAKTISK NYTTA 
 VARJE DAG” Geotecs app Slagrutan har uppdaterats och dessutom blivit 

billigare. Nya priset för detta praktiska digitala verktyg, som 
laddas ner från App Store, är nu 139 kronor.

Många borrföretag använder 
Slagrutan och Borrsvängen har 

pratat med ett par av dem som var med 
från allra första början när appen lan-
serades – de kan idag inte tänka sig att 
vara utan den:

– Här på Gotland är det så lätt att få 
bräckt vatten, så jag använder bland 
annat Slagrutan till att kolla de tio 
närmaste brunnarna innan jag borrar. 
Hur djupa de är och hur mycket de ger, 

TEXT: JÖRGEN OLSSON 

Det betyder att utan borrprotokoll blir 
det ingen faktura och det gör i sin tur att 
vi minimerar riskerna att rapportera en 
brunn eller att fakturera.  ●

Slagrutan från Geotec
https://appsto.re/se/1C18H.i

Klimatfokus i regeringens
dricksvattenutredning

Syftet med utredningen är att 
identifiera utmaningar för en säker 

dricksvattenförsörjning i landet, på kort 
och lång sikt. 2016 följer ett slutbetänkande 
med samlade överväganden och förslag. 

– Delbetänkandet fokuserar på 
klimatet, berättar Emil Vikberg, som är 
hydrogeolog på SGU och sitter med i en 
referensgrupp till utredningen. 

– Utgångspunkten är att nya klimat-
scenarier simulerar olika utsläppsscena-
rier som i sin tur kan simulera grundvat-
tennivåförändringar. 

Analysen är ett planeringsunderlag 
som lyfter samhällets sårbarhet och 
möjlighet att hantera effekterna på vat-
tenkvalitet och tillgång till dricksvatten 
under återstoden av detta sekel. 

– SGU har, tillsammans med SMHI, 
bidragit med fakta om klimatet och 
grundvattnet för att regeringen ska 
kunna fatta rätt beslut.

Förväntade förändringar
SGU har tagit fram två delrapporter, en 
om tidsmässiga variationer och en om 
förväntade förändringar till följd av kli-
matsvängningar. Med hjälp av klimat-
beräkningar och utsläppsscenarier har 
SGU beräknat grundvattennivåer för 
grundvattenmagasin av olika storlek. 
Resultaten har jämförts över perioden.

Grundvattenmagasinen är snabbrea-
gerande mindre magasin och lång-
samreagerande större, som främst har 
betydelse för enskild dricksvattenför-
sörjning respektive allmän försörjning.

Risker
Analysen överensstämmer förhållan-
devis väl med vad SGU sett tidigare, 
trots f ler mätpunkter, nya beräknings-
sätt och delvis nya klimatscenarier. 
Emil Vikberg ger exempel:

Regeringens dricksvattenutredning har presenterat 
en uppdaterad analys av klimatförändringarna 
och de risker för dricksvattenförsörjningen 
som kan förutses. Delbetänkandet bygger bland 
annat på rapporter från SGU – som pekar på 
risker som sinande brunnar och översvämmade 
reningsanläggningar.
TEXT: MIA ISING  FOTO: MAGDALENA THORSBRINK

– Grundvattnets förvän-
tade lägsta- och högstani-
våer för långsamreagerande 
grundvattenmagasin beräk-
nas stiga i norra Sverige och 
sjunka i södra. 

– Grundvattennivåerna 
i de snabbreagerande ma-
gasinen kännetecknas av 
större årliga variationer än 
i de långsamreagerande. 

Han utvecklar klimatpå-
verkans olika sidor:

– Den kan bidra till att 
brunnar kan sina på sen-
sommaren, främst i sydöstra 
Sverige. Mycket ytvatten 
och höjda grundvatten-
nivåer vid snösmältning-
arna i norr kan å sin sida ge 
problem i de infiltrations-
anläggningar som ska rena 
hushållens spillvatten.

– Men det är bra att vi uppmärksam-
mar detta redan nu, så att vi kan vidta 
åtgärder.  ●

Dricksvattenutredningen
Uppgift: Gå igenom dricksvattenområden 
från råvatten till tappkran.

Syfte: Identifiera utmaningar för en säker 
dricksvattenförsörjning på kort och lång sikt. 

Särskilt fokus: Klimatförändringars 
betydelse, krav på nytt förhållningssätt till 
dricksvatten.

Källa: regeringen.se

Brunnsarkivet
Lagstadgad skyldighet att rapportera 
vattenbrunnar sedan 1975, lagen utvid-
gad till att omfatta energiborror 1985. 
Idag finns totalt nära 600 000 brunnar 
i arkivet.

Vilka använder arkivet?
Brunnsarkivet är SGU:s mest använda 
databas. Användare är bl a brunnsbor-
rare, konsulter, länsstyrelser, kom-
muner, vattenmyndigheter, universitet, 
högskolor och privatpersoner.

Brunnsarkivet utgör ett viktigt under-
lag till jorddjupsmodellerna som bl a 
SMHI använder när de gör prognoser 
för höga flöden och SGI när de identi-
fierar skredriskområden.

Appen
SGUs app ”Geokartan” finns i dagslä-
get för Android men kan köras i iPhone 
om man i sin telefon-webbläsare anger 
adressen apps.sgu.se/geokartan, Här 
hittar man bl a viss brunnsdata samt 
rikstäckande skattningar av jorddjup.

SGU beräknar att:
• Grundvattnets årsmedelnivå höjs i större 

delen av landet, 

• Grundvattennivåerna ökar i norr och 
sjunker i sydost, 

• Nivåvariationerna, mellan högsta och 
lägsta nivå, ökar i syd/sydost och 
sjunker i norr, 

• De årliga nivåvariationerna i snabbrea-
gerande magasin blir större, 

• Nivåvariationen i snabbreagerande ma-
gasin blir oförändrad i söder och sydväst, 

• Lägsta/högsta nivå i långsamreagerande 
magasin stiger i norr och sjunker i söder.

Emil Vikberg på 
SGU har jobbat med 

dricksvattenutredningen.

Regeringens proposition nr 38 år 1975

Regeringens proposition med förslag till lag om uppgiftsskyldighet vid 
grundvattentäktundersökning och brunnsborrning:

På regeringens vägnar

Beslutad den 13 mars 1975

   Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har uppta-
gits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll

Nr 38

OLOF PALME

RUNE B JOHANSSON

Prop. 1975: 38

Mer via webben
Registreringen av brunnar ska framöver 
underlättas bland annat genom att SGU 
utvecklar i första hand webbrapporte-
ringen. Pappersprotokollen kommer att 
fasas ut på några års sikt.

– Vi vill att fler och fler går över till 

webbinmatning och tar gärna emot syn-
punkter och tips på hur vi kan underlätta i 
detta. Det finns flera olika utvecklingsspår 
– man kan till exempel tänka sig att ta emot 
filer som skickas direkt från borriggen. 
Vissa brunnsborrare har idag väldigt sofis-
tikerad utrustning, säger Jonas Gierup.  ●

Framtidens digitala 
tryckströmbrytare!

www.robota.se

21BORRSVÄNGEN # 3/201520 BORRSVÄNGEN # 3/2015



I FOKUS: SGU

– Det har varit ett stort jobb 
som vi aldrig hade klarat utan 

uppgifterna i Brunnsarkivet Och det 
har varit många geologiska aha-upp-
levelser längs vägen, säger Eva Jirner, 
statsgeolog på SGU.

Bakgrunden till modelleringen är 
en ambition från Uppsala Vatten, som 
varit samarbetspartner i arbetet, att dels 
analysera den stora rullstensåsen inför 
kommande dricksvattenproduktion till 

det snabbväxande Uppsalaområdet, dels 
få en klarare bild av hur grundvattnet 
rör sig – detta efter att under flera år 
drabbats av problem med föroreningar 
som PFOS i dricksvattnet.

– Det är alltid intressant och lärorikt 
att ”se” vad som finns under markytan, 
säger Eva Jirner. Hon och kollegorna har 
inspirerats av hur systermyndigheter i 
andra länder, framför allt i Storbritan-
nien, arbetar med 3D-modeller.

– Britterna ligger väldigt långt framme 
och vi har varit på kurs hos dem för att 
lära oss.

Nästan 900 brunnar
Till hjälp har SGU haft ett antal verk-
tyg. Bland annat en höjdmodell som 
Lantmäteriet tagit fram efter att ha 
laserskannat hela Sveriges yta med två 
meters noggrannhet.

– Vi har också använt oss av vår en 
jordartskarta och givetvis alla samman-
ställningar och rapporter om lagerföljder 
från några olika källor, men framför allt 
från Brunnsarkivet. Vi har använt oss 
av 651 borrprotokoll där lagerföljderna 
finns med, plus drygt 200 där lagerfölj-
derna saknas men där vi ändå kan dra 
slutsatser om djup till berg.

SGU har skapat en tredimen-
sionell modell av Uppsalaåsen. 

Det är en av de första och 
sannolikt den största och mest 
detaljerade 3D-modellen i sitt 
slag i Sverige och omfattar ett 
område på 294 kvadratkilome-
ter som är 42 kilometer långt 
från norr till söder.
TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: MAGDALENA THORSBRINK  

Fakta/PFOS
PFOS – perfluroktansulfonat – är ett 
kemiskt ämne som bland annat använts 
för att göra textilier, papper och andra 
material olje- och vattenfasta samt som 
en av beståndsdelarna i brandsläck-
ningsskum. 

Ämnet är giftigt, stör fortplantningen 
hos människor och djur och bryts inte 
ner i naturen. Inom EU är PFOS i huvud-
sak förbjudet sedan 2008.

Datorprogrammet som använts för 
att rita modellen har utvecklats och 
finjusterats av tillverkaren i takt med att 
arbetet framskridit.

Isälvsmaterialet intressantast
Genom att väga samman höjdmodel-
len, jordartskartan och protokollen från 
borrningarna kan Eva Jirner rita profiler 
över lagerföljderna. Efter att ha gran-
skats av experter korrigeras profilerna 
och programmet räknar fram en modell 
över isälvsmaterialets utbredning. 

– Det finns väldigt många klasser 
av material i lagerföljderna, så för att 
få det hanterbart bestämde vi oss för 
sju: ospecificerat, organiskt, svall, silt/
lera, isälvsmaterial, morän och berg. 
Morän finns bara i kanterna och det 
är isälvsmaterialet som är det intres-
santaste när det gäller grundvattnet, 
förklarar hon.

De många brunnsprotokollen är en av 
förutsättningarna för att modellen över 
huvud taget kunnat bli verklighet.

– Det är otroligt viktigt att det finns. 
Vi använder oss av arkivet dagligen i 
många olika sammanhang och just i 
det här arbetet har vi haft stor nytta av 
att så många borrare lämnat uppgifter 

3D-MODELL 
SOM SKAPAR GEOLOGISKA 
AHA-UPPLEVELSER

Eva Jirner hade gärna haft 3D-model-
ler när hon själv studerade geologi.

– Jag önskar att ännu 
fler borrare rapporterade 
in lagerföljderna.

om lagerföljderna. Är det något man skulle önska sig så är det 
att ännu fler rapporterar just lagerföljderna – de hjälper oss 
enormt mycket.

Att visa delar i modellen baserar sig på antaganden är inget 
problem, menar Eva Jirner:

– Det här är en modell av verkligheten, inte själva verklighe-
ten. Men det är så nära vi kan komma just nu. Dessutom har 
arbetet gjort det möjligt för oss att uppdatera och korrigera en 
hel del av vårt gamla kart- och faktaunderlag i takt med att vi 
upptäckt att det inte stämmer. Många av jordartskartorna till 
exempel är ju från 1960-talet.

En del av SGU:s uppdrag är att beskriva den svenska geo-
login på ett pedagogiskt, lättillgängligt och användbart sätt. 
Nyligen presenterade Eva Jirner modellen vid SGU:s Grund-
vattendagar i Göteborg. Den ska även finnas på hemsidan och 
på gång är pdf:er i 3D.

Aha-upplevelser
– Vi har ju kolossala mängder data efter 150 år, men en stor 
del av den är svår att förstå och ännu svårare att använda. Med 
3D-modeller som den här över Uppsalaåsen blir allting tydligt 
och begripligt – det har varit många aha-upplevelser under 
arbetet med den och för egen del kan jag önska att jag hade haft 
tillgång till sådana här modeller när jag själv läste geologi. Så 
mycket enklare allt hade varit att förstå!  ●

Använd en proffsgrossist!

Använd en proffsgrossist! 

Vi är en komplett leverantör av pumpar, tillbehör och allt du
behöver för vattenanläggningen eller värmepumpsinstallationen.

Isolerade rör

Borrlock & 

Kollektorsprit

Samlingsbrunnar

Förbrukning

Elektrosvetsrördelar

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

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

Blandningskärl på beställning

Komplett sortiment av rördelar & tillbehör

 Svetsapparater 

Flera modeller finns att köpa eller hyra

Andra storlekar och utföranden på beställning 

I dimensioner upp till 630 mm

För foderrör, 140 & 168 mm 

Kopparrör 

Presskopplingar

Avanti pumphus
Välj till installationspaket

För vattenbrunnen

Pumpar, pumppaket & tankar

Länspumpar & pumpstationer

Filter & rening

Tankar

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

allt du
 behöver för vattenanläggningen eller värmepumpsinstallationen.

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

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

Vi kan våra produkter!

Kollektorer &

Kollektorer &

energilock

Avloppsanläggningar

Royex 

Atlas Copco 
borrstål & maskiner 

Prisexempel:
Paket RSK 5618245

13100 kr

Prisexempel:
Paket RM2200K

11600 kr

Prisexempel:
PVC 6 m 110x3,2

166 kr

spräckpatron

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

www.avanti-sf.se avanti@avanti-sf.se       

polyetenrör
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På Gotland råder stor vattenbrist under 
sommaren och för att finna dricksvat-
ten har SGU låtit SkyTem göra mätning-
ar via helikopterburen sondering. Peter 
Dahlqvist på SGU berättar:

– Helikoptern flyger på låg höjd, med 
en mätram under sig. I den löper en 
kabel som skickar ut kraftig ström, som 
slås av och på och skapar magnetfält 
som sprider sig ner i marken. 

– Olika geologiska material gör att 
magnetfältet rör sig olika fort. Bak på 
ramen finns en antenn som tar avtryck 
av magnetfältets spridning genom att 
registrera hur pulsen förändras.

Instrumenten är flera hundra kva-

GRUNDVATTEN UR ETT
HELIKOPTERPERSPEKTIV

dratmeter stora . De medger nog-
granna mätningar på upp mot 500 
meters djup. 

– Vi lät f lyga 2 700 linjekilometer 
på tio dagar. Med vanlig mark-
mätning hinner man kanske två 
kilometer om dagen, påpekar Peter 
Dahlqvist.

Århus Universitet har tagit fram 
mjukvaruprogrammet som bearbe-
tar data. 

– Det fina är att vi får fram så 
stor mängd data. Vi kan exempelvis 
skapa en tredimensionell, geofysisk 
modell som hjälper oss att tolka hur 
grundvattnet breder ut sig.  ●

En ny metod för att finna dricks-
vatten har sett dagens ljus. Danska 
SkyTem tar helikopter och avance-
rad mätutrustning till hjälp.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: SKYTEM

SGU vill mycket gärna 
ha in fler vattenanalyser 
i samband med att nya 
brunnar rapporteras in till 
Brunnsarkivet.
– I all synnerhet gäller det 
kloridmätningar. I delar 
av Sverige finns risk för 
salthaltigt vatten. Gör man 
inte kloridmätning när man 
borrar i ett sådant område så 
har man inte utfört arbetet 
enligt Normbrunn, säger 
statsgeolog Lena Maxe.

Myndigheten saknar resurser att 
på egen hand samla in vatten-

analyser och är därför helt beroende av 
bland annat brunnsborrarbranschen för 
att få tillgång till dessa viktiga uppgifter. 
Det gäller både kloridhalt samt analyser 
av mikrobiologi och metaller. Vi får 
information även genom analysdata från 
enskilda brunnar, kommunala vatten-
täkter och förorenade områden.

Saknar kloridmätningar
– När det gäller salthalten fungerar det 
sämre med brunnsborrarnas rappor-
tering än det borde kunna göra. Risk 
för förhöjd salthalt finns i alla områden 
som legat under hav eller som ligger på 
sedimentära bergarter. Det innebär att 
alla kustnära områden och stora delar 
av Mellansverige tillhör riskområdet, 
säger Lena Maxe.

Mätningen kan antingen göras som 
en kloridanalys eller – det enklare och 
enligt Lena Maxe något sämre alter-
nativet – en mätning av den elektriska 
konduktiviteten. Resultatet ska bifogas 
borrprotokollet till Brunnsarkivet.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: MAGDALENA THORSBRINK

SGU EFTERLYSER 
FLER ANALYSER 

– och särskilt kloridmätningar

– Men tyvärr är det vanligare att 
kloridmätningen saknas än att den finns 
med. Det är en stor brist, säger Lena 
Maxe.

Låg kvalitet överraskar
När det gäller vattenanalyser som visar 
på förekomst av bakterier och/eller 
tungmetaller är läget mer komplext. För 
några år sedan drev Socialstyrelsen, som 
då hade tillsynsansvaret för dricksvatt-
net, ett projekt gentemot kommunerna 
för att öka provtagningen i enskilda 
brunnar. Under drygt två års tid – kring 
2007 och 2008 – fick SGU in analyser 
från de medverkande laboratorierna, 
men bara under förutsättning att fastig-
hetsägaren gett sitt medgivande.

– Vi fick in omkring 15 000 analyser 
under den perioden, men det är ju inte 
så mycket med tanke på att vi beräknar 
att det finns 400 000 enskilda brunnar 
för permanentboenden och lika många 
till för fritidsbostäder. Hur som helst 
så visade analyserna att kvaliteten 
var överraskande låg – det var en hög 
andel brunnar med otjänligt vatten 

och ännu f ler som var tjänliga med 
anmärkning.

Ingår i uppdraget?
Lena Maxe vill gärna uppmana Sveriges 
borrföretag att verka för att analyserna 
görs – och att resultaten kommer SGU 
tillhanda. 

– Vi vill lagra resultaten för att gradvis 
öka vår kunskap och bättre kunna jobba 
med miljömålet ”Grundvatten av god 
kvalitet”. Om vattenanalysen ingår som 
en del av brunnborrarens uppdrag och 
ombesörjs av brunnsborraren, så ingår 
egentligen uppgiftsskyldigheten och vat-
tenanalysen ska in till SGU. Men det är 
fastighetsägaren som med ett kryss i en 
ruta på protokollet måste godkänna att 
vi får ta del av labbets resultat.

– Vi vet att det kan finnas en tveksam-
het kring det, eftersom svaren blir allmän 
handling när de kommer in till oss. Dels 
finns det oro för att analyssvaren ska 
kunna påverka fastighetsvärdet negativt, 
dels oro för att höga metallförekomster 
ska väcka prospekteringsindustrins in-
tresse. Det sistnämnda bedömer jag som 

Analyser av vattenkvaliteten är viktiga för 
SGU, betonar statsgeolog Lena Maxe.

långsökt, men en analys av vattenkva-
liteten måste man ju kunna visa vid en 
försäljning om köparen frågar efter det.

En kunskapslucka
När det gäller hur vattenkvaliteten i 
enskilda brunnar utvecklar sig över tid 
menar Lena Maxe att det idag finns en 
kunskapslucka.

– Förr rekommenderades det att man 
skulle vänta tre månader med vatten-
provet, med motiveringen att brunnen 
skulle hinna stabilisera sig. Nu tas provet 
direkt, för att kunna vara säker på att 
vattnet inte är hälsovådligt.

– Det första vatten man får in i en 
nyborrad brunn har för det mesta legat 
orört väldigt länge. Men vad händer efter 
kanske ett halvår och på ännu längre sikt 
– när vattenmagasinet börjar omsättas? 
Jag skulle gärna dra igång ett samarbete 
med några brunnsborrare kring lång-
tidsstudier av vattenkvaliteten.

Brunnsägare okunniga
– Om brunnsborrare följde upp vad 
som händer med vattenkvaliteten även 
efter borrningen skulle det innebära 
en ökad trygghet för konsumenterna. 
Många med egna brunnar är ganska 
okunniga och skulle säkert tycka att 
det var bra om man kunde teckna 
serviceavtal där både vattenmängd och 
vattenkvalitet ingår.  ●

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              
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I FOKUS: SGU

mationsutbyte i rådet kan se ut:
– Fokus är hela tiden på geologisk 

information. Forskarna, SGU och de 
övriga myndigheterna berättar om 
verksamhet av betydelse för kommu-
nerna och företagen. 

– Kommuner, företag och bransch-
organisationer berättar om planerad 
verksamhet och redovisar eventuella 
hinder för en god utveckling av sam-
hällsbyggandet. 

Man hamnar i diskussioner om allt 
från geoenergi till grundvattenskydd. 

– Ibland har vi många och långa 
diskussioner! Alla har sin syn på olika 
frågor och det är viktigt för SGU att se 
vilka behov som finns. Medlemmarna 
är ju språkrör för sina respektive bran-
scher och verksamhetsområden, säger 
Charlotte Defoort.  ●

Årets upplaga av Grund-
vattendagarna arrangerades i 

samarbete mellan SGU, Chalmers, 
Göteborgs universitet, Havs- och 
vattenmyndigheten och Trafikverket 
på Konferenscentrum Wallenberg i 
Göteborg den 13 och 14 oktober.

Konferensens tema var ”Grund-
vatten och samhällsplanering” och 
riktade sig till bland annat myndig-
heter, forskare och företag.

På programmet stod en lång 
rad föredragningar om de mest 
skiftande men grundvattenrelate-
rade ämnen – bl a Göteborgsre-
gionsnes vattenförsörjningsplan, 

Grundvattendagarna 2015

I KORTHET

Den formella beskrivningen av 
rådet är att det är ”ett organ för 

informationsutbyte och diskussion om 
frågor rörande geologisk information 
för en god utveckling inom samhälls-
planering och samhällsbyggande”. SGU 
har inrättat fem så kallade användar-
råd kring geologisk kunskap, inom 
bergmaterial, forskning och utveckling, 
gruvnäring och prospektering – och 
så samhällsbyggnad, som är ett av de 
större råden. 

Samhällsplanering handlar, enligt 

SGU, om att i vid bemärkelse planera 
samhället och dess utveckling. Då be-
hövs geologisk information och kunskap, 
som underlag för en hållbar utveckling 
i frågor som rör bebyggd miljö och hus-
hållning med mark och vatten.

– Syftet är att vårt råd ska verka för 
och bidra till denna goda utveckling, 
även om vi inte tar de stora besluten. 
Rådet är främst ett diskussionsforum. 

– Men det rådet diskuterar och de 
synpunkter medlemmarna ger på SGU:s 
rapporter och utredningar, kommer till 

stor nytta i det SGU planerar, beslutar 
eller ger som remissvar till andra in-
stanser, säger Charlotte Defoort.

Speglar samhällsdebatten
Charlotte Defoort, som är rådets 
sekreterare, är hydrogeolog på SGU. 
Men de medlemmar hon kallar till de 
regelbundna mötena kommer främst 
från andra verksamheter. Här möts 
företag, kommuner, organisationer och 
myndigheter, utöver SGU:s represen-
tanter för avdelningarna för samhälls-
planering samt mark och grundvatten. 
Allt under ledning av SGU:s generaldi-
rektör Lena Söderberg. 

Mötesagendan kan omfatta allt från 
täkter, gruvor och vad som är på gång 
i byggbranschen till vattenplaner, 
infrastruktur och miljödomar. Ämnet 
geoenergi är ofta uppe. 

– Det är överhuvudtaget viktigt att 
se vad som är på gång i samhällsdebat-
ten, betonar Charlotte Defoort.

Utmaningar och möjligheter
Hon beskriver hur föreläsningar och infor-

samhällsbyggnad
Ett råd för goda råd. Så kan SGU:s ”Rådet för samhällsbyggnad” beskrivas kort 
och gott. Här möts representanter för en rad verksamheter för att utbyta erfa-
renhet och kunskap och för att lyfta frågor inom samhällsbyggnad.

Goda råd i god 

Charlotte Defoort, sekreterare i rådet för 
samhällsbyggnad.

TEXT: MIA ISING FOTO: MAGDALENA THORSBRINK

– Fokus är hela 
tiden på geolo-
gisk information.

Rådet för 
samhällsbyggnad
Ledamöterna, som har fysiska möten 
en gång i halvåret, representerar: 

• Boverket
• Geotec
• Göteborgs stad
• Havs- och vattenmyndigheten
• Jordbruksverket
• KTH
• Länsstyrelser
• Naturvårdsverket
• NCC
• SGU
• Svenska Teknik & Designföretagen
• Sveriges Bergmaterialindustri
• Trafikverket
• ÅF

om grundvattenbildning i sandig 
silt, om verktyg för mikrobiell 
analys, om arsenik i mark, grund-
vatten och ytvatten i 
svartskifferområden, 
om hur mark- och 
miljödomstolen 
bedömer grund-
vattenfrågor och 
om kartläggning 
av gränsö-
verskridande 
grundvattenfö-
rekomster mel-
lan Sverige och 
Norge.  ●

SGU har nu under våren 
lanserat sin nya visuella 

kartfunktion ”Grundvattenma-
gasin”. Här får du uppgifter om 
grundvattenmagasinens läge och 
en rad tekniska data, till exempel 
uttagsmöjlighet, strömningsrikt-
ning och tätande lager. Finns 
magasin i olika lager framgår 
även detta av kartan, samt om 
det är magasin i jordlager eller i 
sedimentär berggrund. 
Kartvisaren finns på adress:
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvi-
sare-grundvattenmagasin-sv.html

RENT VATTEN - DET ÄR KLART!

Vattenrening till hushåll,
lantbruk och industri.

040-41 31 35 ● www.aquainvent.se

Kartvisare för 
grundvattenmagasin
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PROFILEN

Vi har en 
tendens att 
sila mygg och 
svälja kameler.

Som en av landets mest erfarna juridiska experter när det gäller Miljöbalken 
och Plan- och Bygglagen är Peggy Lerman ofta anlitad i sammanhang som 
involverar brunnsborrning – eller för den delen natur- och kulturskydd, fysisk 
planering eller miljökvalitetsnormer.
– Det är intressanta frågor som jag gillar att arbeta med. Och i grunden handlar 
det om positiv juridik – om att skapa saker och att bygga och utveckla samhället.

Hon har ett helt yrkesliv bland 
paragraferna bakom sig, är nu 

”halvpensionär” och unnar sig att välja de 
uppdrag som verkligen engagerar henne.

– Det ska kännas intressant och rätt, 
säger Peggy Lerman, som är egen företa-
gare sedan 1999. Det var året när den då 
nya Miljöbalken trädde i kraft.

– Jag var chefsjurist på Boverket och var 
med i arbetet med Miljöbalken. 15 gamla 
lagar blev en ny och jag insåg att det skulle 
bli otroligt mycket jobb med tolkning 
och tillämpning, så jag sade upp mig och 
startade eget som juridisk konsult.

Beslutet var både personligt och 
rationellt.

– Jag var drygt 40 år då och tyckte att 
det var dags för en förändring, ett nytt 
sätt att jobba. Dessutom var det lätt att 
se jag att det knappast skulle gå att få en 
så mycket bättre start på en egen verk-
samhet än att blir rådgivare inom en helt 
ny, stor lagstiftning som jag själv varit 
med om att ta fram.

Vägen in i juridiken var annars inte 
riktigt lika välplanerad. 

– Jag läste naturvetenskaplig linje på 
gymnasiet, skaffade mig bra betyg men 
visste inte riktigt vad jag ville. Juridik 
skulle ge en bra grund, tänkte jag.

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON 

Efter juristexamen i Lund 1974 blev 
det domstolsjobb i Karlshamn i några år, 
därefter Göta hovrätt och därifrån till 
Vattendomstolen i Växjö.

 
Alltid gillat teknik
Man kan fråga sig varför det just har 
blivit frågor kring byggande och miljö 
– det finns ju så många andra angelägna 
områden inom juridiken.

– Jag tror att det är en läggningsfråga. 
Jag har alltid varit intresserad av teknik 
och det var så jag hamnade i Vattendom-
stolen, det var en kollega på Göta hovrätt 
som tyckte att jag borde passa: ”Du förstår 
dig på såna där galna teknikern och ingen-
jörer”, sa han och det stämmer faktiskt. Jag 
gillar att jobba med den typen av frågor 
och den typen av människor, om man kan 
säga så. Jag förstår dem och kan ta dem.

– Däremot har jag inte alls samma 
handlag med till exempel socialjuridik. 
Där handlar det om mycket hårdare 
frågor och ärendena är mycket svårare 
på ett rent personligt plan. Knäcken 
för min del blev när jag arbetade med 
ett mord på en tvåårig f licka – lika 
gammal som min egen tös var då. Det 
var hemskt, men det hjälpte mig att 
välja inriktning.

TRYGG GUIDE 
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PROFILEN

Familjeföretag
Peggy Lermans firma – Lagtolken – har 
alltid drivits som ett litet familjeföretag 
med maken eller barnen som anställda 
för en del av det praktiska. Den övervä-
gande delen av uppdragen kommer från 
hennes tidigare arbetsgivare – staten, 
ett antal kommuner. Mycket handlar 
om snårigheter kring natur- och mil-
jöskydd i samband med olika projekt, 
bland annat hos Trafikverket:

– Jag är entreprenör och projektarbe-
tare så det passar mig utmärkt att jobba i 
egen regi, att få ta ansvar för egna beslut.

När Peggy Lerman inför församlade 
Geotecmedlemmar reflekterar kring 
sina erfarenheter av att manövrera i de 
ofta snåriga gränsmarker där bland an-
nat Plan- och bygglagen och Miljöbal-
ken överlappar och ibland motarbetar 
varandra, gör hon det med en lättsam 
och aningen raljerande ton.

– Ja, jag raljerar lite men det finns 
mycket allvar bakom. Det är mycket som 
går väldigt trögt i de här frågorna och 
det är lätt hänt att fokus och ansträng-
ningar läggs på fel saker.

Vill se enklare processer
Det är hennes bestämda uppfattning att 
det läggs alldeles för mycket tid, kraft 
och pengar på för små processer. 

– Man ska såklart inte strunta i de små 
frågorna, men processerna ska inte se li-
kadana ut som de stora. Det går att göra 

enklare och smidigare, menar jag.
– Nu går det så mycket tid till små-

processerna att det knappt blir ork och 
tid kvar till de stora. Vi har en tendens 
att sila mygg och svälja kameler och 
man kan se på statistiken att Sverige 
har väldigt många fler rättsliga ärenden 
inom miljö och planering än vad våra 
nordiska grannländer har. Jag tror inte 
att vi svenskar är mer benägna att klaga 
– däremot är vi nog mer pålästa och 
vill vara med och påverka. Att många 
engagerar sig är såklart i grunden något 
positivt, men processerna kring de ären-
dena borde se annorlunda ut.

– Jag menar att Länsstyrelserna har 
en väldigt viktig överblickande och 
vägledande roll, men det är svårt att 
få till smidiga processer – bland annat 
eftersom de är överbelamrade med 
ärenden men också för att det finns 
en rädsla för att bestämma sig och ta 
ställning tidigt i en process.

Goda råd till borrare
Hon ger gärna handfasta råd till borr-
branschen. Juridiska processer kring 
natur- och miljöfrågor blir lätt både 
kostsamma och tidsödande och dessut-
om finns bland annat kulturmiljölagen, 
ledningsrättslagen och avtalslagen att ta 
hänsyn till:

– Allt handlar om kunskap, så mitt 
bästa råd är att i förväg ta reda på vad 
som gäller och vad som eventuellt kan 

orsaka en störning. Ska ni jobba i ett 
område som är nytt för er, så ta en 
titt på översiktsplanen innan. Det tar 
inte många minuter och ger massor av 
information.

– Och det viktigaste av allt: Vid 
minsta antydan till att ni står och bor-
rar i en förorening – stäng av riggen! 
Borraren kan i värsta fall bli person-
ligen ansvarig för en sanering och 
sådana kan bli hur dyra som helst.

Absurda konsekvenser
Själv är Peggy Lerman en doldis i 
branschen; hon skriver och korrektur-
läser inlagor, ger goda råd och före-
slår tolkningar men hon är inte alltid 
ombud för någon part utan håller en 
låg profil. Men trots att erfarenheterna 
från många, långa och svåra processer 
har gett henne en gedigen insikt i hur 
lagarna fungerar – och inte fungerar – 
tycker hon att frågan om vad hos skulle 
vilja ändra på är knepig att besvara:

– Det är svårt att sätta fingret på. Men 
jag har ju ofta reagerat över att Plan- och 
bygglagen och Miljöbalken, som är till 
för att hantera samma frågor, präglas av 
så skilda synsätt.

– Det får absurda konsekvenser, 
eftersom Plan- och bygglagen släpper 
igenom saker som enligt Miljöbalken 
aldrig kan genomföras. Men det är 
obehagliga frågor att ta i, eftersom det 
handlar om kommunernas självbestäm-
mande och planmonopol.

Broderar och kör sportbil
Privat beskriver Peggy Lerman sig som 
en ”typisk bondmora”. Hon bor i Ble-
kinges kustband i sitt gamla föräldrahem 
och gillar naturen och handarbete som 
broderi och vävning.

– När det gäller det egna miljöengage-
mang så är jag påläst men inte fanatisk. 
Jag gör gärna rätt när det gäller att 
handla närodlat, källsortera och att så 
långt det går undvika att flyga i tjänsten. 
Men gör jag fel så vet jag om det och i 
så fall är det ett medvetet beslut – det 
handlar alltid om en avvägning.

Ett område som är föremål för undan-
tag är Peggys verkligt stora hobbypas-
sion: Sportbilar.

– Jag är uppvuxen i min fars bilverk-
stad så intresset för bilar i allmänhet och 
sportbilar i synnerhet har alltid funnits 
där och jag delar det med min man. Vi 
har haft många genom åren – Jaguar, 
MGB, Morgan… och nu väntar jag på en 
himmelsblå BMW cabriolet.

– Vi åker till Ring Knutstorp varje 
sommar och har gjort det ända sedan 
barnen var små. Nu när fokus ändras 
från jobb till ledighet så blir det nog mer 
turer med cabriolet och husvagn, ett 
roligt sätt att se sig om.  ●

Vem är...
Namn: Peggy Lerman.

Bor: Blekingekusten

Bakgrund: Jurist

Fritidsintressen: Sportbilar

www.geoenergicentrum.se

Svenskt Geoenergicentrum
KURSUTBUD HÖSTEN 2015:

Geoenergi Grundkurs
Tid: 20 oktober
Plats: Stockholm
Pris: 6000 kr ex moms

Geoenergi Fördjupningskurs 1 Geoenergi Fördjupningskurs 1 
Design
Tid: 18 november
Plats: Stockholm
Pris: 7000 kr ex moms

Geoenergi Fördjupningskurs 2 
Avancerad Design 
Tid: 2 decemberTid: 2 december
Plats: Stockholm
Pris: 9000 kr ex moms

Vi erbjuder även företagsanpassade 
kurser. Kontakta oss för offert.

Mer information om kurserna och hur 
du anmäler dig finns på 
GeoeneGeoenergicentrums hemsida

Nyfiken på 
Geoenergi?
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Det är inte helt lätt att få till en in-
tervju med Stefan Jansson, ägare 

till borrningsföretaget Roslagsbrun-
nar. Samma dag vårt möte ska äga rum 
ringer han och ställer in. 300 kor på en 
gård i Billinge står helt utan vatten och 
han måste göra en utryckning. Läget är 
akut – en högmjölkande ko dricker mer 
än 100 liter vatten per dygn.

− Djuren går före allting, konstaterar 
han när vi nästa dag äntligen träffas 
över en kopp kaffe i det lilla fika-
rummet i hörnet av företagets stora 
maskinhall. Hallen ligger granne med 
föräldrarnas hus i den lilla byn Nånö 
strax norr om Norrtälje.

Roslagsbrunnar borrar för både vat-
ten och energi, men mest handlar det 
om vatten.

− Det byggs kopiöst mycket i Rosla-
gen just nu så vi borrar många privata 
brunnar och en del samfällighetsbrun-
nar, berättar Stefan Jansson.

Risk för saltvatten
I likhet med andra kustnära områden 
ställer Roslagen speciella krav på en 
brunnsborrare. Risken för saltvatten 
är överhängande.

− Oftast får vi borra grunda hål 
och trycka fram vattnet. Vi kan sällan 
borra djupare än 60-70 meter och på 
vissa ställen får vi stoppa vid 30 meter, 
säger Stefan Jansson.

FÖRETAGET

Om man trots allt skulle borra för djupt 
går det ändå att använda brunnshålet. 

− Då gjuter vi igen nedre delen av hålet 
med en blandning av cement, bentonit 
och grovbetong. När det sedan är tätt 
underifrån trycker vi hålet och då tar det 
vatten från en högre nivå.

Det är inte alltid närheten till havet 
som avgör om det finns risk för saltvatten 
eller inte – risken kan vara lika stor flera 
mil inåt landet som närmare kusten. 

− Man ser på landskapet var det gått 
in gamla havsvikar. Dessutom ser man 
på kaxet när det är dags att stoppa borr-
ningen, berget skiftar färg och när det 
blir ljust rött får man stoppa. 

Därtill kommer att Stefan Jansson 
känner sitt Roslagen och dess markför-
hållanden. Pappa Lars startade företaget 
1974 och han har lärt upp sin son.

− Ett tag jobbade jag som plåtslagare, 
men så småningom tog jag över före-
taget. Tidigare var brorsan också med, 

När kaxet är ljust 
rött är saltvattnet 

inte långt borta. Stefan 
Jansson borrar brunnar i 
Roslagen och känner sin 
terräng och sitt berg.

men numera driver han ett åkeri, så det 
är han som flyttar våra maskiner.

Ser minskad energiborrning
Företaget går bra. ROT-avdraget har 
gjort det möjligt för sommarstugeägare 
anslutna till vinteravstängda samfällig-
hetsbrunnar att förlänga säsongen och 
förhöja värdet på fastigheten med eget 
året runt-vatten. Dessutom flyttar många 
till Roslagen för permanentboende i 
skön natur. Därtill kommer energiborr-
ningen – just nu håller Roslagsbrunnar 
på med en geoenergianläggning som 
omfattar totalt 5 800 borrmeter.

Stefan Jansson förutspår dock en 
minskning av energiborrjobben, i alla 
fall när det gäller privatbostäder.

− Allt fler hus levereras med luft-vat-
ten värmepumpar. Framtiden för oss här 
i branschen i Norrtäljetrakten hänger 
också på i vilken utsträckning man drar 
fram kommunalt vatten. I Kapellskär 

− Man ser på landskapet var det 
gått in gamla havsvikar. Dessutom 
ser man på kaxet när det är dags att 
stoppa borrningen.

Stefan Jansson på Roslags-
brunnar känner sitt berg, som 
ofta är gammal havsbotten 
med risk för salt. 

TEXT OCH FOTO: KARIN STRAND

HAN BORRAR MED 

ÖSTERSJÖN 
UNDER FÖTTERNA
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FÖRETAGET

Roslagsbrunnar 
• Grundat: 1974 av Stefan Janssons far 

Lars Jansson 

• Hemort: Nånö strax norr om Norrtälje 

• Antal anställda: 1 

• Verksamhet: Vattenborrning och 
energiborrning

och på Rådmansö finns det till exempel 
inte många brunnsborrningsjobb kvar.

− Men jag är inte ängslig, det kom-
mer nog alltid att finnas tillräckligt 
med jobb. Däremot kommer definitivt 
inte företaget att expandera. Det är 
precis lagom med mig själv och en 
anställd. Och jag vill absolut fortsätta 
att jobba vid riggen. Det är ett fantas-

Kan han inte se färgen på kaxet mäter Ste-
fan Jansson salthalten var tjugonde meter.

tiskt kul jobb, omväxlande, havsnära 
och fritt!

Ut i leran
Innan vi skiljs åt åker vi några kilome-
ter norrut från Nånö för fotografering 
vid en av borriggarna. Bara för ett par 
timmar sedan lastade Stefans bror av 
den på en nyröjd tomt som ligger på en 

liten höjd, omgiven av låg björkskog. 
Två gjutna bottenplattor anger var huset 
respektive garaget ska ligga och ett stort 
rött kryss målat på de bruna jordkokorna 
visar var Stefan ska borra efter vatten.

− Här är det tolv meter jord innan 
man kommer ner till berget, säger Stefan 
medan han klafsar runt i leran, riggar 
utrustningen och förbereder för borrning.

− På ställen som det här är det lätt att 
hålla uppsikt på kaxet, det är värre när 
vi borrar inne i tättbebyggt område. Där 
kan vi inte jobba torrt utan i stället går 
pumpen så att kaxet är blött och dess-
utom går det direkt ner i en container. 
Då är det omöjligt att se vilken färg det 
har. Lösningen blir att mäta salthalten 
var tjugonde meter.

Så det finns alltid lösningar, även 
för borrare som har Östersjön under 
fötterna.  ● 
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Hjälp till att tipsa om 
Brunnsborrarutbildningen!

Den 3 november startar en ny 
omgång av Brunnsborrarut-

bildningen, som Geotec genomför på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Utbildningen har genom åren försett 
branschen med massor av nya med-
arbetare och utbildningen är också 
klassad som en av de mest framgångs-
rika yrkesutbildningarna, sett till 
hur många elever som går vidare till 
anställning efter examen.

Tyvärr har en förändring i Arbetsför-

medlingens katalogisering av yrkes-
utbildningar lett till att den har blivit 
väldigt svår att hitta. 

– Strängt taget är det så att om man 
inte vet att Brunnsborrarutbildningen 
finns, så hittar man den inte. Lägg där-
till att branschen och yrket är relativt 
okänt även för arbetsförmedlarna, säger 
Geotecs vd Johan Barth.

Resultatet har blivit att antalet 
sökande till de senaste utbildningsom-
gångarna har minskat kraftigt.

– Det här är ett problem för oss. Nu 
behövs all hjälp med att sprida utbild-
ningen och här kan alla medlemmar 
dra sitt strå till stacken. Ett sätt är att 
följa Geotec på Facebook, gilla våra 
inlägg om utbildningen – och framför 
allt: Dela dem på sin egen sida oavsett 
det är din företagssida eller din privata 
sida. Det ger ringar på vattnet och på 
så sätt kan vi undan för undan öka 
kännedomen om utbildningen, säger 
Johan Barth.

Om någon frågar efter utbildningen så 
har den ID-nummer 1213 86 i Arbetsför-
medlingens system.  ●

HYDRAULISKA
BORRVÄTSKEPUMPAR
Pålitliga pumpar med lång livslängd

Kompakta och kraftfulla
Enkla att använda
Klarar borrvätskor

AMAS Svenska AB
0171-48 74 00   info@amas.se

www.amas.se

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

www.geoenergicentrum.se

Nordisk Cementteknik tel 0293-500 85, 070-311 27 78, e-post: sales@nct.se

www.nct.se

● 

NCT erbjuder 
återfyllnadsentreprenad

av energiborrhål.
Hög värmeledningsförmåga
genom produkten MUOVITERM.

Skyddar grundvattnet mot 
föroreningar. 

●

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 



SDF  |  Västra hamngatan 18, Göteborg  |  031 - 711 96 30  |  www.sdfab.se

SERVICESYSTEM - Enkelt och effektivt administrationsverktyg
SERVICEONLINE - Åtkomst till arbetsorder och protokoll ute på fält 
KUNDONLINE - Låter kunden ha full kontroll över sin anläggning
DU-INSTRUKTIONER - Underlättar arbetet med drift- och underhållsinstruktioner 

PROGRAMSERIEN

MAKCI - Förenklar arbetet med Kvalitetsystem
RISKBEDÖMNING - Hjälpmedel vid riskbedömningar
ENTREPRENADSYSTEM - När projekten börjar bli stora
BERÄKNING TRYCKAVSÄKRING - Säkerställer en hållbar installation

SDFServiceOnline
uNdERlättAR dIN vARdAG SOM bORRENtREPRENöR

Arbetsordersystem med protokoll bl.a. kopplade 
till brunnsarkivet. Används idag av över 2000 st 
tekniker i Sverige.

Fungerar för alla plattformar, oavsett om du  
sitter på kontoret eller arbetar ute på fältet.

Läs mer på www.sdfab.se

Vi stödjer 
Svenskt Geoenergicentrum

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

Gå Svenskt Geoenergicentrums kurser:
• 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

EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

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 00 pump- & brunnsteknik

Pump & Brunnsteknik AB

Rollsbovägen 52    442 40 Kungälv

t pumpbrunnsteknik.seel 031 922 500

SQK pump med
permanentmagnetmotor

MJUKSTARTANDE

ENKEL EL-
INSTALLATION

TAR LITE PLATS

FLERA SKYDD
INBYGGT



GEOTECS 
MEDLEMSFÖRETAG  78 medlemmar i Sverige, 9 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

●VI VÄRMER SVERIGE 
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
0731-821 342

●GVB I LJUNG AB
0731-821 342

●UPPLANDS BORRTEKNIK AB
Norrtälje 
073-624 10 89

●HÅKAN SJÖMAN AB
Rimbo 
0708-53 10 50

●ABUB ULLAREDS BRUNNSBORRNING
Ullared 
0346-23 500
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Borrande medlemmar verksamma i Sverige
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Övriga

●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

●PILFALKEN AB
ASKIM
0705-39 43 10
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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 OY 
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

●ROTOTEC A/S
Flateby, Norge
+47-952-206 65

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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STÖRST SORTIMENT 

OCH 

BÄST KOMPETENS I LAGER

042-16 95 00
www.lundgrenssverige.se

Maskin för rakmätning
ner till 350 m finns.

 
 

 

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!
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