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Borrarutbildningen
– nu ännu bättre
I FOKUS:

BORRTILLSTÅND
– SÅ DYRT KAN DET BLI
Styr mot
halkfritt
Skydda
lungorna!

Kommuner om
Växjödomen
Järvsöborr
gräver guld

DRILLAIR-SERIEN VÄXER
Nu utökas DrillAir-serien med en ny kompressor för
geotermisk borrning – DrillAir X28. Dess mångsidighet,
borrningshastighet, och nya Scania-motor gör det möjligt
att borra två stycken 200 meter djupa hål på en dag med
ett tryck på 30 bar. DrillAir X28 kan nå maximalt luftflöde vid varje tryckinställning och uppfyller självklart
utsläppskraven enligt steg IV.
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LEDAREN

EN OLUSTIG
UTVECKLING

The Drillers
Choice
JOHAN BARTH
VD, GEOTEC

Vi är inte ensamma om att kritisera
Tingsrättens dom i höstas avseende
Växjöfallet. Många kritiska röster har
höjts, både från Sveriges Byggindustrier,
hustillverkare och mer närliggande
branscher. Det är bra att fler aktörer
berättar hur domslutet påverkar
konsumenter och företagande på andra
ställen än Växjö. Konkurrensverkets
chefsjurist uttalar sig i detta nummer
av Borrsvängen och menar att det är
principer som står på spel.
Vår egen undersökning i andra kommuner,
visar att domslutet redan har fått effekter långt
ifrån Växjö. Borlänge valde att ta bort sitt
anslutningskrav när Konkurrensverket började
behandla frågan. Direkt efter domslutet
återinfördes kravet. Våra och chefsjuristens
farhågor besannades alltså direkt och det är
fler kommuner som gör samma bedömning. Ett
färskt fall från Linköping avvisar konsumenters
ansökan med hänvisningen att man ”lutar sig
mot” Tingsrättens dom. Det får de inte. Domen
är överklagad och går inte att använda som
prejudikat. Jag är rädd för att fler kommuner
hänger på. Det är en av anledningarna till att
Växjödomen är ytterst allvarlig och viktig för
hela geoenergibranschen. Det är tvåsiffriga
miljardbelopp, tusentals arbeten och en
teknik i världsklass som riskeras. Det är inte
konkurrens på lika villkor och kommunernas
vilja till självbestämmande är en olustig
utveckling som leds av klåfingriga politiker
med kortsiktiga mål. Jag är övertygad om att
den gemene skattebetalaren inte är intresserad
av monopolet. Man vill ha egenbestämmande
och valmöjlighet. Punkt!

Skanna för
mer information

Men fallet innehåller fler aspekter än själva
konkurrenssituationen. Följer man kommunens
argumentation visar det sig även att marginalelsbegreppet är djupt rotat hos delar av de som
avgör konsumenternas och företagarnas vardag.
Ett begrepp som både är förlegat och som
Energimyndigheten tar avstånd från. Men ända
dyker det upp överallt. Att likställa geoenergi
med direktverkande el, som en del tycks göra, är
ett kardinalfel som också får stora konsekvenser.
Geoenergi är energieffektivisering och ett ytterst
smart sätt att använda el på. Potentialen för
geoenergin är mycket stor och vi arbetar fortsatt
hårt för att det skall gå upp vår omgivning. Det
gör vi genom föreläsningar, undervisning, forskning och kontakter med makthavare. Och det
är glädjande att se den verksamhet som Geotec
startade 2013 – Svenskt Geoenergicentrum med
Signhild Gehlin i spetsen – och som nu verkligen
har blivit en instans i samhället. Läs hennes rapport i Borrsvängen och surfa in på hemsidan för
att ta del av allt matnyttigt som finns där.
Artikeln om hur en ansökan för ett borrtillstånd
behandlas när den ankommer en kommun är
intressant. Att det var skillnad i handläggningstid och pris var vi medvetna om, men inte att
den var så stor. Jag är övertygad om att om fler
kommuner granskade sin verksamhet skulle de
komma fram till samma resultat som Karlskoga
och Storfors: En halvering av avgiften. Förutom
att de faktiska handläggningstiderna verkar vara
överskattade, är kostnaden per timme många
gånger imponerande.
Ingen skugga över alla flitiga och duktiga
handläggare ute på kommunerna. De sköter
sina arbeten och har en viktig funktion. Våra entreprenörer bidrar till att uppfylla den enskildes
behov av vatten och energi. Genom att ha en
förståelse och kunskap om varandras utövning
kan man nå långt.

• Ny hammarserie
• Ny kronserie utan fotventiler
• Testat och utvecklat för nordiska förhållanden
• Vi är en helhetsleverantör för brunns- och
entreprenadborrning

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

© 2014 Mincon

Industrivägen 2-4, Finspång
Metodvägen 7, Mölnlycke
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AKTUELLT

AKTUELLT

SE UPP MED
DET FARLIGA
KVARTSDAMMET

Fullmatat 2016 för

Svenskt Geoenergicentrum

• Geoenergidagen går av stapeln den
12-13 oktober.
• Snabbremissen på SVEPs gamla
råd för förläggning av kollektorer i
mark kommer att behandlas under
våren med målsättningen att ha
ett uppdaterat dokument klart före
sommaren.
• Fortsatt jobb med riktlinjerna
för mätning och uppföljning av
geoenergianläggningar med målet att
ha en första remiss ute under våren.

Innovationsagenda för geoenergi,
som vi fick anslag från
Energimyndigheten att ta fram
under 2016.
• Arbete med EffsysExpand, där
Signhild Gehlin nu är ordförande,
för att göra programmet så
framgångsrikt som möjligt och
sprida resultaten från programmet.
• Bevakar European Geothermal
Congress 2016 (EGC 2016) som
arrangeras i september och kommer
att publicera uppdaterad svensk
statistik över geoenergi till den
konferensen.

• Bevakning av IEA ECES Annex
27 om kvalitetssäkring av
borrhålssystem (små och stora),
som drar igång på allvar i år.

• Studier av serie- och
parallellkoppling av borrhål av olika
djup för småhus, beskrivning av
värmeflödet kring energibrunnar,
samt översikt av borrhålskollektorer,
inför EGC 2016.

• Tillsammans med SP arbetar
man med en Strategisk

• Utgivning av två nummer av Svensk
Geoenergi.

ROT –
detta gäller 2016
• Subventionsgraden har sänkts från 50 procent till
30 procent ROT-avdrag.
• Tidigare innebar det arbete för 100 000 kronor för fullt
utnyttjande av avdraget, nu krävs en arbetskostnad på
167 000 kronor för att utnyttja ROT-avdraget 2016 fullt ut.
• Arbetskostnaden för borrningstjänster är 35 procent av
entreprenadsumman.
• Även tillbyggnad av huvudbostad omfattas av ROT.
• Att bygga Attefallshus ger inte rätt till ROT-avdrag,
eftersom det är ett nybygge.

6
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Alla som arbetar med och på
olika sätt bearbetar material som
innehåller kvarts, till exempel sten och
betong, berörs av den nya föreskriften.
Jens Åhman är enhetschef på Arbetsmiljöverket och har ansvarat för att ta fram
den nya föreskriften.
– Borrare behöver inte vara oroliga,
men de bör vara försiktiga. Kvartsdamm
utgör en allvarlig risk för hälsan, men du
kan vidta åtgärder som skyddar dig.

Signhild Gehlin,
Svenskt Geoenergicentrum.

• Fortsatt utgivning av nyhetsbrevet
samt information om
geoenergihändelser och nyheter via
Twitter och LinkedIn. S

Goda förutsättningar

Geoenergidagen
går av stapeln
den 12-13 oktober.

Arbetsmiljöer där kvartshaltigt material krossas, bilas eller slipas är betydligt
mer utsatta för damm. Vid borrning är
ytan där damm frigörs betydligt mindre och mer koncentrerad. Därför finns
goda förutsättningar att ta hand om allt
damm som uppstår vid borrning. Jens
Åhman pekar på tre viktiga åtgärder för
att skydda sig:
1. I första hand se till att antingen suga
bort eller binda dammet med vatten
vid källan. Det skyddar alla.
2. Städa rätt och noggrant. Sug upp

Örebros största
geoenergianläggning
Myndigheten Transportstyrelsen har den största delen av sin
verksamhet i Örebro och nu ska den 16 000 kvadratmeter stora
kontorsfastigheten få både värme och kyla från en geoenergianläggning som blir stadens hittills största i sitt slag.
Lösningen är ett geoenergilager med 30 stycken brunnar à
240 meter. Geoenergicentralen på cirka 600 kW producerar
all värme och kyla till fastigheten. På sommaren lagras värme
från kylprocesser i berget och på vintern förstärker värmen
från serverhallarna den som hämtas från energibrunnarna.
På taket till kontorsfastigheten finns sedan tidigare en av
Sveriges största solcellsanläggningar vilket ytterligare bidrar
till miljövänlig energianvändning.
När projektet är klart i februari nästa år kommer Transportstyrelsens hela kontor att klara sig utan fjärrvärme. S

FOTO: ARBETSMILJÖVERKET

• Geoenergikurserna fortsätter
under året: två grundkurser, två
designkurser och en avancerad
designkurs.

Den 2 november 2015 började nya föreskrifter om kvartsdamm att gälla. Damm
från kvarts är mycket farligt och kan bland annat leda till de obotliga sjukdomarna
stendammslunga och KOL.
TEXT: LARS WIRTÉN

FOTO: CHRISTIAN ANDERSSON

För Svenskt Geoenergicentrum har året inletts med
att bevaka den amerikanska tekniska organisationen
ASHRAE:s vintermöte för att ta del av den senaste
utvecklingen inom geoenergiområdet i USA.
Här är en del av vad som i övrigt händer under året:

– ny föreskrift från
Arbetsmiljöverket

dammet, blås inte bort det med
exempelvis tryckluft.
3. Skydda lungorna med skyddsmask för
munnen.
– Det är viktigt att vara medveten
om att det farliga dammet är det som
inte syns. De här små partiklarna
stannar dessutom kvar i luften länge,
understryker Jens Åhman.
Ansvar i fyra steg

Med den nya föreskriften följer ett
ansvar för arbetsgivaren att utföra vissa
åtgärder. Detta är uppdelat i fyra steg:
•
•
•
•

Undersöka arbetsförhållanden.
Riskbedöma verksamheten.
Åtgärda.
Följa upp.

Riskbedömningen kan utföras på olika
sätt. Arbetsgivaren kan göra en egen
bedömning utifrån tidigare erfarenhet
och kunskap eller genom att mäta
kvartshalten. En annan möjlighet är att
använda referensmätningar. Det är en
sammanställning av mätningar vid samma

typ av arbete på andra arbetsplatser med
likvärdiga förhållanden.
– Här kan branschorganisationer eller
flera borrföretag gå samman och utföra
referensmätningar. Det är en bra möjlighet för just borrföretag som byter plats
ofta, tipsar Jens Åhman.
Det tidigare kravet på obligatoriska
periodiska mätningar är borttaget.
Inspektioner

För att följa upp den nya föreskriften
utför nu Arbetsmiljöverket inspektioner.
De flesta är föranmälda där arbetsgivaren
får checklistor i förväg att gå igenom.
– Vi är inte ute efter att sätta dit några
arbetsgivare. Det här är ett sätt att föra
ut kunskap om föreskriften. Syftet är att
få arbetsgivarna att agera och vidta rätt
åtgärder för att skydda arbetstagarna så
att ingen blir sjuk. S

Kvartsdamm
• De allra minsta partiklarna i kvartsdammet
kan tränga ända ner i lungblåsorna
med inandningsluften och kapslas in i
lungblåsorna. Det ger inflammation och ärr i
lungvävnaden.
• Kvartshaltigt damm kan ge upphov till KOL,
stendammslunga (silikos) och cancer. Stendammslunga och KOL är obotliga.
• Det allra tidigaste stadiet av stendammslunga
kan vara svår att upptäcka, även på röntgen.
I regel uppträder silikos först 10-30 år efter
det att exponeringen för kvartsdamm började.
Det finns även en akut form av silikos med ett
förlopp på tre-fyra år.
• Det svenska gränsvärdet för kvartsdamm är
0,1 mg/m³ luft. Det motsvarar ungefär halva
tändsatsen på en tändsticka.
Källa: Arbetsmiljöverket
Läs mer om den nya föreskriften på www.av.se
Sök på stendammslunga.
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AKTUELLT

Konkurrensverket vill att Marknadsdomstolen ska bedöma dels skadan för
konsumenter, dels skadan på marknaden för värmepumpar.
Det framgår av verkets argumentation när man begär prövningstillstånd i högsta
instans efter att Stockholms tingsrätt i slutet av förra året gett Växjö kommun rätt
att villkora tomtförsäljning med anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet.
TEXT: JÖRGEN OLSSON

D OK U M E N T ERA D KV A LITET
FÖR G E OE NERGIP ROJ EKT
När du beställer kollektorer och samlingsbrunnar för stora och små projekt,
behöver du bara meddela vilket projekt som gäller. Så får du den kostnadsfria dokumenteringen:

• Översikt på vad som levererats.
• Historisk spårbarhet på allt som ingått i projektet.
• Utdrag från produktionsregistreringssystemet iTech.
• Godkännanden, produktlicencer och certiﬁkat.
• Garantier och leveransvillkor.
• Byggvarudeklarationer.

Därför överklagas
Växjödomen:
– Viktiga principer står på spel
Magnus Jonsson, biträdande
chef på Konkurrensverkets
juridiska avdelning, redogör för verkets
argumentation:
– Det här handlar om den så
kallade konfliktslösningsprincipen.
Den ska användas för att hantera
situationer när det offentliga i en
eller annan skepnad – kommun, stat
eller offentligägt bolag till exempel –

är verksamt på en marknad där
det också finns privata aktörer. Då
snedvrids ofta konkurrensen eftersom
offentliga aktörer har mer gynnsamma
ekonomiska förutsättningar än de
privata företagen.
Ny princip

Konfliktlösningsprincipen infördes så
sent som 2010 och är så ny att den bara
har prövats vid ett par tillfällen. Konkurrensverket menar att Växjömålet är
principiellt intressant ur två aspekter,
förklarar Magnus Jonsson:
– Tingsrätten ansåg inte att skadan
för konsumenten – alltså tomtköparen
som tvingas ansluta sig till fjärrvärmen
– var tillräckligt stor för att konfliktlösningsprincipen skulle kunna användas.
Men vi menar att det borde vara tillräckligt att en kommuns försäljningsverksamhet skadar den fria konkurrensen på en marknad för att man ska
kunna titta direkt på konsumentsidan
och använda sig av principen.
Skadar marknaden

– Den andra principiellt viktiga frågan
är om man kan titta på konkurrensskador på andra marknader än den där

kommunen är direkt verksam, i det
här fallet alltså marknaden för tomtförsäljning. Det vill säga att titta även
på marknaderna för försäljning och
installation av värmepumpar, borrning
av energibrunnar med mera.
– Tingsrätten tyckte inte det, men
gjorde ändå bedömningen att skadan
på de marknaderna inte var tillräckligt
stor. Vi menar att den är tillräckligt
stor och för att förenkla för domstolen
har vi valt att överklaga bara vad
gäller marknaden för försäljning och
installation av värmepumpar.
Bara prövats två gånger

Sedan den infördes 2010 har konfliktlösningsprincipen bara prövats två
gånger i Marknadsdomstolen. Det ena
ärendet gällde ett kommunalt övningsfält för utbildning av räddningstjänstpersonal, där kommunen inte
gav privata aktörer tillträde. Konkurrensverket förlorade i tingsrätten men
vann sedan i Marknadsdomstolen.
Det andra fallet gällde ett kommunalt
badhus i Strömstad som även inrymde
ett fullskaligt gym och en spaanläggning i kommunal regi. Här gav
Marknadsdomstolen kommunen rätt. S

Magnus Jonsson, Konkurrensverket.

www.muovitech.com

BORRSVÄNGEN # 1/2016

9

AKTUELLT

TOMTKÖP MED
FJÄRRVÄRMEVILLKOR

”Man kan inte tvinga
folk att ansluta sig”
men några tvingande bestämmelser har inte varit aktuella.
– Bedömningen är, att även i fortsättningen kommer lämpligheten för olika energisystem att prövas för respektive objekt
och inte strikt principiellt. Det är viktigare att lösningarna är
effektiva och hållbara.

Är det rimligt att en kommun villkorar sin försäljning av småhustomter,
med anslutning till fjärrvärmenätet?
– Nej, det måste stå köparna fritt att välja uppvärmningsform. Ungefär så
tycker flera kommuner Borrsvängen varit i kontakt med, medan andra ser
villkor som en kommunal rättighet.
TEXT: MIA ISING

• Känner ni till domen?
• Vad tycker ni/hur har ni resonerat
kring den?
• Hur fungerar det i er kommun?
• Får domen några effekter på hur
ni agerar i frågan?
Lars Andersson,
samhällsbyggnadschef, Bodens
kommun:

– Ja, vi känner till situationen i Växjö.
– Bodens kommun har också satsat
på fjärrvärme, men tycker inte att man
måste ställa villkor på tomtköparna.
– Generellt sett har kommunen en
återhållsam inställning till villkor och
vite. Därför har kommunen inte heller
energikrav eller styr hur kommuninvånare ska värma sina hus. Många väljer
fjärrvärme, men det förekommer även
exempelvis berg- eller jordvärme.
– Nej, kommunens uppfattning är
att uppvärmningsfrågan styrs av dem
som säljer och tillverkar hus, och att
vi som kommun har en energikälla att
erbjuda.
10
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Lars Carlsson, projektledare markoch exploatering,
kommunledningskontoret, Kristianstads kommun:

– Ja, vi har följt fallet. Växjö kommun ligger nära oss, är ungefär i vår storlek och
är en samarbetskommun för oss.
– Vi har haft
diskussionerna
om att villkora
tomtköp med
fjärrvärme, men
Kristianstads
kommun har
gjort sin tolkning
att man inte kan
tvinga folk att ansluta sig. Det är bättre goodwill för en
kommun att inte tvinga på folk sådant
de inte vill ha.
– Anslutningsavgiften tas ut vid köp
där fjärrvärme redan är draget, men det
dras inte fjärrvärme i nyproducerade
områden idag, där är ingen efterfrågan.
Detta är kommunen och fjärrvärmeverket överens om. Nya hus är ofta försedda
med en effektiv värmeanläggning, exempelvis frånluftspump, med låg energiförbrukning. Vi ser ett visst intresse för
jordvärme och det står fritt att ansluta
inom den egna tomten.
– Nej, jag tror inte det blir någon förändring när det gäller villatomter.

– Vi agerar på motsvarande sätt som Växjö kommun.
– Principen, om fjärrvärmekrav, har Halmstads kommun
följt de senaste fem åren.
Paul Åkerlund,
kommunstyrelsens ordförande (s), Trollhättans stad:

– Jag känner personligen inte till domen. Mycket kunskap och
ansvar när det gäller energifrågor ligger i vårt kommunala
miljöbolag, Trollhättan Energi.
– Trollhättans stad har beslutat att satsa på fjärrvärme, som
ett led i kommunens miljöanpassning och idag är nätet väl
utbyggt. Fjärrvärmen är viktig i både nyproduktion och befintliga områden. Vi ser gärna ytterligare möjlighet att erbjuda
fjärrvärme, problemet är att hinna bygga ut nätet.
– Nej, jag kan inte se att det skulle vara aktuellt för Trollhättan att villkora tomtförsäljningen. Kommunen uppmanar
till användning av fjärrvärme, men jag skulle inte vilja att vi
tvingar fram någon uppvärmningsform. Vi tittar även på andra
lösningar än fjärrvärme; i ett nytt område kanske det visar sig
vara ekonomiskt smartare med en annan uppvärmningsform.

betet, trenden de senaste åren har varit
att kommunernas möjlighet att driva på
har kringskurits.
– Att styra uppvärmningssätt är kontroversiellt, men under förutsättning att
fjärrvärmen använder ett klimatanpassat
bränsle så är fjärrvärmen viktig för att
nå klimatmålen. Örebro skulle inte nå
högt ställda mål om inte Eon investerat i
en ny, renare fjärrvärmepanna.
– Vi villkorar inget, men föredrar

”Viktigare att lösningarna
är effektiva och hållbara”

Björn Sundin, kommunalråd (s)
med ansvar för samhällsbyggnad,
Örebro kommun:

– Ja, vi känner till domen. Det är bra att
kommuner tillåts gå före i hållbarhetsar-

Ulf Olsson,
kommunstyrelsens ordförande (s), Borås stad:

–Det enkla svaret för Borås Stads del är, att vi ännu inte har
resonerat om domen och dess betydelse.
Mikael Löthstam,
kommunstyrelsens ordförande (s), Hudiksvalls kommun:

– Nej, jag kände inte till domen. Vi har inget kommunalt fjärrvärmenät, så domen har begränsad betydelse.
– Det verkar rimligt att ge en kommun som har ett kommunalt fjärrvärmenät och som investerat i en utbyggnad mandat
att driva detta hållbarhetsarbete.
– Hudiksvall har sålt sitt fjärrvärmenät, det är privat idag, men
med hänsyn till miljön uppskattar vi att kunna koppla upp oss i

fjärrvärme som uppvärmningsform. Min
bild är att de flesta örebroare föredrar
fjärrvärme, problemet är att nätet inte
byggs ut tillräckligt.
– Nej, det skulle vara svårt för oss att
ha fjärrvärmeanslutning som villkor.
Örebro växer snabbt och Eons avkastningsmål gör att vissa områden inte
ansluts till fjärrvärmenätet.
Lorents Burman,
kommunstyrelsens ordförande
(s), Skellefteå
kommun:

– Vi har inte
fört någon riktig
diskussion kring
domen.
– I Skellefteå
finns sedan tidigare ett relativt omfattande biobränslebaserat fjärrvärmenät,

FOTO: PAULINA HOLMGREN

När Konkurrensverket
stämde Växjö kommun
för konkurrensbegränsning fick
kommunen Tingsrätten på sin sida:
Rättigheten att kräva att den som
köper en småhustomt av kommunen
ansluter sig till fjärrvärmenätet
samt att förbjuda att värmepumpar
installeras. En dom som
Konkurrensverket överklagar.
Hur ser andra kommuner på saken?
Borrsvängen frågade en rad kommuner och åsikterna går delvis isär, men
majoriteten vänder sig mot att tvinga
fram en uppvärmningsform eller avstår av olika skäl. Vi frågade:

Johan Rydén,
fastighetsnämndens ordförande (m), Halmstads kommun:

”Skulle inte vilja tvinga fram
en uppvärmningsreform”
områden där det är möjligt. Det är dock ingen självklarhet. När
småhus byggs i perifera delar av kommunen kan avstånden till
nätet tala mot en uppkoppling, det är också viktigt att ta hänsyn
till boendekostnaden. Både exempelvis bergvärme, solenergi

och jordvärme kan vara mer ekonomiskt, det gäller att jämföra
alternativen noga om vi ska bygga ett hållbart samhälle.
– Nej, domen lär inte få någon effekt. Vore svårt att villkora
fjärrvärme när vi inte äger nätet.
Linda Nilsson, plan- och markchef, Borlänge kommun:

– Ja. Domen gäller liknande förutsättningar som i Borlänge;
att Växjö kommun äger ett energibolag och ställer krav på att
ansluta till fjärrvärme och använda den som huvudsaklig källa.
– Borlänge kommun valde att ta bort kravet efter att ha fått
”kalla fötter” och efter kontakt med Konkurrensverket. När
domslutet kom la vi direkt in kravet i avtalen för försäljning av
småhustomter igen. Trots att ärendet beslutats i tingsrätt och
kan överklagas till högre instans, eftersom det går att luta sig
mot tingsrättens beslut om vi skulle ifrågasättas.
– Krav på anslutning till fjärrvärmenätet ställs vid överlåtelse
av tomtmark där fjärrvärmenätet finns utbyggt. Men Borlänge
kommun uttalar inte förbud mot att installera värmepump.
– Ja, att vi nu ändrat tillbaka till att fjärrvärmekravet finns
med igen. Utbyggnaden skulle hindras om kommunen inte kan
ställa krav på att den används där den byggs ut.
Peter Söderström,
kommunstyrelsens ordförande (s),
Arvika kommun:

– Ja, vi känner till domen och följer en
eventuellt fortsatt process.
– Kommunen har inga synpunkter på detta då frågan just nu inte är
aktuell i Arvika.
– Fjärrvärmen i Arvika är ganska
väl utbyggd, även om vissa befintliga villaområden inte är anslutna; där har man valt andra
uppvärmningsformer. Vi har i nuläget inga ”fördefinierade
fjärrvärmeområden” där detta skulle kunna bli aktuellt.
– Nej, domen får i nuläget inte några effekter på hur Arvika
kommun agerar i frågan.
Emina Kovacic, stadsarkitekt, Karlshamns kommun:

– Vi känner till domen, men jag tror inte den är känd för alla.
– Frågan berör kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och
det kommunala energibolaget. Min kollega som svarar för
tomtförsäljning kommer att ta upp det i koncernledningsgruppen. En politisk dimension är hur man tillämpar regelverket
och vilken typ av byggnader/samhälle man vill uppmuntra;
passivhus och fjärvärmeanslutna villor talar emot varandra.
– Hittills har vi gjort tolkningen att man inte kan förespråka
en uppvärmningskälla om det inte finns konkurrens på marknaden, vi har inte ”tvingat” till fjärrvärmeanslutning. Många
tomter vi exploaterat har varit genom privata initiativ och i
relativt svår terräng.
– Vi kommer att analysera domen och väcka frågan politiskt och på tjänstemannanivå inför kommunala exploateringar, även resonera om vi ska lyfta in det i våra detaljplaner
som en genomförandefråga. S
BORRSVÄNGEN # 1/2016
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VÄXJÖDOMEN
STARTADE DEBATT
Att Stockholms tingsrätt valde att döma till Växjö kommuns fördel startade
en livlig debatt i media. Flera branschföreträdare uttryckte sin förvåning
och bestörtning över domen.
TEXT: LARS WIRTÉN
Fastighetsägarna och Sveriges
Byggindustrier, företrädda av
bland annat respektive vd, Reinhold
Lennebo och Ola Månsson, menade
i en debattartikel i Dagens Samhälle
att Växjö kommun har missbrukat sin
ställning och satt konkurrensen ur
spel. Domen är djupt upprörande och
oacceptabel, skrev de flankerade av
sina miljöchefer.
”Växjö kommun har otvivelaktigt
agerat både oetiskt och i egenintresse.
Tingsrättens dom är anmärkningsvärd.
Konkurrensverket har inget val än
att överklaga domen om inte för att
upprätthålla valfrihet och konkurrens
så av miljöskäl.”
Omarbeta lagen

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef
på Villaägarnas Riksförbund, krävde
i Dagens Industri att konkurrenslagen
omarbetas.
”Ur energipolitisk synvinkel är emellertid den viktigaste frågan huruvida
fjärrvärme ska tvingas fram eller konkurrera på marknadsmässiga villkor.”
Jakob Eliasson underkänner också

12
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Växjö kommuns miljöargument.
”Fjärrvärme släpper ut mindre än
el, går resonemanget. Men /…/kommunen verkar inte ha förstått den
monumentala effekt som handeln av
utsläppsrätter har i detta sammanhang.
Hur mycket koldioxid som kommer
från elproduktion bestäms åratal i förväg, och ingenting som händer därefter
påverkar utfallet.”
Risk att andra kommuner följer Växjö

Geoenergi- och värmepumpbranschen
pekade i Svenska Dagbladet på risken
att resten av landets kommuner går
samma väg som Växjö – och att
effekten då blir förödande för en stor
industri- och tjänstebransch.
”I vårt tycke är det så nära ett sovjetstyre man kan komma”, dundrade
Johan Barth, Geotec, Per Jonasson,
Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, Kjell Ekermo, Nibe, Styrbjörn
Drugge, IVT och David Johnsson, Träoch Möbelföretagen.
”Jag kanske vill få växla statusmarkör
från största platt-teven till en egen,
förnybar energilösning. Jag kanske

vill få känna den stoltheten. Är det
rätt att kommunen berövar mig den
möjligheten?”
Ingen utbyggnad utan tvång

I Fastighetsnytt citerade
Christer Jansson, tidigare vd på
Fastighetsägarna Stockholm, Växjö
kommun ur deras inlaga till
tingsrätten:
’Utan fjärrvärmekravet och
värmepumpsförbudet hade ingen
utbyggnad skett av fjärrvärmenätet’.
Han konstaterade därefter:
”Den sista meningen är dock
oslagbar. På vanlig svenska står där
att tomtköparna inte hade valt det
kommunala fjärrvärmemonopolet
frivilligt. Och varför skulle någon
vilja göra det. Men då finns ju
beslutskraftiga kommunalråd att
lita på. Folk som vet hur det är – och
framför allt bör vara.”
Upprördheten över att Växjö kommun begränsar rätten för villaägare att
själv välja uppvärmningsform var stor
efter domen. Det är upplagt för stor
dramatik i Marknadsdomstolen. S

www.geotec.se
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I KORTHET
Norrköpingsfirma
tar geoenergi till Grönland
När Grönlands första geoenergianläggning installeras är det
Norrköpingsföretaget Månssons Rör som står för tekniken.
Kunden är ett energibolag i huvudstaden Nuuk, som vill ha geoenergi till sitt kontor. Två tekniker har i början av året varit på plats i
Nuuk för att ombesörja installationen av anläggningen, som sedan
kommer att fjärrövervakas från kontoret i Norrköping.
Den grönländska geoenergipremiären har väckt intresse och
Månssons Rör har fått ytterligare ett par förfrågningar i Nuuk. S
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Sveriges Geologiska Undersöknings metodiska övervakning
av nivåer och kvalitet för det svenska grundvattnet har i år
pågått ända sedan 1966. De 50 åren firas med ett informationsoch diskussionsmöte på huvudkontoret i Uppsala den 12-13 april.
Under de normala
Vad gäller de allra senast uppmätta grundvattennivåerna så rapporterar SGU svagt sjunkande siffror i små magasin i Norrland, men
stigande med upp till 80 centimeter i Svea- och Götaland. Nivåerna
i stora magasin är normala i västra Sverige upp till fjälltrakterna, under de normala i de östra delarna av landet och mycket under de för
årstiden normala längs östkusten från Kalmartrakten till Uppland. S Mycket under de normala
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utbildning för borrare

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: JOHAN ANDERSSON
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I över 25 år har Geotec skolat nya borrare. Borrarutbildningen är
sedan länge en av de högst rankade och mest framgångsrika när
det gäller att få jobb efter examen – men det är också en utbildning som förändras i takt med tiden.
– Vi utvecklar oss steg för steg i takt med marknadens behov
och efterfrågan. I år hoppas vi få igång praktisk kärnborrning på
schemat också, säger Geotecs vd Johan Barth.

Borrarutbildningen har gått från
att renodlat handla om vattenoch energibrunnsborrning till att nu
omfatta även undervisning i prospekteringsborrning, geoteknik och inte minst
grundläggning.
– Behovet av grundläggningskompetens ökar hela tiden och vi för en löpande
dialog med uppdragsgivaren, Arbetsförmedlingen, för att säkerställa att utbildningen är modern och passar efterfrågan.
För några år sedan köpte man in en
egen borrigg till skolan, en mångsidig
B80, som eleverna får lära sig arbeta på:
– Det var ett stort och viktigt steg
framåt – jag tycker att borriggen har
lyft hela utbildningen till en ny nivå,
menar Johan Barth.
Nu även grundläggning
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Utöver borr- och brunnsteknik
omfattar utbildningen sedan
tidigare bland annat svetsning och
lastbilskörkort. Nu finns även ett helt
block med grundläggning.
– Det är en utveckling av utbildningen
som vi har gjort i dialog med Arbetsförmedlingen. Vi har ett väldigt bra samarbete med dem, de förstår att marknadens
behov ändras över tiden och att utbildningen måste följa med, framhåller Barth.
I utbildningen ingår ett stort antal
studiebesök. Till exempel studeras
kärnborrning på plats både ovan och
under jord och några dagar tillbringas
vid Atlas Copcos fabrik i Fagersta där
man bland annat har tillverkning av
hammare och kronor.
”Raggar” elever

Eleverna kommer alla från Arbetsförmedlingen, men sedan det datoriserade
systemet för utbildning gjorts om
har rekryteringen den vägen gått lite
trögare och Geotec har med framgång
provat nya vägar:
– Vi sprider information om utbildningen på Facebook och vi annonserar om den
på Blocket. Det har fungerat riktigt bra,

Eleverna bekantar sig med
Geotecs utbildningsrigg.

BORRSVÄNGEN # 1/2016
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Bänkstudierna varvas
med praktiska övningsmoment i fält.

säger Johan Barth.
Eleverna är i alla åldrar
och med mycket skiftande
studie- och yrkesbakgrunder.
– Vi ser ju gärna att man
har ett maskinintresse,
men det är absolut inget
krav och alla är välkomna.
Min erfarenhet är att
intresset för själva yrket och
verksamheten är viktigare än
erfarenhet och förkunskaper,
säger Johan Barth.
Som examinerad borrare
från Geotecs utbildning ska
man kunna gå rakt ut i arbetslivet och fungera som en
bra andreman på en borrigg.
Praktiken är viktig

För årets kull av elever återstår, när den här tidningen
kommer ut, en del repetition och därefter väntar tio

Den egna riggen har inneburit ett
lyft för borrarutbildningen.

veckors praktik innan sluttentamen sker i
form av ett skriftligt och ett muntligt prov.
– Årets elever är verkligen motiverade –
det är en bra grupp och det har gått
förhållandevis lätt att fixa praktikplatser,
säger Johan Barth och påpekar att även om
det är Geotec som står för utbildningen så

är det inte så att eleverna bara praktiserar
hos medlemsföretag:
– Alla företag i borrbranschen –
Avantiföretag och icke anslutna företag – är
välkomna att ta emot en praktikant. Och
såklart även geotekniker, diamantborrare
och grundläggare! S

Ovan: Studiebesök med bland annat slipning av stift.
T h: Studiebesök i Zinkgruvan – på väg ner till drygt 1200 meters djup.

Kärnborrning på schemat
Geotec genomförde en större renovering av Utbildningsriggen för ett år sedan. Det gjordes
med ekonomiskt stöd av FAB. En av förutsättningarna för stödet var att Geotec köpte in en
kärnborrningsutrustning. Ett stort och viktigt steg för brunnsborrarutbildningen, menar
veteranen Anders Olsson som utbildar eleverna i ämnet.
TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: PREDRAG RAJOVIC OCH JOHAN ANDERSSON

– Med kärnborrningsutrustningen kan vi gå från snack till
verkstad på flera viktiga områden.
Tidigare har vi bara haft teoripass på
tre dagar, men nu blir Geotecs borrarutbildning den första i Europa, vad jag
vet, som utbildar praktiskt i kärnborrning, säger Anders Olsson.
Han är en nestor på området och har
sysslat professionellt med kärnborrning sedan mitten av 1960-talet och
är nu som pensionär en entusiastisk
konsult och utbildare.
– Med den nya utrustningen kan vi
utbilda praktiskt i kärnborrning för
prospektering, alltså malmletning och
i geoteknisk borrning – det vill säga
16
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undersökningsborrning inför byggen.
Det är väldigt värdefull kunskap, i
synnerhet den geotekniska borrningen
är ett område som växer.
Ännu fler fördelar:

– Vi kan också utbilda i borrhålsmätning. Alla borrhål är mer eller mindre
sneda, inte minst prospekteringshål
som oftast håller sig kring 1 000 meter
men kan vara upp till 2 000 meter. Nu
kan vi ha med mätutrustningen när vi
ger oss ut och kärnborrar och eleverna
får lära sig att använda och läsa av instrumenten i verkligheten, säger Anders
Olsson som påpekar att digitaliseringen
på allvar gör sitt intåg i borrbranschen.

– Länge var det bara mekanik
och hydraulik. Men moderna
kärnborrningsmaskiner och även
borrhålsmätning är datorstyrda och då
måste man kunna hantera datorerna
och läsa av programmen. Det kommer
vi också att lära ut.
Ytterligare en möjlighet till praktisk
utbildning öppnas i och med inköpet av
utrustningen:
– Vi kan ge eleverna baskunskaper
i det som kallas mud-borrning, alltså
borrning i lösare formationer som tenderar att rasa samman. Det kräver en
speciell teknik jämfört med den vanligare kärnborrningen i hårda formationer som granit och olika vulkaniter. S
BORRSVÄNGEN # 1/2016

17

AKTUELLT

I FOKUS: BORRTILLSTÅND

Ny studie om parallelloch seriekopplade borrhål
TEXT: JÖRGEN OLSSON & SIGNHILD GEHLIN ILLUSTRATION: MYRA S. SÖDERSTRÖM

Under förra året presenterade professor Jeff Spitler och
Signhild Gehlin en studie om strömningsförhållanden i serierespektive parallellkopplade borrhål till småhus.
Nu gör de en ny studie, med delvis ändrade och fördjupade
frågeställningar.
– Under ASHRAE-konferensen
presenterade vi ett resonemang dels
om flödesvillkoren under året i två lika
djupa hål, dels kring vilka termiska och
ekonomiska effekter det får att förlägga
borrhålen på olika avstånd från varandra i
serie och parallellt, säger Signhild Gehlin.
I den här nya studien är frågeställningen något annorlunda. Det gäller
fortfarande ett skandinaviskt småhus
med två borrhål, men i detta fall är borrhålen inte lika djupa. Forskarna hoppas
även kunna titta på varianten att det ena
borrhålet redan varit i drift i minst fem
år innan det andra borrhålet kopplas på.
Testa teorier

– Detta speglar praktiska situationer
som inte är helt ovanliga, säger Gehlin.
Om man stöter på problem under
borrning av det första borrhålet och
behöver borra ett till, så blir det andra
oftast inte samma djup som det första.
Olika teorier finns om man ska parallell-

eller seriekoppla borrhålen. Och man
har ju fortfarande samma kollektor som
man tänkt använda till ett enda djupare
borrhål, så man ändrar inte dimension
på kollektorn, vilket får betydelse
för parallell/serie-kopplingen och de
flödesförhållanden som uppstår.
Något som blir vanligare är att geo-

–Vi ska svara
på vilken den
ekonomiska
respektive termiska
effekten blir av
kopplingssätten.

energisystem för villor byggs ut. Skälen
kan skifta – till exempel kan man ha fått
större värmelast efter en utbyggnad av
huset eller att man byter ut en gammal
värmepump som varit dimensionerad
för 50-60 procents effekttäckning och
installerar en ny med högre verkningsgrad och större effekttäckning. Då kan
det ursprungliga borrhålet bli för litet
och behöver kompletteras.
Vad blir effekten?

– Vi kommer att titta på grundvattenfyllda borrhål i kristallint berg, med
enkla U-rörskollektorer och fyllda med 28
procentig vatten/etanolblandning. Alltså
typiska skandinaviska förhållanden, med
värmepump för både uppvärmning och
tappvarmvatten, säger Signhild Gehlin.
– Vi kommer att jämföra vilken effekten av typ av borrhålskoppling och olika
borrhålsdjup blir på vätskeflödet, borrhålstemperaturen, värmeöverföringen
mellan berg och vätska, el till cirkulationspumpen och behovet av spetsvärme. Det kommer att svara på vilken den
ekonomiska respektive termiska effekten
blir av kopplingssätten.
Målet är att studien ska vara publicerad i slutet av september. S

Alla fastighetsägare som ska borra en
energibrunn måste ansöka om tillstånd
hos kommunen. Borrsvängen har följt en
ansökans väg genom byråkratin – och
dessutom gjort en stor kartläggning av
priser och handläggningstider.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Ulrich Wimmer handlägger
ansökningarna om installation av bergvärmeanläggningar i
Uppsala kommun. Hans uppgift är att titta på den planerade
anläggningen ur ett miljö- och hälsoperspektiv.

Parallellkopplade
borrhål av olika djup

Vid parallellkoppling av
två borrhål med olika
borrhålsdjup (och därmed
olika slanglängd), kommer
skillnaden i flödesmotstånd i
de två borrhålen att ge olika
flödeshastighet i borrhålen.
Det ger olika termisk
belastning av borrhålen.
Det totala flödesmotståndet
blir mindre jämfört med
seriekoppling.

18
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Seriekopplade
borrhål av olika djup

Vid seriekoppling
är flödet detsamma
genom båda borrhålen
och flödesmotstånden
i borrhålen summeras.
Borrhålen får olika
inloppstemperaturer
och den termiska
belastningen blir olika.

En ansökans väg

Att handlägga en ansökan om borrtillstånd för
geoenergi till en villa kan innebära allt från ett snabbt
rutinjobb till ett komplicerat detektivarbete, men
oftast något däremellan. Ulrich Wimmer är miljöoch hälsoskyddsinspektör i Uppsala kommun och
handlägger mer än hundra ansökningar om året.
TEXT OCH FOTO: KARIN STRAND

På miljö och hälsoskyddsinspektör Ulrich Wimmers dataskärm
finns en karta över Uppsala kommun,
men inte en vanlig karta. Det finns
flera olikfärgade fält och ett gytter
av symboler. När han knappar in en
fastighetsbeteckning zoomar kartan in
och det hela blir mer tydligt. Man ser
enskilda hus, och de olika symbolerna framträder klarare.
− Det här är mitt främsta arbetsredskap, berättar Ulrich Wimmer.
BORRSVÄNGEN # 1/2016
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När man talat med honom en stund
står det klart att även telefonen och
e-posten används flitigt i arbetet med
att handlägga ansökningar om att få
installera geoenergianläggningar.
Sådana får inte installeras utan
en prövning som säkerställer att
miljöriskerna minimeras och det
finns strikta krav som måste vara
uppfyllda. Ulrich Wimmer betonar
att prövningens syfte är att förhindra
negativ påverkan på människors hälsa
och miljö.
− Det är viktigt att veta att varje
ansökan är föremål för en individuell
bedömning. I normalfallet är det inte
så komplicerat. Men för att handläggningen ska gå fort krävs det att ansökningshandlingarna är komplett ifyllda
säger han.
Men vi tar det från början.
Registrering

När en ansökan om att få installera en
geoenergianläggning kommer in till
Miljöförvaltningen hamnar den först
hos registrator som diarieför ärendet.
Därefter läggs ansökan i en mapp som
går till Ulrich Wimmer eller hans
kollega.
− Jag kontrollerar att ärendet är rätt
registrerat, till exempel att ärenderub-

rik och handläggare är korrekt, säger
Ulrich Wimmer.
Därefter tittar han på själva ansökan.
Ifylld blankett

Ansökan består av en tvåsidig blankett
som ska vara komplett ifylld – men som
sällan är det. Den sökande ska uppge vem
som är entreprenör, vem som är borrare
och även dennes certifieringsnummer, att
grannarna är informerade, hur många
borrhål det handlar om och hur djupa
hålen ska vara, om borrhålen kommer att
luta och i så fall hur många grader, typ av
köldbärarvätska, typ av kollektorslang,

tekniska fakta om värmepumpen, om
fastigheten har kommunalt eller enskilt
vatten och var vattentäkten är belägen.
Dessutom ska den sökande ange om
fastigheten ligger inom eller utanför
vattenskyddsområde samt bifoga en
situationsplan.
− Gemene man har i allmänhet ingen
aning om var gränserna för vattenskyddsområde går, så där får jag gå
direkt till kartan, säger Ulrich Wimmer.
I Uppsala finns ett inre vattenskyddsområde och ett yttre. Det inre
vattenskyddsområdet utgörs av ett
antal små ”öar” som i huvudsak ligger

längs med Fyrisån, medan det yttre
omfattar i princip hela staden.
− Fastigheter inom det inre vattenskyddsområdet får praktiskt taget
aldrig tillstånd. För fastigheter inom
det yttre vattenskyddsområdet blir det
ofta ja, men ärendet tar en aning längre
tid eftersom det måste gå på remiss till
Uppsala Vatten. Vanligtvis följer vi deras
yttrande, säger Ulrich Wimmer.
När det gäller borraren kräver Uppsala att denne är certifierad eftersom
det, inte minst av miljöskäl, är viktigt
att borrningen utförs på ett professionellt och korrekt sätt.
Situationsplan

Geoenergi i Uppsala kommun
• Det finns cirka 3 500 geoenergianläggningar i Uppsala kommun.
• Varje år inkommer cirka 200 ansökningar som rör berg-, jord- eller sjövärme till kommunen.
Det absoluta flertalet rör geoenergi i form av bergvärme.
• Varje ansökan är föremål för en individuell bedömning och det går inte att få något förhandsbesked.
• Om den tänkta anläggningen ligger utanför vattenskyddsområdet och ansökan är komplett
går hela handläggningen inklusive postgång på 1−2 veckor.
• I normalfallet krävs samrådsdiskussioner, kompletteringar och ibland även remissförfarande,
men målsättningen är att ingen ansökan ska ta mer än sex veckor att processa.
• Uppsala kommun tar ut en schablonavgift för ansökan. Avgiften är 2 170 kronor för fastigheter utanför vattenskyddsområde och 2 713 kronor för fastigheter inom vattenskyddsområde.

Situationsplanen som ska bifogas ansökan
ska visa var borrhålet ska ligga och var
värmepumpen ska placeras, men också
fastighetens gränser, byggnader, vattentäkter och avloppsanläggningar.
− Situationsplanen är sällan komplett
utan jag får ofta ringa tillbaka och be om
kompletterande uppgifter. Och om något
i planen ändras under arbetets gång
måste jag få in ytterligare kompletteringar, säger Ulrich Wimmer och betonar att
han vinnlägger sig om att inte vara en
fyrkantig byråkrat utan att samtalen förs
i vänlig och konstruktiv anda.
Ibland måste han också gå till stadsarkivet för att titta i gamla handlingar
rörande exempelvis enskilda avlopp.
− Det kan bli lite av ett detektivarbete.
Kartinformation

De olika symbolerna på den kommunkarta Ulrich Wimmer så ofta studerar
visar bland annat områdets jordarter,
avrinningsområden, befintliga värmepumpar, fornlämningar, gamla lertäkter
och områden med förorenad mark.
− Borrhålet kan utgöra en transportväg
ner till grundvattnet och därför är det
viktigt att det inte finns förorenad mark
på fastigheten. Om så är fallet måste jag ta
reda på vilken sorts förorening det handlar om, göra en bedömning av riskerna

12 oktober - Halvdags workshop om bland annat riktlinjer och framtagandet
av en innovativ forskningsagenda för geoenergi, med efterföljande middag
13 oktober - Seminariedag om geoenergins teknik, politik och statistik
12-13 oktober - Träffa och mingla med geoenergibranschens utställare
Läs mer, anmäl dig och dina kolleger samt boka utställarplats:
www.geoenergicentrum.se
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Det anländer ansökningar om bergvärmeanläggningar till Miljöförvaltningen i Uppsala
kommun nästan varje dag året runt.

och eventuellt kontakta andra instanser
för att få mer information. Gamla lertäkter kan vara igenlagda med fyllnadsmassor, det måste också kontrolleras.
Om det finns fornlämningar på fastigheten kan det bli aktuellt att kontakta
Riksantikvarieämbetet, men det har inte
blivit nödvändigt någon gång under det
dryga år Ulrich Wimmer har arbetat
med handläggningen, trots att Uppsala
är fullt av historiska lämningar.
Beslut

När allt är kontrollerat är det dags för
beslut – förhoppningsvis positivt. Fastigheter utanför vattenskyddsområdet får
då ett dokument där deras anmälan
bekräftas och där Miljöförvaltningen listar en rad försiktighetsåtgärder som den
sökande ska iaktta. Fastigheter innanför
vattenskyddsområdet får ett tillstånd men
samtidigt krav på att en rad villkor ska
vara uppfyllda. Dessutom finns remissinstansernas svar inskrivna i tillståndet.
Slutligen registreras beslutet i det så
kallade ärendehanteringssystemet samt
i en pappersakt som först arkiveras på

inom brunnsborrn
expertpartner
ing ++
+++ Din
+

På kartbilden över Sunnersta invid
Mälaren i sydvästra Uppsala syns det inre
vattenskyddsområdet i mörkrosa färg längst
till höger och det yttre vattenskyddsområdet
i brun färg i mitten. Området till vänster
ligger utanför vattenskyddsområdet.

miljöförvaltningen och efter ett par år
förs över till stadsarkivet.
− I de enklaste fallen ägnar jag inte
mer än två-tre timmar åt ett ärende.
Därtill kommer registreringen och postgången. Men måste jag kontakta den sökande, entreprenörer, borrare och olika
myndigheter rinner timmarna snabbt
iväg, konstaterar Ulrich Wimmer.
Han för en intern tidsredovisning så att
förvaltningen kan följa upp den faktiska
handläggningstiden. Om bergvärmeanläggningen omfattar fler än två hushåll
debiterar Miljöförvaltningen det faktiska
antalet nedlagda arbetstimmar. S

Vi kan vatten!

För mer information kontakta: nicholas.south@gwe-group.com

www.gwe-group.com
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DRAMATISKA PRISSKILLNADER
		 FÖR BORR TILLSTÅND

TEXT: JÖRGEN OLSSON
GRAFIK: MYRA S SÖDERSTRÖM

Från 723 och ända upp till 6 600 kronor. Så
mycket skiljer det mellan det billigaste och
dyraste borrtillståndet.
Borrsvängen har låtit ett undersökningsföretag
göra en enkät bland ett stort antal av landets
kommuner. Här redovisas 125 kommuners svar
på frågor om priser och handläggningstider för
att behandla en borranmälan.
Alla som ska låta borra till exempel en energibrunn
måste skicka in en borranmälan till miljökontoret i sin
kommun. Kommunen tar för detta ut en avgift. Denna baseras
på beräknad handläggningstid och kommunens timpristaxa.
Borrsvängens undersökning visar på närmast svindlande
prisskillnader – från under tusenlappen i de billigaste kommunerna till 6 600 kronor i extremfallet Solna stad.
Det stora flertalet kommuner i undersökningen håller sig
inom prisspannet 1 300 till 2 250 kronor, vilket skulle motsvara
en handläggningstid på ungefär 1,5 till 2,5 timmar, effektiv tid
– beroende på den aktuella kommunens timpris.
”De flesta går snabbt”

Solna stad
Borlänge
Heby
Sala
Osby
Malå
Herrljunga
Härryda
Ronneby
Älmhults
Växjö
Stenungssund
Gällivare
Båstad
Laholm

Gislaved
Staffanstorp
Trollhättan
Lerum
Olofström
Bollebygd
Arvika
Partille
Götene
Västervik
Motala
Lidköping
Kristianstad
Svedala

Bland de absolut billigaste kommunerna hittar vi Härnösand.
Här kostar ett borrtillstånd 824 kronor, det vill säga lika

Kumla
Munkfors
Härnösand
Borgholm
Strömsund
Leksand
Finspång

Nyköping
Hudiksvall
Mullsjö
Jönköping
Karlskoga
Linköping

Upplands Väsby
Tingsryds
Hallstahammar
Lomma
Kiruna
Tjörn
Mönsterås
Örnsköldsvik
Bjuv

Hedemora
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1000 kr

Hammarö
Stockholms stad

4000 kr

2700 kr

Kungsbacka
Gävle
Hässleholm
Ystad
Simrishamn
Ängelholm
Hörby
Höör

1900 kr

1600 kr

Vansbro
Värnamo
Nässjö
Skövde
Karlsborg
Örebro
Oskarshamn
Lycksele

Gnesta
Boden
Kalix
Dals-Ed
Färgelanda
Bengtsfors
Mellerud
Strängnäs
Mora
Norrköping
Skellefteå
Uddevalla
Strömstad
Munkedal
Lysekil

3500 kr

2500 kr

Klippan
Perstorp
Svalöv
Örkelljunga
Katrineholms
Boxholms
Vadstena
Vårgårda
Kalmar

1300 kr

723 kr

6600 kr

Hallsberg
Tranås
Sjöbo
Ljungby
Söderköping
Bollnäs
Sunne

Lund
Eksjö
Huddinge
Borås
Karlstad
Halmstad
Valdemarsvik
Södertälje
Haninge
Tyresö
Nynäshamn
Lidingö
Malmö stad
Enköpings
Uppsala
Åre
Falkenberg
Flen

Helsingborg
Nacka
Karlskrona
Värmdö

mycket som kommunens taxa för en
timmes arbete. Monica Friman är miljöhandläggare och har hand om ett 50-tal
ansökningar om året.
– En timme effektiv tid är vad vi
räknar med. Det kan hända att det
tar lite längre tid ibland, men det är i
undantagsfall.
När en ansökan kommer in går Monica Friman in i kommunens GIS-karta
och tittar i de olika skikten.
– Det är för att se att brunnen inte
kolliderar med något annat intresse –
naturskyddsområden, säkerhetsavstånd
till andra brunnar och vattentäkter eller
någon planerad ny infrastruktur till
exempel. Vi har ett särskilt kartskikt för

Norrtälje
Östhammar
Täby
Vaxholm
Järfälla
Göteborgs stad

energibrunnar och där lägger jag in alla
uppgifter om den nya brunnen.
Mest på landsbygden

– De flesta ansökningar gäller brunnar
ute på landsbygden och där finns inte så
väldigt mycket annan infrastruktur att
ta hänsyn till, så det går för det mesta
snabbt att handlägga och ge tillstånd.
– Någon enstaka gång har det blivit
avslag. Det gäller ett känt förorenat
område, en gammal industritomt, här i
kommunen. Där ger vi inte tillstånd att
borra, säger Monica Friman.
”Mycket att ta hänsyn till”

Prislistan toppas av Solna stad.
BORRSVÄNGEN # 1/2016
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Med 6 600 kronor för ett tillstånd är
man klart dyrast av de 125 kommuner
som medverkar i undersökningen.
Linnea Thunberg är miljöinspektör
i Solna stad och handlägger
borranmälningar:
– Här finns många faktorer att ta hänsyn till. Först och främst ligger fastigheterna ofta väldigt tätt, vilket på senare år
har gett fler och fler fall som involverar
yttranden från grannar, som tar tid.
Dessutom har vi mycket förorenad mark.
Enligt Linnea Thunberg har
de flesta enbostadshus i Solna nu
skaffat geoenergi och sedan en tid
kommer de flesta ansökningarna från
flerfamiljsfastigheter.
– Vi har som regel att alla grannar
inom 20 meter från borrhålet ska få yttra
sig. I och med att här är så tättbebyggt
på många ställen kan det bli en hel del
yttranden.

Halverad avgift

Solna stad är också mycket expansivt. Det byggs stort och mycket på flera
ställen i kommunen och därför måste
alla ansökningar om borrtillstånd också
stämmas av med översiktsplanen – vilket
kan innebära att även yttranden från
andra förvaltningar behöver hämtas in.

EFTER NY BERÄKNING

Byggen och föroreningar

– Det kan till exempel handla om planerade ledningsdragningar. Eller om det
kommande tunnelbanebygget – då måste
vi stämma av med Stockholms lokaltrafik, förklarar Linnea Thunberg.
På många ställen finns också förorenad mark från gammal industriverksamhet. Då granskas ansökan extra noga.
– Men det är ytterst sällan, för att inte
säga aldrig, som det blir avslag. Jag kan
i alla fall inte påminna mig att vi nekat
borrtillstånd under de senaste åren,
säger Linnea Thunberg. S

I värmländska kommunerna Karlskoga och Storfors har avgiften för borrtillstånd halverats.
– Vi gjorde en översyn av handläggningstiderna och den ledde till att avgiften sänktes, säger
TEXT: JÖRGEN OLSSON
Martin Lindström, tillförordnad chef på miljökontoret i Karlskoga.

Monica Friman handlägger
borrtillstånden i Härnösand.

Så länge får man

VÄNTA PÅ BESKED
När det gäller den totala
handläggningstiden, alltså tiden
från det att en ansökan skickas
in tills sökanden fått ett besked,
spretar det också en hel del. 103
av de 125 tillfrågade kommunerna
i undersökningen har angett totala
handläggningstider.
Sen som framgår av
grafiken lovar det stora
flertalet, 67 procent, av kommunerna att det tar max tre
veckor innan beslutet är klart
och beslut meddelas.
Exempel på kommuner
som utlovar max en veckas
handläggningstid – om anmälan
är korrekt ifylld – är Lomma,
Värnamo, Lund, Kristianstad
och Hallsberg. Kommunen som
utmärker sig med upp till åtta
veckors handläggningstid är
Mora. S

20%
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8 veckor

6 veckor

av kommunens kvalitetsarbete enligt
Lean-modellen, vilken innebär att man
ständigt söker efter möjligheter att
förbättra och effektivisera alla arbetsprocesser, i stort och smått.
Halverat pris

Det visade sig att arbetet med en
anmälan om borrtillstånd i Karlskoga
och Storfors tar i snitt en timme,
från instämpling till arkivering. Det
innebär att kostnaden sänks från cirka
1 900 kronor till 950 kronor.
– Då var det helt rätt att sänka priset.

”Förutsättningarna hos oss är sådana att
det inte finns särskilt mycket att ta hänsyn
till eller utreda när det gäller ett borrhål.”

Grunden för
prissättningen är
beräkningar från
SKL, som många
kommunen använder sig av. Men
ingen vill såklart
riskera att bli
underfinansierad
och då kan man
tänka sig att man
lägger på lite, säger Martin Lindström,
som påpekar att priserna för en del andra
tillståndspliktiga ansökningar höjdes som
ett resultat av samma genomgång.
För borrtillstånd har miljökontoret
även ett styrmått, som säger att den
som ansöker ska ha fått besked inom
fem arbetsdagar.
– Det klarar vi i 90 procent av fallen. S

16%

1 vecka

2%

NYHET!

5 veckor

Eco-drilltubes

TM

24%

13%

2 veckor

4 veckor

r det
Så lång tid ta
d:
att få tillstån

24

1%

Enligt den tidigare beräkningen
skulle handläggningen ta en bit
över två timmar.
– Det verkade dyrt, eftersom förutsättningarna hos oss är sådana att det inte
finns särskilt mycket att ta hänsyn till
eller utreda när det gäller ett borrhål. Vi
har till exempel ingen tunnelbana eller
annan stor underjordisk infrastruktur
och det är sällan intressant om borrhålet
vinklas åt det ena eller andra håller, säger Martin Lindström till Borrsvängen.
Översynen kom på initiativ av personalen vid miljökontoret som en följd

27%

3 veckor

Lägre luftvolym, 2,4 liter
Lägre bränsleförbrukning
Bättre borrsjunk
Bättre hammarsmörjning
Bättre arbetsmiljö

Kontakt: 0122-154 80, info@mincon.nu
Besök oss: Industrivägen 2-4, Finspång • Metodvägen 7, Mölnlycke
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AKTUELLT

STRATEGISK AGENDA
FÖR GEOENERGIFORSKNING

Stark avslutning på värmepumpåret
Den positiva trenden under 2015 med
ökande försäljning inte bara höll i sig
under fjärde kvartalet, utan förstärktes
ytterligare.

25 000

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: SIGNHILD GEHLIN

Svenskt Geoenergicentrum arbetar tillsammans med bland andra SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för att ta fram en
strategisk innovationsagenda, SIA, för geoenergi.
– Det är ett mål- och visionsdokument som bland annat ska användas för att styra forskningsresurser i Sveriges omställning
till ett hållbart samhälle, säger Oskar Räftegård på SP.
Arbetsgruppen, där bland
andra även KTH, Geotec,
Neoenergy, SGU och Svenska
kyl- och värmepumpföreningen ingår,
höll sitt första möte den 7 mars.
– Det var ett första idémöte, säger
Oskar Räftegård som är projektledare
och tillsammans med vice projektledare
Signhild Gehlin på Svenskt Geoenergicentrum kommer att driva arbetet.
Den strategiska innovationsagendan, SIA, tas fram med hjälp av anslag
från Energimyndigheten, Vinnova
och Formas. Syftet med agendan är att
beskriva vilka insatser som är nöd-

vändiga för att utveckla och förnya
geoenergiområdet.
Samla och definiera

– Det vi vill göra är att samla aktörerna,
definiera branschen på ett inkluderande
sätt och tillsammans identifiera behoven
av forskning och kommersialisering,
förklarar Räftegård.
Startmötet blir en utgångspunkt för
att gå ut bredare och nå fler av geoenergibranschens aktörer.
– Vi vill till exempel ha med tillverkare, konsulter, borrföretag och fastighetsägare som använder geoenergi i stor

skala. Resultatet av det här första mötet
ska bli ett intresseväckande utkast, som
vi kommer att presentera före sommaren och som vi vill att fler aktörer ska
komma med inspel på. Vi tror att det blir
enklare att komma med idéer och förslag
om det finns en stomme att utgå ifrån, så
det är den vi tar fram nu.
Fortsätter med workshop

När branschens återkoppling samlats in
blir det en workshop, på Geoenergidagen
i oktober. Därefter fortsätter arbetet och
SIA:n ska vara klar senast till årsskiftet.
– Det görs liknande agendor inom andra
områden. De hjälper till att styra och
fokusera forsknings- och innovationssresurser och blir en hjälp både för dem som
söker pengar och för dem som beslutar vad
pengar ska avsättas till. Än så länge har
den här agendan inga egna forskningsanslag knutna till sig, men det kan ske i nästa
steg, säger Oskar Räftegård. S

Några av mötesdeltagarna,
fr v Per Jonasson (SKVP),
Oskar Räftegård (SP), Per
Lundqvist (KTH) och Göran
Hellström (Neoenergy).

Alliansens skamliga svek i ROT-frågan
Mer eller mindre i smyg röstades regeringens budget igenom i höstas, och
från årsskiftet är nu ROT-avdraget sänkt från 50 till 30 procent.
Innan budgetomröstningen slog
sig allianspartiernas företrädare
för bröstet och hävdade att deras jobbpolitik var så mycket bättre än regeringens. Bland annat skulle ett bibehållet
ROT-avdrag minska arbetslösheten och
rädda många småföretag. I Tv-inslag och
på debattsidor, i intervjuer och genom
26
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konkreta förslag till riksdagen beskrev
de tydligt och klart att de ville behålla
ROT-avdraget.
Men vad hände? Agerade de för att
behålla det? Nej, tvärtom såg de till att
regeringens förslag om sänkning av
ROT-avdraget röstades igenom.
Dubbelmoral kallas det - att säga en

sak och sedan göra raka motsatsen.
Alliansen hade endast behövt lyfta ut
ROT-avdraget ur budgeten. På samma sätt
som det gick att justera RUT-avdraget i
budgeten hade även ROT-avdraget kunnat
bibehållas. Men det brydde de sig inte om.
En färsk Sifo-undersökning visar att
varannan svensk kommer att förändra

Totalt ökade försäljningen av värmepumpar
med 29 procent under fjärde kvartalet jämfört med 2014. Största ökningen hade luft-vattenvärmepumpar med 48 procent högre försäljning.
Motsvarande siffror för frånluftvärmepumpar var
+28 procent, och för vätska-vattenvärmepumpar +23
procent. Värdet av försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 2,3 miljarder kronor, en ökning med
29 procent jämfört med 2014.
Överraskande bra

20 000
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15 000

2014

10 000

2015

5 000
0
Luft-vatten

För helåret 2015 var motsvarande siffror +18 procent i
total försäljning, +27 procent för luft-vatten, +25 procent
för frånluft samt +13 procent för vätska-vattenvärmepumpar. Totalt såldes 48 000 värmepumpar 2015 till ett
värde av 6,5 miljarder kronor (+17 procent).
– Avslutningen på 2015 blev verkligen strålande, säger Per Jonasson, vd på branschorganisationen Svenska
Kyl & Värmepumpföreningen. Visserligen är det här en
utveckling vi sett under hela året, därför var det väntat
att vi klart skulle slå 2014 års försäljning. Men att avsina renoverings- eller ombyggnadsplaner när Rot-avdraget sänks. Av dem
kommer hälften att istället försöka göra
jobbet på egen hand. Det blir väldigt
många arbetstillfällen som försvinner.
Som Alliansens företrädare sa: ”Det
drabbar jobben”.
Undersökningen visar även att var
tredje kommer att vilja betala svart. Rotavdraget har effektivt bidragit till sund
konkurrens och motverkat skattebrott
i våra branscher. En positiv utveckling
som nu riskerar ett abrupt slut. Sänkningen har därför få vinnare, sannolikt
inte ens statskassan.
Förändringen innebär också att
möjligheterna att erbjuda ungdomar
lärlingsanställning och introduktion
minskar. När det blir färre jobb att dela
på måste kostnaderna kapas i alla hörn.
Allt detta vet Alliansens företrädare.
Ändå var de tysta som möss när det
verkligen gällde i riksdagen.
Vad är de så rädda för?
Skulle Rot-avdraget, ett av tusentals
förslag i budgeten, kunna skapa parlamentariskt kaos? Nej, det argumentet är
inget annat än påhitt.
Det verkliga skälet är ren taktik.
Moderaternas partisekreterare har i en
intervju i DI tidigare avslöjat hur
de resonerar; Vänsterpartiet ska stå
bakom hela budgeten så att den blir
så dålig som möjligt. För då kan Alli-

Värmepumpförsäljningen i
Sverige 2013-2015 (antal)
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slutningen skulle bli så här bra var en överraskning.
Det blir nu intressant att se hur inledningen på 2016 blir. Först
om någon månad kommer vi kunna skönja vilken påverkan de förändrade ROT-avdragen får för branschen. De signaler vi får från
våra medlemmar är dock att orderstocken även för inledningen av
2016 är god, avslutar Per Jonasson.
Texten är hämtad från Svenska Kyl- och värmepumpföreningens
nyhetsmagasin KLIMAT. Läs hela tidningen som blädderbar pdf
på www.roxx.se/v/i5i9y S

ansen vinna nästa val... http://www.di.se/
artiklar/2015/10/30/m-varnar-stefanlofven/
Att detta drabbar företagen, jobben
och hela Sveriges ekonomi är uppenbarligen mindre viktigt.
Vi uppfattar Alliansens agerande
som ett enormt svek mot hela hantverksbranschen och mot alla de
ungdomar som aldrig för chansen att
lära sig ett yrke. Samt inte minst mot
den miljon husägare som nu får höjd
skatt, vilket blir följden när avdraget
minskar. Upp till 20 000 kronor per
skattskyldig. För ett vanligt hushåll
kan det sänkta Rot-avdraget alltså

betyda 40 000 kronor i högre skatt.
Att Vänsterpartiet styr och bestämmer
villkoren för Alliansens företags- och
arbetsmarknadspolitik kan möjligen kännas som en seger för partistrategerna. Om
väljarna håller med är mer tveksamt.
Det dröjer nu ett år till nästa budgetbeslut där Rot-avdraget kan lyftas igen.
Vi hoppas innerligt att Alliansen då tar
sitt förnuft tillfånga och kör med öppna
kort mot sina väljare.
Texten är hämtad från Svenska Kyl- och
värmepumpföreningens nyhetsmagasin
KLIMAT. Läs hela tidningen som blädderbar pdf på www.roxx.se/v/i5i9y S
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Under sitt yrkesliv har Jan Sundberg varit verksam i många olika branscher, där de
gemensamma nämnarna är värme och miljöteknik. Sedan några år arbetar han med
lagring av solvärme för miljöanpassad halkbekämpning.
TEXT: KARIN STRAND

FOTO: SERGIO JOSELOVSKY

HAN STYR MOT
I en lägenhet vid Stigbergstorget i Göteborg och med en fin
utsikt mot Masthuggskyrkan
tillbringar miljö- och energikonsulten
Jan Sundberg en stor del av sin arbetstid. Väggarna i arbetsrummet (som Jan
Sundberg ursäktande beskriver som
”stökigt”) är fulla av pärmar som speglar
mängden av projekt som han är och har
varit inblandad i. Just nu handlar det om
att utnyttja geoenergi för att bekämpa
snö och is.
− Det finns många partier som är
särskilt utsatta vintertid. Cykelbanor,
perronger, rondeller, broar samt vissa
vägpartier är känsliga för frosthalka och
i branta backar kan det vara svårt för
fordon att ta sig upp vid snö och halka,
säger Jan Sundberg.
Halkproblematiken är ett område som
i högsta grad intresserar Trafikverket
och Jan Sundberg har sedan 2011 anlitats
för ett projekt som innebär att solvärme
sommartid fångas upp i vägbanan och
via kollektorer leds ner i ett berglager där
också bergvärme fångas upp. Vintertid
pumpas värmen upp till vägbanan där
det leds i rör under det översta lagret
asfalt. Systemet är kopplat till sensorer
som mäter temperatur och luftfuktighet
så att värmen endast leds upp i asfalten
vid halkrisk.
− Styrningen är verkligen en central
fråga. Tanken är inte att vägbanan ska
värmas hela tiden, bara när det finns risk
för kondens på kall körbana eller vid
snöfall, säger Jan Sundberg.

− NordFoU har beviljat finansiering av
en testyta som ska anläggas i Östersund
i sommar. Syftet med den är att utveckla
tekniken och dimensioneringen. När testet
följts upp och utvärderats, vilket bör vara
klart till 2018, är det dags för en skarp
vägyta, berättar Jan Sundberg.
NordFoU är ett gemensamt organ för
motsvarande Trafikverket i de nordiska
länderna. I projektet med halkfria vägar
samarbetar svenska Trafikverket med
det norska Statens Vegvesen och även det
finska trafikverket deltar.
Parallellt med projektet bedrivs forskning på området. Statens Vegvesen finansierar två doktorander vid Chalmers som
också deltar i projektet.

–Tanken är inte
att vägbanan
ska värmas hela
tiden, bara när
det finns risk för
kondens på kall
körbana eller
vid snöfall.

Jan Sundberg, doktor i värmetransport i mark, gästforskar på
Chalmers.

Testyta i Östersund

2014 lades rapporten Halkfria vägar
- Solvärme och värmelagring för miljöanpassad halkbekämpning fram för
Trafikverket och i sommar är det dags
för nästa steg.
BORRSVÄNGEN # 1/2016
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Uppvärmda vägbanor är inget nytt i
Sverige. Fjärrvärme används på många
håll för att hålla gågator snö- och frostfria
under vinterhalvåret och Göteborgsbacken på riksväg 40 utanför Jönköping värms
med fjärrvärme sedan fler år tillbaka.
− Men vi har valt att titta på en teknik
som fungerar överallt, även utanför städer, oavsett tillgång till andra uppvärmningskällor, säger Jan Sundberg.
Hög energieffektivitet

Vägvärme med lagrad solvärme i berg
har dessutom hög energieffektivitet och
jämfört med traditionell vinterväghållning och uppvärmning låga koldioxidutsläpp. Därtill kommer att saltning kan
undvikas på platser där den utgör risk
för flora, fauna och grundvatten.
Skälet till att testytan hamnar i just
Östersund är klimatet. Om man ska få
bra resultat av pilotprojektet under en begränsad uppföjningsperiod krävs att det
är kallt och så pass mycket snö att halkbekämpning behövs. Men systemet kommer
även att fungera bra i södra Sverige.
− I södra Sverige kommer systemet
troligen att fungera utmärkt med hjälp
av enbart sol- och markvärme. Längre
norrut är marktemperaturen så låg att
det förmodligen krävs en kompletterande värmepump.
Frågetecken återstår

Inför anläggandet av testytan återstår
fortfarande några frågor. Vilket är det
optimala sättet att konstruera vägen
och hur ska värmerören på bästa sätt
gjutas in i asfalten?

− Det måste ju gå att ta bort gammal asfalt och lägga ny utan att rören
skadas. Dessutom är det viktigt att få
till ett så litet övergångsmotstånd som
möjligt mellan rör och asfaltyta, säger
Jan Sundberg.
Varken den exakta platsen för eller
dimensioneringen av testytan är klara
ännu, så det är inte fastställt hur många
och hur djupa borrhål det blir fråga om.
− När det gäller Halvors länk i Göteborg, som vi använde som räkneexempel
i vår systemanalys, räknade vi med 104
borrhål till 230 meters djup för alternativet med direktkopplad geoenergi.

− Vi har valt
att titta på
en teknik
som fungerar
överallt.
Halvors länk är en planerad ny infart
till Göteborgs hamn som kommer att
utgöras av en cirka 1,3 kilometer lång
backe med förhållandevis stor lutning.
Jan Sundberg har haft en hel del
att göra med borrhål tidigare under
arbetslivet, då relaterat till grundvatten

och föroreningar. I ett projekt studerar
han forna tiders klimat utifrån
temperaturprofilerna i djupa borrhål.
Avvikande temperatur under längre
perioder ger avtryck i temperaturprofilen.
− I början av 2000-talet genomfördes
provborrningar för slutförvar av kärnavfall utanför Forsmark och Oskarshamn. Som mest var vi nere på 1 700
meters djup. Det betyder att vi närmade oss den sista istiden som slutade
för 10 000 år sedan – det vill säga vi
närmade ju oss inte istiden fysiskt eller
tidsligt men på det djupet närmar vi
oss det dämpade temperaturavtrycket
av den temperaturpuls som skapades
under istiden. Pulsen har alltså i dag
kommit ner till så stora djup.

Nyfiken på
Geoenergi?

Radonavskiljare för vatten
Radonett är europas mest sålda och effektiva radonavskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon
i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)
och råd & rön.

Flera intressenter

Årskostnaden, inklusive investeringsoch driftskostnad, för vägvärmesystem
direktkopplat mot geoenergi (utan
värmepump) har beräknats till cirka 100
kronor per kvadratmeter vägyta och år.
Värmefaktorn är cirka tio, vilket innebär
att mängden köpt energi är liten och att
känsligheten för energiprisförändringar
därmed låg. Kostnaden för geoenergi
tillsammans med värmepump är ungefär densamma.
Även om det är Trafikverket som är
huvudintressent i projektet Halkfria vägar finns det fler som är hör av sig.
− Trafikkontoret i till exempel Göteborg är klart intresserat, men vi avvaktar
med diskussioner tills systemet är färdigutvecklat och ordentligt utvärderat,
säger Jan Sundberg. S

RADON

Svenskt Geoenergicentrums
KURSUTBUD:
Geoenergi Grundkurs
Tid: 1 dag
Plats: Stockholm
Pris: 6000 kr ex moms
Geoenergi Fördjupningskurs 1
Design
Tid: 1 dag
Plats: Stockholm
Pris: 7000 kr ex moms
Geoenergi Fördjupningskurs 2
Avancerad Design
Tid: 1 dag
Plats: Stockholm
Pris: 9000 kr ex moms

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

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige

Vi erbjuder även företagsanpassade
kurser. Kontakta oss för offert.

Jan Sundberg
Ålder: 62 år
Bor: i Göteborg och på Styrsö
Familj: Hustru, två vuxna barn
Bakgrund: Civilingenjör i väg- och
vattenbyggnad vid Chalmers, arbetat
med energifrågor, miljöfrågor och
termiska frågor vid olika företag,
institutioner och myndigheter, doktorerat
i ämnet värmetransport i mark, i
dag miljö- och energikonsult samt
gästforskare vid Chalmers
Fritid: Snickra på huset på Styrsö. ”Jag
underskattade nog omfattningen på
projektet när jag började.”
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Mer information om kurserna och hur
du anmäler dig finns på
Geoene
Geoenergicentrums
hemsida

som har hälsofarligt vatten med för hög
radonhalt som måste åtgärdas!

Intresserad att sälja
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare
och samtidigt göra en lönsam affär?
Välkommen att höra av dig till oss.

RADONETT
Sarholms Plåtdetaljer AB

www.geoenergicentrum.se

Box 64, Hällebergsväg 46, 795 21 RÄTTVIK
tlf: +46-248-107 00
www.radonett.com
info@radonett.com

FÖRETAGET

Järvsöborr
åter
				på

guldjakt

TEXT: ANDREAS VALSBERG FOTO: DANIEL BERNSTÅL

En maskin med specialutformat
tvåbomssystem ska ta Järvsöborr
tillbaka till guldet.
– Det är lite fjärilar i magen nu, säger
Göran Hansen som var med när hans
farbror, Christer Reiser, prospekterade
för guld på 90-talet.

Tre unga män möter oss på Järvsöborr, företaget som
under Christer Reisers ledning blev känt för sin framgångsrika guldprospektering. När Reiser nu gått i pension
är det brorsonen Göran Hansen som tagit över företaget, det
tillsammans med sina två barndomskamrater Kjell Toresson
och Åke Frank.
– Borrbranschen är ju något av en kompisarbetsförmedling, men det känns bra, då vet vi var vi har varandra och
det är ständigt ett gott utbyte av kompetens, säger Hansen
och syftar till att Toressons erfarenheter inom svetsning och

Kjell Toresson, Göran Hansen och Åke Frank
har drivit Järvsöborr sedan 2013 när de köpte
tillbaka företaget av koncernen Styrud. De
tre barndomsvännerna kommer alla från
byn Nor, strax utanför Järvsö. I samma
by grundade Christer Reiser
Järvsöborr 1991.

Franks bakgrund som elektriker kommer väl till hands i företaget.
Tidig med RC-borrning i Norden

När Christer Reiser för 26 år sedan
investerade i en RC-rigg – reversed
circulation – var han en av de första i
Norden. RC-systemet, som förkortar
prospekteringsprocessen tack vare en
bättre kontroll av kaxtransporten och
därmed bedömningen av det, gav Reiser
och Järvsöborr en stor fördel.
– Historiskt sett har mineralbrytning och prospektering inte varit
känsliga för lågkonjunktur i landet,
så det går lite hand i hand med andra
uppdrag, menar Hansen.
För det lilla företaget i Järvsö, 14 mil
norr om Gävle, blev 90-talet något av
en framgångssaga. Hansen kommer
ihåg Järvsöborrs första stora uppdrag,
prospektering av Björkdalsgruvan. Ett
uppdrag som varade en hel säsong.
– Och efter det flöt det bara på i flera
år, uppdragen var säsongslånga och det
gick väldigt bra fram till 90-talets slut,
säger Hansen.
När sedan energiborrningen ökade
kraftigt under 2000-talets början växte
Järvsöborr till 13 anställda som opererade fyra borriggar, alla i Mellansverige.
Samtidigt blev Järvsöborr uppköpt
av koncernen Styrud.
– Styrud ville växa och visionen var
väl att kunna tillhandahålla alla olika
typer av borrning, säger Hansen.
Att vara en del av koncernen, som
hade sitt säte utanför Göteborg, förde
med sig gott stöd men också långa resor.
– Med flera korta uppdrag i södra
Sverige blev resorna helt enkelt för
krävande, säger Hansen och menar att
branschen gått i en riktning som lett till
fler korta uppdrag och mindre stabilitet.
Mångsidighet och bra maskiner

Vatten- och energiborrningar utgör i
dag majoriteten av Järvsöborrs uppdrag.
De flesta borrningarna sker i hemtrakterna som oftast bjuder på en lång resa
ned till en hård berggrund. Enhålsjobb
är vanliga men även större projekt med
upp till 18 borrhål förekommer.
– Vi ser att projekten i sig växer, men
hushållen minskar, säger Åke Frank.
Utöver vatten- och energiborrningar
gör Järvsöborr entreprenadjobb,
senast specialinsatser på en tågräls i
Stockholm. Men för att närma sig sin
ambitionsnivå för mångsidighet har
företaget beslutat att investera i en ny
rigg. Den ska bli företagets nisch.
– Det är pirrigt, vi har gått och
väntat några månader men i mitten av
februari var jag i Istanbul för att provköra maskinen, berättar Hansen.
Fabrikatet är turkiska Gemsa och
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Järvsöborr AB
Filip Svensson är en av Järvsöborrs
anställda och här arbetar han med
en Gemsa 55.

Företaget: Järvsöborr AB, tidigare
Styrud Järvsöborr AB, medlem i Geotec
och certifierade brunnsborrare.
Delägare: Göran Hansen, Åke Frank,
Kjell Toresson
Anställda: 7

det rör sig om modellen Gemrok 55
SDD. Smidighet och styrka karakteriserar maskinen som har ett sexmeters
tvåbomssystem och kran med Datekutformad radiostyrning. Investeringen
möjliggör både små och stora energiprojekt samt entreprenadjobb och
prospekteringsuppdrag.

hålla oss till deras priser, menar Frank
men berättar att någon vision av att
vara billigast inte finns i Järvsöborr.
– Däremot ska vi vara bäst, säger han.

Internationella konkurrenter

Relationer gör arbetet givande

– Jag tror verkligen på RC. Metoden
minskar kostnaden för gruvorna och
arbetet flyter bättre, så maskinen
borde ge oss jobb, säger Hansen som
tror att mångsidighet och kvalitet är
ett bra sätt att möta både inhemsk och
internationell konkurrens.
– Det finns företag på den internationella marknaden som lämnar en del
att önska, särskilt stora borrföretag
som anställer alla på F-skattsedel,
pressar våra priser här i Sverige och
gör arbetsförhållanden tuffa för deras
uppdragstagare, säger Hansen.
– Och det är klart att vi måste för-

Maskinpark: 4 borrekipage

De tre barndomskamraterna är alla vana
slit och fysiskt arbete. Sedan ungdomen
har de delat intresset av att meka och
skruva maskiner. Och det är just delade
intressen och förtroende för varandra
som gör det roligt att arbeta ihop.
– Intresset för att vara ute och slita
har väl svalnat lite, det givande är ju att
driva företaget ihop, vi bidrar alla med
olika synvinklar och bollar alltid frågor
och beslut med varandra, säger Hansen
som också beskriver hur de
inte bara inom företaget kan
utbyta information.
– I dagsläget blir konkurBORRSVÄNGEN # 1/2016
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Detta är RC

Järvsöborr tror att mångsidighet och kvalitet
är ett bra sätt möta både internationell och
nationell konkurrens.

renter ofta kollegor när vi blir inkallade på större projekt, där kan vi vara
ett av tre eller fyra borrföretag och det
gör det roligt, att få träffa likasinnade.
Kompetensutbyten gör det möjligt
att följa med i utvecklingen och
nästa steg för Järvsöborr är att ta sig
an den administrativa delen. Det är
dags för nya tillvägagångssätt, genom
digitalisering av kontoret.
– Vi ska börja köra på paddor i bilen
och telefoner med dropbox, det ska
förenkla och snabba upp pappersarbetet,
säger Hansen som nu drivit företaget till-

sammans med Toresson och Frank sedan
2013 när Styrud erbjöd dem ett återköp.
– Vi var ju livrädda från början,
säger Hansen och skrattar.
– Att verka i företag är vi vana vid,
likaså att jobba hårt, men att driva ett
företag är något annat, menar han.
– Men för mig kändes det helt rätt
att köpa, tillägger Frank.
För delägarna är framtidsambitionen
tydlig. Företaget ska expandera och samtidigt förnya sin nuvarande maskinpark.
– Om fem år, då ska vi vara störst på
det vi gör, säger Hansen. 

RC-borrning med DTH och luft:
RC är en förkortning av Reverse Circulation.
Det är en borrmetod som främst används i
samband med prospektering. Det borrkax
som borrningen genererar, blåses upp till
markytan inuti borrsträngen med hjälp av
tryckluft och samlas upp i provtagningssäckar. RC-borrning går snabbt, ger god
kontroll på kaxtransporten och har därför
blivit allt vanligare, framför allt i de tidiga
faserna av prospekteringsprocessen.
Det finns borriggar som är konstruerade
för både kärnborrning och RC-borrning.
Då använder man RC-borrning för att
snabbt ta sig till det djup i berget där man
tror att fyndigheten finns och växlar sedan
till kärnborrning för att få en exakt bild av
vad berget innehåller.
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023-790 560

NCT erbjuder
återfyllnadsentreprenad
av energiborrhål.
●

●

Hög värmeledningsförmåga
genom produkten MUOVITERM.
Skyddar grundvattnet mot
föroreningar.

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

www.nct.se

Vi stödjer Svenskt Geoenergicentrum
Läs mer om Intressentskap och Stödjande Företag:
www.geoenergicentrum.se

Alla pumplösningar
under ett tak!

Kontakta oss!
Anders Larsson: 070-869 66 69
Conny Hallberg: 070-642 03 14
Huvudkontoret: 08-630 08 90

info@robota.se
www.robota.se

DEBATT

Ökat bostadsbyggande
kräver ansvar i avtalsrörelsen
Regeringens nya mål är att det ska byggas 700 000 nya bostäder
till 2025. Det är bra, men målet kommer inte att uppnås av sig
självt. Ska det bli verklighet krävs snabba omfattande politiska reformer. Men det kräver också att alla parter tar sitt ansvar i avtalsrörelsen.
Sveriges Byggindustrier ser tre viktiga åtgärder
för att få igång bostadsbyggandet:

• För det första behöver vi skapa en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Det kan göras genom att skjuta upp reavinstskatten
till den dag då personen träder ut ur ägarmarknaden och införa
en reformerad friare hyressättning.
• För det andra måste vi underlätta för kapitalsvaga hushåll att
skaffa sig ett boende. Detta kräver nya former för bosparande,
startlån och riktade bostadsbidrag.
• För det tredje måste byggandet underlättas. Samarbetet mellan
stat och kommun i tidiga skeden måste förbättras. Därtill måste
kompetensförsörjningen säkras. Idag upplever många en brist
på yrkesarbetare, ingenjörer och platschefer. Regeringen måste
tillföra utbildningsplatser och säkerställa att nyanlända med
rätt erfarenhet snabbare kan komma in i vår bransch.

Vattenrening!

Har Du kalk, järn, mangan, färg, humus,
salt eller uran i ditt dricksvatten?
Mycket
Marknadens
enkel
lägsta driftskostnad
installation!

• Inga byten av filtermassor
• Ingen elektrisk anslutning

Hotar förvärra krisen

Maskin för rakmätning
ner till 350 m finns.

Vi står nu inför en avtalsrörelse som kräver ett ökat ansvarstagande. Att fackförbunden inom 6F tycks vilja frångå industrins
lönemärke är allvarligt. Att frångå märket som norm skulle riskera
jobb och välstånd och hota att ytterligare förvärra den bostadskris
som många redan upplever. En genomsnittlig lön inom byggsektorn ligger på 33 000 kronor i månad, långt mer än den för
utländska företag. Ändå väljer 6F att begära mer än industrin. Det
är mycket oroväckande. Det är inte rimligt att vi har en kostnadsutveckling i Sverige som är högre än den i våra konkurrentländer.
Det tjänar varken våra företag eller dess medarbetare på. Vi borde
istället ägna tid och kraft åt att utveckla och stärka branschen.
Sammanhållning krävs

Vårt besked inför den kommande avtalsrörelsen är därför tydligt. Vi
kommer att betrakta den internationellt konkurrensutsatta industrin
som lönenormerande även i avtalsrörelsen 2016. Det kräver en bättre
sammanhållning och ett större ansvarstagande. Vi stödjer därför
kravet från arbetsgivarna inom industrin om att avtalet måste slutas
under en procent.

Kontakta oss
för offert och katalog
Tel 018-25 22 10

Alla parter måste ta ansvar

Bristen på bostäder försvårar för människor att hitta nytt jobb, hindrar företag från att rekrytera ny personal och tvingar studenter att
tacka nej till utbildningar. Därmed försämras också förutsättningarna
för svensk tillväxt och välfärd. Nu är tid för ansvarstagande från alla
parter. Vi är beredda att ta vårt ansvar.
Ola Månsson,
vd Sveriges Byggindustrier

färg, humus, salt eller uran i ditt dricksvatten?

www.mnvsverige.se

GEOTECS
MEDLEMSFÖRETAG

79 medlemmar i Sverige, 9 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum

Geotec bildades år 1977 och är idag Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag.

Borrande medlemmar verksamma i Sverige

●1

AHLQVISTS
BRUNNSBORRNING AB
KLINTEHAMN

www.ahlqvistbrunnsborrning.se/

●2
●3

ALVERDENS AB
HUDDINGE

www.alverdens.se

ARNE ZETHZON
VATTENANLÄGGNINGAR AB
SÖDERTÄLJE

mobil 070-609 74 92

●4

ASKERSUNDS
BRUNNSBORRNING AB
ASKERSUND

●
24
●
25
●
22

●
5

26
●

●

BENGT KARLSSONS
BRUNNSBORRNINGAR
I ALSTERBRO AB
ALSTERBRO

●
28

BERGUM
BRUNNSBORRNING AB
OLOFSTORP

tel. 031-702 56 00
mobil 070-723 56 00

●
9

BGE ENERGI &
VATTENBORRNING AB
SALA

www.bge.se

10
●

BOSTRÖMS
BRUNNSBORRNING AB
MORA

mobil 070-621 82 52

11
●

BPS BORR &
PUMPSERVICE AB
TYRESÖ

tel. 08-770 18 25

●
14
●
12

BREDAREDS
BRUNNSBORRNING AB

mobil 0705-438613

BRUNNSBORRARNA
I ÖSTERSUND
AB LIT

www.brunnsborrarna.nu

15
●

BRUNNSBORRARNA
REHN OCH SJÖBERG AB
HOLMSUND

tel. 090-401 33

16
●
17
●

29
●

CHARLIES BRUNNSOCH ENERGIBORRNING AB
VILHELMINA

mobil 070-373 28 17

●
18

CLARKS VATTEN
OCH ENERGI AB
TÄRNSJÖ

tel. 0292-509 88

20
●

ENERGIBORRNING I
LIDKÖPING AB
LIDKÖPING

mobil 070-260 06 62

●
21

FINSPÅNGS
BRUNNSBORRNING AB
FINSPÅNG

tel. 0122-100 64

GRÄV OCH BORR
I SVERIGE AB
JÖRLANDA
GÖTE KARLSSONS
BRUNNSBORRNING AB
LAMMHULT

HÅKANS VATTEN &
ENERGIBRUNNAR AB
ANKARSRUM

HÖJDENS
BRUNNSBORRNING AB
KARLSTAD

tel. 054-21 15 15

30
●
31
●

ING. GUNNAR JONSSON AB
KÅLLERED

tel. 031-795 40 10

INPRO
BRUNNSBORRNING AB
SUND, ÅLAND

tel. +358 18 - 438 88

32
●
33
●

JAN LUNDBLAD AB
HJO

www.janlundblad.se

JANNES
BRUNNSBORRNING AB
BURSERYD

www.jannesbrunnsborrning.se

34
●

JOHN NILSSONS
BRUNNSBORRNING EFTR.
BILLESHOLM

mobil 070-590 27 19

35
●
36
●
37
●

BRYNGELS AB
HUDIKSVALL

tel. 0650-56 00 12, 060-66 88 55

mobil 070-747 07 30

tel. 0490-521 22,
mobil 070-575 68 27

tel. 0481-580 06

●7

GEOBORR GEOENERGI AB
SALTSJÖ-BOO

tel. 0472-26 50 75,
0455-429 99

tel. 0304-66 07 77

6

mobil 0705-241000

www.gobis.se

mobil 070-397 99 80

BENGT JONSSONS
BRUNNSBORRNING AB
HJÄLTEBY

FRENSBORG DRILLING AB

JW BRUNNSBORRNING AB
KOVLAND

www.jwbrunnsborrning.se

JÄMTBORR AB
TANDSBYN

tel. 063-75 43 14

KENNETH S
BRUNNSBORRNING
I HALLSBERG AB
HALLSBERG

39
●

MAGNUSSON &
PETTERSSON AB
LINDESBERG

tel. 0581-135 25

●
41
●
42
●
43
●
40

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
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MULLSJÖ
BRUNNSBORRNINGAR AB
MULLSJÖ

www.mullsjobrunn.se

45
●

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB
SKÅ

tel. 08-56 02 43 48

46
●
47
●

NIBU BORR AB
GÄVLE

tel. 026-16 03 10

NORRBOTTENS
BERGTJÄNST AB
PITEÅ

tel. 0911-165 68

48
●
49
●
50
●

BORRKRONAN AB
STOCKHOLM

073-9910620

PEEKAB BRUNNSBORRNING
KUNGÄLV

www.peekab.nu

RH BRUNN &
ENERGIBORRNING AB
BRÅLANDA

www.rhbrunn.se

51
●
52
●
53
●
54
●

RM BRUNNSBORRNING AB
STENUNGSUND

mobil 070-630 48 05

ROSLAGSBRUNNAR AB
NORRTÄLJE

●
58
●
59
●
60
●
57

tel. 08-568 218 00

RUBENSSONS
BRUNNSBORRNING AB
TRANÅS
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

61
●
62
●
63
●
66
●

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

●
67

●
70
●
71
●
69

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

72
●
74
●
75
●
79
●
81
●
82
●
83
●

ZÜBLIN AB
UPPSALA

www.zueblin.se

DALA BRUNNSBORRNING AB

073-182 13 42

JÄRVSÖ BORR AB

0651-411 10

UBE BORRNING AB
ÅSEDA

tel. 0474-170 20

DANMARK:

●1

●
38
●
55
●
56
●
64
●
65
●
76
●
77
●
78
●
80
●
84
●

tel. +45-45-88 44 44

6

ISLAND

FINLAND:

●3
●4
●5

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

UPPLANDS BORRTEKNIK AB

Norrtälje
073-624 10 89

41

ISLAND:

●6

ALVARR HF
REYKJAVIK, ISLAND

47

tel. +354-561-2460

HÅKAN SJÖMAN AB

Rimbo
0708-53 10 50

ABUB ULLAREDS BRUNNSBORRNING

Ullared
0346-23 500

BGE
VÄRMEPUMPAR AB
SALA

LETTLAND:

●7

DRILLCON CORE AB
NORA

tel. 0587-828 20

KRISTIANSTAD WATER AB
KRISTIANSTAD

mobil 0761-80 20 00

SVENSK GRUNDLÄGGNING

www.safegeo.se
SEEC
STOCKHOLM

www.seec.se

TERRA
STORVRETA

mobil 070-527 91 40

TJ:S PUMPSERVICE AB
FINSPÅNG

SIA LEONIDA LOBANOVA
RIGA, LETTLAND

17

tel. +371-7 14 86 03

15

LITAUEN:

●8

KAUNO HIDROGEOLOGIJA
KAUNAS REG.,LITAUEN

36

●9

BRØNN OG
SPESIALBORING A/S
TERTNES, NORGE

070-2338070

ENERGY MACHINES

0709-774007

tel. +47-551-853 18

10
●
11
●

FINLAND

tel. +47-320-859 00

9

10

11

NORDENFJELDSKE BRØNNOG SPESIALBORINGER A/S
ÅSNES FINNSKOG, NORGE

39

29

12

19
37
4 65
43 21
69

ROTOTEC A/S

Flateby, Norge
+47-952-206 65

50

08-52227500

PILFALKEN AB
ASKIM

tel.: 075-700 88 20
fax: 075-700 88 29
e-post: redaktion@geotec. se
webb: www.geotec.se

32

58 49
70 20
25 5 51 12
79 44
30
7
84
83

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.

4
46

74

www.nb-boring.com

12
●

75 16

42
10

HALLINGDAL BERGBORING A/S
ÅL, NORGE

SVENSKA KYLOCH VÄRMEPUMPFÖRENINGEN

0705-39 43 10

SVERIGE

NORGE

BRAINHEART ENERGY
SWEDEN AB,
DRILLEX AB,
BROMMA

35

NORGE:

mobil 070-628 14 06

0733-779900

66

14

tel. +370-37 39 33 53

www.bge.se

19

G EO
LYNG BY, DAN MAR K

tel: 033-264180

Övriga

●9

Utländska
medlemsföretag:

GVB I LJUNG AB

tel. 0176-144 96

ROTOTEC AB
UPPLANDS VÄSBY

www.rubenssonsbrunnsborrning.se

mobil 070-671 69 59

mobil 070-234 60 16

40

●
44

33

1

54
71

63 67
26

28

5 3

1

LETTLAND

7

6

LITAUEN

34

DANMARK

31
18
62
72 82 81
8
9
64 77 48
61 52 78
76 53 2 56 80
3
55
2
60 45 11
24 59

38 40

8

57

Samtliga svenska medlemsföretag
som arbetar med vatten- och/eller
energiborrning har minst en (1)
certifierad ansvarig borrare.
Du hittar medlemsföretagen på
www.geotec.se
BORRSVÄNGEN # 1/2016
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HARDAB

I KORTHET

FAB studerar
RC-borrning

Klart med datum för
Geoenergidagen

Vårens möte med Föreningen för
avancerad borrning, FAB, äger rum
den 11-13 maj i Fällfors, några mil norr
om Skellefteå. Där ska man studera RCborrning – reversed circulation – där kaxet
sugs upp genom borrsträngen. Metoden
är vanlig internationellt men sällsynt i
Sverige. Deltagarna kommer bland annat
att göra ett studiebesök i den närbelägna
Björkdalsgruvan.

Datum och plats för årets upplaga
av Geoenergidagen är klara.
Det blir den 12-13 oktober på hotell
Scandic Talk vid Stockholmsmässan
i Älvsjö. Den 12 blir det workshop
med diskussioner kring aktuella
frågor samt middag och den 13 är
själva seminariedagen med föredrag
och paneldiskussioner. S

Vattenrening
med 100% nöjd
kund garanti
FÖR
VI UT E PÅ
IC
V
R
E
S

ALLA !
R
FILTE

Rostfri enkeladapter

• Brett sortiment
• Stor kunskap
• Hög servicenivå

Slipmaskiner och tillbehör till borrning.

www.cme.se

www.bravavattenrening.se

HARDAB

www.robota.se

SDF ServiceOnline
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

PROGRAMSERIEN
SERVICESYSTEM - Enkelt och effektivt administrationsverktyg

MAKCI - Förenklar arbetet med Kvalitetsystem

SERVICEONLINE - Åtkomst till arbetsorder och protokoll ute på fält

RISKBEDÖMNING - Hjälpmedel vid riskbedömningar

KUNDONLINE - Låter kunden ha full kontroll över sin anläggning

ENTREPRENADSYSTEM - När projekten börjar bli stora

DU-INSTRUKTIONER - Underlättar arbetet med drift- och underhållsinstruktioner

BERÄKNING TRYCKAVSÄKRING - Säkerställer en hållbar installation

5000 - 7000 - 10K

HARDAB 5000 H

HARDAB 7000 H

HARDAB 10K

Lyftkraft

50 000

N

Lyftkraft

70 000

N

Lyftkraft

100 000

N

Matningskraft

25 000

N

Matningskraft

25 000

N

Matningskraft

25 000

N

Vridmoment växellåda

4280

Nm

Vridmoment växellåda

5580

Nm

Vridmoment växellåda

5580

Nm

Växellåda varvtal

0-115

RPM

Växellåda varvtal

0-115

RPM

Växellåda varvtal

0-100

RPM

Rörmagasin kapacitet

201

St

Rörmagasin kapacitet

201

m

Rörmagasin kapacitet

201

m

Vikt exkl. utrustning

8800

Kg

Vikt exkl. utrustning

9500

Kg

Vikt exkl. utrustning

11900

Kg

HARDAB 5000 H-6

HARDAB INFO

MÄSSA

HARDAB 5000 H-6 är en hybrid
borrvagn, en tre meters maskin som
kan annvändas med sex meters rör.
Med utskjutbar rörkorg för byte mellan
tre och sex meters borrör för smidigare
transport mellan borrplatser. (option)

HARDAB SWEDEN AB är ett svensk ägt
familjeföretag baserat i Karlstad som
tillverkar borrvagnar utrustat med ett
patenterat rörhanterings system. HARDAB
tillverkar maskiner för vatten/energi
borrning, reverse circulation borrning och
bergsprägning). För mer inforamtion gå till
www.hardab.se

Välkommen att besöka HARDAB på världens
största entrepenadmässa Bauma.
Hall C2
Monter 415

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

Vi förbehåller rätten att ändra dessa produktspecifikationer när som helst utan föregående meddelande.

GEOTEC, Box 1127, 221 04 Lund, Sverige
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