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LEDARENLEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

KLOKT OCH VIKTIGT
ÖVERKLAGANDE

munallagen att det är en kommuns skyldighet att 
förse kommuninvånarna med vatten och avlopp 
inom verksamhetsområdet. Något liknande finns 
absolut inte om energiförsörjningen!

Och följer man Energimyndighetens rekom-
mendationer att använda sig av nordisk mix när 
miljöbelastningen skall beräknas i samband med 
eldrift, så faller geoenergin bättre ut än fjärr-
värmen i Växjö, som visserligen har relativt låg 
miljöbelastning men absolut inte är fossilfri

Lyckligtvis meddelade Konkurrensverket den 3 
december att de överklagar domen till Marknads-
domstolen. Det är klokt och viktigt, inte bara för 
vår bransch, att pröva lagstiftningen när en kom-
muns agerande påverkar andra marknader än just 
den kommunen är aktiv på. 

Överklagandeprocessen kommer att fortgå under 
inledningen av 2016.

Geotec har precis avslutat ytterligare en års-
stämma. Verksamheten under det gångna året 
har fortsatt bedrivits med hög intensitet och vi 
upplever att föreningen gör påverkan i för vår 
bransch viktiga frågor. Vi hoppas att borren-
treprenörer och leverantörer inom branschen 
uppskattar vårt arbete och fortsätter att ansluta 
sig till den skara som är med och bidrar till f ler 
och säkrare arbeten i framtiden.

Jag tror inte att Växjömålet har gått 
någon förbi. Att tingsrätten i Stockholm 
skulle bedöma lagen så snävt och ta upp 
något som ingen av de inblandande par-
terna ens hade nämnt i sina pläderingar 
kan uppfattas som anmärkningsvärt. Jag 
tänker på det faktum att rätten konstate-
rar att Växjö kommun inte bedriver vare 
sig borrning eller installation av vär-
mepumpar och därmed inte kan anses 
bedriva konkurrerande verksamhet på 

dessa marknader är synnerligen trångsynt.

Att inte lyfta blicken och se vilken konsekvens 
förfarandet med att tvångsansluta blivande fastig-
hetsägare till det kommunalägda fjärrvärmenätet 
får – inte bara för Växjöborna – utan för resten av 
Sverige där flertalet kommuner griper efter varje 
halmstrå de kan hitta i jakten på att förhindra 
geoenergins utbredande.

Att den moderate kommunordföranden beskriver 
utgången i tingsrätten som en ”seger för miljön” 
och att ”det är lika självklart som att ansluta sig 
till det kommunala dricksvattensystemet” visar 
ju tyvärr att ordföranden varken har koll på kom-
munallagen eller på det egna fjärrvärmeverkets 
utsläppssiffror! Det står nämligen inskrivet i kom-

The Drillers
Choice
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•	Ny	kronserie	utan	fotventiler

•	Testat	och	utvecklat	för	nordiska	förhållanden
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	 entreprenadborrning

© 2014 Mincon

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

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

Skanna för 
mer information

5BORRSVÄNGEN # 4/2015



ÅRSSTÄMMAN

Årets leverantör - Altea!
Till Årets leverantör 2015 utsågs Altea AB. Altea arbetar framför allt 
med att hjälpa den växande skara Geotecmedlemmar som väljer att 
certifiera sig genom att gå igenom processerna kring ISO och OHSAS, 
men Altea står även föreningen bi med värdefull information kring 
lagtolkningar och nyheter i författningar.

En mycket glad och överraskad David Börjesson från Altea tog emot 
priset under stämmomiddagen:

– Det är ett nöje att få resa runt och träffa företagen under arbetet 
med certifieringen och både jag och mina kollegor imponeras av er 
längtan efter ny kunskap och er vilja och strävan att hela tiden göra 
förbättringar. Det har varit härligt att lära känna så många av er, sa han.

KUNSKAP OCH INSPIRATION   PÅ KLASSISK MARK

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON 

Den 26 och 27 november samlades Geotec för årsstämma med tillhörande seminarier, 
föreläsningar och workshops. Platsen var klassisk mark för flera mångåriga medlemmar, 
nämligen hotell Gillet i Uppsala och det blev ett par dagar fulla med inspiration, diskussioner, 
kunskap och givetvis gemytlig samvaro – som varje gång Geotecare kommer samman.

För mötets inspirationsföreläs-
ning svarade flygkapten Johan 

Wiklund och det var inte tu tal om att 
han gjorde rubriken rättvisa. Det blev 
två, närmast andlösa, timmar när Johan 
skildrade sina äventyr – med start i det 
haveri som sånär kostade honom livet.

Han är pilot både i SAS och privat 
med tusentals timmars flygrutin, men 

Hisnande och gripande flygäventyr
ett ögonblicks övermod räckte när han 
våren 2008 kraschade med sitt veteran-
flygplan, en De Havilland Tiger Moth, 
utanför skånska Särslöv

Misstaget ledde till ett våldsamt 
förlopp och Johan Wiklund berättade 
om hur reptilhjärnan – våra mest basala 
instinkter – fick honom att agera utan att 
tänka i det mest akuta skedet. Han skild-

rade dödsskräcken, 
berättade om smällen, 
räddningen, smärtan, 
den krossade ryggen, 
operationerna – och 
om beslutet att ta sig 
tillbaka till ett liv som 
fungerande pappa, 
make och yrkesman. 

Mot alla odds gjorde 
han en rekordsnabb 
rehabilitering och flög 
åter som kapten på 
SAS, Stockholm-Oslo, 
på senhösten samma 
år.

Man hade kunnat 
tänka sig att törsten 
efter äventyr därmed 
skulle vara släckt – 
men Johan Wiklund 
hade vid tiden för sin 

medverkan på årsstämman just återkom-
mit från en strapatsrik långflygning. 
Inspirerad av den svenske äventyraren 
Gösta Andrée har han flugit ”Kap till 
Kap” – alltså från Nordkap i norra Norge 
till Cape of Good Hope, Godahoppsud-
den, på Sydafrikas södra spets där Atlan-
ten och Indiska Oceanen möts.

Det är en sträcka på 1 800 mil och fö-
rebilden Andrée gjorde resan 1929, men 
då från Stockholm.

Till saken hör att Johan gjorde sin resa 
i ett likadant plan som Andrée, en Moth 
i originalskick från 1925 och i likadan 
ullkostym.

Det blev en livlig, färgstark, inspire-
rad och personlig berättelse om resan, 
först genom Europa och sedan genom 
hela Afrika. En berättelse om strapatser, 
dramatik, stress och utmattning – men 
kanske mest av allt om en lång rad 
fantastiska möten med människor och 
kulturer och hur den uråldriga flygma-
skinen öppnade dörrar på ett sätt som 
pengar aldrig hade kunnat göra, menade 
Johan Wiklund.

Som pricken över i landade han vid 
Godahoppsudden den 24 oktober 
klockan 15.10 – precis samma dag 
och samma klockslag som Gösta 
Andrée 86 år tidigare.  S

SAS-piloten Johan Wiklund berättade inlevelsefullt 
om sina äventyr.

Lars-Göran Svensson från Ullareds Brunnsborrning 
välkomnades som ny medlem vid årsstämman och mot-
tog Geotecs standar.

Den nyvalda styrelsen fr v: Fredrik Ahlqvist, 
Johan Barth, Martin Åström, David Johans-
son, Jan Berglund, Rolf Borrås, Björn Jons-
son, Gunilla Sverkersson och Emrik Eklund.

Ullareds Brunnsborrning 
välkomnades

David Börjesson från Altea tar emot priset 
som Årets leverantör.

Nya styrelsen

SAS-piloten Johan Wiklund berättade inle-
velsefullt om sina äventyr.
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ÅRSSTÄMMAN

Dag två ägnades huvudsakligen år 
vetenskap och teknik. Under rub-

riken ”Geologi för borrare” medverkade 
Mattias Gustavsson från SGU och höll ett 
föredrag om berggrundens tre huvudtyper 
– magmatiska, sedimentära och meta-
morfa – vad som skiljer och förenar dem 
och hurdana egenskaper de har när man 
borrar vatten- eller energibrunnar i dem.

Bakgrunden till kunskapspasset är 
ett önskemål från SGU – framfört inte 
minst här i Borrsvängen – om att få 
tydligare och mer utförliga noteringar 
om lagerföljden på borrprotokollen som 
lämnas in till Brunnsarkivet.

Ett bra brunnsprotokoll innehåller, 
ur det här perspektivet, fastighetsbe-

Geologi för borrare
teckning – helst styrkt med koordina-
ter – och uppgifter om lagerföljderna i 
brunnen: Färgen på kaxet, bedömning 
av borrbarhet, sprick- och krosszoner, 
vattenföring, skiffrighet och givetvis 
kloridmätning.

Därefter genomfördes en workshop 
i tre olika grupper där deltagarna 
studerade en stor mängd olika borr-
kaxprover, insamlade av medlemmar i 
hela landet och utifrån dem diskuterade 
borrning och bytte erfarenheter.

Geologipasset rundades av med en 
diskussion kring protokollföring och 
kloridmätning. Även borrarnas öns-
kemål att sin tur få mer och tydligare 
information från SGU ventilerades.  S

Noterat från mötet:
• Frågan om skyddsbur eller ej runt rotationen är 

fortfarande ett högaktuellt diskussionsämne. Olika 
tillverkare har gjort olika tolkningar av EU-lagstiftning-
en och maskindirektivet vilket resulterat i att Atlas 
Copco har skyddsbur på sina maskiner medan till 
exempel Qmatec har valt en lösning med sensorer. 
Båda varianterna är CE-märkta och sammanfatt-
ningsvis får det sägas vara att medlemsföretagen kan 
lita på att leverantören uppfyller gällande krav. 

• En studie utförd av en Geotecmedlem pekar på 
att det kan finnas fördelar med att gå upp från de 
traditionella 115 till 120 millimeters borrkronor. Bland 
fördelarna märks minskat slitage på hammaren och 
mindre påverkan vid stora vattenmängder och bland 
nackdelarna cirka 10 procent mer kax medan faktorer 
som borrsjunkning och bränsleförbrukning är lika. 

• Sandvik har övertagit den svenska agenturen för 
norska riggtillverkaren Qmatec som i Sverige är känd 
under namnet Nemek. 

• Gruse har inlett ett samarbete med italienska riggtill-
verkaren Mori. Fokus ligger på riggar för vatten- och 
energiborrning men även maskiner för grundläggning 
och entreprenadborrning finns. 

• Nästa möte blir ett så kallat leverantörsmöte, modell 
”speed dating”, liknande det som genomfördes i 
Linköping för ett par år sedan. Mer info kommer.

SGU:s applikation ”Geokartan” väckte intresse.
Birger Fogdestam, tidigare på 
SGU, ledde en av workshop-
grupperna som studerade 
borrkax.

KOMPLETT  
LEVERANTÖR
TILL BRANSCHEN
Utöver Sandviks välkända borrverktyg breddar  
vi utbudet till att omfatta Nemek Rig Solutions  
borriggar från Qmatec. Vi blir din kompletta  
leverantör i branschen för grundläggnings-,  
energi- och brunnsborrning!

CONSTRUCTION.SANDVIK.COM

Från Sveriges Byggindustrier medverkade Gisela Hög-
berg, Petra Flyborg och Håkan Lind, som berättade om 
den nya lagstiftningen om elektronisk personalliggare, 
det nationella projektet kring säkra arbetsplatser och 
om organisationens opinionsbildade arbete och stånd-
punkter inför den kommande avtalsrörelsen. 

Samtliga dessa ämnen skildras mer utförligt på an-
nan plats i Borrsvängen – se sidorna 16-21 samt 38.

Sveriges 
Byggindustrier 
informerade
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Rolf Boström, Boströms 
Brunnsborrning i Mora, avled 

den 10 november.
Rolf kom in tidigt i föreningen och 

med fantastisk musik, upptåg och 
kunskap bidrog han starkt till den 
familjekänsla som Geotec präglas av. 
Begravningen ägde rum den 4 decem-
ber i Sollerö kyrka.

Vi vårdar minnet av Rolf och tänker 
på hans närmaste.  S

AKTUELLT

10

Boverket har presenterat sitt för-
slag på tillämpning av nära-nollen-

ergibyggnader i de svenska byggreglerna, 
BBR. Bland annat vill Boverket införa 
en viktningsfaktor för el på 2,5 och att 
energiprestandan även i fortsättningen 
ska mätas i köpt energi.

Kraven på energiprestanda föreslås utgå 
från hur mycket energi som behöver köpas 
till byggnadens system för uppvärmning, 
kyla, tappvarmvatten och fastighetsdrift. 

Samtidigt vill Boverket införa en 
viktningsfaktor, snarlik en primären-
ergifaktor, för el på 2,5. Ett skäl är att 
vi ska använda mindre el för att värma 
våra byggnader. En annan viktig orsak är 
att det finns ett krav på en faktor i EU:s 
energiprestandadirektiv.

Boverket har utgått från effektiviteten 
hos värmepumparna och kommit fram 
till att faktorn 2,5 speglar den fördel 
värmepumparna ger. 

Johan Barth, vd Geotec är kritisk:
– Boverket påverkar konkurrensen 

genom att vikta en energikälla mot 
andra lösningar. Det här är kopplat till 
ett marginalels- och primärenergireso-
nemang som Boverket självt konstate-
rar inte går att använda. 

– Vi menar att staten bör använda eko-
nomiska styrmedel för att driva en hållbar 
utveckling, det vill säga att hårdare 
beskatta de energikällor som är smutsiga. 

Boverket vill straffa  
eluppvärmning hårdare

Då kommer marknaden per automatik 
välja de mest hållbara lösningarna. 

Energimyndigheten ställer sig också 
kritisk och delar på några avgörande 
punkter inte Boverkets syn, bland 
annat att räkna på köpt energi och att 
använda en viktningsfaktor.

Förslaget har under sommaren varit 
ute på remiss. Näringsdepartementet be-
reder nu frågan som väntas komma upp i 
riksdagen för beslut under vintern.  S

Boverket föreslår följande nivåer på 
energiprestandan:
• 55 kWh per kvadratmeter och år för 

flerbostadshus (65 för hus med små 
lägenheter max 35 kvadratmeter)

• 50 kWh för lokaler
• 80 kWh för småhus. 
• Till det kommer viktningsfaktorn 

2,5 för elvärmda byggnader. Det 
skärper kraven väsentligt för bygg-
nader med geoenergianläggningar. 
För elvärmda flerbostadshus blir 
exempelvis kravet 31 kWh om  
15 kWh går till fastighetsel. 

• Nivåerna är exempel som gäller kli-
matzon III enligt BBR 21, till exempel 
Stockholm. 

Boverkets förslag 
på nivåer

Rolf Boström 
är död

Lagkrav på 
arbete mot 
kränkande 
särbehandling

Den siste mars nästa år träder en 
lagändring kring arbetsmiljön 

i kraft. Den heter ”AFS 2015:4” och 
gäller den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön.

Lagändringen innebär att det 
ställs krav på att alla företag oavsett 
bransch arbetar för att bland annat 
identifiera och motverka kränkande 
särbehandling.

För företag med färre än tio an-
ställda räcker det med att formule-
ringar om det arbetet finns med i den 
skriftliga arbetsmiljöpolicyn, men 
för företag med f ler anställda än så är 
dokumentationskraven betydligt mer 
omfattande.

– Inför ikraftträdandet kom-
mer många företag att behöva ta 
fram skriftliga rutiner för bland 
annat ohälsosam arbetsbelastning, 
arbetstidsförläggning och krän-
kande särbehandling. Det krävs också 
skriftliga mål för den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön, säger David 
Börjesson på Altea.  S

www.muovitech.com

NYA SAMLINGSBRUNNAR 
FÖR GEOENERGIPROJEKT
Vi har uppdaterat samlingsbrunnarna DN850 och DN1200 med fasta lyftöglor och 

dräneringsrör. Nu finns körbar betäckning, lock med låsning och förhöjningsrör i 

dimension 800mm. 

LYFTÖGLA

DRÄNERINGSRÖR

DIMENSION 800 MM

LÅS

intressant att utveckla. Flera frågor är 
desamma oavsett om du jobbar i Fin-
land, Danmark eller Norge.

Stefan Carlsson känner att NordDrill 
fyller en viktig funktion och har mött 
ett stort, uppdämt behov.

– Borrbranschen har inte så många 
naturliga mötesplatser där man kan 
träffa kollegor, utbyta erfarenheter, ta 
del av nyheter och framför allt göra 
affärer. 

Årets NordDrill lockade cirka 800 
besökare och ett 40-tal utställare. Nu 
höjs ribban.

– Naturligtvis vill vi få ännu f ler 
besökare och utställare. Målet är att 
samla hela den nordiska borrbranschen 
med angränsande verksamheter, för-
klarar Stefan Carlsson.  S

Klart för 
NordDrill 2017

Den 11-12 maj 2017 är det dags 
för nästa NordDrill på Elmia 

i Jönköping. Mässan kommer att 
utvecklas till att omfatta även närlig-
gande verksamheter.

I maj i år gick NordDrill, den första 
mässan för borrbranschen, av stapeln. 
Den blev genast en framgång och 
redan planeras en uppföljare. Ambi-
tionen är att utveckla NordDrill till att 
även omfatta närliggande områden, till 
exempel grundläggning. 

– I övrigt ska vi behålla och utveckla 
det som var bra, till exempel olika 
seminarieserier, utomhusdelen med 
maskindemonstrationer och det nord-
iska samarbetet, säger Stefan Carlsson 
som ansvarar för mässan på Elmia.

– Just det nordiska perspektivet är 
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VÄXJÖDOMEN

2013 stämde Konkurrensverket 
Växjö kommun för att snedvrida 

och hämma konkurrensen i samband 
med kommunens försäljning av tomter 
för småhus. Kommunen ställer som 
villkor att villaägarna ansluter till det 
kommunala fjärrvärmenätet och förbju-
der dessutom uttryckligen att värme-
pumpar installeras. 

Konkurrensverket hävdade i sin 30 
sidor långa stämning att Växjö kom-
muns agerande inte är försvarbart från 
allmän synpunkt och att det bryter 
mot konkurrenslagstiftningen på fem 
olika marknader. Framför allt menar 
Konkurrensverket att konsumenterna 
drabbas när de ska köpa tomtmark för 
att bygga småhus. Tingsrätten har dock 
valt att endast bedöma marknaden för 
tomtförsäljning – inte effekterna för 
den som köper tomten.

– Vi anser att det är tydligt att det 
skadar konsumenterna, men tingsrät-
ten menar att vi måste kunna visa att 
andra säljare av tomtmark lider skada. 

Här i bostadsområdet Vikaholm i Växjö har 
kommunen ställt som villkor att tomtkö-

parna ansluter till fjärrvärmenätet. Man har 
även förbjudit installation av värmepumpar. 
Stockholms tingsrätt ger nu Växjö kommun 

rätt. Foto: Växjö kommun

ning från 2010 och det finns bara ett 
fåtal avgöranden i domstol. Det är vik-
tigt för alla intressenter att få klarhet i 
hur långt den sträcker sig. 

Väntat i Växjö
Bo Frank, kommunstyrelsens ordfö-
rande (M) i Växjö kommun, tycker att 
domen var väntad. Att konsumenter-
nas möjlighet att välja värmesystem 
försvinner menar han helt enkelt inte 
är sant.

– Det står var och en fritt att köpa 
en kommunal villatomt. Att ansluta 
sig till fjärrvärmenätet är lika natur-
ligt som att man måste ansluta till det 
kommunala vattennätet.

Bo Frank vill inte värdera andra ener-
gikällor som geoenergi utan konstaterar 
att kommunen har krav på att ansluta 
så många byggnader som möjligt till 
fjärrvärmenätet.

– Vi erbjuder förnyelsebar och billig 
energi i vår fjärrvärme och en förut-
sättning att få den att växa är att vi har 
kunder, säger Bo Frank.

När domen kom den 16 november 
hade Konkurrensverket ännu inte 
bestämt sig för om de skulle överklaga 
domen. Stämningen var en följd av att 
Geotec hade anmält Växjö kommuns 
förfarande till Konkurrensverket.  S  

Fjärrvärmedomen i Växjö:
KOMMUNER FÅR RÄTT ATT 
FÖRBJUDA VÄRMEPUMPAR
Konkurrensverket förlorade i Stockholms tingsrätt: Växjö kommun får fortsätta tvinga 
villaägare att ansluta till fjärrvärmenätet när de köper tomter för småhus.

TEXT: LARS WIRTÉN  

Vi är besvikna att tingsrätten gör en 
snävare bedömning, säger Magnus 
Jonson, biträdande avdelningschef på 
Konkurrensverket.

Får stor effekt
Konkurrensverket menar att lagen 
syftar till att skydda konsumenterna, 
och att tomtköparna ska ses som en del 
av denna marknad.

– Att konsumenterna lider skada bör 
enligt vår uppfattning vara tillräckligt 
för att meddela ett förbud.

Idag har många andra kommuner 
liknande krav. Tingsrätten valde att 
inte ta någon hänsyn till effekterna i 
dessa kommuner när de bedömde att 
Växjö kommuns förfarande har för 
liten betydelse för att skada konkur-
rensen. Men domen kommer få stor 
effekt, menar Konkurrensverket, i och 
med att f ler kommuner nu kan komma 
att ställa krav på anslutning till kom-
munala fjärrvärmenät.

– Det innebär att konkurrensen 

undergrävs och att konsumenternas 
möjlighet att välja värmesystem helt 
försvinner, säger Konkurrensverkets 
generaldirektör Dan Sjöblom.

Ny lagstiftning
Stockholms tingsrätt ger inte Konkur-
rensverkets rätt på någon av de mark-
nader man menar har skadats. Utöver 
försäljning av tomtmark är dessa:

◉ Produktion och försäljning av 
   småhus i Sverige.
◉ Återförsäljning och installation av 
   värmepumpar till småhus i Krono- 
   berg.
◉ Distribution av värmepumpar i 
   Sverige.
◉ Brunnsborrning i Växjö med tio 
   mils omnejd.

Magnus Jonson tycker inte att Kon-
kurrensverket var för optimistisk eller 
orealistisk i sin stämning.

– Det här är en ganska ny lagstift-

Domen var väntad, 
menar Bo Frank, 

kommunstyrelsens 
ordförande (M) i Växjö 
kommun. ”Det står var 
och en fritt att köpa en 

kommunal villatomt”, 
säger han. 

– Jag är förundrad över hur tingsrätten 
kan komma till slutsatsen att det inte 
är konkurrenshämmande att styra 
mot en specifik energilösning. Jag blev 
jätteförvånad när domen kom.

– Ur ett miljö- och samhällsekono-
miskt perspektiv är domen beklaglig. 
Men i första hand drabbas konsumen-
terna i sin rätt att fritt välja uppvärm-
ningsform.

Hur menar du att det är miljö- och 
samhällsekonomiskt beklagligt?
– Värmepumpar är en viktig del i att 
uppvärmningen av våra hus sker med 
så låg miljöbelastning som möjligt. 
Geoenergi är exempelvis att föredra 
framför andra former av uppvärmning, 
fjärrvärme inkluderat.

– Fjärrvärme utgörs inte enbart av 
grön energi, den har också inslag av 
fossila bränslen. Det finns flera jämfö-
relser som visar att värmepumpen är 
minst jämförbar och i många fall har 

– Uppseendeväckande att kommuner får agera så här.
lägre total miljöbelastning jämfört med 
fjärrvärme i Sverige.

Hur kommer ni att drabbas av detta 
som en av de ledande aktörerna i 
branschen?
– På kort sikt är effekten liten. Men 
på lite längre sikt kommer det att få 
betydande effekt. I varje enskilt fall kan 
man resonera som tingsrätten, att detta 
bara har marginell effekt på markna-
den. Men följden av den här domen blir 
tyvärr att samtliga kommuner kommer 
att agera likadant som Växjö. Då får det 
stor betydelse och kommer att påverka 
konkurrensen.

– Jag tycker att vidden av påverkan på 
marknaden är ovidkommande när man 
i själva verket inskränker konsumentens 
rätt att fritt välja uppvärmningsform. 

– Det är uppseendeväckande att 
kommuner får fortsätta att agera så 
här. Jag är bekymrad över vart det 
leder oss i framtiden.  S

Styrbjörn Drugge,  
marknadschef på Bosch Thermoteknik som tillverkar och säljer bland annat värmepumpar:

Kommentarer om domen i Stockholms tingsrätt
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VÄXJÖDOMEN

– Jag är förvånad och besviken, framför 
allt utifrån vad ärendet egentligen gäller: 
rätten att fritt få välja vilken energilösning 
man ska ha i sin privata bostad. Att helt 
åsidosätta detta i sin dom är förvånande.

– Jag hoppas att Konkurrensver-
ket väljer att överklaga, det här är en 
principiellt mycket viktig fråga. Det är 
aldrig bra med monopollösningar. Det 
tappar den marknadsmässiga spänsten. 
Fjärrvärmebolagen får inget incitament 
att leverera bra produkter till konkur-
renskraftiga priser.

Hur kommer värmepumpsbranschen 
att påverkas?
– I det enskilda fallet med Växjö kom-
mun kan det ju tyckas vara relativt 
ofarligt. Men risken är stor att det här 
blir prejudicerande för hur andra kom-
muner kan komma att hantera sina 

– Det är en väldigt olycklig dom.
nyetableringsområden, och då blir det 
verkligen allvarligt. Det är en väldigt 
olycklig dom.

Växjö kommun hävdar att de måste 
göra så här för att nå sina miljömål?
– Jag håller inte med. Den här domen 
motarbetar statens övergripande miljö-
mål. Fjärrvärme produceras på många 
olika sätt, det är inte bara förnybara 
bränslen som eldas. Det kommunen 
säger är att de värmepumpar som an-
vänds i fjärrvärmeverken är bra, medan 
villaägarnas är dåliga.

– Med det här beslutet permanentas 
en lösning som inte är den bästa över-
allt. Ofta är värmepumpar den bästa 
lösningen med lokala, f lexibla system 
som levererar förnybar energi. Nu 
bygger kommunen in sig i en stelbent 
gammal lösning.  S

Per Jonasson, 
vd Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen:

– Domen är extremt beklaglig och 
en katastrof för geoenergibranschen. 
Jag tolkar domen som att kommu-
nerna nu kan göra som de vill med 
fjärrvärmen.

– Vår bransch drabbas mycket 
hårt om kommunerna får den typen 
av självbestämmande som tingsrät-
ten medger. Det gäller även alla for-
mer av energisystem som komplette-
rar eller kan ersätta fjärrvärmen. 

Tingsrätten menar att påverkan 
på marknaden är marginell?
– Beslutet sätter konkurrensen ur 
spel. Det ger kommunerna och de 
fjärrvärmebolag som opererar på 
marknaden fritt spelutrymme att ha 
den prissättning de vill, eftersom det 
går att tvinga fram en anslutning.

– Domen ger kommunerna 
dessutom legitimitet att anlägga 
rena fjärrvärmeområden, vilket 
strider mot EU-lagstiftningen.

Hur kommer branschen att 
påverkas av domen?
– Det är konsumenterna som i 
slutändan förlorar mest, men 
givetvis även alla de företag inom 
geoenergi- och värmepumpsbran-
schen som nu riskerar att tappa 
en väldigt stor marknad.

Vi förutsätter att Konkur-
rensverket fortsätter att driva 
frågan till Marknadsdomstolen. 
Denna bör lyfta blicken och se 
vilken effekt domen får, inte 
bara regionalt utan framför allt 
nationellt.  S

– Domen är extremt beklaglig och en katastrof 
  för geoenergibranschen.

Johan Barth, 
vd Geotec, som anmälde Växjö kommun till Konkurrensverket:

Kommentarer om domen i Stockholms tingsrätt
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Arbetet bedrivs brett och på 
många nivåer. Petra Flyborg 
är nationell projektledare och 

dessutom finns sex stycken regionala 
arbetsmiljörådgivare. 

– Deras roll är väldigt viktig. De 
jobbar helt utan extra kostnad för 
medlemsföretagen och kan informera, 
peka på riskmoment och ge förslag på 
åtgärder. Särskilt för mindre företag är 
det betydelsefullt att ha det bollplan-
ket, säger Petra Flyborg.

De regionala rådgivarna ger hjälp 
till självhjälp. Många – för att inte säga 
alla – företag har förutsättningar att 
göra ett väldigt bra arbetsmiljöarbete.

– Men som de flesta av oss vet kan det 
vara svårt att komma igång. Allt bygger 
på att man har en bra struktur och ord-
ning och reda och därför har vi utveck-
lat ett antal verktyg och hjälpmedel.

Dokument ska finnas
Det ena verktyget är en anslagstavla 
– eller rättare sagt bilden av en anslags-

1716

NYA ATTITYDER 
SKA HINDRA OLYCKOR
TEXT: JÖRGEN OLSSON   FOTO: ROSIE ALM  ILLUSTRATIONER: SVERIGES BYGGINDUSTRIER

Noll arbetsplatsolyckor. Det är visionen för satsningen En 
säker arbetsplats, som är namnet på Sveriges Byggindu-
striers stora, femåriga och nationella attitydprojekt.
– Vi behöver egentligen inte fler regler, det som behövs är 
att alla följer de regler som redan finns. Att arbeta med 
säkerhet handlar mycket om att påverka attityder, säger 
projektledare Petra Flyborg till Borrsvängen.

tavla – som man laddar ner från med-
lemswebbens hemsida och tillverkar en 
skylt av. Anslagstavlan är tänkt att hänga 
exempelvis i en byggbod och här finns 
markerade platser för en rad dokument.

– Till exempel arbetsmiljöplan med 
riskanalys, ordnings- och skyddsregler, 
dokumentation för skydds-, miljö- och 
brandrond med mera. Det är sådana do-
kument som är kopplade till en sanktion 
om de inte finns på plats, tillgängliga och 
synliga, när Arbetsmiljöverket gör en 
inspektion, förklarar Petra Flyborg.

Alla förstår bilder
I samma anda har projektet tagit fram 
en rekommenderad byggtavla, som 
exempelvis kan sitta i en entré och med 
nio olika ikoner visar vilken skydds- 
och säkerhetsutrustning som bör bäras 
av alla på arbetsplatsen beroende på 
arbetsuppgifter – till exempel handskar, 
hörselkåpor, varselkläder och ID06-kort.

– Det är en fördel att jobba med il-
lustrationer eftersom det är så vanligt att 

SVERIGES BYGGINDUSTRIER

det förekommer många olika språk på 
våra byggarbetsplatser. Bilder kommuni-
cerar till alla och vi har i samarbete med 
byggföretaget NCC fått ta del av en serie 
bilder med bra och dåliga exempel och 
samlat dessa i ”Tysta boken”.

Bygg- och anslagstavlorna är exempel 
på konkreta och användbara verktyg 
som projektet En säker arbetsplats 
levererar för medlemsföretagen och som 
alldeles särskilt riktar sig till de företag 
som av en eller annan orsak inte själva 
har möjlighet att ta fram eget material.

Interaktiv utbildning
Men det finns även en webbaserad, 
interaktiv utbildning med en film och ett 
avslutande test, som Sveriges Byggindu-
strier producerat i samarbete med sina 
systerorganisationer och fackförbunden.

– Webbutbildningen är gratis för alla. 
Den handlar mycket om våra attityder. 
Att vi har trivsel på jobbet, en bra psyko-
social miljö och att vi bryr oss om varan-
dra är viktigt för att säkerhetsarbetet ska 

Bygg- och anslagstavla är exempel på material som fritt 
kan hämtas från Sveriges Byggindustrier.

– Varje olycka är en för mycket och det 
är därför vi har en nollvision. 
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fungera, poängterar Petra Flyborg – som 
också kopplar det pågående arbetet med 
att höja säkerhetsmedvetandet till infö-
randet av elektroniska personalliggare:

– Skulle det inträffa en större olycka, 
som till exempel kräver att man utrym-
mer arbetsplatsen, kan man genom per-
sonalliggaren snabbt få veta hur många 
som finns på området och stämma av det 
vid återsamlingsplatsen.

En olycka kan drabba många
Generellt sjunker siffrorna för riktigt 
allvarliga olyckor på svenska byggarbets-
platser.

– Men varje olycka är en för mycket 
och det är därför vi har en nollvision. 
Mycket handlar som sagt om inställning 
och attityd till säkerhetsfrågorna och 
förutom att vi ska bry oss om varandras 
säkerhet ska var och en även bry sig om 
sin egen säkerhet. Det kan vara lätt att 
tänka att det bara är jag själv som får lida 
om jag skadar mig, men ofta är det ju fler 
i ens omgivning som drabbas på ett eller 
annat sätt, påminner Petra Flyborg.

Rådgivarna inom En säker arbetsplats 

arbetar utåtriktat och uppsökande. 
Nytillkomna medlemsföretag kontaktas 
och får frågor om sitt säkerhetsarbete 
och om de behöver hjälp eller råd i nå-
gon fråga. Dessutom ordnar rådgivarna 
seminarier och temadagar kring olika 
aspekter av ämnet.

Samarbetar med myndigheter
– Vi har också ett väldigt bra samarbete 
med de tre statliga verk som är mest rele-
vanta – Arbetsmiljöverket, Skatteverket 
och inte minst Trafikverket, som ju är en 
jättestor beställare. Där kan vi vara med 
och påverka.

En hel del av projektets informations-
insatser är kopplade till de delar av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 
som kan medföra olika typer av sanktio-
ner om de inte uppfylls korrekt. 

Böter och föreläggande
– Reglerna har inte ändrats för de 
paragrafer som omfattas, men myndig-
hetens handläggningstider har kortats 
och numera blir det böter i stället för en 
notering i brottsregistret. I vårt infor-

mationsarbete belyser vi både vikten 
av sanktionssystemet och hur SAM ska 
utföras. Sedan kan vi stötta företag som 
till exempel fått ett föreläggande om att 
upprätta en arbetsmiljöplan.

Petra Flyborg började uppdraget med 
projekt En säker arbetsplats för drygt två 
år sedan. Tidshorisonten är fem år.

– Redan nu har vi skapat en bra platt-
form och fått ordentligt tryck kring säker-
hetsfrågorna ute på arbetsplatserna.  S

Sveriges 
byggindustrier
På www.sverigesbyggindustrier.se/
nollvision finns mer att läsa om projek-
tet En säker arbetsplats.

Den interaktiva webbutbildningen 
finns på www.ensakerarbetsplats.se

Lag om elektronisk personalliggare

– Gynnar vita jobb och   sund konkurrens

Från den 1 januari ska elektronisk personalliggare föras på byggarbetsplatser. Varje dag 
ska alla som jobbar checka in och ut med för- och efternamn, sitt personnummer samt 
organisationsnummer för det företag man jobbar åt.
– Den här lagstiftningen har den samlade byggbranschen jobbat för i tio år och syftet är 
att försvåra svartarbete och gynna sund konkurrens, säger Peter Löfgren, utvecklingschef 
på Sveriges Byggindustrier, till Borrsvängen.
TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: ROSIE ALM

Att ändra lagar eller att få lagstiftarna att införa 
nya går inte i en handvändning. Peter Löfgren 
berättar att kravet på obligatoriska och elektro-

niska personalliggare ursprungligen kom 2006, som en del 
i byggbranschens gemensamma paket med förslag på hur 
svartarbete skulle kunna motverkas.
– Sedan presenterades en utredning och ett lagförslag 2010, men 
det var inte bra. Det innehöll för många undantag och hade inte 
inneburit att svartarbete blivit svårare, säger Peter Löfgren.
Han menar att ett av skälen till att arbetet med lagen tagit 
tid ligger just i byggbranschens egen natur:
– Det är många faktorer att ta hänsyn till. Jämför man med 
till exempel restaurangbranschen, som haft personalliggare i 
f lera år, så är det av rent praktiska skäl betydligt svårare hos 
oss. Dels är ju det här en bransch där själva arbetsplatserna 
ofta är svåra att avgränsa rent fysiskt, dels är det många 

olika aktörer igång samtidigt. Dessutom saknas ofta fast ar-
betsledning. Utmaningen har varit att skapa ett system som 
inte försvårar för de seriösa företagen.
Andra krav som ställs på systemet är att det ska ge bra 
kontrollvärden för Skatteverket och dessutom ta hänsyn till 
personuppgiftslagen, PUL, som reglerar hur personuppgifter 
hanteras och lagras.

Vad är en byggarbetsplats?
Om det tagit lång tid att komma fram till en lagstiftning på 
området, så har det gått desto snabbare nu precis på slutet. 
Lagen träder i kraft den 1 januari och fortfarande saknar 
byggbranschen svar på viktiga frågor:
– Jag tycker att Skatteverket har använt 2015 på ett ineffektivt 
sätt, om jag ska uttrycka mig diplomatiskt, säger Peter Löfgren.
– Nu har branschen en bra och konstruktiv dialog 

från skyldigheten att hålla elektronisk 
personalliggare:
– Generellt gäller att om den totala 
entreprenadsumman för hela projektet, 
alltså alla entreprenörers delar inräk-
nade, är under fyra prisbasbelopp före 
moms, alltså 177 200 kronor, så omfat-
tas det inte. Och om beställaren är en 
privatperson så omfattas det jobbet 
inte heller av lagen, oavsett värdet.

Håll koll på koderna!
Som underentreprenör är man skyldig 
att föra personalliggare i det system 
byggherren tillhandahåller. 
– Det gäller alla arbeten som ryms un-

der SNI-koderna 41, 42 och 43, alltså 
byggande av hus, anläggningsarbeten 
och specialiserad bygg- och anlägg-
ningsverksamhet. Men det gäller att 
hålla koll själv. Provborrning omfattas 
till exempel inte enligt Skatteverket, 
men är man osäker så är det en god idé 
att slå Skatteverket en signal och kolla, 
rekommenderar Peter Löfgren. S

SNI-koden för brunnsborrning är 42:210 
(Allmännyttiga anläggningsarbeten för 
värme, vatten och avlopp) och koden 
för borrning för bergvärme är 43:999 
(Diverse övrig specialiserad bygg- och 
anläggningsverksamhet).  

med Skatteverket, men vi saknar 
fortfarande svar på helt centrala 
frågor som hur en byggarbetsplats ska 
definieras. Hur gör man till exempel 
vid ett vägbygge? Eller om uppdraget 
gäller att sköta drift och underhåll i en 
hel kommun? 
Det är inte heller klarlagt hur Skatte-
verkets kontrollbesök ska göras.
– Nu gäller det för bland annat oss på 
Sveriges Byggindustrier att påverka 
Skatteverket så att hanteringen av 
detta blir rättssäker.

Viktiga undantag
Det finns några viktiga undantag 

– Vi saknar fortfa-
rande svar på helt 
centrala frågor som 
hur en byggarbets-
plats ska definieras. 
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branschföretag samt beslutsfattare och 
sakkunniga intervjuats.

– Undersökningen visar att de fem 
tio största byggföretagen idag har en 
mindre del av de anställda medan de 
mindre företagen har vuxit både i antal 
och i storlek.

För 20 år sedan stod de största företa-
gen tillsammans för nästan 50 procent 
av de anställda. Idag är siffran drygt  
20 procent och samtidigt har antalet 
verksamma i byggbranschen stigit från 
220 000 till 320 000 personer.

Konkurrens och nya krav
– Förklaringen ligger i en ökad 
konkurrens och en alltmer utpräglad 

– Ackords- och prestationsba-
serade löner hör till en gam-

maldags machokultur i byggbranschen, 
en kultur som bland annat missgynnar 
kvinnor och invandrare. Men bran-
schen har förändrats i grunden de se-
naste cirka tio åren och då borde avta-
len också göra det, säger Mats Åkerlind, 
som betonar att det inte handlar om 
att pressa lönekostnaderna utan om att 
förändra hur lönerna sätts.

Den moderna byggbranschen 
ställer andra och mer långtgående 
krav än att jobba snabbt, visar en 
stor undersökning som Sveriges 
Byggindustrier låtit genomföra och 
där representanter för en lång rad 

specialisering. De krav som ställs 
idag handlar inte om att jobba så 
snabbt och hårt som möjligt, utan 
om att leverera rätt funktionalitet 
och design. Dessutom ställs helt nya 
krav på miljöprestanda, energisnålhet 
och arbetsmiljö, säger Mats Åkerlind 
som menar att det prestations- och 
ackordsbaserade lönesystemet gör 
det svårare för både kvinnor och 
invandrare att ta sig in på den svenska 
byggarbetsmarknaden.

De stora byggföretagen, som av 
tradition är utpräglade generalister, 
anlitar i allt större utsträckning små 
och specialiserade företag som under-
leverantörer.

Kollektivavtal med prestationslöner som baserar sig på hur snabbt man jobbar är 
överspelade. I den moderna och alltmer specialiserade byggbranschen ställs nya krav och 
byggnadsarbetare borde i stället erbjudas månadslön.
Det är Sveriges Byggindustriers utgångspunkt inför avtalsrörelsen, som inleds i februari, 
förklarar arbetsgivarorganisationens förhandlingschef Mats Åkerlind.

När man checkar in och ut i den elektroniska personalliggaren på 
arbetsplatsen är det bästa och säkraste att använda byggbranschens eget 
identitetskort – ID06 – menar Peter Löfgren på Sveriges Byggindustrier.
– Idag är över 39 000 företag med totalt omkring 450 000 medarbetare 
kopplade till systemet. Att bära ID06-kortet synligt på en arbetsplats är 
detsamma som att säga ”Jag är officiell”.
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”Dags för månadslön 
i byggbranschen” Konkurrens har också ökat i och med att 

lokala, mindre företag börjat samverka och 
därmed kan utmana de stora företagen även 
om de allra största nationella projekten.

– Dessutom har byggbranschen samtidigt 
genomgått ett stort generationsskifte. Vi hade 
väldigt stora pensionsavgångar, men lyckades 
klara situationen och nu är 25 procent under 
30 år.

Enklare avtal
Allt sammantaget gör att kraven på ett kollek-
tivavtal ser annorlunda ut nu än för bara 15 år 
sedan, menar Åkerlind:

– Kollektivavtalet måste anpassas till de 
många småföretagen. Man kan inte längre 
bara utgå från centrala förhandlingar med de 
fem-tio allra största företagen och vänta sig 
att alla andra ska haka på. Det behövs fackliga 
förtroendemän ute på småföretagen, som kan 
förhandla direkt med arbetsgivaren och det 
behövs enklare avtal. Den stora förändringen 
vi vill se är att det införs möjlighet till en över-
enskommen månadslön i stället för ackords- 
och prestationsbaserade löner. De tillhör en 
förgången tid.

Den 22 februari ska Sveriges Byggindustrier och 
Byggnadsarbetarförbundet utväxla sina yrkanden 
inför förhandlingarna om nytt kollektivavtal.  S

Identitetskortet är ett av de mest påtag-
liga resultaten av det arbete den samlade 
byggbranschen inledde kring 2006, för 
att ta fram åtgärder och system som ska 
gynna den sunda konkurrensen och 
försvåra för fuskare och svartjobbare.

– ID06 föddes som ett administrativt 
verktyg med två syften. För det första 
som en nyckel i ett framtida registre-
ringssystem som skapar ett arbetsgi-
varsamband mellan byggnadsarbetaren 
och arbetsplatsen – vilket ju nu blir 

verklighet med de elektroniska perso-
nalliggarna. För det andra som ett sätt 
att etablera en schysst social kontroll. 
Om alla som har kortet bär det synligt 
blir det uppenbart vilka som inte har 
det och det kan förutom att försvåra 
svartarbete hjälpa oss i jobbet för 
tryggare arbetsplatser utan oförsäkrad 
personal, säger Peter Löfgren.

Samma teknik överallt
En av fördelarna med systemet är att 

för att fungera med personalliggarna. 
Som underentreprenör får man nor-
malt en app av sin uppdragsgivare och 
med hjälp av den registrerar man alla 
uppgifter på kortet. Överföringen från 
kortet till liggaren sker sedan krypte-
rat för att skydda personuppgifterna.

Kräver eget ansvar
Att ha tekniken på plats är en sak. Men 
sedan ska allting skötas i den dagliga 
verksamheten också.

– Precis, det är det som är utma-
ningen nu. Det blir en utmaning för 
ledarskapet på byggarbetsplatsen och 
för vars och ens egen ansvarskänsla att 
komma ihåg att faktiskt logga in och ut 
varje dag. Gör man det inte så blir det 
dyrt. Kommer Skatteverket på besök 
och det inte finns någon liggare så 
kostar det 10 000 kronor. Och har man 
liggare men alla inte har checkat in så 
kostar det 2 000 kronor för var och en 
som saknas.

– Det är en extra hantering, både att 
skaffa ID-korten, att hålla sig med lig-
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Fakta ID06
• På www.id06.se finns uppgifter om 

vilka företag som är ackrediterade 
att tillverka korten. Som företagare 
kontaktar man ett av dessa, skickar 
in alla uppgifter som behövs och 
sedan levereras korten inom fem 
arbetsdagar. 

• Korten kostar 120 kronor styck och 
gäller i fem år.

ALLT PÅ ETT KORT – 
ID06 SKAPAR TRYGGHET

garen och att se till att in- och utcheck-
ningarna sköts. Det är en fråga om att 
förändra gamla invanda beteenden 
och det kommer säkert att kräva en 
inlärningsperiod. Men vi kan påminna 
oss om att den övergripande poängen 
är att värna de trygga, vita jobben och 
att öka säkerheten på arbetsplatserna. 
Det vinner vi alla på.  S

det erbjuder en gemensam teknisk 
plattform, så att underentreprenörer 
ska slippa hålla sig med olika lösningar 
beroende på vem de arbetar för.

450 000 medarbetare från 39 000 
företag är anslutna och det är en fram-
gångsrik implementering, menar Peter 
Löfgren:

– Vi beräknar visserligen att 
omkring 93 000 företag rör sig i den 
svenska byggbranschen, så det är en 
bit kvar. Men med tanke på att ID06 
är frivilligt så tycker vi att genom-
slaget har blivit väldigt bra. Man ska 
också veta att det tillkommer aktörer 
hela tiden – vissa beställare har börjat 
kräva att även till exempel städare och 
speditörer ska vara anslutna och ha 
kortet för att få komma in på arbets-
platsen, säger han.

Skräddarsytt för liggaren
Lagen om elektroniska personalliggare 
är teknikneutral och pekar därmed 
inte särskilt mot ID06.

– Men hela ID06-systemet är riggat 

– Kollektivavtalen måste an- 
passas till de många småföretagen. 
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VÄRMEÖVERFÖRING

Låt livscykeln avgöra valet av

KOLLEKTOR
I ena ringhörnan de klassiska U-rören, som 
är billiga, beprövade och utvärderade sedan 
35 år. I den andra moderniserade och i 
flera fall högpresterande varianter av bland 
annat koaxialrör.

Men den här fighten vinns vare sig på 
utseende, råstyrka eller rutin. Många 
faktorer spelar in. Göran Hellström, 
professor vid Lunds tekniska högskola och 
en av de främsta experterna på geoenergi, 
hjälper till att reda ut begreppen och pekar 
dessutom på vägar framåt för forskning och 
produktutveckling.

Utöver den rena prestandan resonerar Göran Hell-
ström om kostnaderna för tillverkning, transport och 

installationsarbete.
– Oavsett vilken sorts kollektorer man väljer finns både för- 

och nackdelar jämfört med andra lösningar. Det man generellt 
kan säga är att det enklaste alltid är det billigaste – men där-
med inte automatiskt det bästa, säger han.

Enkla u-rör dominerar i Skandinavien där de används i 
omkring 90 procent av alla anläggningar. I Mellaneuropa är 
dubbla u-rör vanligast.

Den grundläggande skillnaden mellan u-rör och koaxi-
alrör är att de förstnämnda värmeväxlar både på ner- och 
uppvägen. Koaxialrörets inre del bidrar inte till värmeväx-
lingen mot omkringliggande mark. 

– Däremot sker det mer intern värmeöverföring i koaxial-
rören, så kallad termisk kortslutning. Det är ett större pro-
blem när det gäller just koaxialrör än för u-rör och man har 
gjort försök att lösa det med isolering. Men det är problema-
tiskt eftersom det leder till att innerrören blir väldigt styva, 
svåra att transportera och kanske måste svetsas i samband 
med installationen.

Över huvud taget är det svårt att isolera rör i geoenergiappli-
kationer. I botten på ett 200-metershål är trycket 20 bar och till 
exempel skumgummiisolering pressas samman.

Risker med öppna system
U-rören har sett i stort sett likadana ut i alla år, men inom 
koaxial- och flerrörssystemen har experiment- och utvecklings-
lustan varit desto större:

– Från början hade koaxialröret inget ytterrör utan det 
var ett öppet system. Det innebär en väldigt effektiv värme-
växling men samtidigt krävs mer pumpenergi eftersom man 
måste lyfta vatten – inte bara cirkulera det – och dessutom 
riskerar man att mineraler som kalk fälls ut och sätter sig i 
pumpen och på andra ställen. Slutna system är säkrare och 
hållbarare, fastslår Hellström.

Många nya varianter
Bland utvecklingsvarianterna nämner han bland annat isole-
rade så kallade TIL-rör (Thermally insulated leg) samt olika 
flerrörs- och flerkammarsystem från bland annat Finland, 
Schweiz, Tyskland och England. 

– De har bra prestanda men gemensamma nackdelar är att 
de är dyrare, både att tillverka och att installera. Man måste 
titta på både tillverkningskostnaderna och installations-
kostnaderna för stam, botten och topp i systemet. Dessutom 
ska man väga in underhållskostnader. Det är inte säkert att 
vinsterna med den bättre prestandan är försvarbara i förhål-
lande till kostnaden att borra djupare eller att borra ett extra 
hål för en anläggning med u-rör, menar Hellström.

En annan nyhet är så kallad Green collector, med en yttre, 
mjuk plastväv runt koaxialkollektorn.

Problemet här, enligt Hellström, är att materialet i väven inte 
är lika beständigt som röret. Och i och med att väven ligger an 

TEXT: JÖRGEN OLSSON  
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mot borrhålsväggen, som kan ha skarpa 
kanter, finns en risk att det inte hål-
ler lika länge. Men det kan vara en bra 
lösning om man borrar i vattenskydds-
områden och använder vatten som 
värmebärare.

U-röret presterar sämre
När det gäller prestandan har u-röret 
inte lika bra kapacitet som alternati-
ven. Under vintern, när pumpen går 
som hårdast och temperaturskillnaden 
mellan borrhålsväggen och ostörd 
mark blir som störst, kan en anlägg-
ning med u-rör dra tio procent mer 
ström än alternativen. Inte heller när 
det gäller tryckfallet, som ska vara så 
litet som möjligt för att minska pump-
arbetet, är u-röret bäst i klassen.

– Här finns det möjligheter att ut-
veckla u-röret. Turbokollektorn, som 

Professor Göran Hellström. 
Foto: Anette Persson

minskar flödes- och värmemotståndet, 
är ett steg. Man kan också tänka sig 
bättre plaster som klarar högre tryck 
vid samma tjocklek som idag. Här finns 
en nyhet från ett Schweiziskt företag, 
som tagit fram ett u-rör med konisk 
tjocklek – det är tjockare längre ner i 
borrhålet, men alltså inte hela vägen, 
vilket reducerar de negativa effekterna 
med ökat värmemotstånd som ett rör 
med tjockare väggar ger.

Enklare återfyllning
Om borrhålet ska återfyllas, vilket är 
vanligt och i flera fall även ett krav i 
Europa, uppstår nya faktorer som dels 
illustrerar skillnaderna mellan u- och 
koaxialrör, men som också påverkar 
geoenergianläggningens prestanda och 
funktion mer generellt.

– Återfyller man ett hål med u-

rörskollektor kan slangen med återfyll-
nadsmaterialet gå ner mitt emellan. Det 
är bara bra, eftersom man vill separera 
skänklarna så mycket som möjligt och 
helst få ut dem ända intill borrhålsväg-
garna. Sitter det däremot en koaxial 
kollektor i borrhålet får man smita ner 
på sidan med återfyllnadsslangen och 
det kan kräva att man får borra med 
större dimension, vilket ju är dyrare.

Ett skäl att återfylla borrhålet är att 
få termisk kontakt med kollektorn, 
vilket ökar effektiviteten. Å andra sidan 
kräver ett återfyllt hål en tjockare och 
mer trycktålig slang, vilket i sin tur ökar 
värmemotståndet.

– Det är viktigt att återfyllnadsma-
terialet är beständigt, det vill säga att 
det inte eroderar bort med tiden och 
att det är fryståligt. I Tyskland och 
Österrike testas alla återfyllnadsma-

VÄRMEÖVERFÖRING 
I BERGVÄRMEBRUNN

Borrhålet bidrar med 40% av temperatur-
skillnaden mellan fluid och mark.

Köldbärare: -3 0

Värmeuttag
40 W/m

Borrhålsvägg
+2,5

Ostörd mark
+8,5
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Electric power

terial och de blir bara godkända om de är 
fryståliga. Det kravet borde vi ställa här i 
Sverige också, säger Göran Hellström.

Se förbi detaljerna
Han betonar att det är viktigt att inte 
stirra sig blind på detaljer utan se på hela 
livscykelkostnaden för anläggningen:

– Med lite sämre värmeväxling 

kan man ha fler eller djupare borrhål, 
så tillspetsat kan man säga att enkla 
värmeväxlare ger mer borrning och 
komplicerade men mer högpresterande 
ger mindre borrning, säger han. 

– En slutsats skulle kunna vara att det 
enkla u-röret förvisso inte är så sexigt, 
men vi har 35 års erfarenhet av det och 
vet att det fungerar. Det är billigt både 

sett till tillverkning och hantering och 
även om det prestandamässigt inte är i 
topp så är det totalt sett ofta den bästa 
lösningen ändå.

– Jag tycker att vi ska ta tillvara u-
rörets goda egenskaper och satsa på att 
vidareutveckla dem vad gäller tryck-
tålighet, värmeledningsförmåga och 
strukturen på insidan.  S

Riktlinjerna gäller den vanligaste 
formen av TRT, med cirkule-

rande vätska i kollektorn. De ska vara 
till hjälp för utförare och beställare av 
termisk responstest för energibrunnar 
och gäller utrustning, utförande, analys 
och redovisning. 

– Även konsulter och entreprenörer 
som jobbar med design av geoenergisys-
tem har nytta av riktlinjerna, eftersom de 
med hjälp av riktlinjerna kan ställa rätt 
krav på mätdata, säger Signhild Gehlin.

Hon ser publiceringen av riktlinjerna 
som ett viktigt steg i Svenskt Geoen-
ergicentrums arbete för kvalitets- och 
kunskapsutveckling i branschen:

– Det här är viktig kunskap för bor-
rarna, eftersom mätningarna oftast sker 
under pågående borruppdrag. Jag ser 
att fler och fler borrföretag kommer att 
bli involverade i TRT och det är inte 
osannolikt att de som lär sig utföra mät-
ningarna och att hantera utrustningen 
kommer att få en konkurrensfördel.

Internationell marknad
Det finns ett antal utrustningar för 
TRT, men inte många som kan göra 
själva testerna.

– Marknaden finns såklart i Sverige, 
men även i de nordiska grannländerna 

Nu är de nya riktlinjerna för termisk responstest, 
TRT, klara och finns att ladda ner från Svenskt 
Geoenergicentrums hemsida.
– Många borrföretag och andra aktörer i branschen har 
deltagit och engagerat sig i arbetsprocessen, vilket är 
väldigt glädjande, säger Signhild Gehlin, teknisk expert 
och projektledare.
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– Borrare som lär sig TRT  
har en fördel

Nya riktlinjer:

och även i till exempel Storbritannien, 
säger Gehlin.

Arbetet med riktlinjerna initiera-
des i samband med Geoenergidagen 
2013. De har tagits fram av Svenskt 
Geoenergicentrum i samverkan med 
geoenergibranschens aktörer inom 
forskning, entreprenad, konsultverk-
samhet, fastighetsförvaltning och 
leverantörer.

Två delar
Riktlinjerna är uppdelade i två delar där 
den första beskriver utförandet av termisk 
responstest och andra gäller analysen av 
data. Dessutom finns fyra bilagor:

• Förklaringar och kommentarer till  
      riktlinjerna.

• Riktlinjer för testborrhål.
• Mall för redovisning av utförandet.
• Mall för redovisning av analysen.

Arbetet går vidare
Svenskt Geoenergicentrum arbetar 
nu vidare med att ta fram riktlinjer 
för mätning och uppföljning av 
geoenergianläggningar. Revidering 
pågår även av SVEPs gamla råd och 
anvisningar för kollektorer i mark, som 
Svenskt Geoenergicentrum tagit över 
förvaltningen av.  S

Mobil utrustning för termisk 
responstest.

Styrud har under hösten sla-
git sitt eget tidigare rekord 

i styrd horisontell bergsborrning. 
Hela 365 meter blev det när man 
borrade för en ny ledning åt Boo 
Energi i Saltsjö-Boo. 

Hålet har en diameter på 165 
millimeter och tog tolv dagar att 
borra. David Brodén är åkchef på 

Längdrekord i 
styrd bergsborrning

I KORTHET

riggen som användes och menar 
att trots den långa sträckan var 
borrningen tekniskt så gott som 
problemfri.

– På vissa ställen var det över 20 
meter bergstäckning, vilket så klart 
är en utmaning, men vi kunde ha 
borrat ännu längre, säger han i ett 
pressmeddelande från Styrud.  S

Förnybart har passerat 
naturgas och är nu värl-

dens näst största elkälla, enligt 
Internationel Energy Agencys 
(IEA) rapport World Energy 
Outlook 2015. 

Siffrorna gäller för 2013, då 
förnybart stod för 22 procent av 
världens elproduktion. Vattenkraf-
ten stod för 16,3 procentenheter av 
dessa, men sol, vind och geoener-
gi ökar snabbare än vattenkraften.

Sol, vind och – geoenergi
Den största elkällan är fort-

farande kol med 41,3 procent. 
Naturgas står för 21,7, kärnkraft 
för 10,6 och olja för 4,4 procent.

Av rapporten framgår också 
att hälften av all nyinstallerad 
elproduktionskapacitet under 
2014 var från förnybara källor. 
Förnybart väntas dock ta över 
kolets position som världens 
största energikälla först år 
2030.  S

Låga nivåer i 
små magasin
Grundvattennivåerna i slutet av 
november var enligt SGU nära de 
normala i stora delar av landet. 

Undantagen är sydöstra 
Götaland samt Norrlandskusten 
upp till Norrbotten, där nivåerna 
är mycket under eller under de 
normala. 

Särskilt i Blekinge 
och delar av Små-
land är nivåerna 
i små magasin 
efter den ne-
derbörds-
fattiga 
oktober 
så pass 
låga 
att det 
kan bli 
problem 
med 
vattentill-
gången 
i grävda 
brunnar.  S

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              

24 BORRSVÄNGEN # 4/2015



BORRARUTBILDNINGEN

Andreas Bilberg 
47 år, kommer från 

Eskilstuna. Har jobbat som 
snickare i 15 år och även 
inom industri och lager.

Intressen: Gitarr och 
innebandy.

Här är de – alla 14 eleverna i 2015-16 års omgång av Brunnsborrarut-
bildningen, som Geotec anordnar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Utbildningen drog igång i början av november håller på fram till slutet 
av april. Då är det examen och därefter väntar praktik.
– Några av eleverna har redan fått kontakt med borrföretag och har i 
princip redan klart med var de ska praktisera. Men vi behöver praktik-
platser till allihop, så företag som vill erbjuda en plats får gärna höra 
av sig till oss på Geotecs kansli, säger Johan Andersson.

Hans Bergman 59 år och kommer från Norr-köping. Har verkstadsutbild-ning och bland annat jobbat med att bygga teleutrustning.  
Intressen: Resor, matlag-ning, natur och MC-turer.

14 BLIVANDE 
BRUNNSBORRARE

Magnus  
Jakobsson 
39 år och kommer från 

Karlstad. Utbildad fordonsme-

kaniker och verkstadstekniker 

och har jobbat som mekaniker, 

truckförare, hissmontör, fastig-

hetsskötare samt på lager.

Intressen: Natur, cykling 

och foto.

Peter  
Mårtensson 
48 år och kommer från 
Varberg. Utbildad mekaniker 
och har jobbat med bland 
annat bygge, på lager samt 
som säsongsarbetare inom 
skidindustrin.

Intressen: Motorcyklar, 
musik, skidor, surfing, konst 
och stand up-paddling.

Ludvig  
Brynolfsson 
23 år från Luleå. Har job-

bat som fastighetsskötare, 

badvakt, receptionist och på 

restaurang.

Intressen: Träning och fiske.

Simon Pettersson 
28 år från Malmö. Har 

gått samhällsprogrammet 

på gymnasiet samt 

oljeborrningsutbildning och 

har jobbat på oljeriggar och 

raffinaderier i Norge och 

Tyskland.

Intressen: Resor, fotboll, 

träning och mat.

Andreas Larsson 31 år från Gotland. Gymnasieutbildning inom hotell och restaurang samt yrkesutbildad på last- och grävmaskin. Har jobbat som montör, lastmaskinförare och båtbyggare.

Intressen: Jakt, fiske, fotboll och barnen.

Tony Ekberg 
28 år från Malmö. Har gått 

medieutbildning på gymnasiet 

och bland annat jobbat i 

vården, med lyft och flytt 

av tunga maskiner och som 

budbilschaufför.

Intressen: Fotboll, film och 

musik.

Simon Bergman 
22 år från Helsingborg. Har gått 
gymnasiets estetprogram och 
har jobbat som mekaniker och 
med avfallsmaskiner.

Intressen: Motorcykel, styrke-
träning, boxning och att umgås 
med vänner.

Ulf Persson  
53 år från Åstorp. Är maskinfö-
rare och har arbetat i tunnel- och 
bergsbranscherna.

Predrag  
Rajovic 
37 år från Arlöv. Har jobbat som håltagare, budbilsförare och maski-noperatör.

Intressen: Natur och fiske.

Fler medlemmar 
certifierar sig

Billigare ansöka om 
geoenergi

Åtta Geotecföretag är just nu igång med certifie-
ring enligt ISO och OHSAS och kommer enligt 

tidplanen att bli klara med arbetet under våren.
– Certifieringens största fråga – eller utmaning – är för 

de f lesta att få ett grepp om alla de lagkrav som de berörs 
av, framför allt när det gäller personalfrågor men även 
kring produkter och kemikaliehantering, säger Berit Bör-
jesson på Altea, som leder certifieringsprocesserna.

Affärsplanen kan också vålla visst huvudbry:
– I certifieringen ingår ju att göra en affärsplan, sätta upp 
mål och att sedan få med det affärstänkandet i sitt styrsys-
tem. Det blir ett nytt sätt att tänka för många företag, där 
man traditionellt mest har ”jobbat på”. Certifieringen inne-
bär att man fattar beslut och bestämmer sig för en inriktning 
och det är något nytt för många.  S

För invånarna i Karlskoga och Storfors kommu-
ner kan kostnaderna för att ansöka om tillstånd 

för geoenergi halveras från nästa år. 
Miljökontoret har gått igenom avgifterna för pröv-

ning inom miljöbalken och konstaterat att beräkning-
en av handläggningstiderna som avgifterna baserar sig 
på i många fall är för höga, skriver Nya Wermlands-
Tidningen.  S

Staffan Persson  54 år från Malmö. Är träd-gårdsanläggare och har även jobbat som chaufför och stansoperatör.

Intressen: Fiske, skidåkning och styrketräning.
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Manuel  
Alejandro Almeida 
23 år, från Bro. Har jobbat som 

bartender och med sanering.

Intressen: Träning.

Johan Skoog  
52 år, från Dalarna. Har läst 

sociologi på högskola och 

jobbat som bergsprängare 

och med bygge.

Intressen: Judo och 

hemmet.
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Att prata geoenergi med Nibe:s 
affärsområdeschef Kjell Ekermo 

är nästan som att prata mat med en 
mästerkock. Han talar med djupt enga-
gemang om de positiva aspekterna och 
om hur långt framme Sverige ligger när 
det gäller användningen av geoenergi, 
både i villor och i större fastigheter.

− Jag är stolt över att den teknologi 
vi på Nibe representerar har bidragit 
till att vi i Sverige kommit längst i 
Europa när det gäller att ta vara på den 
förnybara energi som finns i marken, 
säger han.

Vi träffas på i lobbyn på Hotel 
Royal Viking intill Centralstationen i 
Stockholm. Det är ingen tillfällighet. 
Kjell Ekermo är ofta på resande fot, i 
Sverige, i Norden, i Europa och i USA. 
Om en stund ska han sätta sig på tåget 
söderut, mot Markaryd där Nibe har 
sitt huvudkontor och sin svenska 
tillverkning.

− Vi har vår huvudmarknad i 
Sverige, Norden och i övriga Europa, 
men vi har ambitionen att växa i USA. 
2014 gjorde vi två förvärv i USA och är 
därmed landets största företag i bran-
schen med produkter för enfamiljshus, 
berättar han. 

− I mitt arbete ingår att utveckla 
affärsområdet Nibe Energy Systems 

TEXT: KARIN STRAND 

FOTO: HELENE NORDGREN

HÄR HAR JAG GJORT

De senaste 15 årens mycket kraftiga utveckling av marknaden för 
geoenergi och därmed även för bergvärmepumpar, har tagit Nibe:s 
affärsområdeschef Kjell Ekermo på hans livs resa.

som omfattar cirka 35 företag, de flesta 
förvärv. Ambitionen är att vi ska växa 
ytterligare och utveckla verksamheten 
tillsammans med våra partners.

Ett framgångskoncept
Kjell Ekermo har en bakgrund på Sand-
vik Coromant i Sandviken. Företaget 
tillverkar skärverktyg för industrin och 
har en stor internationell marknad, 
något som ledde till att Kjell Ekermo 
och hans familj under perioder bodde i 
Frankrike och England. 1998 valde han 
att lämna Sandvik för Nibe.

− Både min hustru och jag kom-
mer från södra Östergötland och ville 
gärna återvända till södra Sverige. Jag 
fastnade för Nibe:s sunda företags-
filosofi och en företagskultur som 
värdesätter hårt arbete, lönsamhet, 

produktivitet och produktutveckling 
med målet att bli marknadsledande, 
berättar Kjell Ekermo.

Nibe Energy Systems har vuxit kraf-
tigt under de senaste decennierna. 1997 
omsatte affärsområdet 281 miljoner 
kronor, i dag handlar det om närmare 
åtta miljarder. Och bergvärmepumpar-
na är ett av framgångskoncepten.

Gott samarbete i branschen
Kjell Ekermo anser att det är tack vare 
ett attraktivt koncept, ett attraktivt pris 
och ett gott samarbete mellan pumptill-
verkare, installatörer och borrare som 
geoenergi gjort en sådan succé i Sverige.

− Kunden har behov av att alla tre 
parterna samverkar och ju bättre 
samverkan, desto bättre resultat, 
konstaterar han.

− Jag är stolt över att den teknologi vi på 
Nibe representerar har bidragit till att vi 
i Sverige kommit längst i Europa när det 
gäller att ta vara på den förnybara energi 
som finns i marken.
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internet håller koll på elpriserna. Sam-
tidigt har systemet lärt sig när huset 
behöver värme respektive varmvatten. 
I ett hus där det går åt mycket varm-
vatten mellan klockan 7 och 8 kan 
värmepumpen värma vattnet redan 
klockan 4, när priset är betydligt lägre 
än vid 7−8-tiden. Och eftersom det är 
under tider då det förbrukas mest el 
som de fossila enheterna går in, spar 
man dessutom miljö.

Geoenergi i tiden
På sitt vänstra kavajslag bär Kjell 
Ekermo en liten diskret nål – det är 
Nibe Energy Systems logga, som en 
gång föreställde en vattenkran i plast 
sedd uppifrån, men som i takt med 
att företaget internationaliserats har 
fått en mer stiliserad och sparsmakad 
utformning. Det är inte att ta miste på 
att han är stolt över företaget och han 
betecknar tiden på Nibe med den när-
maste explosionsartade utvecklingen 
av verksamheten, där marknaden för 
värmepumpar varit avgörande, som sitt 
”livs resa”.

− Jag har verkligen gjort mitt livs resa 
med Nibe. Det är fantastiskt att få jobba 
med något som ligger så i tiden som 
geoenergi gör. God inomhuskomfort till 
ett bra pris utan att belasta miljön. Gas- 
och oljepannor – som ofta används ute 
i Europa – är billigare i inköp, men mil-
jömässigt helt förkastliga och kommer 
att fasas ut med tiden, det är jag helt 
övertygad om.  S

Han berättar att han tidigare 
var ordförande i styrelsen för 
branschorganisationen Svenska 
Värmepumpföreningen (numera 
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen) 
och att branschen inledningsvis hade 
en del samarbetsproblem, som dock 
löstes i samråd.

− Det gjorde att slutkunderna kom till 
insikt om geoenergins fördelar – att den 
till ett bra pris ger ett energieffektivt 
inomhusklimat som inte belastar 
miljön. Det har i sin tur gjort att 
Sverige är ett föredöme i Europa när det 
gäller geoenergi, vi har ett fungerande 
koncept samt bra och kvalitetssäkrade 
produkter. Vi borde prata mycket mer 
om detta ute i Europa.

Kjell Ekermo tycker att Geotec har haft 
och har stor betydelse för branschen.

− Geotec har bidragit till att bran-
schen är homogen och har samsyn i 
viktiga frågor. Dessutom anser jag att 
organisationen har en sund syn på 
marknaden och uppskattar att den del-
tar i de debatter som förs om uppvärm-
ningssystem ute i kommunerna. 

Pedagogiskt och kundanpassat
Under de år Kjell Ekermo arbetat i 

branschen har geoenergianläggning-
arna genomgått en omfattande teknisk 
utveckling. Inte minst har pumparna 
blivit oerhört mycket enklare att in-
stallera och använda.

− Tidigare hade man mer komplexa 
styrsystem som var opedagogiska och 
ofta krävde insatser av en specialist. Nu 
är allting betydligt mer lättanvänt och 
kundanpassat. Trenden går också mot 
distansstyrning, berättar Kjell Ekermo 
och plockar fram sin mobil för att visa 
hur han enkelt kan styra temperaturen i 
sitt gamla föräldrahem på den östgötska 
landsbygden – stället är i dag familjen 
Ekermos fritidshus.

− Inte nog med att jag kan styra tem-
peraturen, jag får också besked om ifall 
något går fel. Det är både tryggt och sä-
kert. Sedan vi installerade värmepump 
har vi sänkt årsförbrukningen från 27 
000 till 9 000 Kwh, säger han.

När det gäller den framtida ut-
vecklingen av geoenergin och värme-
pumpstekniken kan man bara konsta-
tera att framtiden redan är här. Kjell 
Ekermo beskriver hur intelligens byggs 
in i pumparna och därmed sparar 
energi och pengar. Funktionen bygger 
på att systemet timme för timme via 

Kjell Ekermo:
Ålder: 59 år
Bor: i Laholm
Familj:Hustru, tre vuxna barn, ett barnbarn
Fritid: ”För 2,5 år sedan utmanade barnen 
mig att springa Lidingöloppet. Jag lade mig i 
träning och loppet gick bra. Sedan dess har 
jag fortsatt att springa.”

 Nibe:
• Nibe grundades 1952 och har i dag vuxit 

till en global koncern med verksamhet och 
försäljning i fem världsdelar. 

• Huvudkontoret ligger i Markaryd i sydvästra 
Småland. 

• Nettoomsättningen var 2014 drygt 11 
miljarder kronor och antalet anställda var 
över 10 000. 

• Affärsområdet Nibe Energy Systems, som 
tillverkar och säljer produkter för upp-
värmning, kylning, värmeåtervinning och 
beredning av varmvatten, svarade 2014 för 
nästan 60 procent av koncernens nettoom-
sättning och hade drygt 3 000 anställda. 

www.geoenergicentrum.se

Svenskt Geoenergicentrums
KURSUTBUD:

Geoenergi Grundkurs
Tid: 1 dag
Plats: Stockholm
Pris: 6000 kr ex moms

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

Geoenergi Fördjupningskurs 2 
Avancerad Design 
Tid: 1 dagTid: 1 dag
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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Konkurrensverket förlorade i 
Stockholms tingsrätt och Växjö 

får alltså fortsätta tvångsansluta ny-
byggda villor till fjärrvärmen. Team 
PTL:s säljare Lasse Andersson var 
kallad som vittne till huvudförhand-
lingen i Stockholm.

– Alla hus är olika och kräver 
olika energilösningar, det går inte att 
använda sig av en generell lösning för 
alla. Ibland kan säkert fjärrvärme vara 
bästa alternativet, men det ska finnas 
möjlighet att välja.

Lasse Andersson och hans kolleger 

FÖRETAGET

TEXT OCH FOTO: SOFIA BARRENG 

Team PTL har sin bas i småländska Växjö – kommunen som stått i centrum för en 
rättslig strid sedan den stämts av Konkurrensverket för att man villkorar tomtköp 
med anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet.

på Team PTL är eniga om att frågan 
om valfrihet är central.

– Kommunens seger i tingsrätten 
innebär tyvärr att det blir ett preju-
dikat som säger att det är okej för f ler 
kommuner att göra så här. Och är det 
dessutom så att Konkurrensverket 
förlorade på något som är att betrakta 
som en juridisk teknikalitet så är det ju 
närmast horribelt, menar Lasse. 

Team PTL har märkt av en sämre 
försäljning inom Växjö tätort och 
menar att det delvis förklaras med 
tvångsanslutningen.

– Tvångsanslutningen har säkert 
betytt en hel del för oss, säger instal-
latören Rasmus Svensson, men menar 
samtidigt att det är svårt att avgöra hur 
många kunder företaget verkligen för-
lorat på grund av kommunens strategi.

Osäkerhet råder
– Vi får ibland höra från fastighetsägare 
att de inte får installera annat än fjärr-
värme, även om de faktiskt inte är säkra 
på saken. Det råder stor osäkerhet om 
vad som verkligen gäller, säger Håkan 
Sandersson, Team PTLs borrare.

Håkan Sandersson och Rasmus Svensson 
ser en svag nedgång av antalet borrade 
hål i Kronoberg. Nedgången gäller både 
energi- och vattenhål.

Företaget startades 1996 och redan 
efter några få år i branschen valde man 
att bredda sin verksamhet.

– Vi gör allt från borrning till instal-
lation av värmeanläggning och det upp-
skattas av kunderna, konstaterar Håkan.

Efter att inledningsvis varit speciali-
serat på borrning för vatten och energi, 
kompletterades verksamheten år 2000 
med försäljning och installation av 
värmepumpar.

– Det var en kraftig rusch då, berättar 
installatören Rasmus Svensson och menar 
att det var ett riktigt bra beslut från före-
taget att börja med totalentreprenader.

Håkan Sandersson håller med:
– Det ger oss bättre kontroll på hela 

processen och vi kan undvika många 
problem. 

Även för kunden blir processen enk-
lare. Håkan berättar att ibland hände 
att kunderna inte kunde få tag i instal-
latörer för själva pumpen när ruschen 
efter geoenergi var som störst. Då blev 
det en klar fördel att istället anlita en 
totalentreprenör.

– Många kunder säger att det känns 
tryggt att bara behöva ringa en person. 
Majoriteten av våra kunder väljer att 
anlita oss som totalentreprenör.

Jobbade tvåskift
I dag består Team PTL av sju perso-
ner varav fyra är delägare. Håkan och 
Rasmus är två av dem och kan berätta 
att företaget har växlat ganska rejält i 
storlek genom åren. 

TEAM PTL 
FÖRLORAR PÅ VÄXJÖS 
FJÄRRVÄRMETVÅNG

– När vi hade som störst omsättning 
åren 2004 och 2005 körde vi borriggen 
i tvåskift. Då kunde vi göra sex anlägg-
ningar i veckan och var nästan tjugo 
personer i firman.

I dagsläget borras i runda slängar 
80 hål för geoenergi varje år. Till det 
kommer ett tjugotal vattenbrunnar 
och även några installationer med 
markvärme. Varje år görs även ett 
antal konverteringar till vattenburen 
uppvärmning av företagets rörmokare.

Det geografiska området består av 
Kronobergs län med omgivningar och 
merparten av jobben görs på landsbygd 
och i samhällen. 

IVT-center
Sedan starten som värmepumpsinstal-
latörer har företaget varit samma märke 

Team PTL AB
/IVT-center 
Kronoberg

• Grundades 1996 och har sju 
medarbetare varav fyra delägare.  

• Företaget har en komplett utrustning 
för borrning, en minigrävare samt flera 
servicebilar. 

• Borrar energi- och vattenhål samt 
utför totalentreprenader av hela 
uppvärmningssystem.  

• Medlem i Geotec

trogna och är nu IVT-center sedan fem-
ton år tillbaka. Detta innebär att service 
av befintliga anläggningar ingår som en 
viktig del i företagets verksamhet.

– Vi ser också att det börjar komma 
en hel del eftermarknad i form av borr-
ningar, konstaterar Håkan.

– Det handlar om anläggningar som 
dimensionerades när elpriset var lägre 
och som därför förlitar sig på elpatron 
i ganska hög utsträckning. Nu kommer 
kunden tillbaka och vill göra djupare 
borrhål eller eventuellt ett hål till för 
att kunna ersätta elpatronen med en 
större värmepump.

Annars är Rasmus och Håkan gan-
ska eniga om att det sker en stadig, om 
än inte kraftig, minskning av antalet 
borrningar för geoenergi i området.

– Det är ganska hård konkur-

Team PTL är sedan femton år tillbaka IVT-center i Krono-
berg. Företaget erbjuder totalentreprenad från borrning till 
installation av värmepump.
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rens från luft-vattenvärmepumpar. De marknadsförs väldigt 
hårt och har dessutom fått bättre kvalitet de senaste åren.

Nöjda kunder
I regionen finns f lera konkurrerande företag berättar Rasmus 
och Håkan. De anser att den egna styrkan är att företaget 

Bildtext bildtext

funnits på marknaden under relativt lång tid och har hun-
nit sälja många anläggningar i området.

– Vi marknadsför oss inte så mycket med annonser utan 
det mesta sker genom mun-mot-mun metoden. Om vi har 
sålt en anläggning i en by så är det oftast oss som grannen 
ringer till när det är dags för dem att investera.  S

Håkan Sandersson 
anser att tvångsan-
slutning till fjärrvär-

menätet är fel.
– Det är ju tillåtet att 

gå till privatläkare, 
då ska det också fin-
nas valfrihet när man 

väljer uppvärmning.

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

www.geoenergicentrum.se

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

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 



SÄKERHET I VARJE RÖRELSE
Datek är sedan 1979 en ledande aktör inom professionell 
radiostyrning med kund och specialanpassade lösningar.  
Med ett brett utbud av skräddarsydda lösningar för radio- 
styrda applikationer inom många olika områden, gör vi arbets- 
dagen både säkrare och enklare för dig som användare. 

Ni finner våra radiostyrningar på byggarbetsplatser, inom 
tungindustri, marina applikationer och i andra miljöer där 
stora krav på funktionalitet och tillförlitlighet är ett krav. 

För ytterligare information kontakta oss eller läs mer  
på www.datek.net 

VAD VILL DU STYRA?
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Bäst i världen – 
men vi är inte klara

Även om det tyvärr fortfarande sker en 
del olyckor i byggbranschen tror vi att 
många kan lära sig från vårt långa och 
gedigna arbete med en nollvision mot 
dödsolyckor. För tack vare ett stort 
fokus på säkerheten har antalet olyckor 
minskat stadigt sedan 1990-talet. I dag 
är vi bäst i världen på säkerhet och har 
minst antal olyckor jämfört med andra 
länder. Så här har vi gjort för att bli 
bäst i världen:

För det första har byggbranschen 
gemensamt prioriterat ett stort fokus på 
ökad säkerhet under flera år. Sveriges 
Byggindustrier satsar 50 miljoner kronor 
för att lyfta säkerhetsfrågorna bland Sve-
riges byggföretag. Genom utbildning och 
spridning av goda exempel delar vi med 
oss till varandra. Vi har även gemensam-
ma säkerhetsregler som gäller på våra 
byggen och vi ser till att de efterföljs. 
Alla byggarbetsplatser ska om möjligt 
vara inhägnade och branschen har tagit 
fram ett gemensamt id-kort (ID06) för 
att garantera att ingen utan behörighet 
får tillträde till en miljö som kan vara 

farlig. Attitydförändringar och säkrare 
arbetsmoment har spelat en viktig roll 
för att få ner antalet olyckor. Liknande 
branschgemensamt säkerhetsarbete 
skulle flera branscher kunna ta efter.

Samarbete med facket
För det andra är samarbete mellan fack 
och arbetsgivare helt avgörande för att 
lyckas. Generellt har vi kunnat se att 
olyckor i byggbranschen ofta beror på 
brister i förhållningssätt snarare än 
behov av ökade regler. Det är därför vi 
arbetar så intensivt med just attitydför-
ändringar och rutiner. Enligt våra erfa-
renheter krävs ett nära samarbete mellan 
parterna, även om det alltid är arbetsgi-
varen som har ansvar för säkerheten på 
en arbetsplats.

Alla vinner
För det tredje måste varje enskilt företag 
se säkerhetsfrågorna som en självklarhet. 
I dag har vi kommit till ett stadium 
där säkerhetsfrågorna inte längre är en 
konkurrensfaktor mellan olika företag. 

Regeringen annonserade i våras en nollvision mot dödsolyckor 
på arbetsplatser. Det är bra. I byggbranschen har vi arbetat 
målmedvetet med en nollvision under flera års tid.

Alla vinner på att prioritera säkerheten. 
Ett bevis på att säkerhetsfrågorna är 
prioriterade på allvar hos företagen är 
att alla svåra olyckor numera behandlas 
på ”direktionsnivå”, oavsett storlek på 
företaget. Så var det inte för ett antal år 
sedan.

Gemensam utbildning
Vi är långt ifrån klara med vårt säker-
hetsarbete. Självklart är vi inte nöjda 
förrän antalet allvarligt skadade eller 
omkomna på våra arbetsplatser är noll. 
Under våren 2015 har vi därför utma-
nat oss själva och höjt säkerhetsnivån 
ytterligare ett steg i byggbranschen. 
De stora bolagen genomför regelbun-
det vidareutbildningar i säkerhet som 
uppskattningsvis 60 000 genomgår varje 
år. Till det lanserade Sveriges Byggin-
dustrier i januari en branschgemensam 
vidareutbildning i säkerhet. Fram till i 
dag har cirka 3 400 byggnadsarbetare, 
byggchefer och andra på arbetsplatserna 
genomgått den utbildningen.

Reflektionsdagen
För att ytterligare lyfta säkerhetsfrågorna 
genomförs varje år en Reflektionsdag 
då vi genomför ett stort antal aktiviteter 
runt om i landet. På seminarier, frukost-
möten och byggarträffar från norr till 
söder står säkerhetsfrågorna i centrum. 
Syftet är att reflektera över olyckor som 
har skett och hur vi ska undvika dem i 
framtiden. Nästa år infaller Reflektions-
dagen den 28 april. Genom att fokusera, 
reflektera och dela med oss av erfaren-
heter till varandra, minskar vi risken 
att liknande olyckor sker igen. Bara så 
kan vi nå vårt mål att ingen ska dö på en 
byggarbetsplats i Sverige.

 
Ola Månsson, 
vd Sveriges Byggindustrier
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färg, humus, salt eller uran i ditt dricksvatten? 

Kontakta oss 
för offert och katalog

Tel 018-25 22 10
 

www.mnvsverige.se 

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

Marknadens
lägsta driftskostnad

• Inga byten av fi ltermassor

• Ingen elektrisk anslutning

Mycket 
enkel

installation!



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

NORGE

FINLAND

DANMARK

ISLAND

LITAUEN

LETTLAND

SVERIGE

1

232

4

5

6

7

11

12

34

55

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11 48
81

74

7877

75  

76

79

80

81

82

83

12

84

84
83

82

41BORRSVÄNGEN # 4/201540 BORRSVÄNGEN # 4/2015



I KORTHET

Vattenrening 
med 100% nöjd 

kund garanti

www.bravavattenrening.se

• Brett sortiment
• Stor kunskap
• Hög servicenivå

VI UTFÖR 

SERVICE PÅ 

ALLA 
FILTER!

www.cme.se 

Slipmaskiner och till-
behör till borrning. 

www.robota.se

Robotas Pumphus 

ÄR DIMENSIONERING 
           KLAR?

KLART DEN ÄR! ALLTID 
       SNABBA SVAR PÅ   
        044-242 242

I oktober var det premiär för Atlas Copcos nya satsning 
på en kunskapsdag för borrare. Cirka 200 personer slöt 

upp för att uppdatera sig kring nya skyddsbestämmelser från 
EU, rotationshastighet och hammarteknik.

Under dagen presenterades nya produkter, bland annat 
en ny borrigg med skyddsbur, en ny hammare och en app. 
Men egentligen fokuserar dagen på kunskap kopplat till 
produkterna. Appen hjälper exempelvis borrarna att ha 
rätt rotationshastighet i förhållande till andra faktorer som 
tryck, hammare och storlek på borrstiftet.

– Generellt används för låg hastighet idag. 
Teknikutvecklingen har gjort det möjligt att borra 
med högre tryck, men många fortsätter att borra som 
vanligt vad gäller övriga parametrar. Även hastighet och 
borrstift måste anpassas till ett högre tryck, säger David 

Kunskapsdag lockade många borrare
Haag, försäljningschef på Atlas Copco Welltech.

– Det är viktigt att borrarna får bra support och håller sig 
uppdaterade. EU:s nya direktiv om arbetsmiljön är ett bra 
exempel.

Kunskapsdagen kommer att vara årligen återkommande 
på olika platser. 
Höstens evenemang 
genomfördes hos 
Värmdöpumpen i 
Huddinge utanför 
Stockholm. Nästa års 
kunskapsdag kommer 
att förläggas hos Avanti 
Svenska Försäljning i 
Vallentuna.  S



B
adresskälla:  

EGET 
REGISTER

GEOTEC, Box 1127, 221 04 Lund, Sverige P
O

S
T

T
ID

N
IN

G

B
adresskälla:  

EGET 
REGISTER

GEOTEC, Box 1127, 221 04 Lund, Sverige P
O

S
T

T
ID

N
IN

G

    God jul 
        & 
gott nytt år Borrlock & 

Elektrosvetsrördelar

Pumpar, pumppaket & tankar

Länspumpar & pumpstationer

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

Kollektorer &

energilock

Avloppsanläggningar

Atlas Copco 
borrstål & maskiner 

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

polyetenrör

 

    God jul 
        & 
gott nytt år

Snart kommer nya borrhammaren från Atlas Copco...
                    Royex scandinavia AB är en del av Avanti-koncernen.

Vi på Avanti önskar dig
        Avanti Svenska 
Försäljnings AB & Dalmex

    Vi på Avanti Svenska 
Försäljnings AB önskar dig


