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COP W4 – NU KÖR VI!
Vår nya 4” sänkborrhammare för vatten- och energiborrning ger dig en
förbättrad borrsjunkning och lägre dieselförbrukning över hela livscykeln.
COP W4 bidrar även till en mer skonsam borrning, vilket förlänger
livslängden på dina borrkronor.
Det är vad vi kallar hållbar produktivitet.
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LEDAREN

VI VINNER ALLA PÅ
ATT VARA GODA GRANNAR

The Drillers
Choice
JOHAN BARTH
VD, GEOTEC

Kontakten med vår omvärld är viktig
för oss som organisation. I det här numret av Borrsvängen visar vi upp närliggande verksamheter, både tekniskt och
geografiskt, som vi har stora beröringspunkter med. Men vad ger det oss som
branschorganisation? Jo, genom att ha
kontakt med våra grannar kan vi lättare
sprida och ta till oss kunskap och händelser. Att hela tiden uppfinna hjulet är
energikrävande. När grannen har gjort
något bra, kan vi ta till oss det och sätta in det i
vårt eget sammanhang. Och givetvis råder det
omvända. På så sätt kan vi tillsammans utvecklas snabbare och bättre och det tjänar vi alla på.
Geotec har medlemmar som genomför entreprenader inom schaktfritt och grundläggning.
Och det finns all anledning att fler intresserar
sig för att bredda verksamheterna. Även då är
närheten och samarbeten mellan organisationer
till nytta. Jag ser det positivt att Geotec som
organisation växer i sitt omfång och kontaktnät
och vi kommer fortsätta att samspråka med
våra grannar. Räkna med att se fler inslag i
Borrsvängen i framtiden!
Jag får blandad information om hur branschen
går. Det finns tecken från storstadsregionerna
att det sker en uppbromsning på i efterfrågan
på geoenergi, samtidigt som allt fler större
projekt projekteras. Artikeln i tidningen visar
att det finns motsvarande tendenser från våra

grannländer. Signalerna från grundläggningssidan är tydlig – det finns ett mycket stor behov
av både maskinkapacitet och kompetens. Med
all sannolikhet hamnar schaktfritt inom den
sektorn. Även vattenborrning håller sig stadigt
stabil. Grundvattensituationen i landet kan nog
medföra en ökad efterfrågan på nyproduktion
av vattenbrunnar under det närmsta halvåret.
Inom Svenskt Geoenergicentrum har vi haft
en hektisk vår. Vi arbetar mycket med internationella forskningskontakter vilket bland
annat har lett till att vi leder projekt inom IEA,
International Energy Agency. Och inom Sverige
arbetar vi med SP på ett av Energimyndigheten
finansierat projekt där det handlar om att belysa forskningsbehovet inom geoenergin. Och
nu senast i slutet av maj fick klartecken på att
Svenskt Geoenergicentrum kommer att skriva
en handledning i geoenergisystem för Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL. Jag anser att
det är goda tecken på att verksamheten som är
uppbyggd både har ett nationellt och internationellt anseende. Det gynnar hela geoenergisektorn i Sverige.
Vi ser nu fram emot en intressant sommar med
ett seminarium i Almedalen om Växjödomen
och en välförtjänt semester!
Glad sommar!

Skanna för
mer information

• 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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I stora delar sydöstra Sverige samt på Öland och Gotland är grundvattennivåerna i både
stora och små magasin under eller långt under de normala, visar SGU:s mätningar.
– Det är ett mycket dåligt utgångsläge inför sommaren, då nivåerna ändå kommer att
fortsätta sjunka, säger Bo Thunholm på SGU:s grundvattenavdelning, till Borrsvängen.

Akut vattenbrist

hotar i sommar
Området det gäller – och som
framgår av kartan – är från Blekinge upp genom Småland, Östergötland,
Sörmland och Uppland, de östra delarna
av Närke och Västmanland, södra Gästrikland samt hela Öland och Gotland.
– Vi ser väldigt låga nivåer i både de
stora, långsamreagerande magasinen
och i de små och snabbare. Det sistnämnda kan bli väldigt problematiskt
under sommaren och hösten, alldeles
särskilt för lantbrukare med stora
djurbesättningar och egen vattenförsörjning, säger Bo Thunholm.

TEXT: JÖRGEN OLSSON KARTA: SGU

Trenden är tydlig

Sänkningen av grundvattennivåerna
har skett långsamt och gradvis. SGU har
noterat en tendens till underskott i ungefär två år och trenden blev tydlig i slutet
av förra året. På det följde dessutom ett
nederbördsunderskott under vintermånaderna, då förutsättningarna för grundvattenbildning är som mest gynnsam.
– Nu är växtsäsongen igång och då
bildas i stort sett inget grundvatten alls
på flera månader, säger Bo Thunholm,
som påpekar att det skulle behövas
mycket stora nederbördsmängder för
att få upp nivåerna.
– I magasinen är nivåerna mellan en
halv och en meter under de normala.
Om vi räknar med att markens porvolym är ungefär tio procent så skulle det
behövas en grundvattenbildning på 100
millimeter för att komma i balans.
Under ett normalår blir ungefär en
tredjedel av nederbörden grundvatten.
Men så gott som hela grundvattenbildningen sker under de kalla månaderna.

– På Öland och Gotland har man
redan problem med vattenförsörjningen
och vi kan räkna med att de problemen
bara blir värre.
Värst för lantbruk

Någon överhängande risk för allvarliga
störningar i den allmänna vattenförsörjningen i de utsatta områdena ser
inte Bo Thunholm:
– Det beror ju helt på hur kommunerna har sin vattenförsörjning uppbyggd
och vilka reserver de har tillgång till.
Men även om nivåerna är mycket låga,
så handlar det fortfarande om väldigt
stora vattenmängder som finns i de stora
rullstens- och grusåsmagasinen. Så på de
flesta håll bör man klara det.
Värre kan det alltså bli för fastigheter med egna brunnar. Alldeles särskilt
gäller det lantbruksfastigheter men
även hushåll med egna brunnar kan
drabbas, i synnerhet om det rör sig om
grävda brunnar. S

Öland bygger
vattenledning
• På Öland har vattenbristen varit akut
sedan början på året. Under flera månader kördes tankbilar i skytteltrafik över
Ölandsbron för att hämta vatten. I början
av mars fattade Borgholms och Mörbylånga kommuner beslutet att omedelbart
bygga en vattenledning från fastlandet,
för att långsiktigt säkra boendes och
besökares tillgång på vatten.
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• Bygget av vattenledningen ska vara
klart i juni och dessutom ska flera nya
uttagsbrunnar anläggas och befintliga
brunnar ska underhållas i snabbare
takt. Utöver detta kommer nya vattenreningsanläggningar och man kommer även att förbereda för att kunna
dämma upp mer vatten.
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PÅ VATTENJAKT I

TURISTPARADISET
I nyhetsflödet kan vi läsa om ovanligt låga grundvattennivåer i sydöstra Sverige. På Öland råder
stora problem att redan innan turistsäsongen förse invånarna med det viktigaste livsmedlet. På Gotland har det sedan innan påsk varit bevattningsförbud. Att det då är problem att få tag på bra och
tillräckligt mycket grundvatten på en liten ö i Östersjön, strax utanför Gotländska Klintehamn, med
drygt två kilometer i diameter, är inte svårt att förstå. Men behovet finns!
TEXT OCH FOTO: JOHAN BARTH

Stora Karlsö är ett av Gotlands
bästa utflyktsmål och ligger bara
en halvtimmes båtresa från Klintehamn.
Ön bjuder på en oförglömlig naturupplevelse och det råder ett fridfullt lugn över
hela ön. På båtresan över har vi lite tid att
prata med en av styrelsemedlemmarna,
Torsten Ahlqvist, vars farfar Konrad startade borrverksamhet på Gotland 1915
Torsten har i mer än 20 år suttit i
styrelsen för Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings AB. Föreningen har till
syfte att förvalta Karlsöarna och därmed
kunna skydda deras naturvärden. Öarna
är speciella ur flera aspekter. Både floran
och faunan är säregen och området har
en speciell geologi. Det gör att öarna
drar till sig naturturister.
På ön finns förutom ett fint och moTorsten Ahlqvist, Birger
Fogdestam och Fredrik
Ahlqvist markerar borrplatser på Stora Karlsö.

dernt vandrarhem, möjligheter att ordna
exklusiva konferenser och även bo på
fyren som är aktiv. Restaurangen, som
onekligen ligger lite avsides, serverar
förstaklassiga maträtter som besökarna
inte bör undvika.
Men verksamheten behöver vatten
och ett så attraktivt resmål drar till sig
besökare! Och i takt med ökat besökarantal har vattenbehovet givetvis ökat och
idag har man ett problem. Hittills har
två brunnar försett vandrarhemmet och
fyren med vatten, men det har inte räckt.
Restaurangen får sitt vatten med båt
varje gång den anländer till Karlsö, där
vattnet pumpas upp i en lågvattenreservoar, cirka två kubikmeter per dag.
– Det är en rätt besvärlig hantering som
vi helst vill undvika och därför vill se över

möjligheterna att anlägga nya produktionsbrunnar, säger Torsten Ahlqvist
Letar vatten med VLF

För att säkerställa att utnyttja borrkapaciteten på bästa sätt när en borrutrustning väl lyckas ta sig ut till Karlsöarna,
har man satsat på att göra en så kallad
VLF-undersökning. VLF, eller Very Low
Frequency, kommunicerar via marksändare och instrumentet kan känna
av ledningsförmågan i berggrunden.
En vattenförande spricka har högre
ledningsförmåga än omgivande berg och
ger därmed en anomali på displayen,
när instrumentet förs över sprickan. Det
är inte helt lätt att använda eller tolka,
så därför har man tagit hjälp av Birger
Fogdestam, före detta statsgeolog på
SGU och nu egen företagare. Birger har
många års erfarenhet av VLF-undersökningar, både i Sverige och utomlands.
Borrsvängen är med när Fredrik Ahlqvist, borrentreprenör på Gotland, och
Birger Fogdestam genomför en undersökning för en kommande borrpunkt. Vi
genomför resan i mitten av maj, då hela
ön står i blom. Det är ett av Sveriges bästa
orkidéställen, och det går inte att missa.
– Här har jag en kraftig anomali, säger
Birger och pekar på ett ställe på marken.
Det är ett tänkbart brunnsläge!
Identifierar profiler

Med den geologiska erfarenheten som
Birger har kan han snabbt identifiera de
större strukturerna genom att titta på
topografin, och väljer därefter ut ett område inom lämpligt avstånd från bebyggelsen. Efter tre profiler har tre troliga
borrpunkter identifierats och Fredrik
Ahlqvist får instruktioner från Birger
Fogdestam på hur borrhålen skall riktas
för att de skall träffa så många sprickor
som möjligt.
– Vi räknar med att ta hit en borrutrustning i slutet av sommaren och genomföra
borrningen när det är mindre besökare på
ön, säger Fredrik Ahlqvist. S
BORRSVÄNGEN # 2/2016
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Räkna med att
TRYCKKÄRLEN SKA BESIKTIGAS

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: JOHAN ANDERSSON

I borrarkretsar har det rått en
uppfattning om att tryckkärlen
i de kompressorer som används
inte är besiktningspliktiga.
– Det stämmer inte. Undantag finns, men bara väldigt få
företag passar in på det undantaget, säger David Börjesson på
Altea som arbetar med Geotecföretagens certifieringar.
– Utgångspunkten bör vara att
kärlen är besiktningspliktiga.
Det gäller såväl i den stora, stationära
kompressor man har hemma på firman,
som i de kompressorer man tar med

sig ut till borrplatserna. Och det spelar
heller ingen roll om kompressorn står
löst på lastbilen eller är fastmonterad på
flaket – tryckkärlet ska i normalfallet
besiktigas, säger David Börjesson.
Lagstiftningen det handlar om heter
AFS 2005:3. För trycksatta anordningar
som innehåller luft finns en formel man
kan använda för att snabbt räkna ut om
tryckkärlet ifråga är besiktningspliktigt.
– Man tar storleken i liter multiplicerat med maxtrycket i bar. Blir det mer
än 1 000 så ska besiktning ske var fjärde
år, säger David Börjesson.
Dyrt att slarva

I lagstiftningen nämns ett undantag,
nämligen i § 3:10, där det handlar om

anordningar som används för prospektering av olja, gas eller jordvärme eller för
underjordiska anläggningar som är avsedda att kontrollera trycket i en brunn.
– Av vad vi kunnat se hittills och
även genom det vi har rett ut med Arbetsmiljöverket, så är det väldigt få av
Geotecs medlemmar som kan utnyttja
det undantaget. Man bör absolut utgå
ifrån att det är besiktning som gäller.
Gör Arbetsmiljöverket en kontroll och
man inte har ordning på besiktningen,
så får man betala en sanktionsavgift på
10 000 kronor, även om det inte har
hänt någonting. Har en kompressor med obesiktigat tryckkärl varit
inblandad i en arbetsplatsolycka blir
det naturligtvis ännu värre och dyrare,
påpekar David Börjesson.
Upphandling på gång

I samband med Geotec-medlemmars
certifieringsprocesser har han även
noterat en annan viktig fråga kopplad
till kompressorer:
– En väldigt vanlig brist är att man
inte gjort någon riskbedömning i
samband med installationen av den
stationära kompressorn. En sådan
bedömning krävs för att man ska bli
certifierad.
Geotec är på gång med en upphandling av tryckkärlsbesiktning för sina
medlemmar. Tills den är klar hittar man
sitt närmaste godkända besiktningsföretag via www.swedac.se S

Blir kärlets litervolym gånger maxtrycket i
bar mer än 1 000 är det besiktningsplikt.

”Gärna besiktningskrav på riggar”
Kopplad till frågan om besiktning av trycksatta kärl i kompressorerna är den om besiktning av själva
borriggen. Riggarna är som bekant undantagna – ett faktum som ofta möts med misstro av platschefer och kvalitetsansvariga på arbetsplatser, berättar David Johansson på Finspångs Brunnsborrning.
TEXT: JÖRGEN OLSSON

– Det händer ofta att de vill se
papper på att riggen är besiktigad. De utgår, helt naturligt, ifrån att
den ska besiktigas som i princip alla
andra entreprenadmaskiner. Det känns
nästan lite oseriöst när man får förklara att borriggar är undantagna. Inte
ens toppvinschen ska ju besiktigas på
de allra flesta riggar, eftersom tyngden
den lyfter ligger precis under gränsen.
Finspångs Brunnsborrning har löst
problemet genom att ta fram ett dokument som beskriver företagets rutiner
8

för egenkontroll av borriggarna.
– Det här är egentligen inget stort
praktiskt bekymmer, men som entreprenör tycker jag att det hade det
känts bättre att kunna visa upp ett
besiktningsprotokoll, i stället för att
som nu nästan få stå och ”snacka sig
ur” det hela.
Höjer säkerheten

I ett vidare perspektiv finns det ännu
starkare skäl för besiktning av riggarna,
menar David Johansson:
– Som det är nu kan ju undermåliga
maskiner komma in på arbetsplatser,

vilket är negativt både ur ett säkerhetsperspektiv och för entreprenörer som vill
satsa på en modern maskinpark.
– Jag hade gärna sett en besiktning
som åtminstone omfattade alla infästningar på masten och i den bärande
konstruktionen, de trycksatta ledningarna samt elektroniken i kontrollpanelen. Det skulle höja kvaliteten och
statusen i branschen och framför allt
skulle det bidra till att minska antalet
olyckor.
Geotec har under en tid arbetat med ett
besiktningsförfarande av borriggar som
beräknas att implementeras under 2016. S

HARDAB 5000 H-6

SEX METERS MASKIN MED PATENTERAT RÖRHANTERINGSSYSTEM.
HARDAB 5000 H-6 ÄR ANPASSAD FÖR STORA ENERGIBORRNINGS
ARBETEN MEN ÄR ÄNDÅ SMIDIG FÖR VILLA BORRNINGAR.

PRIS FRÅN
2 300 000 SEK

KONTAKT:
TEL: 054 534747
INFO@HARDAB.SE
WWW.HARDAB.SE
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SPEED-DEJTING I HANGAREN
– VILKET LYFT!

Klockan klämtar – dags att gå till nästa monter!

Lundens Plastteknik hade med sig en helt ny sorts tätningsmassa
för husgrunder och visade i övrigt sina produkter inom framför allt
elsvetsmuffar, övergångskopplingar och svetsapparater.

Det var fyra år sedan förra gången, men det uppskattade konceptet håller fortfarande. Under
organiserad speed-dejting kunde ett stort antal Geotecmedlemmar mingla med utställande
leverantörer, titta på både nyheter och uppdaterade klassiker, ställa frågor och byta erfarenheTEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON
ter. Kanske blev det en eller annan beställning påskriven också?
Platsen var Aeroseum vid Sävef lygplatsen på Hisingen utanför
Göteborg. Den mäktiga hangarbunkern var i decennier en av det svenska
f lygvapnets allra hemligaste anläggningar. Idag är den ett intressant museum med massor av sevärdheter från
den svenska militära f lyghistorien.
Bland fint bevarade exemplar av

klassiker som Draken, Lansen, Viggen, ”Flygande tunnan” och andra
spännande f lygplan och helikoptrar
hade Geotec reserverat en avdelning,
där 16 avtalsleverantörer dukat upp
med produkter och informationsmaterial – redo att möta alla från garvade
borrarveteraner till elever från Geotecs brunnsborrarutbildning.

Medlemmarna delades upp i små
grupper som spenderade 15 minuter
hos var och en av de utställande leverantörerna. På given signal – som var
omöjlig att missa eftersom den bestod
av att Geotecs vd Johan Barth slog
ett rejält slag på en centralt placerad
gonggong – f lyttade sig grupperna
mellan montrarna. S
Atlas Copco presenterade sin nya fyrtumshammare. Tre års utvecklingsarbete
ligger bakom konstruktionen, som ska vara optimerad för borrning med 35 bars
tryck och dessutom bland annat medger byte av innanmätet när det blivit slitet.

Dahl är välbekanta för de flesta
svenska borrare.
Med över 50 000
artiklar i sortimentet kunde
såklart bara en
bråkdel visas –
bland annat en ny
länspump och ett
hjälpmedel för att
flytta de omvittnat svårmanövrerade rullarna med
kollektorslang.

Gruse har ett brett sortiment av såväl
riggar som kompressorer och andra maskiner till både
uthyrning och försäljning. På Geotecs speed-dejting prese
nterade Helena
och Stefan Nygren nyheten Mori, en
italiensk konstruktion
som finns både som brunnsborrnings
rigg och som källarmaskin för grundförstärkning.

Mincon hade med sig sina hammare
och diskuterade bland
annat med David Elf från Askersund
s Brunnsborrning .

10
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Ett rostfritt pumpskåp för upp till tolv slingor var en av nyheterna i Pump- och Brunnstekniks monter. Man visade också en
ny och grundare samlingsbrunn.
– De stora anläggningarna blir fler och fler. Till anläggningar
med tre brunnar och uppåt har vi dubblat försäljningen på
sistone, berättade Tomas Larsen.

BORRSVÄNGEN # 2/2016
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AKTUELLT

Filtrena tillverkar vattenfilter och har dessutom ett eget
ackrediterat laboratorum där man utför ett par tusen analyser
årligen. På speed-dejten fick besökarna också se ett magnetfilter som effektivt fångar upp de små magnetiska partiklar
som vandrar runt i värmesystemen i fastigheter. Dessutom en
smidig konduktivitetsmätare för de kloridtester som det är så
viktigt att brunnsborrare utför.

Sandvik delade monter med Qmatec. De senare visade borriggen
407C, medan Sandvik hade med sig ett nytt rördrivningssystem.
– Det kommer en helt ny hammare, men den håller på att testas
bland finska borrare just nu, så den är inte på marknaden förrän
under hösten, berättade Stefan Rahlenbeck.

Anders Persson från Värmdöpumpen kunde bland
annat
stoltsera med marknadens hittills första och enda
expanderlock med varningstext.

Bland många gamla branschbekanta fanns också nykomlingar. Tyska
GWE – German Water and Energy Group – är purfärska på den svenska
marknaden men har på hemmaplan en historik som sträcker sig ända
tillbaka till 1920. Man tillverkar produkter för brunns- och pumpteknik samt
för geoenergi och representeras i Sverige av Nicholas South.
– Vi är glada för att vara här och vill gärna få in en fot på den svenska
marknaden. Det finns vissa skillnader mellan den svenska och tyska
marknaden, både i jordmån och i sätt att borra, men vi vet att vi har produkter som passar den svenska branschen, sa han. Under medlemsmötet
välkomnades GWE officiellt som avtalsleverantör.

DeBe-pumpar och H2O Filter teknik
presenterade en ny
frekvensstyrning till fjolårets nya tretu
mspump.

Martin Geber visade Radonetts radon
efter över 20 år på marknaden.

avskiljare, välkända

Muovitech är välkända för sina turbokollektorer. Nyheten på
Geotecmötet var dock av ett helt annat slag, nämligen en projektpärm. I pärmen samlas all dokumentation, från garanti- och
leverensvillkor och certifikat till det riktigt fina i kråksången:
Ett protokoll där man håller reda på vilken kollektor som sitter
i vilket hål och genom batchnumret kan spåra den hela vägen
tillbaka till pelletsråvaran om ett problem skulle uppstå.

12
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Svensk Dataförvaltning representerades av Ingvar Larsson och Jacob
Ohlsson. De gladde sig över stor nyfikenhet på det nya orderhanteringssystem de hade med sig till mötet.
– Mitt intryck är att de flesta inser att det är digitala verktyg som
gäller även för att hantera jobb och beställningar, men alla är inte
”där” ännu, sa Ingvar Larsson som bland annat fick frågor om SGU:s
brunnsprotokoll går att integrera i systemet.

BORRSVÄNGEN # 2/2016
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FAB-möte i Sveriges

GULDCENTRUM
Ett drygt trettiotal medlemmar i FAB, Föreningen för
Aktiva i Borrbranschen, samlades i början av maj på
en nedlagd militär flygplats strax norr om Skellefteå
och Fällfors Drive Centre.
TEXT OCH FOTO: JOHAN BARTH

Telefon: 08-97 80 37 Fax: 08-88 13 44 info@varmdopumpen.se
Besöksadress: Lovisebergsvägen 13 141 32 Huddinge

KOMPLETT
LEVERANTÖR
TILL BRANSCHEN

www.varmdopumpen.se

RC-borrning var huvudattraktionen för mötet.
RC, eller Reverse Circulation
innebär att spolmedlet, som
oftast är vatten eller luft, förs ner
till borrverktyget via kanaler i
borrsträngens mantel. Genom
att därefter låta spolmedlet lyfta
kaxet upp genom själva borrsträngen separeras inte kaxet och
det är heller inga större problem
att lyfta det till ytan.
Det gör att metoden lämpar sig
väl för bland annat provtagning.
Joakim Kemi på Styrud Artic
föreläste för medlemmarna om
teknikens funktion, fördelar och
nackdelar. Styrud Artic genomför provtagning i Björkdalsgruvan, en bit söder om Fällfors,
och medlemmarna fick nöjet
att besöka gruvan, som är en av
Sveriges största guldgruvor, och
prata med geologen och givetvis
titta närmre på borrplatsen. Det
hela var mycket uppskattat.
Under mötets andra dag genomfördes föreningens årsstämma.
Ordförande under flera år, Peter
Hedenstedt slutade och avtackades. Till ny ordförande valdes
Ingemar Larsson, Atlas Copco
och Michael Lilja, GeoGruppen

och Mats Holm, Sandvik valdes in
som nya ledamöter i styrelsen.
Årets borrare

En av de största begivenheterna,
nämligen utnämningen av Årets
Borrare genomfördes med statyett
och diplom. Denna gång fick
Daniel Rönnängsgård från Tautech
AB priset. Nomineringskommitténs argument denna gång löd:
”Daniel Rönnängsgård får priset
som Årets Borrare för han på kort
tid gjort sig ett namn i branschen
där han i kombination med stor
uppfinningsrikedom och innovationsförmåga behärskar grundläggningsborrningen samtliga
moment och tekniker som leder
utvecklingen framåt.”
Ny analysteknik

Mötet avslutades med en mycket
fin presentation av Minalyze.
Ett verktyg för att kartera och
analysera kärnor på mycket kort
tid. VD Annelie Lundström och
geolog Andreas Inerfeldt visade
föredömligt på vad tekniken kan
prestera och vilka resultat man
kan erhålla, väl sufflerade av mötesdeltagaren Rolf Borrås, en av
grundarna till Minalyze. S

www.geo-drilling.com

GDS Geo Drilling Solutions
– Din partner inom brunnsborrning!
 Sedan flera år har GDS leverarat
borrutrustning, service och lösningar
inom grundläggning
 Under sommaren 2016 kommer GDS
att presentera fullgoda alternativ till de
existerande premiumleverantörerna av
luft- och vattenhammare för
brunnsborrning
Så håll utkik ...
... i kommande nummer av Borrsvängen
och läs redan nu på vår hemsida om
vad vi kan göra för Dej!

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!

Kontakt

CONSTRUCTION.SANDVIK.COM

tel: +46 (0) 70 887 5004
robert.hansson@geo-drilling.com

Stenhuggarvägen 7B
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

Årets borrare Daniel Rönnängsgård tog emot priset av Peter Hedenstedt,
ordförande i FAB.

gds geo drilling solutions ab

BORRARUTBILDNINGEN

”EN UTBILDNING –
MÅNGA MÖJLIGHETER”
Med en bakgrund som bergsprängare låg utbildningen till
borrtekniker nära för arbetssökande Ulf Persson. Nu har
han påbörjat praktiken, efter
avklarad teori.
– Det är en bred utbildning,
du kan jobba inom så olika
områden som energi, anläggning och provtagning. Att det
ingår körkort för lastbil är en
bonus.

så småningom i gruvnäringen. Här nere i
södra Sverige dras en hel del till undersökningsborrning, säger Lars Zetterholm.
Goda arbetsmöjligheter

Ulf Persson tror att borrareleverna har
goda chanser till arbete efter praktiken
och avslutad utbildning.
– Det har varit brist på borrare och
det blir det nog framöver också. Jag
tror att den som går utbildningen har
bra chanser att få ett jobb.
Hans handledare ger honom rätt i att
det är borrarens marknad just nu.
– Ja, det är det. Men vi har problem
att få unga till branschen. Arbetet kan
vara fysiskt krävande och det lockar
inte alltid de unga.
Kanske kan den resa som Ulf Persson
menar att borrarutbildningen och branschen gjort, bidra till att höja statusen.
– Vad jag hör och ser är det här en
utbildning som ”lyfter” allt mer. Och
tekniken blir ju mer och mer förfinad,
konstaterar han. S

16

Ulf Persson sprängde tunnlar för
Skanska, men när sämre tider
gjorde sig påminda fick han lämna företaget. Då fick han nys om utbildningen
till borrtekniker – Geotec har skolat
blivande borrare i 25 år.
– Både jag och min arbetsförmedlare
tänkte att det var ett jobb i linje med
vad jag gjort tidigare, säger Ulf Persson.
Han kom in på arbetsmarknadsutbildningen, med allt från utrustning,
underhåll, geologi och vattenrening till
lagstiftning, ekonomi, marknadsföring
och säkerhet på schemat.
– Ärligt talat lockades jag mycket av
lastbilskortet! Men jag tilltalades också
av att det är ett fritt och flexibelt arbete,
ett utomhusjobb där du får röra på dig.
Ulf Persson tog plats på skolbänken
tillsammans med ett tiotal kursare.
Mycket skiljer dem åt:
– Den yngste är runt 20 år, jag är 53 och
vi kommer från olika delar av landet.
Men en sak har de gemensamt,
tycker han.
– Alla verkar motiverade i det de gör.

Handledaren och jag arbetar parallellt med
olika arbetsuppgifter, berättar Ulf Persson.
Han har tankar om att praktik och
teori även skulle kunna varvas på ett
annat sätt:
– Jag skulle gärna se att man la in
kortare praktiker redan under den
teoretiska delen av utbildningen, så att
de blir som en vägvisning för att bättre
förstå teorin.
– Jag som är äldre och har arbetslivserfarenhet hade också gärna hållit ett
lite högre tempo i studierna, konstaterar Ulf Persson.

Vill varva praktiken

Borrning i praktiken

BORRSVÄNGEN # 2/2016

Lars Zetterholm är borrförman på Malmberg Borrning. Han uppskattar att ta emot praktikanter.
– En del känns lite ovana. Andra, som delar
med sig av den teori de lärt sig, kan ge mig ny
kunskap.

Ulf Persson om att bli borrtekniker:
•
•
•
•

Arbetet är relativt tungt men ganska fritt och flexibelt.
Utbildningen är bred och leder till olika uppdrag inom borrning.
Att få ta körkort för lastbil på kursen är en bonus.
Arbetsmarknaden ser god ut.

Geotec om utbildningen till borrtekniker:

TEXT OCH FOTO: MIA ISING

Tack vare samarbete i branschen är
deltagarna garanterade en sammanhängande praktikperiod på elva veckor. Eleverna ska få tillämpa de kunskaper de förvärvat under 21 veckor på
Hvilan Utbildning mellan Malmö och
Lund. Nödvändiga moment i arbetet
ska nötas in, ute i fält.
– Nu när vi gått ut på praktik sätts vi
i arbete direkt, vi förväntas vara ganska
självgående. Jag gör ett ordinarie jobb.

– Du kan jobba inom olika områden,
som energi, anläggning och provtagning, och jag tror att den som går borrarutbildningen har goda chanser att få
ett jobb, säger Ulf Persson.

Fotnot: Ulf Persson har sedan
reportaget gjordes fått anställning
i en annan verksamhet.

Ulf Persson t v har ännu inte kört borrmaskinen på praktikplatsen i Strövelstorp, men handledaren Lars Zetterholm ser till att han har att göra.
– Jag gör förberedelser, service och annat, säger Ulf Persson.

Hans handledare på borriggen heter
Lars Zetterholm och är borrförman
på Malmberg Borrning AB i skånska
Yngsjö. När Borrsvängen träffar de båda
har Malmberg uppdrag i Strövelstorp
söder om Ängelholm. Några flerfamiljshus ska få geoenergi. Handledaren och
hans adept arbetar med att borra fyra
stycken 180 meter djupa energibrunnar.
Vid Borrsvängens besök är det
relativt tyst på arbetsplatsen, även från

borriggen. Ulf Persson har ännu inte
kommit till momentet att köra den –
han är i början av sin praktikperiod.
Men det finns annat att göra.
– Jag gör mycket arbete som krävs
runt själva borrningen. Förberedelser,
service och annat, säger han.
Lars Zetterholm har lång erfarenhet
i företaget och uppskattar att ta emot
praktikanter.
– En del känns såklart lite ovana.
Andra kommer som en frisk fläkt; de
delar med sig av den teori de lärt sig
och kan ge mig ny kunskap.
De flesta är helt klart intresserade,
tycker han, även om uppdragen kan
skilja sig åt.
– Rent borrmässigt är det här av det
enklare slaget; vi har 40 meter ner till
berget och en ”lagom” rördrivning, en
hel del handlar om att mata stänger.
Det skiljer sig också åt var i branschen praktikanterna hamnar när
de senare tar steget ut i arbetslivet,
bekräftar han.
– Exempelvis hamnar många praktikanter som kommer från landets norra delar

•
•
•
•
•
•

Nästa utbildning startar hösten 2016.
Kräver erfarenhet av maskin-, bygg-, anläggnings-, gruv-, skogs-, lantbruks- eller sjöfartarbete.
Tyngdpunkt på vatten- och energiborrning samt borrad grundläggning.
Prospekteringsborrning och geoteknik ingår.
Specialister och yrkesmän står för undervisningen.
Erbjuder kompletterande kunskap för redan yrkesverksamma.

OPENING VERY SOON

.se
K VA LI T E TSB O R R SYST E M
SNA B BA R E , B I LLI G A R E O C H E F F E K T I VA RE
ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001

TEL: 08-400 208 05
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En heldag om Sveriges tredje
största förnybara energikälla

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

, humus, salt eller uran i ditt dricksvatten?

2016

TID: 13 OKTOBER KL 08:30-16:00
PLATS: SCANDIC TALK, ÄLVSJÖ
en heldag om
geoenergi - Sveriges tredje största förnybara
energikälla. I år håller vi till på Scandic Talk i Älvsjö,
Stockholm. Geoenergidagen är en årligen
återkommande konferens om aktuella frågor som rör
denna lokalproducerade, förnybara och till stora delar
fortfarande outnyttjade energikälla.
Svenskt Geoenergicentrum bjuder in till en
inspirerande konferensdag om geoenergins
tillämpningar, ekonomi och tekniska utmaningar.
Geoenergidagen är till för dig som har intresse i
energifrågor: företagsledare, fastighetsägare eller
-förvaltare, energistrateg eller -samordnare, teknisk
chef eller förvaltare, konsult, entreprenör, forskare,
miljöansvarig eller politiker.
FÖR FJÄRDE ÅRET ARRANGERAR VI

UR PROGRAMMET:
AKTUELL UTBLICK - GEOENERGI I SVERIGE
Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum
FÄRSKA GEOENERGINYHETER FRÅN EUROPA
Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
ENERGIPÅLAR (PÅ ENGELSKA)
Fleur Loveridge, University of Southampton
SAMSPELET MELLAN VÄRMEPUMP OCH MARK
(PÅ ENGELSKA)
Jeffrey D Spitler, Oklahoma State University
MASSOR AV FRIKYLA - AKVIFÄRLAGER I
SAMHÄLLET
Malva Abugor-Ahlkrona, WSP
GEOENERGI I OFFENTLIGA FASTIGHETER
Simon Imner, SKL
ATT VÄLJA ENERGILÖSNING FÖR
NORRLANDS REGIONSJUKHUS

Kontakta oss
för offert och katalog
Tel 018-25 22 10
www.mnvsverige.se
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Hans Johansson, VLL

Vill ditt företag ställa ut under
Geoenergidagen 2016? Boka utställarplats
på www.geoenergicentrum.se
på eftermiddagen den 12 oktober för dig som är i branschen.
Då diskuterar vi den strategiska forskningsagendan för geoenergi, riktlinjer för geoenergi, teknik & forskning och avslutar
kvällen med geoenergimiddag.
OBS: WORKSHOP

I FOKUS: BRANSCHGRANNAR

Borrsvängen tittar närmare på två näraliggande
branscher: schaktfritt och grundläggning. Dessutom hälsar vi på hos borrarkollegorna i Norden.

Mattias Höglund i styrelsen
för nybildade BOS – Branschorganisationen Schaktfritt.

– När det gäller
förnyelse så står hela
det svenska VA-nätet
inför enorma behov
av moderniseringar.

Samlingspunkt för

schaktfri teknik

BOS – så heter den alldeles nybildade organisationen
för företag som specialiserar sig på schaktfri teknik för
ledningsbyggande och ledningsförnyelse.
– Trots att våra metoder är så användbara är de
förhållandevis okända. Det ska vi arbeta för att ändra
på, säger Stefan Indahl, vd på Aarsleff Rörteknik och
ordförande i BOS.
TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: POLLUX, AARSLEFF OCH STYRUD
– I Branschorganisationen
Schaktfritt ska vi arbeta för att slå
vakt om metoderna och kvaliteten och
att på sikt utveckla dem. Geotecs sätt att
jobba med att utveckla brunnsborrarbranschen är en förebild för oss, säger
Mattias Höglund, vd på medlemsföretaget Pollex och kassör i BOS styrelse.
Branschen schaktfritt består av två
områden. Dels ledningsförnyelse, där
man med olika metoder ersätter befint20
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liga ledningar, dels nya rör i marken
genom rördrivning/styrd borrning.
Den nybildade föreningen består av
åtta medlemsföretag, sex stycken är
verksamma inom förnyelse och två arbetar med rördrivning.
– Tillsammans representerar vi 90
procent av förnyelsemarknaden och
minst 60 procent av den styrda borrningen, säger Mattias Höglund på Pollex
som arbetar med ledningsförnyelse.

– Vi är ganska få företag i branschen,
men alla är seriösa och merparten av
oss har varit aktiva i bortåt 30 år. Vi tar
mycket gemensamt ansvar företagen
emellan och det har skett en del samarbete tidigare, men nu har vi tagit steget
att formalisera samarbetet.
BOS har haft sin första stämma och
sitt första styrelsemöte samt blivit medlemmar i Sveriges Byggindustrier.
– Valet att bilda en organisation har
att göra med att vi ser en stor ökad
efterfrågan på våra tjänster. När det
gäller förnyelse så står hela det svenska
VA-nätet inför enorma behov av moderniseringar. Vi vill förbereda oss för
den situationen genom att samarbeta
kring bland annat avtalsskrivning,
metoder och säkerhet.
Uppdatera AMA

Allra överst på agendan står att ta fram

nya AMA-beskrivningar.
– AMA är ju anläggningsbranschens
bibel. Här behöver beskrivningarna
utvecklas mycket när det gäller schaktfri teknik. AMA förnyas inte så ofta,
ungefär vart fjärde år, men händelsevis
går AMA 2017 ut på remiss nu under
våren. Så det här är ett gyllene tillfälle
för oss som ny branschorganisation att
påverka, säger Mattias Höglund.
Ett annat viktigt område är att
börja arbeta aktivt och progressivt
när det gäller kompetensförsörjningen
i branschen. Beräkningar visar att
den schaktfria branschen behöver en
30-procentig personalökning inom en
period på tre till fem år.
– Redan nu har vi svårt att hitta
kompetent yrkesfolk, så detta blir en
jätteutmaning. Vi ser med viss avund
på hur bra Geotec har lyckats med sin
brunnsborrarutbildning och hoppas på
någon typ av samarbete.
Vill föra debatt

VA-mässan i Elmia är traditionellt den
viktigaste mötesplatsen för de BOSanslutna företag som arbetar med

ledningsförnyelse. BOS är emellertid,
menar Mattias Höglund, inte mogna att
själva ställa ut redan på årets upplaga
av mässan. Däremot smids planer på att
synas genom att delta i opinionsbildningen och ta ställning i branschrelevanta samhällsfrågor:
– Vi vill bedriva en positiv lobbyism
och vara med och diskutera infrastrukturfrågor. När det pratas infrastruktur
så handlar det nästan alltid om vägar,
järnvägar och IT. Men man glömmer
ofta den infrastruktur som finns under
marken, nämligen VA-nätet, som är
en av förutsättningarna för hela vårt
moderna samhälle.
”Vi har en resa att göra”

Johan Blomdahl är regionchef på
Styrud, ett av de BOS-företag som arbetar med schaktfri rördrivning i form
av bland annat styrd borrning. Han ser
en växande marknad, både genom nya
infrastruktursatsningar som vägbyggen
och förtätningar av städer och genom
satsningar i de på många håll eftersatta
ledningsnäten.

Här har BOS en viktig roll menar
Johan, som är styrelseledamot:
– Genom bland annat att erbjuda
utbildningar och seminarier för
projektörer och ledningsägare och att
förbättra standarder i upphandlingsförfarandet vill vi göra det lättare och
tryggare för beställarna att handla upp
schaktfria tjänster. Här har vi en hel
del att göra i BOS och jag ser framför
mig en resa liknande den Geotec har
gjort. Vi har än så länge bara precis
börjat resonera kring riktlinjer och
målbilder.
Ett sätt att bredda sig

Att satsa på styrd borrning eller andra
varianter av schaktfri rördrivning
skulle kunna vara en framåt även
för borrentreprenörer, menar Johan
Blomdahl:
– Det är ju ett stort steg att ta, det är
inte bara att köpa en maskin och sätta
igång. Men jag tror absolut att det är
ett intressant håll att titta åt, för den
vatten- och energiborrare som har ambitioner att bredda sig, säger han. S

Fr v Stefan Indahl och Johan
Blomdahl, ordförande respektive
ledamot i BOS styrelse.
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Schaktfritt – en växande
marknad i förändring

TEXT: JÖRGEN OLSSON

Det finns en rad olika
metoder för schaktfritt
anläggningsarbete. När det
gäller ledningsrenovering
talar man om relining,
antingen genom en ny
invändig beläggning i det
befintliga röret, eller genom
att ett nytt rör dras inuti
det gamla. Man kan också
ersätta en gammal ledning
med en större genom så
kallad rörspräckning.

När nya rör ska anläggas i marken finns en rad olika varianter
av schaktfri rördrivning, beroende
bland annat på geologin och andra
praktiska förutsättningar – till exempel
om rören ska dras under vägar, under
vatten eller under fornlämningar. Några
exempel är styrd borrning, rörramning
och jordraket.
– Metoderna är inte särskilt nya, de
flesta är utvecklade och etablerade sedan 1970- och 80-talen. Danmark och
Tyskland var tidigt ute med att börja
arbeta schaktfritt – där var det många
entreprenörer som hoppade på tidigt,
så de har kommit väldigt långt. Sär-

skilt i Tyskland är schaktfritt anläggningsarbete betydligt vanligare än i
Sverige, berättar Mattias Höglund.
Ledningar för 700 miljarder

Det svenska VA-nätet står inför väldiga behov av renovering och förnyelse.
I synnerhet gäller det ledningarna
från 1970-talet samt de riktigt gamla
ledningarna, från 1920- och 30-tal.
– Det totala värdet av det svenska
VA-nätet under mark är beräknat till
700 miljarder kronor. För närvarande ligger vi på en förnyelsetakt på
två till tre miljarder kronor om året,
men Svenskt Vatten menar att takten

behöver fyrdubblas, säger Mattias
Höglund.
Pengar att spara

’Schaktfri teknik står idag för 25 procent
av förnyelsen. Den siffran vill BOS naturligtvis arbeta för att få upp ordentligt:
– Det finns en turordning i anläggningsbyggandet här i landet och det tycks vara
lättare för beställarna att tänka traditionellt
än att ta till sig nya idéer. Här har vi en stor
utvecklingspotential i att bli tydligare kring
hur vi jobbar, säger Stefan Indahl.
– Vi vill vända på siffrorna, 75 procent
schaktfritt och 25 procent grävning,
säger Mattias Höglund. Det kommer att
ta tid, men att nå 50 procent tycker vi
är ett rimligt mål inom överskådlig tid.
Det finns mycket pengar att spara på att
förnya de gamla ledningarna i stället för
att gräva upp dem och lägga nya. Dessutom gör man miljövinster och orsakar
betydligt mindre störningar i den övriga
infrastrukturen. S

En ovanligt grundlig organisation
Trots stora skillnader i branscher finns det beröringspunkter mellan de båda organisationerna
Geotec och Svensk Grundläggning.
TEXT: KARIN STRAND FOTO: BESAB

Svensk Grundläggning är
ingen vanlig branschorganisation. I stället för att enbart
företräda ett antal entreprenörföretag
samlar organisationen olika intressenter med koppling till grundläggning så som myndigheter, beställare,
leverantörer och teknikkonsulter. Samt
naturligtvis entreprenörer.
– Man kan säga att vi fungerar som
ett forum för alla med intresse av att
utveckla grundläggningen, säger Leena
Haabma Hintze, kansliansvarig på
Svensk Grundläggning.
Borrning för grundläggning har
många likheter med brunnsborrning,
men skiljer sig såtillvida att det handlar om att föra ner en last från överliggande konstruktion till bärkraftig jord
eller berggrund.
– Det handlar om produktionsborrning. Det är många beräkningar som
ska göras, mått och vinklar måste vara
exakta. Grundläggningen måste ju
klara av den last den ska bära, säger
Leena Haabma Hintze.
– Dessutom kan arbetsförhållandena
se helt annorlunda ut med små eller
stora arbetsplatser, man kan till exem22
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pel behöva lyfta ner borrmaskinen i en
grop där det rör sig mycket folk.
”Säker borrare”

För att arbeta med borrning inom
grundläggningsbranschen krävs
kunskap om de geotekniska förutsättningarna – hur berggrunden ser ut och
olika jordarters bärförmåga – samt
utbildning i arbetsmiljö och säkerhet.
– Här kan Svensk Grundläggning
och Geotec samarbeta, säger Leena
Haabma Hintze.
– Vi strävar mot att kunna ta fram
en gemensam certifiering för ”Säker
borrare”. Det ska vara tydligt och enkelt
för en beställare att kunna efterfråga
nödvändig specialistkompetens.
Den utbildning Svensk Grundläggning erbjuder i dag sker i fyra steg om
två dagar vardera och omfattar geoteknik, arbetsmiljö och säkerhet. Mellan
varje steg ska det helst förflyta minst
sex månader.
– Det är viktigt att omsätta kursernas innehåll i verkligheten, därav
den långa tiden fram till certifiering,
säger Sussie Bierbum, kursansvarig på
Svensk Grundläggning.

Hon påpekar att det är de enskilda
yrkesarbetarna som certifieras, inte
hela företag.
Statistik över olyckor och tillbud

Utbildning är centralt i Svensk Grundläggnings verksamhet. Men organisationen för också statistik över olyckor
och tillbud och rapporterar till medlemmarna så att de kan dra lärdom och
arbeta förebyggande.
– När, var och hur inträffar olyckor
och tillbud? Vid vilket moment? Vilka
förebyggande åtgärder har man vidtagit
efter olyckan/tillbudet? Allt det här är
väldigt viktigt, säger Sussie Bierbum.
Efterlyses:
Bättre kompetens hos beställare

En annan uppgift för Svensk Grundläggning är att verka för att upphandlingarna blir så bra som möjligt.
– Vi måste få upp kompetensen hos
beställarna. Alltför många ser bara
det som är synligt, ett hus eller en
bro, men ägnar inte många tankar
åt grundläggningen som är förutsättningen för hela konstruktionen.
Därför är det viktigt för oss att få med
fler beställare i organisationen, säger
Leena Haabma Hintze.
– Trafikverket är med och det är bra,
det är en kunnig och stor beställare.
Men vi skulle även vilja få med de stora
byggföretagen. De har visserligen egna
dotterföretag inom grundläggning,

Svensk
Grundläggning
• Svensk Grundläggning grundades
2008 på basen av en sammanslutning av entreprenörer. I dag samlar
den medlemmar inom projektering,
design, teknik och entreprenad och
bland de 50-talet medlemmarna finns
såväl myndigheter som beställare,
teknikkonsulter, högskolor, leverantörer och entreprenörer.
• Kansliet ligger i Stockholm och arbetar
genom sitt servicebolag, som handlar
upp de tjänster föreningen efterfrågar.
Organisationen erbjuder utbildning
och certifiering, seminarier och rådgivning, utvecklingsprojekt och omvärldsbevakning samt tillhandahåller statistik
över olyckor och tillbud.
• www.svenskgrundlaggning.se

men det är inte alltid så lätt för dem
att vara profeter i sitt eget hus och få
gehör för grundläggningsfrågorna. Vi
skulle komma längre om byggbolagen
medverkade aktivt i vårt forum, säger
Leena Haabma Hintze.
Även när det gäller att förmedla
kompetens ser Leena Haabma Hintze
beröringspunkter med Geotec.
– Vi har i grunden samma behov
av både kompetenta beställare och en
säker arbetsmiljö. Här kan vi vinna
mycket på att samverka. S
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I FOKUS: BRANSCHGRANNAR

Läget i Norden:

Akvifärlager kommer stort
TEXT: JÖRGEN OLSSON ILLUSTRATIONER: MYRA S. SÖDERSTRÖM

Hoppfullt trots sviktande marknader
Hur är marknadssituationen
och vad är på gång hos Geotecs
systerorganisationer i Nordiska
Brunnsborrarföreningars
Förbund? Borrsvängen har
kollat läget med Norge, Finland
och Danmark.
I Norge domineras situationen
– och även stora delar av hela samhällsklimatet i landet – av de rekordlåga
oljepriserna och den både skyndsamma
och smärtsamma omställningen till
grön energi. Inga nya investeringar görs
i oljeindustrin – vilket bland annat har
fått till följd att stora delar av den mycket
avancerade norska off shore-industrin
flyttat in till land.
– Arbetslösheten har stigit, men å andra
sidan görs det nu mycket stora offentliga
satsningar på infrastruktur. Ett nytt statligt bolag, Nye Veier AS, bildades så sent
som i fjol och kommer under relativt kort
tid att göra investeringar i vägar, tunnlar
och broar för minst 130 miljarder norska
kronor. Vi räknar naturligtvis med att det
kommer att bli mycket entreprenadborrning i samband med detta, säger Einar
Östhassel, sektionschef i den norska arbetsgivarorganisationen MEF:s avdelning
för brunns- och specialborrning.
Den norska omställningen från fossil
till grön energi fokuserar mycket på sol,
vind och vatten.
– Men som entreprenör är man född
optimist, så jag tror och hoppas givetvis
att det även kommer att bli mycket
energiborrning framöver.
Utbildning på gång

Samtidigt har MEF kommit ett
steg närmare målet att skapa
och etablera en officiell norsk
brunnsborrarutbildning –
eller borriggsoperatör, som
yrkestiteln kommer att
bli:
– Ärendet ligger hos
utbildningsdepartementet för godkännande, vilket vi
hoppas få inom
ett år. Vårt upplägg är en fyraårig
utbildning – två
år i skolan och
två år som lärling
på ett företag,
24
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där det offentliga står för en stor del av
lärlingslönen. Vi hoppas mycket på detta,
för det skulle innebära ett kraftigt lyft för
branschens renommé. Dessutom skulle
det ge oss möjlighet att rekrytera elever
från hela EU och även ordna internationella lärlingsplatser, säger Östhassel.
”Social dumpning”

En stor angelägenhet på den norska arbetsmarknaden och alldeles särskilt inom
anläggningsbranschen är problemet med
”social dumpning”, alltså företag som
snedvrider konkurrensen genom oseriös
prissättning, olagliga samarbeten och
dåliga villkor för de anställda.
– Det norska rättsväsendet jobbar hårt
med problemet och som branschorganisation för vi i MEF diskussioner på
regeringsnivå för att framföra vår syn
på hur vi ska arbeta för att säkerställa en
sund entreprenadmarknad, säger Einar
Östhassel till Borrsvängen.
På djupet i Asker

Vad gäller intressanta projekt så borras
under våren en rekorddjup geoenergibrunn i Askers kommun i västra Oslo.
Med 800 meters djup blir den Norges hittills djupaste. Anläggningen, ska kunna
leverera tio-elva grader till värmepumpen
och beräknas ge
en värmefaktor,
COP, på sex.
Den ska värma
en konstgräsplan och slår det
hela väl ut kan
det bli mer geoenergiborrning på stora
djup i Askers kommun, som
planerar för kraftig expansion
med byggande av bland annat
bostäder, kontor och hotell under
de kommande åren.
Danska grundvattnet kartlagt

I Danmark präglar två frågor branschen,
berättar Christian Christiansen på
Föreningen af Danske Brøndborere:

– Den ena frågan är att det långa
projektet med att kartlägga våra grundvattenresurser blivit klart och den andra
gäller föreningens eget sätt att jobba, i
en situation där antalet brunnsborrare
stadigt minskar.
I 15 år har den stora kartläggningen
av de samlade danska grundvattenresurserna pågått. Vattnets kvalitet har

undersökts, liksom skyddet av detsamma.
– Kartläggningen har gett oss borrare
mycket jobb, men nu är den delen av
projektet avslutat. Nu kommer analysfasen och resultatet av den kommer
att ge underlag för de riktlinjer
kommunerna ska arbeta
efter när det gäller
grundvattentillgångarna.
– Hur det
hela kommer
att falla ut
vet vi såklart
inte, men
helt klart är
att de nya
riktlinjerna
kommer att
få konsekvenser
för alla som
bedriver verksamhet ovanpå
grundvattentillgångarna – framför allt lantbrukare och
industrier.
– Jag tror att de nya riktlinjerna kring
grundvattnet i förlängningen kommer
att generera jobb för oss borrare, men det
kommer att ta tid, säger Christiansen.

– Två segment på den marknaden växer
och har potential att växa ännu mer. Det
är jordvärme, men framför allt geoenergi
i form av akvifärlager för både värme och
kyla, liknande den som finns vid Arlanda
norr om Stockholm. Här har det hänt
mycket i Danmark de senaste åren och
mer är på gång.
Copenhagen Airport tog under 2015
i bruk ett akvifärlager främst avsett för
komfortkylning, som är ett av världens
största i sitt slag. Akvifärlager har även
byggts bland annat vid en stor friskvårdsanläggning i Horsens och vid ett
sjukhus i Gentofte.
Finsk certifiering – äntligen!

I Finland är Jimmy Kronberg, till vardags vd på
Skärgårdens Brunnsborrning i Kirjala utanför
Åbo, ordförande i branschföreningen Poratek.

– Det största och viktigaste ur föreningens perspektiv är att vi
äntligen har fått igång vår
certifieringsutbildning.
Den första kullen är nyligen
examinerad och certifierad
och nu blir det en andra
omgång inom kort, säger
Jimmy till Borrsvängen.
Utbildningen riktar sig
till yrkesaktiva brunnsborrare som har minst ett

års erfarenhet. Den består av några
dagars teoretisk kurs och avslutas med
examensprov, vilket sker genom två
praktiska övningar där man ska borra
en brunn samt göra egenkontroll och
service på sin rigg.
– Det finns än så länge inget krav på
att brunnsborrare ska vara certifierade.
Men nu ligger vi ett steg före myndigheterna och det känns bra, för jag är
övertygad om att ett certifieringskrav
kommer förr eller senare.
Närmast på agendan för Poratek står
nu att arbeta mer aktivt och utåtriktat för
att få föreningen att växa.
– Vi har en ny deltidsanställd verksamhetsledare som kan branschen och
arbetar proaktivt. Det blir lite som en
nystart för föreningen och det behövs,
säger Jimmy Kronberg.
Plågas av lågkonjunktur

Den finska borrbranschen påverkas annars mycket av den generella lågkonjunktur och osäkerhet som präglar hela det
finska näringslivet sedan en tid.
– Vattenbrunnsborrningen har klarat
sig och har legat på en jämn nivå i många
år. Men nybyggnationen i landet är
väldigt låg. Pengar finns nog, men nästan
ingen vågar satsa.
Energiborrningen har minskat –
statistiken visar att försäljningen av

värmepumpar för geoenergi sjönk med
17 procent i fjol och första kvartalet i år är
nedgången redan 20 procent:
– Till skillnad från i Sverige har
vi fortfarande massor av villor som
värms med eldningsolja
och nu när oljan är
så billig är folk
motvilliga att
satsa på geoenergi.
Men tydligen ska
beskattningen av
eldningsoljan öka,
så kanske man kan
hoppas på en uppgång,
säger Jimmy Kronberg.
Även i Finland växer
intresset för större
geoenergianläggningar. Förfrågningar kommer
från bland annat
flerfamiljshus,
skolor och
industrier, berättat Jimmy
Kronberg.
Hans eget företag har en
speciell nisch.
Med borriggen
på en pråm driver de ner stålpålar till
bryggor ute i skärgården. S

Aktiv förening

Föreningen af Danske Brøndborere,
FDB, har på senare tid ändrat sitt sätt
att arbeta och fungera. Från att mest ha
fungerat som en social förening på ideell
basis flyttas nu fokus till att arbeta mer
professionellt med frågor som utbildning
och opinionsbildning och föreningen har
anställt en sekreterare.
– Vi har sedan år 2000 en sex veckors
utbildning för brunnsborrare. Utbildningen är bra, men tyvärr väldigt kort
och en av våra viktiga frågor är att utöka
den. Tyvärr ser vi ingen återväxt bland
danska brunnsborrare – tvärtom har
antalet minskat från 500 på 1970-talet till
under 100 personer idag.
– Den danska marknaden är liten och
tämligen mättad. Vi har inte de förutsättningar för geoenergiborrning på
djupet som finns i bland annat Sverige
och Norge och dessutom har vi strängare regler. Då är det inte många som vill
investera, säger Christian Christiansen
– som trots allt ser positivt på dansk
energiborrning.

NYHET!

Eco-drilltubes

TM

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

BORRSVÄNGEN # 2/2016

25

TEKNIK

Driftstörningar, stillestånd, upprepade servicebesök och i värsta
fall motorhaveri med mycket kostsamma reparationer.
Det kan bli följden av att inte använda rätt diesel till de senaste
årsmodellernas kompressorer, vars motorer är försedda med
partikelfilter eller tillsatsen Adblue.
– Vi har två färska och mycket tydliga fall där detta har inträffat.
Jag är rädd att det finns anledning att fråga sig om man verkligen kan lita på dieselleverantörerna i alla lägen, säger Stefan
Nygren på Gruse.

RADON

TEXT: JÖRGEN OLSSON ILLUSTRATION: MYRA S. SÖDERSTRÖM

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.

VIKTIGT HÅLLA

Plus för Radonett:
+ garanterad reningsgrad
av radon 97– 99,9 %

KOLL PÅ DIES ELN!
Gruse säljer Doosan-kompressorer och det ena av de
två fall Stefan Nygren redogör för gäller en alldeles nylevererad
maskin. Efter bara cirka 100 timmar
hade motorns självrengöringssystem,
som bränner rent partikelfiltret, slutat
fungera och filtret var igensotat.
– Det här hände flera gånger och motortillverkaren Cat hade tekniker ute vid femsex tillfällen. Varken vi eller Cat kände
igen det här felet och vi började misstänka
att det var fel med själva motorn.
Till slut havererade den nya motorn i
kompressorn och det konstaterades att
hela toppen var förstörd.
– Cat letade efter liknande händelser över
hela världen utan resultat. Till slut tog vi en
analys på dieseln. Enligt alla manualer och
instruktioner för nya Cat-motorer med partikelfilter står det att man inte får använda
diesel med högre svavelhalt än 15 ppm.
Analysen visade att dieseln i den förstörda motorn innehöll 500 ppm svavel.
Dyrbar renovering

Det andra fallet gäller en maskin hos
26
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ett annat företag. Den kompressorn
hade gått längre, drygt 900 timmar,
när problemen började.
– I och med att vi då kände igen problematiken gjordes analysen av dieseln
tidigare. Kunden hade beställt lågsvavlig diesel, max 10 ppm, men analysen
som Gruse lät göra visade på 80 ppm.
Maskinen fick renoveras till en kostnad på 140 000 kronor.
– Vi ska vara på det klara med att det
här trots allt bara handlar om två fall,
bland flera hundra kompressorer som
finns ute på marknaden. Men de här
båda incidenterna, som har blivit väldigt
dyrbara för dem som drabbats, visar
på hur viktigt det är att vara noga med
bränslet om man
har en nyare
maskin. Partikelfiltren har
inte funnits så
länge, bara några
år. Byter man till
en nyare maskin
är det inte alls
säkert att det går

att köra vidare på den diesel man är van
vid, påpekar Stefan Nygren.
Svårt se tecknen

Tecknen på att något är på väg att gå
snett med motorns partikelfilter kan
vara svåra att se.
– I våra kompressorer sitter Cat- eller
Cummins-motorer. De går normalt in
och bränner rent en till två gånger per
arbetspass. På Doosan-kompressorna
märks rengöringarna inte annat än på
bränsleförbrukningen, som stiger om
den rengör sig ofta. Så första budet
är att vara uppmärksam på förbrukningen.
Har man dessutom en motor med

− De här båda incidenterna
visar på hur viktigt det är att
vara noga med bränslet om
man har en nyare maskin.

EGR-system, där avgaserna skickas tillbaka
för en andra förbränning, blir problemet med
partiklar ännu värre om man använder en
diesel med för hög svavelhalt.
– Man kan också gå in i motorns system och
ta ut en logg på hur ofta den rengör, men till
det behövs en tekniker, säger Stefan Nygren.
Han kan inte nog kan betona vikten av
att försäkra sig inte bara om att beställa rätt
bränsle – utan även att kolla att man verkligen
får det man beställt:
Gör analys till rutin

– Vi pratar mycket med våra kunder om detta.
Ur mitt perspektiv tycker jag att det finns anledning att tvivla på att dieselleverantörerna
alla gånger levererar den beställda kvaliteten. Om jag själv hade köpt in stora mängder
diesel till min verksamhet så hade jag satt i
system att ta analyser vid varje leverans.
– Det är en fråga om kostnad och tid – en
analys för svavel kostar cirka 1 000 kronor
och det tar mellan en och två veckor att få
svar. Men får man in en rutin på det så behöver det inte vara så omständligt – särskilt inte
med tanke på alla problem och kostnader som
kan uppstå med felaktigt bränsle. S

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

PROFILEN

MARKNADEN VÄXER
Anders Lind på Hercules Grundläggning välkomnar brunnsborrare som
underentreprenörer, men anser att de bör ha utbildning och beredskap
för en annorlunda arbetsmiljö än den de flesta av dem är vana vid.
TEXT: KARIN STRAND FOTO: ANETTE PERSSON

Chefen för tillverkning och maskin på Hercules Grundläggning,
Anders Lind, är en man på resande fot.
Besöker han inte kunder i Sverige, Norge
eller Danmark reser han till olika mäs�sor eller möter maskinleverantörer eller
påltillverkare i Norden.
– Det är ett fritt och roligt jobb och
jag bestämmer mycket själv, konstaterar
han när han tar en paus i resandet och vi
träffas i NCC:s stora komplex vid Järva
krog intill E4 norr om Stockholm.
Hercules är ett helägt dotterbolag
till NCC och en av Sveriges tre största
aktörer inom grundläggningsbranschen.
Företaget utför pålning och jordförstärkning samt bygger stödkonstruktioner
för byggnader och infrastrukturprojekt
som exempelvis Förbifart Stockholm och
bostadsbyggande.
– Marknaden är enorm och pekar
spikrakt uppåt. Med tanke på hur
byggplanerna ser ut framöver kommer
den att vara stor i många år framöver,
konstaterar Anders Lind.
Vilket omedelbart för honom in på de
beröringspunkter som finns med borrningsbranschen.
– Vi gör det mesta arbetet i egen regi,
men när vi inte har tillräckligt med
resurser tar vi in underleverantörer,
exempelvis brunnsborrare. Samtidigt ser
vi tyvärr i olycksstatistiken att antalet
olyckor med underleverantörer ökar.
– Man ska vara medveten om att vi i
allmänhet håller på med mycket stora

projekt och att arbetsplatserna är stökiga
och röriga med schaktmaskiner och
kranlyft. Vi arbetar också med stora
dimensioner, stålpålarna är upp till 711
millimeter. Det är mycket som skiljer sig
från vad brunnsborrarna i allmänhet är
vana vid.

– Utvecklingen går mot att man bygger på
grundmässigt sämre ställen och ofta har man
inte undersökt markförhållandena speciellt
noga före projekten, säger Anders Lind.

Viktigt med genomgång

Anders Lind rekommenderar därför
att den som tar jobb inom grundläggning kräver en ordentlig genomgång av
arbetet och arbetsplatsen av uppdragsgivaren, innan man drar igång.
Dessutom anser han att underentreprenören ska gå branschorganisationen
Svensk Grundläggnings kurser, där
bland annat arbetsmiljöfrågorna har
en central plats.
– Det här är något Geotec och Svensk
Grundläggning gärna kan samarbeta
kring och jag vet att det är en del sådant
på gång, säger han.
– Jag anser att det är viktigt att samma
krav som gäller för oss även ska gälla
underleverantörerna. Vi måste alltid
leva upp till arbetsmiljökraven – det får
inte förekomma konkurrens med dålig
arbetsmiljö.
Han är själv mycket engagerad i
arbetsmiljöfrågorna och sitter i Svensk
Grundläggnings arbetsmiljöutskott och
utbildningsutskott, plus föreläser om
arbetsmiljöfrågor i olika sammanhang.
Fast egentligen är det ju maskiner
han arbetar med.

− Det är mycket som skiljer
sig från vad brunnsborrarna
i allmänhet är vana vid.
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Använd en proffsgrossist!

PROFILEN
– Jag har hand om inköp och underhåll av maskiner. Dessutom ansvarar
jag för två betongpålefabriker vi har
i Västerås och i Ucklum i Bohuslän,
samt för leveranserna av spont och
balk till hela landet från vår depå i
Västerås.
Beredd på det oförutsedda

− Frågan är vad
som är billigast,
att göra bättre
undersökningar av
marken först eller
Avanti pumphus
att lösa det hela iVälj till installationspaket
efterhand.

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

Pumpar, pumppaket & tankar
Tankar

Anders Lind har arbetat på NCC sedan
1980 och på Hercules Grundläggning
sedan 1997. Under den tiden har han
sett stora förändringar, framför allt när
det gäller val av plats för exempelvis
bostadsbyggande.
projektstart. Det är ju ändå 2016 och
– Utvecklingen går mot att man
kunskapen borde finnas.
bygger på grundmässigt sämre och
Resande fritid
sämre ställen och tyvärr är det ofta så
Med tanke på hur mycket Anders Lind
att man inte undersökt markförhålreser i tjänsten skulle man kunna tro att
landena speciellt noga före projektens
han håller sig hemma när han är ledig.
start, säger han.
Men riktigt så är det inte.
– I den här branschen måste man
– Jag jobbade i Rostock i dåvavara stresstålig och beredd på vad
För foderrör,
140 &Östtyskland
168 mm
rande
några år i mitten av
som helst, som att marken vi arbetar
1980-talet. Där träffade jag min blivande
med plötsligt visar sig vara en gammal
hustru och det tog oss två år att få gifta
soptipp eller bestå av lös lera. Då får vi
oss så att hon kunde få lämna landet
kontakta konstruktören för att försöka
och komma till Sverige. Efter ett liv
lösa situationen. Frågan är vad som För vattenbrunnen
Namn: Anders Lind
inlåst bakom järnridån ville hon resa så
är billigast, att göra bättre undersökÅlder: 58 år
mycket som möjligt.
ningar av marken först eller att lösa det
Familj: Hustru och en dotter
Så under semestrarna har familjen, som
hela i efterhand.
Bor: I Akalla i norra Stockholm
så småningom utökades med en dotter,
För att understryka hur viktigt det
Bakgrund: Fyraårigt tekniskt gymnasium,
rest i de flesta länder runt Medelhavet
är med markförhållandena påpekar
samt i Asien, Nord- och Sydamerika.
han att de konstruktioner som vilar
olika uppdrag inom maskin, grus och grund– Jag ligger aldrig och solar, men jag
på grundläggningen ska stå i minst
läggning på NCC, chef för maskin och tillverktycker att det är roligt att prova främ100–150 år.
ning på Hercules Grundläggning.
mande maträtter, gärna skaldjur, säger
– Därför borde vi lägga mycket mer
Blårör finns i 6, 10,
30, 50 & 100
m
På fritiden:
Matlagning,
svamp- och
Anders Lind. S
kraft på grundläggningsfrågorna innan
Bioetanol framställd ur förnyelsebar
Dim 40, 50 & 63 mm

Filter & rening

Vem är…

Isolerade rör

Kollektorsprit

bärplockning, resor. ”Safarin i Kenya var
den 25, 210 & 1000 L
råvara;

största reseupplevelsen. Som en sagovärld.”
Blandningskärl på beställning

Under 36 år i branschen har Anders Lind sett stora förändringar.

Förbrukning

Kopparrör

Nyfiken på
Geoenergi?
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

Länspumpar & pumpstationer

Kollektorer &
polyetenrör

Borrlock &
energilock

Elektrosvetsrördelar

Atlas Copco
borrstål & maskiner

Vi erbjuder även företagsanpassade
kurser. Kontakta oss för offert.
Mer information om kurserna och hur
du anmäler dig finns på
Geoene
Geoenergicentrums
hemsida

Presskopplingar

Samlingsbrunnar
www.geoenergicentrum.se
Andra storlekar och utföranden på beställning

Använd en proffsgrossist!
Avanti Svenska Försäljnings AB
Okvistavägen 25, 186 40 Vallentuna 08-591 435 15
www.avanti-sf.se avanti@avanti-sf.se
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FÖRETAGET

David Elf och Marcus Svärd förbereder inför borrning av ett 140 meter
djupt hål för geoenergi.

Tobias och David Elf sammanstrålar
vid Askersunds Brunnsborrnings
lokaler i Läggesta inför en arbetsdag.

SMIDIGT

GENERATIONSSKIFTE
TEXT: LARS-IVAR JANSSON
FOTO: WEINE AHLSTRAND

För tre år sedan köpte
kusinerna David och Tobias Elf
Askersunds Brunnsborrning
av sina pappor.
– Vi var på en temadag som
Geotec arrangerade, just när
det gäller generationsskifte
i företag. Då hörde man om
skräckexempel, men för oss
har det funkat bra, säger David.
Totalentreprenad från borrning till installation inom det
lilla företaget är kusinernas
affärsidé.
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I ASKERSUND

En kylslagen vårmorgon i
utkanten av Laxå har David Elf och Marcus Svärd
börjat förbereda för att
borra för bergvärme i en villaträdgård.
– Vi ska borra två hål här, båda på 140
meter. Vi borrade för vatten för tre år
sedan åt den här kunden och nu är det
dags igen, säger David Elf.
Det är han som sköter borrandet i
företaget, numera tillsammans med
Marcus, som varit anställd i firman
sedan strax efter att David och Tobias
tog över. Tobias har ansvaret för VVSdelen, som numera är en viktig del av
företaget. Totalt sysselsätter Askersunds Brunnsborrning sju personer,

två som borrar, fyra VVS-montörer
och en som sköter kontorssysslor.
– Vi anställde tre unga killar ganska
snart efter att vi tog över och vi har
behov av fler. Problemet är att det är
svårt att hitta folk. Det är främst VVSmontörer vi är i behov av och det är stort
sug efter dem just nu, säger David.
– Vill man ha kompetent folk
måste man nästan lära upp dem själv
i nuläget. Utbildningarna har blivit
lite bättre på sistone, men det krävs
fortfarande att man lägger mycket tid
på att lära upp dem man anställer,
säger Tobias.
Han och David har tagit en paus i arbetet i köket hemma hos kunden i Laxå

för intervjun med Borrsvängen. Normalt
brukar Tobias inte komma in i processen
förrän i ett senare skede, när det är dags
för installation av värmepumparna. Och
att det lilla Askersundsföretaget kan erbjuda en totalentreprenad från borrning
via grävning till slutlig installation, det
ser de som en stor tillgång.
– Vi märker att många kunder gillar
att vi kan sköta allt åt dem. Vi hade hållit
på med VVS-delen även långt innan jag
och Tobias tog över, men det är först på
sista tiden som vi blivit tydligare utåt,
mot kunderna, med att vi även jobbar
med det, säger David.
Ingår i kedja

Sedan ett år tillbaka är Askersunds
Brunnsborrning medlem i kedjan Bad
& Värme, och använder det varumärket
på sina fordon och arbetskläder. Och det
har gett resultat.
– Bara hittills i år, fram till slutet av
april, har vi nog gjort fem badrum och
åtminstone några av dem är tack vare att
vi börjat marknadsföra oss med Bad &
Värme, säger David.
Han är 37 år och kusinen Tobias ett
år äldre. De är uppväxta 200 meter från

– Vi märker att
många kunder
gillar att vi kan
sköta allt åt dem.

varandra strax utanför Askersund och
har arbetat i företaget ungefär lika länge.
– Vi har alltid umgåtts mycket med
varandra och vi började jobba i företaget ungefär samtidigt, runt år 2000. Vi
gick dessutom båda en KY-utbildning
i energisystem på Örebro universitet,
säger David.
Innan dess hade han gått naturbruksgymnasium, medan Tobias gick
elektrikerprogrammet på Alléskolan i
Hallsberg. Men att de båda skulle ta över
firman efter sina pappor Håkan och Örjan var ingen självklarhet från början.
– Det var väl knappast något man gick
och tänkte på när man var ung, att man
skulle ta över borrfirman, säger David.
– Nej, det är väl snarare något som har
växt fram med tiden, säger Tobias.
Papporna jobbar kvar

Bröderna Håkan och Örjan Elf köpte Askersunds Brunnsborrning 1990. Örjan
hade jobbat i firman ungefär ett år då
och när bröderna tog över fortsatte de
gamla ägarna jobba i företaget några år.
Samma sak gäller nu sedan David och
Tobias tagit över.
– Det är Örjan som sköter kontorssysslorna nu. Han är född 1947, men
har velat fortsätta jobba. Min pappa
Håkan har också passerat 65 år, men han
har borrat med mig fram till för några
veckor sedan, då han tvingades genomgå
en operation. Men det kan nog hända
att han kommer tillbaka efter sjukskrivningen, säger David.
Att gå från anställda hos sina pappor
till att äga företaget och därmed vara
deras chefer tycker de har gått bra.
– Ja, det har fungerat smidigt. Vi har

utnyttjat varandras kunskap och kompetens på ett bra sätt, säger Tobias.
– Vi var på en temadag som branschorganisationen Geotec arrangerade,
just när det gäller generationsskifte i
företag. Det är ju en ganska stor sak i
branschen. Då hörde man ju om skräckexempel med folk som slutade prata
med varandra och sådant, men för oss
har det funkat bra, säger David.
Rotavdrag ingen stor sak

En annan förändring som skett på senare år, men i ett bredare perspektiv, är
ju att rotavdraget ser annorlunda ut med
den röd-gröna regeringen jämfört med
tidigare. Men det är inget som påverkat
Askersunds Brunnsborrning nämnvärt.
– Vi märker inte någon större skillnad. Visst har vi väl fått frågan från
kunder om hur förändringen påverkar
avdraget, men jag kan inte säga att det
är en stor sak för oss. Men man hör ju
att det är en betydligt större grej i andra delar av landet, som i Stockholmstrakten, säger Tobias.
– Det går inte att bygga en sådan här
verksamhet på rotavdrag, man måste
vara mycket mer långsiktig. Och i den
här regionen är det bra skjuts nu, det
byggs ju till och med en del i Askersund,
även om det framförallt är i Örebro det
händer saker, säger David
Han och Tobias äger 50 procent
vardera av företaget och har planer för
framtiden, även om inget är klart just
nu. De trivs bra med sina jobb
och tillsammans med varandra,
även om de inte umgås lika
mycket på fritiden som förr.
– Vi har båda unga familjer, så
BORRSVÄNGEN # 2/2016
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FÖRETAGET
det är fullt upp. Jag bor i Örebro numera
och David i Askersund, säger Tobias.
Kunder inom fem mils radie

Örebro ligger fem mil norrut från
Askersund och det är just inom den
radien som företaget har största delen
av sina kunder.
– Det är mest norrut, åt Örebrohållet, men även en del mot Motala på

östgötasidan och Karlsborg på västgötasidan, säger David.
För honom är just åkandet runt om i
regionen en stor del av tjusningen med
brunnsborrarjobbet.
– Själva borrandet är väl inte så
mycket att säga om, det är ett jobb. Men
det här att alltid komma till nya ställen,
att hitta små vägar man aldrig sett förr,
det gillar jag, säger David Elf. S

Askersunds
Brunnsborrning
•

Grundades 1947 som Möllers brunnsborrning och hette så fram till 1987, då
företaget blev aktiebolag och bytte
namn till Askersunds Brunnsborrning.
Från början borrade företaget främst
vatten- och energibrunnar.
• 1990 köpte bröderna Örjan och Håkan
Elf företaget, som länge hade sina lokaler i en garagelänga i Askersund. 2006
flyttade man till sina nuvarande lokaler i
Läggesta strax utanför Askersund.
• 2013 övertog Örjans son Tobias och
Håkans son David företaget. Man gör
ungefär lika många borrningar för vatten
som för bergvärme under ett år. Företaget utför även arbeten inom vattenbrunnar, vvs och vattenpumpsanläggningar.
• Företaget sysselsätter sju personer,
inklusive David, Tobias, Håkan och
Örjan Elf.

C

M

Tobias och David Elf
använder telefonerna för att
synka företagets uppdrag.
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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
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Lifa.se

023-790 560

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

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

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

I KORTHET
Liten ökning men oroande
trend för värmepumpar
Försäljningen av värmepumpar steg under första
kvartalet i år. Totalt var ökningen 6 procent jämfört
med samma kvartal i fjol. En nedgång i mars visar ändå att
Rot-sänkningen påverkar marknaden, uppger Svenska Kyl
& Värmepumpföreningen i en kommentar.
Försäljningsvärdet var 1,2 miljarder kronor, en ökning
med 7 procent jämfört med motsvarande period i fjol.
Luft-vattenvärmepumpmarknaden ökade med
18 procent, frånluftvärmepumpar 10 procent och bergvärmepumpar sjönk med 1 procent.
– Vi ser en fortsatt stark utveckling för värmepumpar i
Sverige. Samtidigt finns det mörka orosmoln på himlen.
Siffrorna för mars månad pekar nedåt och en orsak till det
är att Rot-avdraget minskats till 30 procent. Risken är att
den vikande trenden fortsätter när kostnaden för att installera bergvärme har ökat för vanliga konsumenter, säger Per
Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. S

7 000 meter djupt i Finland
I finska Esbo, strax väster om Helsingfors, satsar
energibloagen St1 och Fortum på en geotermianläggning som med en produktion på 40 MW ska göra tio
procent av fjärrvärmen fossilfri när den står klar 2017.
Borrningarna har inletts under våren och utförs med
en gigantisk rigg med 50 meter hög mast och en dragkraft på 400 ton.
Två stycken 7 000 meter djupa hål ska borras, 100
centimeter vid ytan och 20 centimeter i botten. S

DEBATT

FOTO: ROSIE ALM

P UR E P ER FOR MA NC E

Byggavtalet klart –
industrins märke gäller
Sveriges Byggindustrier och Byggnads har kommit överens om ett
nytt 13-månaders avtal. Därmed är strejken över. Avtalsvärdet är
2.2 procent på 12 månader och uppräknas om 2.38 procent på 13
månader. Därmed håller även byggavtalet industrins märke.
• Det är bra att Byggnads ledning nu
tagit sitt ansvar och att vi har en ny
överenskommelse. Vi har i årets avtalsrörelse fått igenom att löneökningen
inte blir högre än den för industrin.
Vi har även enats om ett 13 månaders
avtal så att den konkurrensutsatta
industrin i lugn och ro hinner sätta
märket 2017.
• Sveriges Byggindustrier jobbar ständigt med jämställdhet och mångfald.
Det är därför glädjande att vi nu kan
arbeta partsgemensamt kring dessa
viktiga framtidsfrågor. Utöver det har
vi i årets avtalsrörelse fått ett utökat
mandat till fackliga förtroendemän
i företaget som möjliggör att ta över
ombudsmännens förhandlingsmandat. Det är viktiga steg för att göra vår

bransch mer öppen och konkurrenskraftig.
• Årets avtalsrörelse har i alltför hög
utsträckning kommit att handla om
lönenivåer och märket. Det var först
i ett väldigt sent skede som Byggnads
ledning backade från kravet på 3,2
procent. Det gjorde att vi inte fick
möjlighet att diskutera andra viktiga
frågor som hur vi kan stärka våra medlemsföretags konkurrenskraft, skapa
ökad säkerhet och få in fler nyanlända
i branschen.
• Medlarna har föreslagit oss parter att
utöver denna hemställan genomföra en
försöksverksamhet för nyanlända och
långtidsarbetslösa för att sänka trösklarna in på byggarbetsmarknaden.
Introduktionsanställningen liknar det

yrkande som Sveriges Byggindustrier
lagt fram under avtalsrörelsen och
kommer att ha stor betydelse för att få
in fler nyanlända.
Några punkter från avtalet:

• 13 månaders avtal så att exportindustrin kan sätta märket i lugn och ro 2017.
• Avtalsvärdet är 2.2 procent på 12 månader och uppräknas om 2.38 procent
på 13 månader.
• Partsgemensamt arbete kring jämställdhet, mångfald och kompetensförsörjning.
• Utökat mandat till fackliga förtroendemän i företaget som möjliggör att ta
över ombudsmännens förhandlingsmandat.
• En utökad arbetstidsförkortning
(ATK) med 2 timmar per år.
• Förslag från medlarna på introduktionsanställningsform för att sänka
trösklarna in på arbetsmarknaden
för nyanlända och långtidsarbetslösa
(ingår ej i hemställan).

Ola Månsson,
vd Sveriges Byggindustrier

Vi kan vattenbrunnar!

inom brunnsborrn
expertpartner
ing ++
+++ Din
+

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

www.gwe-group.com
www.muovitech.com
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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/

●
●3
2

ALVERDENS AB
HUDDINGE

24
●
25
●

www.alverdens.se

ARNE ZETHZON
VATTENANLÄGGNINGAR AB
SÖDERTÄLJE
ASKERSUNDS
BRUNNSBORRNING AB
ASKERSUND

mobil 070-397 99 80

●
5

BENGT JONSSONS
BRUNNSBORRNING AB
HJÄLTEBY

tel. 0304-66 07 77

●6

BENGT KARLSSONS
BRUNNSBORRNINGAR
I ALSTERBRO AB
ALSTERBRO

tel. 0481-580 06

●7

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

12
●
14
●

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

●
17
●
16

BRYNGELS AB
HUDIKSVALL

26
●

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

22
●

40

FRENSBORG DRILLING AB

mobil 0705-241000
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GRÄV OCH BORR
I SVERIGE AB
JÖRLANDA
GÖTE KARLSSONS
BRUNNSBORRNING AB
LAMMHULT

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

28
●

HÅKANS VATTEN &
ENERGIBRUNNAR AB
ANKARSRUM

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

29
●

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

45
●

34
●

JOHN NILSSONS
BRUNNSBORRNING EFTR.
BILLESHOLM

mobil 070-590 27 19

●
36
●
37
●
35

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

●
39

MAGNUSSON &
PETTERSSON AB
LINDESBERG

tel. 0581-135 25

40
●
41
●
42
●
43
●

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

●
44

MULLSJÖ
BRUNNSBORRNINGAR AB
MULLSJÖ

www.mullsjobrunn.se

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB
SKÅ

71
●

tel. 08-56 02 43 48

●
47
●
46

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

57
●
58
●
59
●
60
●

●
69
●
70
●

●
74
●
75
●
79
●
81
●
82
●
83
●
85
●
72

ZÜBLIN AB
UPPSALA

www.zueblin.se

Utländska
medlemsföretag:
DANMARK:

●1

RUBENSSONS
BRUNNSBORRNING AB
TRANÅS

073-182 13 42

JÄRVSÖ BORR AB

0651-411 10

GVB I LJUNG AB

tel: 033-264180

UPPLANDS BORRTEKNIK AB

Norrtälje
073-624 10 89

SKÅNSKA ENERGI AB
SÖDRA SANDBY

www.skanska-energi.se

STYRUD INGENJÖRSFIRMA AB
SÄVEDALEN

6

●3
●4
●5

ABUB ULLAREDS BRUNNSBORRNING

Ullared
0346-23 500

www.styrud.se

VI VÄRMER SVERIGE
HÄGERSTEN

tel. 08-708 75 00

SÖRMLANDS
BRUNNSBORRNING AB
FLEN
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
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

BGE
VÄRMEPUMPAR AB
SALA
DRILLCON CORE AB
NORA

tel. 0587-828 20

KRISTIANSTAD WATER AB
KRISTIANSTAD

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

www.tomallen.fi

ROTOTEC OY
TAMPE, FINLAND

tel. +358-10-422 33 00

SKÄRGÅRDENS
BRUNNSBORRNING AB
KIRJALA, FINLAND

41

●6

ALVARR HF
REYKJAVIK, ISLAND

tel. +354-561-2460

47

LETTLAND:

●7

SIA LEONIDA LOBANOVA
RIGA, LETTLAND

tel. +371-7 14 86 03

17

LITAUEN:

●8

15

KAUNO HIDROGEOLOGIJA
KAUNAS REG.,LITAUEN

tel. +370-37 39 33 53

●
9

36

BRØNN OG
SPESIALBORING A/S
TERTNES, NORGE

●
11
●

9

10

ENERGY MACHINES

0709-774007

SVENSKA KYLOCH VÄRMEPUMPFÖRENINGEN

08-52227500

ROTOTEC A/S

Flateby, Norge
+47-952-206 65

Du kan även beställa prenumeration
till dina samarbetspartners.

0705-39 43 10

040-42 41 30

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

39

29

50

19
37
4 65
43 21
69

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.

PILFALKEN AB
ASKIM
VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB
VELLINGE

11

12

0733-779900

070-2338070

46

74

BRAINHEART ENERGY
SWEDEN AB,
DRILLEX AB,
BROMMA

4

tel. +47-320-859 00

NORDENFJELDSKE BRØNNOG SPESIALBORINGER A/S
ÅSNES FINNSKOG, NORGE

33

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

54
71

FINLAND

75 16

42
10

HALLINGDAL BERGBORING A/S
ÅL, NORGE

www.nb-boring.com

12
●

35

SVERIGE

NORGE

tel. +47-551-853 18

10

66

14

NORGE:

mobil 0761-80 20 00

SVENSK GRUNDLÄGGNING

TOM ALLEN OY
PORVOO, FINLAND

ISLAND:

ANDREASSON OCH LINDHS
ENTREPRENAD AB

Åled
0703-12 42 15

ISLAND

www.kaivonporaus.com

Rimbo
0708-53 10 50

www.bge.se

19
●
38
●
55
●
56
●
64
●
65
●
76
●
77
●
78
●
80
●
84
●
86
●

tel. +45-45-88 44 44

FINLAND:

HÅKAN SJÖMAN AB

Övriga

●9

G EO
LYNG BY, DAN MAR K

DALA BRUNNSBORRNING AB

tel. 08-568 218 00

www.tsbab.se

67

tel. 0382-205 14

tel. 0176-144 96

tel. 0157-107 30

61
●
62
●
63
●
66
●

VATTEN OCH BORRTEKNIK
I SMÅLAND AB
STOCKARYD

ROTOTEC AB
UPPLANDS VÄSBY

www.rubenssonsbrunnsborrning.se

www.jannesbrunnsborrning.se

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

CHARLIES BRUNNSOCH ENERGIBORRNING AB
VILHELMINA

mobil 070-747 07 30

www.gobis.se

mobil 070-609 74 92

●4

GEOBORR GEOENERGI AB
SALTSJÖ-BOO

63 67
26

28

5 3

1

LETTLAND

7

6

85
34

DANMARK

1

LITAUEN
38 40

8

86 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 # 2/2016
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I KORTHET
Guldmedalj till
Geotecs gäst

SGU och SMHI samarbetar
kring grundvatteninformation

Ingen som var med på medlemsmötet i Uppsala i fjol
lär väl ha glömt Johan Wiklund,
piloten som så fängslande berättade om hur han kom tillbaka efter
en svår krasch och sedan mot alla
Johan Wiklund.
odds genomförde den strapatsrika ensamflygningen ”Kap till Kap” – Nordkap till
Kapstaden. Nu har Johan Wiklund av Kungliga
Svenska Aeroklubben, KSAK, utsetts till Årets
flygare 2015 och fick i mitten av april ta emot
KSAK:s förtjänstmedalj i guld. S

SGU och SMHI har inlett ett samarbete för att
ge tydligare information om grundvattennivåer.
Utöver SGU:s uppmätta nivåer används även SMHI:s
modellberäknade data. SGU mäter grundvattennivåer
på 300 platser i landet och SMHI gör dagligen
hydrologiska modellberäkningar av flöden och nivåer i
vattendrag och sjöar på 37 000 platser.
Den nya, kombinerade informationen om grundvattennivåerna finns på vattenweb.smhi.se där man kan
klicka sig in på vilket som helst av de över 37 000
områdena och se den dagsaktuella fyllnadsgraden i
procent. S

SQK
Nu blir

SQEpumpen
standard!
Nu är det enklare att välja pumppaket!

Vattenrening
med 100% nöjd
kund garanti
Slipmaskiner och tillbehör till borrning.

www.cme.se

FÖR
VI UT E PÅ
SERVIC

ALLA !
R
FILTE

Framtidens digitala
tryckströmbrytare

Grundfos levererar en pumptyp - SQE
oavsett vilken lösning
du väljer på insidan.
Vi har tre olika alternativ.

STD
60 l
Wellmate
tank.
Tryckvakt

SQE
pumppaket

SQE

• Brett sortiment
• Stor kunskap
• Hög servicenivå

www.robota.se

8 l tank. Konstanttryck med
elektronisk varvtalsstyrning

www.bravavattenrening.se

Pumpar och tillbehör.
Visste du att E.M.S. har pumpar och motorer i storlekarna
0,37 kW till 75 kW på lager för omgående, fraktfri leverans!

I Skandinavien är kvalitets- och säkerhetskraven
höga. Vårt sortiment består av E.M.S. produkter
som är utvecklade och framställda efter våra
önskemål, tillverkade av kvalitetsmedvetna
producenter. För att en produkt skall bli godkänd
för försäljning hos oss måste den klara av våra
interna tester samt minst uppfylla de normer och
krav som finns inom EU.

Fördelningsskåp
Vi har fördelningsskåp, både för fristående- och väggmontage. Skåpen finns i galvat eller rostfritt.
Som standard finns skåp för upp till 12 kollektorer.

Skåp i galvat utförande

044-242 242

ems@emspump.se

8 l tank. Konstanttryck
utan varvtalsstyrning

www.emspump.se

Skåp i rostfritt

Beställ eller ladda ner
vår nya geoenergibroschyr
pump- & brunnsteknik
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031 – 922 500 info@pumpbrunnsteknik.se pumpbrunnsteknik.se

GEOTEC, Box 1127, 221 04 Lund, Sverige
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