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En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om vatten, värme och kyla

Solvärme och geoenergi
- visst går det!
Kostnadseffektiv
grundläggning
med borrade pålar

Femtiotusen liter
vatten gör skillnad!
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Innehåll
UTGES AV:

Svenska Borrentreprenörers
Branschorganisation

Solfångare ihopkopplade med ett bergvärmesystem kan spara
elektricitet och tillåta tätare borrhålsplacering,
men det gäller att koppla ihop på rätt sätt.
Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH

ADRESS:

Box 1127
221 04 Lund
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TELEFON:

075 700 88 20
TELEFAX:

075 700 88 29
E-POST:

redaktion@geotec.se

”Jag skall vara brunnsborrare”
Det är tufft, tungt och kallt men Kennet Christiansen satsar
på borrningsbranschen ändå.
Möt en av de som precis blivit klara med sin borrarutbildning.
Henryk Rozenberg
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REDAKTION:

Henryk Rozenberg, redaktör
Johan Barth
Johan Larsson

Kostnadseffektiv grundläggning
med borrade pålar
Miljömässiga fördelar och lägre totalkostnad talar
för användning av borrade pålar inom grundläggning
– här får du veta varför.
Mats Larsson, Ruukki Sverige AB

ANSVARIG UTGIVARE:

Johan Barth
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LAYOUT:

Henryk Rozenberg
ANNONSER:

Original (ev.logotype) skall vara
redaktionen tillhanda senast 4
veckor före utgivningsdag.
Annonspriser (4-färg):
1/1-sida: 14850 kr
1/2-sida: 8800 kr
1/4-sida: 5300 kr
Moms tillkommer.

Femtiotusen liter vatten gör skillnad!

Henryk Rozenberg

IVT-center med egen borrigg
Det handlar inte om att sälja värmepumpar – det handlar om
att ta ansvar för en komplett geoenergianläggning.
Med en egen borrigg tar Team PTL det ansvaret fullt ut.
Henryk Rozenberg

2 införanden: 10%
4 införanden: 20%
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ARTIKLAR:

Tidskriften läggs ut i sin helhet
(lågupplöst PDF) på Geotecs
webbplats ca 2 veckor efter
utgivningsdagen. Förbehåll
mot elektronisk publicering skall
meddelas redaktionen senast
på utgivningsdagen.
BORRSVÄNGEN utkommer
med 4 nummer per år.
UPPLAGA:

5500 ex.

NÄSTA NUMMER:

Vecka 26/2010
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Tillgång till mycket energi, stabila temperaturförhållanden
och snabba systemsvar – en geoenergianläggning
med väl tilltagen ackumulator klarar kraven.

RABATTER:

Manus skall vara redaktionen
tillhanda senast 4 veckor före
utgivningsdag. Skriv namn,
adress och telefonnummer på
varje manus.
För signerade artiklar svarar
författarna.
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Solvärme och bergvärme – kombinera
på bästa sätt

30

Sval kyrka för kulturarvets skull
Rätt temperatur och rätt fuktighet krävs för att inventarierna
i kulturminnesklassad Härlunda kyrka skall bevaras för kommande generationer – med en rätt styrd geoenergianläggning
klarar församlingen uppdraget.
Henryk Rozenberg

Fasta avdelningar
sid 5. Ledaren
Jag tycker att geoenergin och branschen – dvs. ni borrentreprenörer, tillverkare, återförsäljare m ﬂ
– skall känna att det börjar blåsa på rätt håll, säger Geotecs vd Johan Barth.

sid 6, 13, 17 och 18. I korthet

”Duktiga gossar” har lämnat skolbänken • Stockholm Water Prize 2010 till amerikansk folkhälsokämpe
• Webbseminarium om geoenergi • Fastighetsbeteckningen helt gratis • .SE varnar för domänskojare
• Östhammar – årets värmepumpkommun • Lämna kartellen och slipp straff

sid 38. Brunnsforum

Kräv garanti för båda brunnarna • Teckna en byggherreförsäkring • ”Min brunn ﬂödar över”
• ”Borrdjupet i offerterna skiljer 100 meter!” • Prova gärna ett kolﬁlter

sid 40. Geotecs medlemsföretag
omslagsfoto: Henryk Rozenberg
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XRYS 577 - Ny kompressor 35 bar
med elektroniskt reglersystem

Nya XRYS 577 gör produktionen mer kostnadseffektiv.
DrillAirExpertTM gör borrningen 4% mer energisnål
samtidigt som du kan borra djupare, bredare
och snabbare.
DrillAirTM-serien är konstruerad för högsta kapacitet och
arbetstryck. Tester som har gjorts i Sverige under extrema
förhållanden har visat på överlägsen borrsjunkning.
Nya DrillAirXpert™ är det första steglösa reglersystemet
som ger användaren möjlighet att enkelt själv ställa in tryck

och ﬂöde elektroniskt. Varje värde kan ställas mellan 22
bar/ 673 l/s och 35 bar/570 l/s. Det elektroniska reglersystemet har ﬂera fördelar gentemot det pneumatiska. Med
DrillAirXpert™ spar du ex. upp till 4% energi samt undviker frysningar.
Med globala övervakningssystemet CosmosTM kan du följa
kompressorn i realtid via mobiltelefon som SMS, internet
eller e-post. Du ser bl a kompressorns driftdata, service
och geograﬁskt läge.
Cover CareTM i kombination med våra olika serviceprogram
och OiltronixTM ger förlängd garanti upp till 5 år.

Kapacitet
Arbetstryck 35 bar: 34.20 m3/min

www.atlascopco.se

Kontakta oss för mer information:
Kent Aidesjö, Västra Sverige, tel.070-201 45 91
Ted Westman, Östra Sverige, tel.070-379 89 69

Ledaren

Medvind?
Johan Barth
VD, Geotec

Under vecka 12

anordnade Geotec
ett seminarium på
Newsmill, Sveriges
ledande debattforum
på nätet. Vi bjöd in
ett antal skribenter med skiftande bakgrund
men också energipolitiska talesmän från några
riksdagspartier. Avslutningsvis ﬁck även generaldirektören på Energimyndigheten, Tomas
Kåberger, uttala sig.
Ståndpunkten från Geotec, som i detta

fall representerar hela branschen, är att trots
att geoenergin är den tredje största förnybara energikällan i landet, ﬁnns det fortfarande
mycket knapphändiga uppgifter och instruktioner från Energimyndigheten. Geoenergin
ﬁnns helt enkelt inte och kopplas allt som
oftast ihop med den s k. marginalelen.
Geoenergin ses fortfarande som
en belastning. Det tycker vi är anmärkningsvärt!

Som en del av opinionsarbetet som Geotec

bedriver kommer vi även att debattera på Almedalen i sommar. Motsvarande frågor som
på Newsmill kommer att lyftas men möjligheten att nå ansvariga politiker ”live” är ändligt
mycket större.
Jag tycker att geoenergin och branschen

– dvs. ni borrentreprenörer, tillverkare, återförsäljare m ﬂ – skall känna att det börjar blåsa på
rätt håll. Än ﬁnns några hinder kvar och motståndarna är stundtals formidabla, men det ser
ljust ut!
Med vänlig hälsning
från ett Lund i vår
Johan Barth
april 2010-04-09

Men någonting har hänt.

Några politiker verkar ha vaknat.
Uttalandena från partierna var
väldigt positiva och det var uppenbart att det var mer än ett parti
som ville ta åt sig äran för att det
stora tillskottet av förnybar geoenergi som vi faktiskt har!
Seminariet var en väldigt

lyckad tillställning som jag rekommenderar var och en att läsa. Det
krävs endast tillgång till Internet
för att utnyttja den möjligheten,
för att texterna ligger kvar och
möjligheterna för alla att kommentera fortlever.
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Det är vi
som svarar
när du
ringer ...

I kor thet

branschkontorets telefonnummer 075 700 88 20.

Johan Barth
verkställande direktör
tel. 075 700 88 21

Jörgen Nilsson i full mundering - gokartracet kan börja!

Johan Larsson
administratör
tel. 075 700 88 22

”Duktiga gossar”
har lämnat skolbänken
Årets kull av elever på den utbild-

ning till borrentreprenör som Geotec
sedan många år har drivit, har bestått av
en samling ovanligt intresserade
och duktiga gossar. Samtliga elever har
gjort bra ifrån sig både på de skriftliga
prov som har förekommit men också på
de praktiska moment som ingått
i vissa ämnen. Därför var det ovanligt
stor spänning när avslutningsdagen
närmade sig.
Sedan några år tillbaks har elev-

Henryk Rozenberg
redaktör
tel. 075 700 88 23
Vill du hälsa på oss? Vårt
kontor ligger på Västergatan 11 i Lund – några
minuters promenad från
Centralstationen.
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erna inledningsvis på avslutningsdagen haft ett skriftligt prov innehållande
delar av samtliga moment som ingått på
utbildningen. Därefter har ett muntligt
förhör genomförts. Så även i år.
Mattias Gustafsson från SGU, Bengt
Månsson från UDC/Geotec och undertecknad fungerade som examinatorer
under den muntliga delen. Resultatet
från samtliga teoretiska och muntliga
prov läggs senare ihop och Årets Elev
kan koras.

Men innan resultat kunde presen-

teras, kördes det sedvanliga gocartsracet. I en nedlagd industrilokal i Malmö
plågade eleverna och lärarna några gocartbilar under några timmar. Det var
förvånande att se hornen växa ut på
de annars så snälla eleverna…
Dagen avslutades på en trevlig

restaurang i Lund. Där presenterades
även Årets Elev som denna gång hette
Kenneth Svensson, bördig från Insjön.
Som god tvåa placerade sig Michael
Rustas från Stockholm. Båda eleverna
förärades en förgylld borrkrona i miniformat.
Geotec önskar samtliga elever lycka

till i borrbranschen och tackar för en
trevlig och givande tid tillsammans.
foto & text: Johan Barth

Borrsvängen på nätet
www.geotec.se/borrsvangen
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RADON
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.

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
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+ den är driftsäker och
lättinstallerad
+ det är en lönsam
affär för dig
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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

Solvärme
och bergvärme
– kombinera
på bästa sätt!

solfångare

värmepump

varmvattenackumulator

bergvärmebrunn

Skissen visar en bergvärmeanläggning kompletterad med en solfångare.

u-rörsvärmeväxlare (kollektor)
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Att utnyttja solvärme i våra byggnader är den mest miljövänliga uppvärmning vi kan använda. Dessutom
är våra hustak ofta mycket lämpliga
att placera solfångare på och det
ﬁnns också behov av att använda
värmen i byggnaden.
Ju mer energieffektiva bostäder vi bygger desto större andel av
värmebehovet kan tillgodoses med
solvärme. Men i våra beﬁntliga hus
måste vi komplettera solvärmen
med en mycket större andel tillförd
värme - system med kombinationen
solfångare och bergvärmepumpar har
blivit allt vanligare.
Just i bergvärmeanläggningar kan
solvärmen användas på olika sätt,
eftersom även marken ingår i systemet.
Nyttan av solvärme i ett bergvärmesystem
kan antingen vara att spara elektricitet eller att göra det möjligt att placera borrhålen tätare jämfört med en anläggningar
utan solvärme. Solvärme kan även bidra
till längre livslängd hos värmepumpen genom att förse byggnaden med all behövlig
värme under sommarhalvåret - värmepumpen kan då avlastas helt och solfångaren tar över.
Flera hopkopplingsalternativ
Systemet kan kombineras på många sätt
och nyttan med solvärme är svår att kvantiﬁera. För att undersöka olika systemkombinationer har en studie genomförts
på Lunds Tekniksa Högskola (LTH) där
bl.a. inverkan av borrhålsdjupet har anaFortsättning på nästa sida…

varmvatten

Anläggningen i vinterläge

Ett antal varianter på bergvärmeanläggningar med och utan solvärmepanel undersöktes:

kallvatten

1. bergvärmeanläggning utan
solvärme (referensanläggning)
2. återladdning av borrhålet med
med solvärme via värmepumpen
3. direktåterladdning av borrhålet
med med solvärme (passerar
inte värmepumpen)
4. solvärme till tappvarmvatten
under perioden mars-oktober
5. kombination av system 2
och system 4
6. solvärme till köldbärarkretsen
och värmepumpen
Här visas principiellt schema
för system nr. 5

uppvärmning

varmvatten

Anläggningen i sommarläge

kallvatten

I system nr. 5, finns det möjligheter att använda solvärme
både för att återladda borrhålet och höja temperaturen
till förångaren samt till direkt
användning för att värma
tappvarmvatten. Solvärmesystemet och borrhålssystemet är sammankopplade till
ett gemensamt system. De två
driftfallen kan t.ex. användas
beroende på säsong.
I det simulerade systemet
skiftas driftfallen manuellt så
att under vintern används all
solvärme för att höja temperaturen till förångaren eller
för att ladda borrhålet när
värmepumpen inte är i drift.
Under sommaren används all
solvärme till tappvarmvattensystemet.
solinstrålning
på solfångare

De största energiﬂöden
i systemkonﬁguration 5

värmeförluster från
solinstrålning

värmeförluster
i ackumulatorn
solvärme
till värmepumpen
och marken

värme från
solfångare
ACKUMULATOR

värme från ackumulator
till varmvatten
elektricitet till värmepump
VÄRMEPUMP
värme från berggrund

De faktiska dagarna för byte
mellan driftfallen bör optimeras för respektive anläggning.
I det simulerade systemet var
dessa tidpunkter november
– februari för ”solvärme till
värmepump och borrhål” (vinterläge) resp. mars-oktober
för ”solvärme till tappvarmvatten” (sommarläge).

uppvärmning

värme från värmepump till radiatorer

...fortsättning från föregående sida

lyserats för olika kombinationer med solvärme i villaanläggningar.
Solfångarna kan användas som i ett konventionellt solvärmesystem, d v s där
solvärmen främst värmer tappvarmvattnet under sommarhalvåret. I detta
fall täcker den upp till hälften av det årliga uppvärmningsbehovet för varmvatten beroende på behov och storlek på
anläggningen.
I kombisystem är solvärmen även inkopplad i byggnadens värmeanläggning
och ersätter då även annan tillförd värme under vår och höst. Värmepumpen
står i detta fall för resterande del och levererar värme när solvärmesystemet inte
räcker till.
Solvärmens nytta varierarar
Kopplar man istället solfångaren så att
solvärme också kan användas för att
höja temperaturen på brinen till förångaren alt. laddas ner direkt i borrhålet, ökar användningsmöjligheterna och
därmed komplexiteten. Simuleringar av
villasystem visar att nyttan av solvärmen
dels är beroende av borrhålsdjupet, dels
av effektiviteten hos anläggningens cirkulationspumpar och driftstrategi. Resultat visar att om borrhålet är tillräckligt
djupt så räcker den naturliga återladdningen från borrhålets omgivande mark.
Nerladdad solvärme bidrar till bättre
driftsvillkor under sommaren, men i ett
konventionellt villasystem är värmebehovet vintertid betydligt större än sommartid. Sammanlagt, under hela året, ger
nerladdning ringa nytta i inbesparad el
i ett väldimensionerat system, eftersom
det även används el till att driva cirkulationspumparna. Det kan till och med
vara så att det går åt mer el i system med
återladdning med solvärme än i en vanlig bergvärmeanläggning.
Stor nytta i underdimensionerade
bergvärmeanläggningar
I anläggningar där borrhålet av någon
anledning blivit underdimensionerat, gör
återladdning med solvärme stor nytta.
Det kan ﬁnnas olika anledningar till
att borrhålsdjupet kan ha blivit för kort
- exempelvis kan grundvattennivån ha
sjunkit, värmebehovet i byggnaden ökat
eller värmepumpen ha blivit utbytt till
en effektivare. Det kan också vara så att
den naturliga återladdningen begränsas
av att grannar har borrat egna energibrunnar och använder markvärme.

Diagrammen visar lägsta temperatur, elbesparing respektive netto-värmeuttag
för de olika värmesystemen.
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Är borrhålet kraftigt underdimensionerat
ger återladdning med all solvärme över
året den största elbesparingen.
Vid måttligare underdimensionering,
får man den största elbesparingen genom att använda solvärme direkt till
tappvarmvatten under större delen av
året och endast till återladdning under
de kallaste månaderna.

Störst nytta
vid direktanvändning
Alla undersökta system är speciﬁka och generella slutsatser ska
användas med detta i åtanke.
I de simulerade systemen erhålls
den största nyttan med solvärme i det kombinerade systemet.
Här används solvärmen direkt i
byggnaden - så länge solen strålar tillräckligt mycket för att nå
de höga temperaturer som krävs
för direkt användning.
Under november – februari, när
både instrålningen och utetemperaturen är som lägst, kan solvärmen fortfarande ge energitillskott i de låga temperaturnivåer
som råder i borrhål och förångare. Nyttan eller elbesparingen
är beroende på hur stor andel
tillskottsel som används och hur
stor del som kan ersättas, men
även beror på vilken energimängd per meter borrhål som
hämtas ur marken. Här bör det
påpekas att hela systemets design, anpassning och optimering
är avgörande för nyttograden
i den typen av anläggningar.
Vid grannpåverkan av närliggande borrhål kan den naturliga återladdningen ersättas med

solvärme. Detta innebär att man
skulle kunna borra tätare än vad
man gör idag om man samtidigt
väljer att återladda borrhålet med
hjälp av solvärme.
Internationellt samarbete
kring kombisystem
Det ﬁnns många möjligheter att
kombinera solfångare och värmepumpar och ett internationellt
samarbetsprojekt inom International Energy Agency (IEA)
håller på att starta. Här kommer
fortsatta studier att göras och
ﬂera länder har visat sitt intresse
att delta - förtom Sverige vill t.ex.
Tyskland, Österrike och Schweiz
vara med.
Mer information om solfångare
i kombination med bergvärmepumpar ﬁnns att hämta i publikationen Solar Collectors Combined with Ground-Source Heat
Pumps in Dwellings – Analyses
of System Performance av Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik,
LTH. Avhandlingen går att hämta
från: http://www.byfy.lth.se/Publikationer/1000.htm
Elisabeth Kjellsson
Byggnadsfysik,
Lunds Tekniska Högskola

Einar Ederwall,
en av Geotecs fem
grundare, har avlidit.
En länk till Geotecs tidigaste historia har
brutits - Einar Ederwall har gått ur tiden
i mitten av mars.
Einar föddes 1921 och växte upp under
knappa förhållanden i en åttabarnsfamilj.
Sitt långa yrkesliv inledde han som vägarbetare, men det är brunnsborrning som
kom att prägla hans långa företagarliv
i Jämtland.
Som 25-åring skaffade han sin första
brunnsborrningsmaskin och arbetade
under flera år tillsammans med yngste
brodern Evald.
Einar och farbrodern Anton Eriksson
bildade under 1950-talet Ederwall & Eriksson brunnsborrningar HB, som snabbt
blev Norrlands ledande borrfirma. När
Geotec bildades 1977 var Einar en av
dess fem grundare.
Einar sålde sin andel i företaget 1979,
men var aktiv långt efter sin pensionering. Hans sista aktiva deltagande
i Geotecs evenemang var i samband med
föreningens 25-års jubileumsfirande.
Vi kommer att minnas Einar som den
genuine brunnsborrare han var och som
en företagsledare med ett stort intresse
för både den tekniska utvecklingen och
företagandets villkor inom brunnsborrningsbranschen.
Johan Barth, VD
Geotec
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FRASTE spa
Via Molino di Sopra, 71 - 37054 Nogara (VR) Italy
Tel. 0039 0442 510233 - Fax 0039 0442 88426
fraste@fraste.com - www.fraste.com

Agent :
ROTEK A/S
Nørregade 25 - 7280 SDR. FELDING - Danmark
Tel. +45 4371 8656, 4371 8428 - Fax +45 4371 8657

I kor thet

Stockholm Water Prize 2010
till amerikansk folkhälsokämpe
Dr Rita Colwell, framstående
professor vid University of
Maryland och Bloomberg
School of Public Health vid
John Hopkins University i
USA, har tilldelats 2010 års
Stockholm Water Prize. Hennes banbrytande forskning
om förebyggandet av vattenburna infektionssjukdomar har hjälpt till att skydda
miljoner människors liv och
hälsa.
Dr Colwell, 76 år, är vida erkänd som
en av århundradets mest inﬂytelserika röster inom vetenskap, teknik och
politik relaterad till vatten och hälsa.
Hon har på ett enastående sätt bidragit
till att förhindra spridningen av kolera,
en vattenburen sjukdom som smittar
mellan 3 och 5 miljoner människor
och leder till uppskattningsvis 120 000
dödsfall varje år. Genom banbrytande
och innovativ forskning och årtionden

av vetenskapligt ledarskap har hon utvecklat
vår nuvarande kunskap
om infektionssjukdomarnas ekologi och infört
användningen av avancerade tekniker för att
stoppa deras spridning.
Hennes arbete har också
lagt grunden till den metod som används världen
över för riskbedömning
av miljörelaterade sjukdomar och infektionssjukdomar.
Nyskapande
forskargärning
”Dr Rita Colwells många
nyskapande bidrag till att
ﬁnna en lösning på världens vattenproblem och
vattenrelaterade folkhälsoproblem, i synnerhet
hennes arbete med att
förhindra spridningen av
kolera, är av avgörande
global betydelse”, skriver
nomineringskommittén
för Stockholm Water Prize i sin motivering.
”Genom sin forskning på
kolerabakteriens fysiologi, ekologi och metabolism har dr Colwell
dessutom utvecklat forskningsfälten matematik,
genetik och fjärranalys,
Rita Colwell, årets pristagare.
inte bara i förhållande till kolerabakFoto: John T. Consoli/University of Maryland
terien utan även till förebyggandet av
andra sjukdomar i många utvecklingsländer.”
och har på ett enastående sätt ökat
förståelsen för samt diagnostiseringen,
Rädda liv med enkla
behandlingen och förebyggandet av
och högteknologiska lösningar
många genetiska sjukdomar. Hon har
Under sin karriär har dr Colwell förockså lett arbetet med att anpassa tillenat banbrytande forskning inom nalämpningen av fjärranalys för att följa
turvetenskap och teknik med ett livssjukdomars spridningsmönster över
långt engagemang för att åstadkomma
världen.
praktiska lösningar för att ge männisDr Colwell utvecklade den första
kor tillgång till rent dricksvatten och
modellen där satellitbilder används för
för att skydda såväl människors som
att spåra och förutse utbrott av kolera
ekosystems hälsa.
innan de inträffar. Denna modell har

Pristagaren belönas med 150 000 USD
och en specialdesignad glasskulptur från
Orrefors. Foto: SIWI.

Hon har hjälpt till att leda utvecklandet av bioinformatik, ett forskningsområde där biologi, datavetenskap
och informationsteknik kombineras,

kommit att bli urtypen för övervakning och förebyggande av infektionssjukdomar och används världen över.
(SIWI)
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Nu är det allvar ...
I drygt 30 år har Kennet Christiansen arbetat
med annat än brunnsborrning. Krisen i
verkstadsindustrin ledde till uppsägningar
och nu var det dags att välja en ny yrkesväg
– Kennet bytte inomhusvärmen mot frisk luft,
hjälm och stövlar.

Det krävs krafttag ibland – här hjälps Alf
Andersson och Kennet Christiansen åt att
sätta fast kaxslangen.

Nu är det allvar! I alla fall när
man betänker att arbetsrutinerna är på riktigt och arbetstiden också. Årets adepter
i konsten att borra brunnar
har i mitten av februari bytt ut
skolsalen mot ett antal praktikplatser runt om i landet.
Kennet Christansen är en av
de sjutton praktikanterna.
Kennet gör sin praktik hos Skånska Energi AB, ett av Geotecs medlemsföretag.
Att få se honom i aktion har dock visat
sig lite svårare än väntat – den tilltänkta reportagedagen gick kompressorn
inte att starta på grund av svaga batterier. Sådant ingår kanske inte direkt i
utbildningen, men ger en ﬁngervisning
om hur verkligheten ibland kan te sig.
Nästföljande dag var dock hela maskineriet igång utanför en av villorna i Dalby,
strax utanför Lund.
Vardaglig borrning
Det är ingen komplicerad borrning det
handlar om här – villafamiljen satsar på
en geoenergianläggning och ett 180 meters borrhål skall vara klart så snart som
möjligt. Och 180 meters borrning betyder att 60 borrstänger skall ner i borrhålet och sedan upp till markytan igen.

Det är tufft,

”Men jag
Det är knappast han
lyfter (nåja, sänker)
blicken från riggen,
mästaren Alf Andersson. Med sina 25
yrkesår i bagaget är
det nu dags att ikläda
sig lärarrollen.
– De är många äldre
bland oss borrare
så det är dags att
föryngra företagen,
konstaterar han.
Alf hoppas kunna
pensionera sig innan
han blir 65 år.
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Johan Larsson (40+) och Henryk Rozenberg (60-) pustar ut efter andra körrundan. (Foto: okänd fotograf med mobilkamera)

tungt och kallt ...

skall vara brunnsborrare”
– Så tungt arbete har jag inte haft tidigare, konstaterar Kennet.
– Men brunnsborrare skall jag bli.
Vältränad yrkesman
Man skall dock inte tro att Kennet är någon vekling. Det är en vältränad femtioåring som säkert bräcker många yngre
förmågor.
– Förr tränade jag löpning och sprang
maraton. Numera cyklar jag tre-fyra
gånger i veckan – det blir gärna Söderåsen med 9-10 mil per pass. Det blir som
bäst när det är gott om backar – ju ﬂer
desto bättre.

Och om det nu inte skulle räcka avverkar Kennet ﬂera motionslopp runtom
i Skåne. Vätternrundan ﬁnns givetvis
med på listan, Trondheim-Oslo med sina
54 mil och hel del annat.
Lisbeth, sambon sedan 5 år tillbaks, är
med när det vankas långlopp.
– Mest för att hålla reda på mig och som
sällskap, tillägger Kennet.
Kennet är dansk som har ﬂyttat till Skåne för drygt 20 år sedan.
– Jag är utbildad fordonsmekaniker med
ﬂera års erfarenhet från Volvo i Danmark, berättar han.

– Innan jag kom till Sverige arbetade jag
som yrkesmilitär och sedan som servicetekniker med bl.a. uppbyggnad av bensinstationer.
Relativt kort arbetslöshet
När Raufoss i Hässleholm sökte folk tog
Kennet språnget över Sundet – det blev
utveckling av komponentprototyper till
lastvagnar och bussar. Arbetslösheten
hann ifatt honom för knappt ett år sedan
efter ﬂera års arbete som utvecklingstekniker på mekaniska verkstäder.
Fortsättning på nästa sida…
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Nu är det allvar ...

...fortsättning från föregående sida
– Jag har aldrig tidigare varit
arbetslös, berättar han.
– Jag ville deﬁnitivt tillbaks
till arbetsmarknaden så fort
som möjligt.
Borrare – okänt yrke
Brunnsborrning var inte det
första Kennet tänkte på och
blev faktiskt något förvånad
när Arbetsförmedlingen kom
med erbjudandet om utbildningen.
– Jag har inte kommit
kontakt med yrket tidigare
och hade ingen bild av hur
brunnsborrarens vardag ser
ut. Nu vet jag att det är tufft,
kallt, smutsigt och med långa
resor ibland.
Men han ångar inte sin yrkessatsning.
Långa arbetsdagar
Sedan mitten av februari
gör Kennet sin obligatoriska
praktik. Det blir långa arbetsdagar, vilket inte är så ovanligt för borrfolket.
– Jag börjar vid femtiden på
morgonen när jag går hemifrån – drygt tolv timmar senare är jag hemma igen. Det
blir några mils resa varje dag.
Kan man ta sig hem efter arbetsdagen då är allt bra, påpekar han.

Det är riktigt trångt vid riggen där den står inträngd i hörnan av
villans minimala utetäppa. Några buskar ﬁck stryka på foten, men
den taggiga häcken runtomkring gör det svårt att ta ut svängarna
ordentligt både för borrfolket och fotografen.
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Kennet menar att möjligheten
att se sin familj efter arbetsdagens slut är viktig, så han
hoppas kunna få jobba inom
rimligt avstånd hemifrån.
– Skall jag ﬂytta så måste ju
hela familjen ﬂytta, vilket betyder nya jobb till de övriga,
påpekar han.

– Och det är inte så lätt med
det idag.
Kennet känner sig väl rotad
i Billinge där han ägnar sin
fritid åt att renovera familjens
hus och sköta trädgården.
Viktigt med bra fysik
och intresse
Brunnsborrarutbildningen
blev annars inte någon svår
utmaning för Kennet.
– Jag tycker att man skall i
första hand inrikta sig på 3040-åringar med erfarenhet av
fysiskt krävande yrken och
bra fysisk form. Har man inte
bra kondition så kan det vara
svårt att klara av jobbet, påpekar han.
– Och så är det viktigt att ta
in de som verkligen vill satsa
på yrket.
Kennet önskar att man under
utbildningstiden lagt ännu
mer tid på borrutrustningen.
Möjligt att det är praktikerfarenheten som talar.
Efter den första praktikmånaden vill Kennet få mer
kvaliﬁcerade arbetsuppgifter,
inte bara de enklaste arbetsmomenten. Det är ju, när
allt kommer omkring, under
denna tid som Kennet precis
som hans övriga kurskamrater skall träna in det handlag
som krävs för att klara sig på
egen hand.
Med andra ord: lita på
Kennet - han vill få göra mer
och få mer ansvar!
foto & text: Henryk Rozenberg

I kor thet
Webbseminarium om geoenergi
Har du missat Newsmills seminarium om geoenergi? Det ﬁnns
där fortfarande - surfa in på sidan
http://www.newsmill.se/seminarier
och bläddra neråt på sidan.
Bland seminariedeltagarna återﬁnns Johan Barth, Tomas Hallén,
Anna Kinberg Batra, Harry Frank
m ﬂ.

Sälj & köp
... din begagnade utrustning
via Geotecs webbplats

Newsmill är en webbplats för nyhetskommentarer och debatt. Varje dag
bjuds det in olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga
händelser. En bra webbplats för den vetgiriga och debattlystna surfaren!

www.geotec.se

För 400 kr syns din annons där
i en hel månad!

Fastighetsbeteckning - helt gratis
Saknar du kundens fastighetsbeteckning för att kunna skriva en komplett offert

eller faktura? Eller vill du bara veriﬁera kundens egna uppgifter? Det är faktiskt
många villaägare som inte är helt säkra på sina villauppgifter.
Lantmäteriet har en helt kostnadsfri internettjänst för den som nöjer sig med de

grundläggande uppgifterna om alla landets fastigheter - dess beteckning
och adress. Surfa till webbsidan https://fastighetsok.metria.se/fsokalla
och testa med din egen adress.
Givetvis ﬁnns även en motsvarande, betydligt mer omfattande betaltjänst, men
varför inte testa denna först?

Med bred kunskap och ett helhetssortiment
kan vi möta kundernas behov och önskemål.
Värmdöpumpen är sedan 1960 talet ett grossistföretag med fullt sortiment för energiborrning, vattenborrning och vattenpumpar m.m.
Vi samarbetar med branschens ledande leverantörer.

Anders Persson

tel: 070-548 04 10
anders.persson@varmdopumpen.se

Anders Bjurling

tel: 070-568 39 97
anders.bjurling@varmdopumpen.se

Värmdöpumpen AB

Box 2101, 127 02 Skärholmen,
Tel: 08-978 037, 08-971 915, Fax: 08 881 344
Besöksadress: Bredängsvägen 235, Skärholmen.

www.varmdopumpen.se
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I kor thet
.SE varnar
Ytterligare ett par företag har hamnat på .SE:s (Stiftelsen för Internetinfrastruk-

tur) svarta lista för sina oseriösa metoder att sälja domännamn. Företagen är Ensidia KB och Svenska IT Registret.

Slipp straff

Personerna i Ensidia KB är sedan tidigare kända för oseriösa försäljningsmetoder genom bolag som Princita KB, Colvento IT AB och Westpoint Solutions AB.
Svenska IT Registret använder även namnet Enheten för Domän & Registrering
Stockholm AB. De som står bakom företaget har tidigare drivit bolag som Domänregistreringar Europa, IT-Verket och Sellnet.

Kliv av en otillåten kartell och slipp
straff. Nu tar Konkurrensverket till
nya grepp för att informera om de
möjligheter som lagen ger. En kortﬁlm som visar hur man lämnar en
kartell ﬁnns nu på nätet.

Lurendrejeriet går till så att kunderna erbjuds att registrera ett domännamn

de redan har men under en annan toppdomän och i regel under stark tidspress
samt till ett pris som är ﬂerfaldigt högre än vad som annars är brukligt. Ofta får
de också höra att det ﬁnns någon annan som är intresserad av just detta domännamn och som annars kommer att registrera det.
Känner du minsta tveksamhet när du blir uppringd av någon domänsäljare, avböj erbjudandet. Tycker du att domännamnet du fått erbjudande om kan vara
värt att köpa, kontrollera att det är ledigt via något av de seriösa bolagen som
listas på .SE:s webbplats (s k registrarer). Jämför priserna för registrering av domännamn hos de olika bolagen - de kan variera kraftigt.
Utförligare information om hur man skyddar sig mot skojare på domänmark-

naden ﬁnns i foldern ”Oseriösa metoder vid telefonförsäljning av domännamn”
- se webbsidan http://www.iis.se/docs/TveksammaMetoder-webb.pdf

Östhammar
– årets värmepumpkommun

När företag i hemlighet kommer
överens om priser, delar upp marknader mellan sig eller samverkar vid
anbudsgivning är det att jämföra
med andra allvarliga former av ekonomisk brottslighet. Konsumenter,
andra företag och hela samhällsekonomin är förlorare när karteller förstör marknader.
”Kom först – en ﬁlm om eftergift”,
är namnet på kortﬁlmen som nu
kommer att lanseras och spridas på
olika sätt, bland annat på Konkurrensverkets egen webbplats. Filmen
är ett komplement till andra informationsinsatser om konkurrensreglerna.
– Det företag som kommer först till
Konkurrensverket och avslöjar att
det är med i en kartell, och sedan
samarbetar med oss, kan helt slippa
både de böter och det personliga
ansvar i form av näringsförbud som
kan drabba de inblandade. Fler bör
ta chansen och lämna olagliga karteller, säger Dan Sjöblom.
– Att erbjuda frihet från påföljd, så
kallad eftergift, har visat sig vara ett
mycket effektivt sätt att avslöja och
sätta stopp för karteller. Inte minst
inom EU, men också i Sverige, har
vi goda erfarenheter av eftergiftssystemet, säger generaldirektör Dan
Sjöblom.

I Östhammar satsar man kraftfullt
på att spara pengar och rädda miljön.
Lösningen är värmepumpar. Östhammars kommun utsågs idag därför till
Årets Värmepumpkommun 2009 av
branschorganisationen SVEP.

både bolaget och våra hyresgäster.
Vi är stolta över att vår satsning nu
uppmärksammas med denna utmärkelse, säger Bengt Nordström, VD för det
kommunala bostadsbolaget Östhammarshem.

Satsningen på värmepumpar ger
Östhammarshem årliga besparingar
på ﬂera miljoner kronor och dessutom
stora positiva effekter på miljön när
den sista oljepannan snart skrotas.

– Det är en stark och mycket föredömlig satsning på energieffektivisering som görs av Östhammars kommun och Östhammarshem. De är
verkligen värda denna utmärkelse,
säger Martin Forsén, VD för SVEP,
Svenska Värmepumpföreningen.

– Vi genomför en långsiktig och målmedveten satsning på värmepumpar.
Vi har utvärderat olika alternativ och
funnit att detta är absolut bäst för
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Priset, ett diplom, delas i år ut för femte gången.

Östhammarshem har 2000 lägenheter och 55 kommersiella lokaler.
I 30 procent av fastigheterna har oljepannorna fasats ut, och de värms nu
med bergvärme. Men Östhammarshem
nöjer sig inte med det. I år kommer de
sista fastigheterna som värms med olja
att byta till miljövänliga och kostnadseffektiva bergvärmepumpar.
I takt med att värmepumparna
kommer på plats ökar de årliga besparingarna, som nu är uppe i cirka 3 mkr
om året. Pengar som kan användas för
att utveckla bostadsbolaget ytterligare.
(SIWI)
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WellDrill 3050 CRS

info@geawelltech.se
tel: 031-795 61 00
www.geawelltech.se

Sonic rigg

Made in Sweden

UTMÄRKT FÖR KÄNSLIG GRUNDLÄGGNING, PROVTAGNING OCH UNDERSÖKNINGSBORRNING

Missa inte årets Öppet Hus
Fredagen den 7:e maj 2010

KAXLÅDAN

Finns nu även för lastväxlarflak

HYR LUFT UPP TILL 30 BAR

WELLDRILL 3050 CR NU I HYRESPARKEN
-Men bara för våra riggkunder!

Mincon
Sweden AB
Hjärtligt välkomna
att besöka oss på

MaskinExpo 201
27-29 maj kl. 9-1

Mincon AB, Qmatec Drilling
och CME
ställer ut tillsammans i

montrarna Q2, Q4

Besök oss och ta del
av våra specialerbjudanden.

MaskinExpo äger rum på Barkab
ﬂygfält, Stokholm.

Erbjudanden från CM
på MaskinExpo:
Thermo+ stövel 850:— nto
Regnkappa CME 765:— nto

-10% på slipmaskiner och st

Telefon: 031-54 10 96, 54 20 32 Fax: 031-532850
Mobil: Keijo 070-5833213 , Peter 073-9469701 , Christian 070-534
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Mincon Sweden AB
Box 2084
612 02 Finspång

John Gøytil
070-378 53 20
john@mincon.nu

Håkan Waltersson
servicetekniker
0706-72 11 12
hakan@mincon.nu

Teddy Jansson
säljchef
070-378 53 22
teddy@mincon.nu
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www.qmatecdrilling.no

Qmatec Air Compressor
- 34,5 bar och 425 l/s
- 24.0 bar och 543 l/s

4.

.

by

ME

tift

41888

NYHET!

g

Nemek 1130 TST
- 7 m matningslängd
med teleskopmast
- 720 mm borrfot
- utskjutbara larver
för bättre stabilitet
- lyftkraft 30 ton

Nemek 407TS
- 3m mast
- kan borra horisontellt
- radiostyrning

Fredrik Green
säljare
070-342 23 64
fredrik@mincon.nu

Ulrika Björketun
kontor/ekonomi
tel. 0122-154 80
fax 0122-154 81

Vårt totala produktutbud hittar du
på vår webbplats
www.mincon.nu
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Kostnadseffektiv
grundläggning
med borrade pålar
Miljömässiga fördelar och lägre
totalkostnad talar för användning
av borrade pålar inom grundläggningsbranschen.
Även om användningen av
denna teknik ökar så är dess
potential och fördelar fortfarande
kraftigt underskattade.
Användandet av borrade stålrörspålar ökar
på den svenska marknaden för grundläggning av byggnader, vägar och järnvägar.
Borrning, som installationsmetod, har ﬂera
miljömässiga och tekniska fördelar gentemot
slagning av pålar.
Miljömässigt består fördelarna av att jordrörelser, buller och markvibrationer minimeras vid neddrivning av borrade pålar. Borrade pålar kan därmed tryggt installeras
i tätorter med närhet till beﬁntliga grundläggningar.
Figur 1. Ruukkis pålsystem:
1. tryckplatta
2. överelement
3. gängad skarv (RD-90-220)
4. mellanelement
5. gängad skarv
6. startelement (en ände gängad)
7. slagsko/ringborrkrona

Går genom fyllning
Tekniska fördelar är framför allt att pålarna
kan placeras med snävare toleranser än vad
som är möjligt med slagna pålar och därmed
minimeras de tekniska och ekonomiska riskerna vid grundläggning.
Det huvudsakliga skälet till detta är att borrade pålar penetrerar hinder i jorden, t ex
fyllningar av sten och block, på ett mycket
effektivt sätt medan slagna pålar ofta stannar
mot hinder i jorden och måste ersättas med
ny påle i ett nytt läge. Detta extra arbete är
onödigt och medför dessutom ofta extrakostnader i form av tillkommande inmätningar,
konstruktionsarbete samt onödiga tidsförlängningar.
Svetsad eller gängad
Borrmetoden kan vara antingen centrisk eller
excentrisk. För de mindre dimensionerna kan
båda metoderna användas men för de grövre
stålrörspålarna är det enbart centrisk borrmetod som gäller. Rördimensionerna varierar
mellan 90 och 800 mm och godstjockleken varierar mellan 6,3 mm och 16 mm.
Skarvning kan ske med svetsning eller med
gängad skarv. För de mindre dimensionerna (diametern mindre än 220 mm) kan båda
skarvmetoderna användas, medan för de grövre stålrörspålarna är det endast svetsning som
gäller som skarvmetod.

Figur 2.
Den svenska marknaden
för slagna pålar.
(Källa: Pålkommissionen)
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Betong, stål och trä
Stålpålar

Stålrörspålar
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Slagning av pålar vanligast
Pålning i Sverige utförs vanligtvis med slagna, spetsbärande pålar av stål eller betong.
Betongpålar är fortfarande
det vanligaste materialet och
har också under lång tid dominerat marknaden. Under
den senaste tioårsperioden
har dock användandet av
slagna stålpålar och, framför
allt, stålrörspålar ökat markant (se ﬁg 1).
Värt i övrigt att notera
i statistiken är att av mängden
stålpålar för år 2007 består
hela 82 % av stålrörspålar.
Det ﬁnns ännu ingen ofﬁciell
statistik där användandet av
borrade stålrörspålar ingår.
Valet av pålar differentieras
Utvecklingen på den svenska
marknaden är till stor del resultatet av Pålkommisionens
arbete. En tydlig trend de
senaste åren handlar till stor
del om att användandet av
pålar differentieras, dvs. att
mer noggrant välja material
och/eller metod efter de faktiska förhållandena som råder
vid det tilltänkta pålningsobjektet.
De senaste årens publikationer från Pålkommissionens stöder också denna
utveckling. Av de åtta senaste rapporterna från Pålkommisionen handlar fyra
om möjligheterna att nyttja
mantelbärförmågan (Pkr 100103), två Rapporter behandlar
nyttjandet av stålpålar (Pkr 97
och 98). Dessutom utges Pål-

www.smthyr.se

kommisionens Rapport 104
”Borrade stålrörspålar”
i år och den omfattar projektering, dimensionering, utförande och kontroll.
Tar drag och tryck
Grundläggning på stålkärnepålar är en etablerad metod
som framför allt används
för att klara stora koncentrerade laster för både drag
och tryck. Metoden är dock
väldigt kostsam och har ofta
överkapacitet.
En mer kostnadseffektiv lösning är att ersätta stålkärnan
med stålrör av högre stålkvalitet, s.k. ”rör i rör” (se ﬁg. 3
nedan). Installationsförfa-

randet är det samma men foderröret och stålkärnan byts
ut mot RD-pålar.
Fyra grundläggande
tillämpningsfall
Val av olika pålningsmetoder
görs vanligtvis utifrån fyra
bedömningsgrunder.
Fall 1. Kalkyl avgör. Det
kan vara mycket god ekonomi
att använda borrade stålröspålar även i s.k. “fast mark”.
Det är en stor fördel om det
ﬁnns närhet till berg.
Fall 2. Med hänsyn till att
dom geotekniska förhållandena består av en blockig
fyllning samt att bergytan är

lutande är även här borrad
grundläggning att föredra.
Fall 3. Vid dessa geotekniska förhållanden är det idealiskt med slagna pålar.
Fall 4. Dom geotekniska förhållandena består av
blockig fyllning på mäktiga
sediment. Här kan mantelinjekterade borrade stålrörspålar (RD-pålar) vara ett kostnadseffektivt alternativ.
Ruukki Sverige AB har specialstuderat ett vindkraftsprojekt med avseende teknik och
ekonomi för grundläggning
Fortsättning på nästa sida…

Figur 3.
Stålkärnepåle
respektive
”rör i rör”.

Bli medlem
Bli en del av Sveriges största ideella miljöorganisation och hjälp till
att påverka beslutsfattare. Du får bland annat vår medlemstidning
Sveriges Natur 6 gånger per år och får veta mer om natur och miljö.
Bli medlem eller skänk en gåva!
Läs mer på: www.naturskyddsforeningen.se eller ring 08-702 65 00

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger
miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.
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Scandinavian Pile Driving SPD AB, Fridhemsg. 16, 733 39 SALA
0224 - 138 10 - info@spd.se - www.spd.se

Vi säljer Soilmec´s
utrustning för
- Grundförstärkning
- Bergvärmeborrning
- Förankringsborrning
- Jetgrouting
- DTH-borrning
- Topphammarborrning

Egen tillverkning av
- Borrningsaggregat
- Pålningsaggregat
- Pålningshejare
- Hydraulhammare
- Reservdelar

Nu kan ni hyra
- Borriggar
- Pålmaskiner
- Borrningsaggregat
- Grävmaskiner
- Hydraulhammare

Minst 80% av erlagd hyra dras
av vid ev. senare köp av hyrt
objekt

- Fältservice - Reparationer - Svetsning
- Ombyggnationer - Fjärrstyrning
- Konverteringar - Serviceavtal

Scandinavian Pile Driving SPD AB, Fridhemsg. 16, 733 39 SALA
0224 - 138 10 - info@spd.se - www.spd.se
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Fall 1.
Blockig fyllning på blockig
morän

Fall 2.
Blockig fyllning
på lös lera och
blockig morän.
Nära sluttande
berg.

Fall 3.
Lös lera på
blockig morän.

Fall 4.
Blockig fyllning
på lös lera och
blockig morän.
Stort djup till
berg.

Figur 4. Geoteknisk proﬁl som visar fyra olika geologiska scenarion där pålning kan tillämpas.

...fortsättning från föregående sida
på borrade stålrörspålar (RD-pålar). Utredningen, som har utförts av Vectura,
visat att “ekonomisk break-even” för geotekniska förhållanden ﬁnns när berget
ligger 10 meter under markytan. Det är
alltså ekonomiskt fördelaktigt att välja
borrad grundläggning före plattgrundläggning om bergytan ligger närmare
markytan än 10 meter.
Börja med geoteknisk undersökning
Vid grundläggning kan kostnadseffektivitet skapas genom att redan i projekteringen undersöka möjligheterna
att differentiera pålmaterial och/eller
neddrivningsförfarande. Av avgörande
betydelse för val av pålmaterial och neddrivningsförfarande är dels att det ﬁnns
geotekniska undersökningar och att
dessa utvärderas med avseende på val
av påltyp, val av omgivningspåverkan,
undvikande av produktionsstörningar,
omkonstruktioner av pålplatta till följd
av bortslagning av pålar.
Även andra omständigheter som t ex
tidsramar, lastfall, närhet till beﬁntliga
grundläggningar, miljökrav kan vara
avgörande för val av pålnings metod
och/eller nedrivningsförfarande.

Några typexempel på installationer med
stora koncentrerade laster, exemplevis
10 MN pelarlast och med följande förutsättningar:
- pållängd 8 meter för prefabricerad
slagen betong påle. alternativt
- pållängd 9 m för borrad påle
- slagna pålar förses med bergskor
- borrade pålar förses med ringborrkronor.
- tillåten grundpåkänning för plattgrundläggning är 300 kPa (för jämförelse).

Några byggnadsprojekt som grundlagts
på borrade stålrörspålar på de senaste
åren är:
- Sollentuna Kyrka (nybyggnad)
- Grundförstärkning av Centralstation
i Stockholm
- Utbyggnad av Karolinska sjukhuset
i Solna
- Utbyggnad och grundförstärkning
av Handelshögskolan i Stockholm

Exemplet i tabell 1 visar att grundläggning på borrade pålar kan vara
ett kostnadseffektivt alternativ. Tabellen klargör även vikten av att inte enbart
fokusera på kostnaden per meter påle
eller kostnaden per påle vid kalkylering
i tidiga skeden. Även för kalkyler i tidiga
skeden är det alltså viktigt att se till helheten alltså även inklusive grundläggningsförslaget.

Mats har tidigare varit anställd som geotekniker på Banverket, Kjessler & Mannerstråle AB, Vägverket Konsult och SGI.
Sedan 2008 arbetar han som teknisk
chef inom Ruukki Sverige AB Construction, Foundation.

Mats Larsson
Teknisk chef, Ruukki Sverige AB

Fotnot:
Borrade pålar benäms ofta RD-pålar, efter
Ruukki Drilled Pile.

Tabell 1. Exempel på kostnadseffektivitet vid grundläggning

25

Geoenergi - lagom varmt och lagom kallt
Vissa vill ha det lagom
varmt, andra lagom
kallt. Hur man än vill
ha sin värme så finns
det en geoenergianläggning som klarar
uppdraget.
I de svenska villorna
och radhusen är en
värmepumpanläggning i stort sett en
självklarhet. Men det
finns många andra
områden där både
energiförbrukningen
och besparingspotentialen är betydligt
större – här presenterar vi två av dem.
Att odla i växthus kräver mycket energi och
möjlighet till snabb
kompensation vid fallande temperatur.
I gamla träkyrkor,
av kulturhistoriskt
intresse, bör inte temperaturen avvika fån
de rekommenderade
8ºC-12ºC för att skona byggnaden, inventarierna och eventuella målningar.
Gemensamt för dessa
två anläggningar är
att installationerna har
gjorts av Team PTL
– ett av de småländska borrningsföretag
som är anslutna till
Geotec.
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Femtiotusen
liter vatten
gör skillnad
Går det att förena kravet på snabb värmetillförsel med en miljövänlig värmepumpanläggning utan att det kostar skjortan?
I moderna växthus, och då pratar vi inte villaägarnas fritidsnöjen, måste
värmen hållas på jämn nivå oavsett vädret utanför glasväggarna. Med en
väl dimensionerad bergvärmeanläggning och vältilltagen ackumulatortank
klaras temperaturkraven och snabbheten.
Med skjortan i behåll.
Vi är vana vid att ha gott om krukväxter i våra blomsterbutiker året runt. Inte
många tänker på att en stor del av dessa
plantor kommer från svenska odlare
som håller sina växthus varma året runt.
I år har detta varit extra kostsamt då vinterlåga temperaturer hållit i sig särskilt
länge. De som fortfarande använder oljeanläggningar eller förlitar sig på el-pannor har säkerligen insett att det är dags
att satsa på något annat.
Ulf Wärnö som driver Väghults Handelsträdgård nära Kalvsvik i Småland har
funderat färdigt för ett bra tag sedan,
närmare bestämt år 2008.
Oacceptabelt oljepris
– Hade jag fått fortsätta med olja så
skulle jag behöva sluta med vinterproduktionen. Våra oljepriser gick ju upp
från 1400 kr till 5 000 kr per kubikmeter, utan moms! Och min anläggning
förbrukade 60-70 kubikmeter olja per år!
Så det gick bara inte att betala det och
behålla verksamheten intakt, påpekar

han och blickar ut över sitt drygt 2000
kvadratmeter stora växthus.
– Det handlar helt och hållet om att oljan har blivit för dyr. Jag var tvungen att
hitta på något annat.
Sågspåneldad panna
För nästan 30 år sedan köpte Ulf växthusanläggningen som har varit etablerad
sedan 1930-talet. Som värmekälla användes et sågspåneldad panna.
– Det fanns ett sågverk här i Kalvsvik
som levererade sågspån till oss. Så småningom blev sågspån dyrare än olja och i
slutet av slut av 80-talet gick jag över till
olja, berättar Ulf
– Jag var aldrig inne på att byta till el
när det var som billigast, men några har
gjort det.
Handelsträdgården är ett rent produktionsföretag. Här odlar man inomhusväxter som sedan säljs till blomsteraffärer i Kronobergs län, främst runt Växjö.
Växthuset är igång året runt och då kräver det mycket energi.

En enkel ekvation!
Växthusets bergvärmeanläggning består av
14 borrhål, 2 stycken 70 kW-värmepumpar
och en 50 kbm stor ackumulatortank. Växthusets driftskostnader har sjunkit med
200 000 kr per år jämfört med ”oljeåren”.

– Växthuset etablerades någon gång på
trettiotalet, berättar Ulf.
– Ursprungligen eldade man pannorna
här med sågspån. Det fanns ett sågverk
i närheten och det var rätt billigt. I slutet
av 80-talet bytte vi till oljedrift som var
billigare än sågspån.
Varierande värmebehov
Ulf berättar att olika växter kräver olika
temperatur. Penséerna skall ha 2-3 grader varmt nu, medan andra växter kräver
kanske uppemot 20 grader.
För att klara de olika behoven är växthuset indelat i några sektioner åtskilda
med glasväggar.
– Vi producerar ungefär ett par hundra
tusen plantor per år och utan vinterdrift

14
2
+ 50
= 200 000

skulle det ha blivit betydligt färre växter.
Det gäller att anpassa inredningen efter
de växter man har inne för tillfället, förklarar Ulf.
Fram till nyligen har växthuset värmts
upp med en oljedriven anläggning. Det
är egentligen inte så märkligt med tanke
på att temperaturen i växthuset måste
vara ganska stabil.
– Så länge solen ligger på kan det lätt bli
här tillräckligt varmt, även om temperaturen utomhus är -10 grader. Men så
snart solen går ner, faller temperaturen i
växthuset mycket snabbt. En bra anläggning måste kunna leverera stor mängd
energi mycket snabbt, påpekar han.

– Växthuset får inte bli avkylt.
– Oljepannorna var bra på det, men kostnaden blev oacceptabel. Oljan stod
egentligen inte för hela värmebehovet.
Växthusets högtryckslampor förbrukar
ca 100000 kWh el per år och ger både
ljus och ansenliga mängder värme.
Flispanna duger inte
Efter ett antal studiebesök, samtal med
andra odlare och kostnadsjämförelser
beslutade sig Ulf för att satsa på en kraftig geoenergianläggning.
– Men jag var faktiskt inne på ﬂis också,
berättar Ulf.
Fortsättning på nästa sida…
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Geoenergi - lagom varmt och lagom kallt
...fortsättning från föregående sida
– Jag gjorde ett studiebesök hos en som
installerat en ﬂispanna, som är billigare i
inköp än en värmepumpanläggning. Han
berättade då att arbetsinsatsen var kanske någon halvtimme per dag, men den
halvtimmen om dagen har inte jag!
– Dessutom räckte det för att se hur
det såg ut runt anläggningen, berättar
Ulf.
Ulf reagerade på de enorma mängder ﬂis
odlaren var tvungen att lagra och hantera. Flisspill låg runt om anläggningen
och det krävdes en lastare för att hantera
allt.
– Dessutom var det frågan om var
jag skulle placera en sådan ny anläggning i förhållande till den jag haft igång
med alla mina installationer och rördragningar.
Utöver det tillkom osäkerheten om priset
på ﬂisen. Efterfrågan är mycket stor och
priserna stiger hela tiden.
Extrem ackumulatortank
De senaste åren har även vår bransch
börjat intressera sig för geoenergianläggningar och Ulf undersökte om det
fanns några anläggningar värda ett studiebesök.
– Konceptet har utvecklats av ett företag i Kristianstad så jag tittade på deras
anläggning, berättar Ulf.
Ulf Wärnö i sin vardagliga arbetsmiljö. Växthusets högtryckslampor ger både gulaktig ljussken och mycket värme.

Det är rent och prydligt i pannrummet där två 70 kW-värmepumpar och en mindre oljepanna fått ersätta en törstig oljepanneanläggning.
Oljeförbrukningen har sjunkit från 60-70 kubikmeter per år till ca 2,5 kubikmeter under det första diftsåret! Ulf Wanö håller på att iordingställa
resten av det väl tilltagna rummet.
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Den viktigaste förutsättningen för en
fungerande växthusanläggning är att den
snabbt skall reagera på temperaturväxlingar. I en vanlig villaanläggning, som
dessutom levererar varmvatten, löses
detta med hjälp av en 200-300 liter stor
ackumulatortank. För växthusbruk krävs
helt andra dimensioner på dessa tankar!
Ackumulatorn i Ulfs anläggning har en
volym på 50 kubikmeter, vilket motsvarar en lyxigare variant av en större villautomhuspool!
– Det krävs också annorlunda styrteknik som skall arbeta dels mot denna
ackumulatortank, dels hantera spetsvärmen som levereras av en liten oljepanna,
påpekar Ulf.
Handelsträdgårdens anläggning består
av 14 energibrunnar som försörjer 2
kraftiga värmepumpar med en effekt på
70 kW vardera.
Under normala driftsförhållanden klarar
värmepumparna att dels värma växthuset, dels höja temperaturen i ackumulatortanken till ca 50 grader. När temperaturen i växthuset faller alltför snabbt,
kopplar styrsystemet in ackumulatortanken och det uppvärmda vattnet strömmar ut till radiatorerna
i växthuset. Skulle de inte räcka, startas
oljepannan också.

Det första driftsåret förbrukade Ulfs anläggning endast
2,5 kubikmeter olja! I år har det under
januari-februari krävts
cirka 2 kubikmeter olja - årets första två
månader var dock osedvanligt kalla.
Oljepanna för spetsvärme
– Att vi har en oljepanna som spetsvärmekälla beror på
att den kan starta snabbt och producera
mycket värme. Vi behövde den denna
vinter men nu är det varmare så den är
inte alls igång, påpekar Ulf.
– Problemet med ihållande kyla som
denna vinter var att den höll sig dygnet
runt och då klarar man inte att hålla hög
temperatur i ackumulatortanken. Värmepumparna går hela tiden men kan inte
både värma växthuset och ackumulatortanken. Det räcker dock med lite sol så
stängs värmetillförseln
till växthuset av och bufferten värms
upp, säger Ulf.
– Men 2-2,5 kubikmeter olja en sådan
vinter som i år är ingenting att bry sig
om, tillägger han.
– Min årsförbrukning var ju tidigare 30
gånger högre!
Ulf har valt att behålla den gamla oljepannan som reserv, för säkerhets skull.

– Den är bara till ifall jag skulle få
strömavbrott eller anläggningens styrsystem slutat fungera, påpekar han.
– Den lilla, nya oljepannan som ingår
i den ordinarie bergvärmeanläggningen
styrs helt automatiskt. Den gamla kan
jag dra igång manuellt utan att anläggningen i övrigt måste vara igång.
Förhoppningsvis kommer den aldrig att
startas...
foto & text: Henryk Rozenberg
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Geoenergi - lagom varmt och lagom kallt
Joakim Törnkvist, delägare och VD för Team
PTL sedan något år tillbaka.

IVT-center
med egen
borrigg
– Visst är det ovanligt, men mycket praktiskt, säger Joakim Törnkvist, VD för
Team PTL sedan något år tillbaka.
– Det vanliga är att man endast säljer
och installerar värmepumpar och anlitar något borrningsföretag för att borra
energibrunnen. Men med egen borrigg
klarar vi att ta ansvar för allt arbete som
hör en komplett geoenergianläggning
till. Det är bra för oss och bra för kunden.
Alla personal ute på jobb
Självklart är det en marknadsföringsfördel också - det är kanske inte så märkvärdigt att Team PTL har ca 25% av värmepumpmarknaden i Kronoborgs län.
Av de tio anställda är det endast Yvonne
Ivarsson som stadigt ﬁnns på kontoret
och tar hand om både bokföringen och
telefonen.
– Alla vi andra är för det mesta borta,
tillägger Lars Andersson som är företagets säljare och nästan alltid ute på
kundbesök.
Nu är han nästan på väg ut och innan
han försvinner får jag veta att företaget
visserligen säljer all slags värmepumpar,
men satsar mest på geoenergianläggningar.
Bergvärmeanläggningar bäst
– Det är kanske 15% av det geograﬁska
området vi jobbar i som inte lämpar sig
för energibrunnar. Det gäller att förklara
för kunden vilka fördelar det ﬁnns
i den typen av uppvärmningssystem
trots den högre investeringskostnaden,
förklarar Lars.
– Visst kan vi installera exempelvis
ett grundvattensystem, men då bör man
även satsa på rensningsbara mellanväxlare och en hel del annat vilket ökar priset och underhållskraven.
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Det resonemanget kan kunderna ta till
sig. Svårare är det att förklara varför
Team PTL oftast offererar djupare energibrunnar än ﬂertalet konkurrenter.
– Här är det okunnigheten om hur
golvvärmen fungerar som ställer till det,
förklarar Lars
– Många har svårt att förstå att med
lägre arbetstemperatur blir värmepumpanläggningen effektivare och kräver
djupare borrhål. Och golvvärme är det
många som gärna vill ha.
Endast IVT-pumpar
Installation av nya anläggningar är givetvis inte det enda Team PTL lever på.
– Vi erbjuder fullständig service på
beﬁntliga anläggningar, dock endast de
som bygger på IVT:s värmepumpar. För
en låg kostnad kan vi göra årliga kontroller och injusteringar och kunden slipper då att överhuvudtaget ta hand om
anläggningen, berättar Joakim.
– Det blir även några dricksvattenbrunnar per år, men inte många. Med en
egen borrigg kan vi ta de jobben också
ifall den är ledig.
Märkliga statistikslutsatser
Lars är noga med att påpeka att företaget
bedriver mycket aktiv kundvård – man
hör av sig till gamla kunder och följer
upp de anläggningar man installerat under längre period.
– Ett år efter installationen återkommer
vi för en kostnadsfri kontroll av anläggningen. Den som önskar erbjuds ett underhållsavtal vilket passar den som vill
ha så lite som möjligt att göra i pannrummet, säger han.
Företagets erfarenhet av värmepumpinstallationerna motsäger försäkringsbolaget Folksams något dystra statistik.

– De fel vi stöter på är enkla att åtgärda,
det är inga stora haverier det handlar
om. Det kan gälla att byta en trasig ventil eller packning, inga stora ingrepp.
Anläggningarna fungerar faktiskt bättre
än Folksams statisk ger sken av, påpekar
Joakim.
Helst inget underhåll alls
En anmärkning undslipper sig dock honom.
– Fast det är lite märkligt. En kund
kan lägga minst lika mycket pengar på
en bil, som dessutom skall skötas, tvättas, göras service på och tas om hand för
betydliga belopp varje år för att fungera
problemfritt, säger Joakim
– Men en värmepumpanläggning … ja,
den förväntas gå i åratal utan något underhåll alls. Fast de gör det för det mesta, men så snart minsta fel dyker upp ...

det att aktivt söka upp dem och det tar
mycket tid.
– Vi annonserar ﬂitigt i tidningarna,
besöker mässor och deltar i andra evenemang som lockar folk. Det blir faktiskt
en hel del möten så almanackan fylls på
ganska snabbt.
Joakim å sin sida pekar på fjärrvärmebolagen som en stark konkurrent.
– På lång sikt är det billigare att driva en
egen värmepumpanläggning, säger han.
– Men så länge fjärrvärmebolagen här
håller priser som är 40% under riksgenomsnittet kan vi inte konkurrera om
kunderna. Anslutningsavgiften är ju betydligt lägre än en investering i en bergvärmeanläggning. Det är det som folk
tittar på. Utanför fjärrvärmeområden har
vi dock en stark ställning. Och där det

redan ﬁnns tillräckligt många värmepumpar vill inte fjärrvärmebolagen satsa.
Villamarknad viktigast
I branschen talas det mycket om de stora
anläggningarna i mångmiljonklassen.
Har Team PTL har varit med om något
sådant projekt?
– Nej, inte än. Det ﬁnns inte så mycket
av det i vårt område än. Här är det fortfarande villaanläggningar som dominerar, svarar Joakim.
– Men vi har gjort lite annorlunda installationer, faktikst ganska ovanliga.
Åk till växthusanläggningen i Kalvsvik
och till Härlunda kyrka, uppmanar Lars.
Så det var bara att ge sig av.
foto & text: Henryk Rozenberg

Arbetande delägare
Team PTL har idag fyra delägare - Lars
Andersson, Joakim Törnkvist, Tommy
Bengtsson och Håkan Sandersson
– Det hela började med ett borrningsföretag som utförde tjänster åt en värmepumpsäljare. Företagen slogs ihop och
sedan 2001 har all verksamhet samlats
under ett tak, förklarar Joakim.
– Vi fyra delägare arbetar aktivt i företaget, var och en med sitt eget specialområde. Lars är säljare, medan jag hopar in
alltefter behov – vid installationer som
behöver snabbas på eller hjälper till vid
borrning. Vi och de andra anställda arbetar längre än vanligt fyra dagar i veckan – det blir effektivare så. Sedan har vi
tre lediga dagar, påpekar Joakim.
Ökad konkurrens
Både Lars och Joakim säger sig vara nöjda med företagets utveckling. Men visst
har de känt av ökad konkurrens och
svängningarna på marknaden.
– Det har tillkommit ﬂer ﬁrmor som
säljer värmepumpar, berättar Lars.
– För 10 år sedan fanns det kanske ett
par – tre andra säljare inom vårt område. Nu har vi 5-6 som säljer IVT-pumpar, lika många för Thermia-pumpar och
många ﬂer som erbjuder installationer.
Konkurrensen har hårdnat, vilket prismässigt gynnar kunderna. Om kvaliteten
har hängt med i samma utsträckning kan
man dock diskutera, säger han.
Lars påpekar att en egen värmepumpbutik inte är tillräcklig för att nå kunderna på dagens marknad.
– Visst håller vi öppet hus några gånger om året, men förts och främst gäller

Den fasta klippan på kontoret, Yvonne Ivarsson, håller koll på telefonerna och gubbarna ....
De övriga i Team PTL:s personal är oftast svåra att få tag i under arbetstid.
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Geoenergi - lagom varmt och lagom kallt
Det är nog knappast
någon utanför kretsen
av församlingsmedlemmar i Virestads-Härlunda
Kyrkliga Samfällighet som
hittar till den lilla träkyrkan
i Härlunda. Den är, precis
som många andra småkyrkor i landet, inget turisterna
lockas till. Kyrkan är klassad som kulturhistoriskt
värdefull och just detta
faktum gör att man inte får
handskas med den hur som
helst. Skyddet omfattar
både själva byggnaden och
inredningen.

Enkel och bekväm att styra
– Finessen med det hela är att jag kan
styra hela anläggningen med några få
knapptryckningar, det är hur enkelt
som helst.
– Det enda underhåll jag måste göra
är att rensa magnetfällan som stoppar
eventuella metallpartiklar från att sprida sig i systemet.
Mats Martinsson döljer knappast sin
entusiasm för kyrkans nya värmeanläggning. Han är vaktmästare här sedan några år tillbaka och ansvarar för
skötseln av kyrkan. Det faller på honom att se till att råd och anvisningar
från både konsulter och Antikvarieämbetet skall följas.
– Normalt håller vi nu 12 grader i kyrkorummet, även om jag gärna vill ha
det något varmare. När det är begravning eller bröllop kan det komma 100-

150 personer och då skall det vara varmare
– temperaturen höjs till 18 grader och det
ställer jag in ﬂera dagar i förväg, berättar
Mats.
Dyrt med uppvärmning året runt
Detta har han inte kunnat göra tidigare.
Kyrkans oljepanna var från 60-talet och anläggningen har knappast moderniserats under tiden. Den årliga oljeförbrukningen var
kanske inte så mycket att yvas över
– 6 kubikmeter. Det låter lite för en gammal
träkyrka – det ﬁnns dock ett aber ...
– Visst låter det lite, men vi håller inte
varmt i kyrkan året runt. Då skulle vi behöva förbruka betydligt mer olja, säger Mats.
Församlingen stod inför valet att antingen
skaffa en ny oljepanna eller något annat.
Det förstnämnda alternativet uteslöts ganska snabbt – driften skulle bli alldeles för
dyr. Den nya anläggningen skulle vara miljövänlig, lätthanterlig och kräva minimum
av underhåll.

Sval kyrka
för kulturarvets skull
Även kyrkan har fått upp ögonen för miljöfrågorna, konstaterar Mats kort.
Antikvariska krav viktiga
Ovanpå detta kom också kravet från Antikvarieämbetet – ville man ha bidrag till
anläggningen skulle en ordentlig utredning
göras och rekommendationerna om skötsel
och underhåll följas.
– Vi beställde då en ordentlig utredning för
att se hur temperaturen och fuktigheten
i kyrkan förändrades under året beroende
på årstid och aktiviteterna, berättar Mats.
Den långa utredningen bekräftade att rumstemperaturen tidvis har varit för hög. Den
relativa fuktigheten varierade alldeles för
mycket för att träinventarierna och målningarna skulle må bra av det.
I det läget har man redan bestämt sig för att
satsa på en geoenergianläggning.
– Själva styrsystemet var en av de viktiga
faktorerna när vi diskuterade valet av anläggning, påpekar Mats.

Mats Martinsson, kyrkovaktmästären i Härlunda, visar värmepumpanläggningens styrpanel som gör det möjligt att enkelt programmera in både fasta och tillfälliga aktiviteter
i kyrkan för korrekt styrning av kyrkorummets temperatur.
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Önskemålet var också att man enkelt skulle
kunna ställa om anläggningen alltefter aktuella behov.
Fortsättning på nästa sida…
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Geoenergi - lagom varmt och lagom kallt

Härlunda kyrka under luppen
”Klimatmätning har utförts under varje timme
avseende lufttemperatur
samt relativ luftfuktighet
(RF) i kyrkorummet samt
korresponderande utomhustemperatur. Även registrering/beräkning av
kondensationsrisk/daggpunktstemperaturer i kyrkorummet, exempelvis
vid dess norra yttervägg.
I undersökningen har ca
50.000 värden hanterats
med redovisning av diagram, trendmönster samt
utvärdering av variationer
över dygnet, influens av utomhusklimat och aktivitet
i kyrkorummet, uppvärmningssystemets drift och
kapacitet samt möjligheter
till en ökad energieffektivitet”.
Så skriver konsultbyrån bsv
arkitekter & ingenjörer ab
i sin rapport om Härlunda
kyrka. Underlaget till rapporten är en drygt 14 månader
lång undersökning av fukt-

...fortsättning från föregående sida
Fuktstyrning ett måste
Mats berättar om vissa problem med att få det datorbaserade styrsystemet att bete
sig som han velat. Efter bytet
av ett styrkort har man fått
anläggningen att fungera som
den skall.
– I motsats till vanliga bergvärmeanläggningar styrs den
av både fuktighet och temperatur i kyrkorummet. Blir det
för fuktigt, exempelvis under
hösten, måste temperaturen
upp något. Samtidigt får den
inte överstiga antikvariernas
rekommendationer, berättar
Mats.
Det sedvanliga veckoschemat
samt andra förrättningar ﬁnns
inlagda i styrprogrammet i
god tid före. Temperaturen
höjs automatiskt och blir precis rätt när gudstjänsten bör-
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och temperatursvängningar
i kyrkan.

sensommar och höst – som
mest har den legat legat på
81 procent!

I rappor ten skr iven a v
miljöingenjören Mats Hellman påpekas det bl.a. att
”vid kallt utomhusklimat förekommer på gränsen till
farligt torra förhållanden
i Härlunda kyrka”.

Kyrkan används aktivt vilket
betyder både gudstjänster,
bröllop och begravningar. Vid
dessa tillfällen höjs temperaturen i kyrkorummet – upp
till 23 grader har noterats
vilket är onödigt högt. Även
fuktigheten i lokalen förändras
kraftigt.
”Istället bör man värma upp
till nivån 20 grader, vilket
skulle ge en energibesparing
samt mindre svängningar i
fukthalten”, påpekar Mats
Hellman i sin rapport.
Likaså varnar Mats Hellman för
den relativt höga luftfuktigheten på uppemot 65% under

jar. Lagom i tid inför avslutningen börjar den sänkas.
– De andra aktiviteterna
som inte ﬁnns i det vanliga
schemat, exempelvis bröllop
och begravningar, kan jag nu
programmera in i god tid före
och behöver inte passa tiderna som jag gjort förr.
Torra vintrar skadar kyrkan
Vintrarna var tidigare problematiska, då den relativa fuktigheten sjönk ofta till 20%,
alltså långt under den rekommenderade nivån - nu hanteras det automatiskt utan att
oljepannan måste slås på.
Sommartid kan fuktstyrningen te sig något märklig för
den oinvigde. Under denna
årsperiod är både fuktigheten
och temperaturen vanligtvis
höga. Rekommendationen är
då att hålla kyrkfönster och
dörrar stängda för att minimera inﬂödet av fuktig luft
utifrån.

Ur antikvarisk bevarings-

synpunkt är dessa kraftiga
svängningar i temperatur och
luftfuktighet ytterst olämpliga
och kan skada kyrkans träinredning och målningarna. Generella rekommendationer för
träbyggnader anger lämplig
inomhustemperatur till 8-12
grader.
För att skapa någorlunda dräglig inomhusklimat kan man
använda sig av intermittent
uppvärmning av byggnaden,
vilket innebär kraftig och kortvarig höjning till brukstemperatur till 18-20 grader med
åtföljande snabb sänkning till
grundtemperaturnivån.

bsv:s utredning genomför-

des medan kyrkan fortfarande
värmdes upp med hjälp av en
oljepanna. Den var till åren
kommen och församlingen vil-

– I samband med gudstjänsterna strömmar fuktig luft in
i kyrkan. Så snart den tömts
på besökare, höjs temperaturen tillfälligt, kyrkan vädras
kraftigt vartefter dörrar och
fönster stängs så snart som
möjligt, säger Mats.
Överdimensionerad
anläggning
Kyrkans geoenergianläggning
består av tre 180 meter djupa
energibrunnar, en värmepump på 27 kW och en mindre oljepanna.
– Oljepannan är till för att
klara snabb uppvärmning
av kyrkorummet – ackumulatortanken och el-tillsatsen
klarar det inte på egen hand
när temperaturen skall upp
med 8-10 grader inför en förrättning. Pannan styrs helt
automatiskt, men vid behov
kan jag akutstarta den och
få värmen att gå upp mycket
snabbt, berättar Mats.

le gärna byta till en anläggning
som dels sänkte uppvärmningskostnaderna dels skulle
kunna minimera påfrestningarna på kyrkobyggnaden. Man
valde att satsa på en bergvärmeanläggning kompletterad
med en mindre oljepanna.
Konsulterna påpekade att den
nya anläggningens effekt inte
bör vara lägre än den gamla
oljeanläggningens om kyrkan
skulle klara temperaturkraven
samt växlingen från svalka till
värme med efterföljande avkylning av kyrkorummet.

Installationen av geoenergi-

anläggningen, som genomfördes för drygt ett år sedan, har
resulterat i stabilare temperaturer och betydande sänkning
av uppvärmningskostnaderna.
På köpet har man fått ett ytterst flexibelt och nästintill helt
underhållsfritt uppvärmningssystem.
Henryk Rozenberg

Installationen inne i kyrkorummet har man behållit
intakt – här ﬁnns väl tilltagna radiatorer sammankopplade med kraftiga vattenledningar som förr användes i
s k lågﬂödessystem. Denna
konstruktion gör att man kan
snabbt få ut relativt mycket värme till kyrkorummet
– temperaturhöjningen blir
cirka 2 grader per timme, vilket anses vara tillräckligt.
– Visst skulle vi kunna välja
en pelletsanläggning, men
det skulle innebära mer underhåll. Dessutom är det
svårt att vintertid få pellets
till ett bra pris – vi ville inte
riskera höga räkningar,
tillägger Mats.
Värmepumpar populära
I byn ﬁnns det många hus
som har installerat bergvärmeanläggningar sedan länge
och man har bra erfarenhet
av dem.

Härlunda kyrka byggdes år
1822. Altartavlan tillkom
1850, medan orgeln och målningarna är ytterligare några
årtionden yngre. Utsmyckningen är ganska sparsam
– det är högkyrklig miljö det
handlar om här.
bsv arkitekter & ingenjörer
ab, som genomfört kartläggningen av inomhusklimatet i Härlunda kyrka, kan
enklast beskrivas som ett
tvärkompetent konsultbolag.
I personalstyrkan ingår ett
30-tal medarbetare med vitt
skilda kompetensområden:
civilingenjörer, arkitekter,
byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare,
energi- och miljöingenjörer.
Ka r t l ä g g n i n g e n i H ä rlunda kyrka är ett av flera
likande uppdrag konsultbolaget genomfört - i bagaget
finns ett trettiotal klimatutredningar och drygt 150
vård- och underhållsplaner
för kyrkor i södra Sverige
även fuktmätning och kemisk
undersökning av inomhusluft
i kyrkor med luktproblem.
Dimensionering och installation av kyrkans bergvärmeanläggning utfördes i sin helhet
av Team PTL AB från Växjö.

– Vi har inga experter eller
konsulter bland församlingsmedlemmarna som skulle
kunna kunna bistå oss med
tekniskt kunnande eller så...
Vi lät konsulterna titta på det
hela och sedan har kyrkans
råd diskuterat frågan, påpekar Mats.
– Vi har nämligen en kyrka
till där vi måste byta värmeanläggningen. Den är dock
betydligt större, av sten och
värms upp med el. Kostnaden
för konverteringen beräknas
till 8 miljoner kronor, så vi
låter bli tills vidare, berättar
Mats.
Bytet av värmeanläggningen
har kostat församlingen cirka
500000 kr.
– Förhoppningsvis kan vi få
bidrag för den när vi nu har
både en gedigen utredning att
visa upp och en anläggning
som uppfyller antikvariefolkets krav.

För församlingens del har
man redan märkt en effekt
av den nya installationen
– oljeförbrukningen har fallit till en halv kubikmeter det
första driftsåret och kyrkbyggnaden tycks vara på väg
mot hälsosammare tider.
foto & text: Henryk Rozenberg
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Energikollektorer

Foderrör

Övrig dokumentation
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Brunns forum
Kräv garanti för båda brunnarna!
Fråga:
I samband med borrning av vår energibrunn,
försvann vattnet i dricksvattenbrunnen. Det
blev först jättebrunt för att sedan försvinna
helt. Firman som vi anlitat för borrning och
som vi har köpt pumpen av skickade en rörmokare som felsökte i fyra dagar.
Först sa man att vattnet hade frusit, sedan
att ”elen till vattenpumpen försvann någonstans”, sedan att ﬁltret i brunnen behövde rengöras. Till slut bytte de vattenpumpen och vi
ﬁck vatten igen. Efteråt har vi förstått att man
har borrat för nära vattenbrunnen, ca 5 meter
istället för att följa Normbrunn -07, vilket uppgavs i ansökan som ﬁrman hjälpte oss med.
Firman kräver att vi betalar den nya vattenpumpen för att vår var gammal.
Vi anser att de ska betala för att de har haft
sönder pumpen då den stått och sugit luft.
Vi är också oroliga att vi kan få problem med
dricksvattnet på sikt eftersom den kanske har
skadats då energiborrhålet är så nära. Vi har
fortfarande – en månad efter borrningen - ett
grumligt vatten bemängt med små partiklar
och vi vågar inte dricka det. Vi har även lämnat ett vattenprov för analys och väntar på
svar.
Vad ﬁnns det för risker med våra brunnar som
ligger så nära varandra? Kan man kräva be-

siktning eller garanti från entreprenören eller
borraren? Kan man få avdrag på fakturan? Borde man borra om/ borra rätt? Borde inte de åtminstone stå för den förstörda vattenpumpen??
Svar:
Har installatören och borrﬁrman valt platsen
för energibrunnen så är de också ansvariga för
det som hänt och bör därför stå för alla kostnader i detta sammanhang.
Sannolikt har man vid borrningen kommit i en
spricka som har kontakt med dricksvattenbrunnen och då tömt den på vatten under borrningens gång. Borrar man så nära en annan brunn,
måste man vara mycket observant under borrningens gång. Dessutom kunde man ha stängt
av vattenpumpen för att inte riskera några skador på den.
Enligt min uppfattning har entreprenörern
brustit i tillsynen och bör därför stå för alla era
merkostnader.
Jag tror att vattenkvaliteten kommer gradvis att
bli bättre efter hand som ni använder vattnet.
Beträffande garantin, så anser jag att ni kan
kräva en funktionsgaranti på minst 1 år för
båda brunnarna. Är det värmepumpinstallatören som har upphandlat borrningen, bör ni diskutera det med honom. I det fallet är nämligen
borrningsﬁrman endast en underentreprenör
till installatören.

”Borrdjupet i offerterna
skiljer 100 meter”
Fråga:
Jag bor nära Örnsköldsvik och har ett hus
byggt år 2000. Vår elförbrukning är cirka
25000 kWh, hushållsel oräknat.
På övervåningen har vi vanliga radiatorer medan på bottenplan och garage har vi
installerat golvvärme. Totalt handlar det om
boyta på 180 kvm samt garage på
cirka 55 kvm.
Jag har fått offerter där borrdjupet skiljer
avsevärt – nästan 100 meter. Hur skall jag
välja?
Svar:
Har du bara underhållsvärme i garaget så
räcker det med en 7 kW värmepump och ett
aktivt borrdjup på 250 m. Har du däremot
full värme i garaget så rekommenderar jag
en vp på 9 kw och ett aktivt borrdjup på
275-280 m. Ett hus som ditt, isolerat enligt
normerna, drar uppskattningsvis 9.5 kW vid
utetemperaur på -25 grader.
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Uppskattningen bygger på det beräkningsprogram som Svenska Värmepumpföreningen
(SVEP) har tagit fram i samarbete med Energimyndigheten.
Mitt råd är att du bör få ett minst 250 m djupt
borrhål för att inte riskera att isbildning borrhålet med följd att kollektorslangen kläms
ihop och värmepumpen stannar.
Du kan ju alltid testa installatören genom
att fråga om han är villig att lämna lika lång
garanti på borrhålet som på värmepumpen,
5-10 år.
Hade du bott i södra delen av landet med
en grundvattentemperatur på 8-9 grader så
hade ett borrhål på 150 meter möjligen varit
något så när rätt. I din del av landet är grundvattentemperaturen ﬂera grader lägre och
därför behöver du ett större borrdjup för att
ta ut samma mängd värme utan att borrhålet
fryser.

Anders
Nelson
svarar på
läsarnas
frågor
HAR DU FRÅGOR om

brunnar, brunnsborrning, värmepumpar
och energibrunnar,
kan du skriva till oss.
Vår expert Anders
Nelson har en mångårig
och gedigen kunskap
på området.
Vår adress är:
GEOTEC,
Brunnsforum
Box 1127
SE-221 04 Lund
SWEDEN
För snabbare svar bör du
istället besöka våra forum på webben:
www.geotec.se
Där kan du också hitta
svar på många andra frågor som Geotec redan
svarat på.
Om din fråga är av mer
lokalt geograﬁsk karraktär, som t ill exempel vilken teknik som lämpar
sig bäst där du bor, kan
du alltid kontakta något
av våra medlemsföretag
i ditt område.
Geotecs medlemsföretag ﬁnns listade på sista
sidan i denna tidning
och på vår webbplats:
www.geotec.se

Teckna en
byggherreförsäkring
Fråga:
Vi planerar att bygga hus med borrad
vattenbrunn. Vår granne har också vattenbrunn som ligger cirka 40-50 m ifrån
den plats där vi tänkt borra. Grannen
vill ha garantier på att det inte kommer
uppstå några skador på hans brunn efter
borrning - vi skall garantera hans vattenkvalitet, vattenmängd m m.
Min granne vill även få en ny brunn
om något händer. Borrningsföretaget vi
kommer att anlita säger att ansvarsförsäkringen inte gäller för sådant när avståndet till en annan brunn är större än
gällande regler: 30 m till borrad brunn
och 20 m till grävd brunn.
Vem ansvarar för eventuella skador som
kan tänkas uppstå i samband med borrningen av vår brunn?
Svar:
Vattenlagen/Miljöbalken säger att man
har rätt att borra efter vatten på egen
tomt till maximalt två hushåll utan att
behöva ha ett särskilt tillstånd. Det står
vidare i lagen att om vattentillgången
i området är ringa så skall man dela
på den vattenmängd som ﬁnns.
Miljöbalken säger också att man på
sin egen tomt inte får utföra arbeten som
kan påverka en granne negativt (tillfällig
grumling av vatten m m bör man få stå
ut med).
I ditt fall är det viktigt att du anlitar en
skicklig borrare som håller din grannes
brunn under obsevation under borrningens gång och har möjlighet att kunna
stänga av hans anläggning vid behov,
exempelvis för att skydda vattenpumpen
från grumligt vatten m m om det, mot
förmodan, skulle inträffa.
Jag tycker att du skall kontakta ditt försäkringsbolag och diskutera ansvarsfrågan. Det är möjligt att du kan behöva
teckna någon form av byggherreförsäkring eller miljöansvarsförsäkring för att
vara på den säkra sidan.
Normalt är det att borrarens försäkring
som täcker skador som kan uppkomma på din, dvs beställarens, egendom.
Skador mot tredje man dvs. din granne,
skall byggherren stå för, vilket i det här
fallet är du själv såsom beställare av
borrningsarbeten.

”Min brunn
ﬂödar över!”
Fråga:
Jag har en borrad brunn, ca 40 m djup,
som aldrig tidigare har ﬂödat över. Nu
stiger dock vattnet konstant upp ur
borrhålet och fyller cementringarna
tills det rinner ut genom den slang där
strömkabeln till pumpen ligger.
Jag antar att mina problem beror på allt
smältvatten som förekommer nu, men
undrar om det är ytvatten som kommer
in eller om det kan vara så att brunnen
nu ger så mycket att det ﬂödar över in
i inspektionsbrunnen. Vattnet är färglöst och luktfri - möjligen har smaken
ändrats något.

Jag har slutat dricka det för säkerhets
skull.
Svar:
Kommer vattnet upp genom själva borrhålet, alltså via foderröret, så är det
grundvatten och inte något ytvatten.
Jag är tveksam till eventuell påverkan
från snösmältningen. Finns det
i närområdet någon kommunal eller annan större vattentäkt där vattenuttaget
har minskat så kan man få sådana här
problem. Flera fastighetsägare,
i exempelvis Staffanstorp, har råkat ut
för brunnar som ﬂödar över i samband
med att Malmö kommun minskat sina
vattenuttag ur Alnarpsströmmen.
Så länge vattnet kommer upp ur foderröret så tycker jag att du bör kunna
använda ditt vatten i normal omfattning.

Söker ditt företag efter ﬂer borrare?
Är du en borrare som söker jobb?
Besök arbetsmarknadssidan på
Geotecs webbplats - www.geotec.se

Prova gärna ett kolﬁlter
Fråga:
Vår samfällighetsförening tar vatten från tre borrade
brunnar. Vattenprov i kranen visar en turbiditet på
7,0 FNU, vilket betyder tjänligt med anmärkning
i kemiskt avseende. Vattnet smakar gott och man
kan inte direkt se någon missfärgning.
Råvatten från brunnarna visar 10 FNU, 24 FNU resp.
43 FNU. Behöver vi göra något åt brunnarna
och i så fall vad? Innebär det i förlängningen någon
hälsorisk att använda vattnet? Räcker det med nytt
ﬁlter?
Svar:
Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet. Grumligheten kan komma från kemiskt utfällda partiklar
i vattnet, från exempelvis järn- och mangan, men
även från en hög humushalt dvs. växtrester.
Som du beskriver det att ni har 3 borrhål med en
ganska stor skillnad i turbiditeten dem emellan så
misstänker jag att det är berget som släpper ifrån
sig mikroskopiska partiklar till vattnet typ lermineraler mm.
Man kan alltid prova med att rensblåsa den borran
som är värst i samband med tex ett pumpbyte.
Fungerar det med ett ﬁlter tex spolbart kolﬁlter så
är det ett bra sätt för kolet tar bort lukt,smak och
färg. Observera att man skall inte använda kolﬁlter
i samband med högre järnhalter.
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Geotecs medlemsföretag:
GRÄV OCH BORR I SVERIGE AB
JÖRLANDA
tel. 0303-525 72
bil. 070-608 44 00

ALVERDENS AB
HUDDINGE
tel. 08-449 71 12
bil. 070-574 94 70

HALLGREN BERGBORRNING AB
KUNGÄLV
tel. 0303-127 06
bil. 070-515 25 72

ASKERSUNDS BRUNNSBORRNING AB
ASKERSUND
tel. 0583-71 10 77
bil. 070-397 99 80

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

BGE AB
SALA
tel. 0224-67 70 00
bil. 070-683 61 68

INPRO BRUNNSBORRNING AB
SUND, ÅLAND
tel. +358 18 - 438 88
bil. +358 4570 229 559

BGE VVS & VÄRMEPUMPTEKNIK AB
SALA
tel. 0224-67 70 00
bil. 070-752 52 20

JANNES BRUNNSBORRNING AB
BURSERYD
tel. 0371-506 60
bil. 070-279 66 10

ROLF BOSTRÖM BRUNNSBORRNING AB
MORA
tel. 0250-133 76
bil. 070-621 82 52

JOHN NILSSONS
BRUNNSBORRNING EFTR.
BILLESHOLM
tel. 042-825 00
bil. 070-590 27 19

BPS BORR & PUMPSERVICE AB
TYRESÖ
tel. 08-770 18 25
bil. 070-467 47 28
BRYNGELS AB
HUDIKSVALL
tel. 0650-56 00 12. 060-66 88 55
bil. 070-657 73 01

BENGT JONSSONS
BRUNNSBORRNING AB
HJÄLTEBY
tel. 0304-66 07 77
bil. 070-531 78 56, 070-692 66 72
ING. GUNNAR JONSSON AB
KÅLLERED
tel. 031-795 40 10
bil. 070-335 40 10

CHARLIES BRUNNSOCH ENERGIBORRNING AB
VILHELMINA
tel. 0940-200 89
bil. 070-373 28 17

JW BRUNNSBORRNING AB
KOVLAND
tel. 060-916 80
bil. 070-264 11 71

CLARKS VATTEN OCH ENERGI AB
TÄRNSJÖ
tel. 0292-509 88
bil. 070-31 509 88

JÄMTBORR AB
TANDSBYN
tel. 063-75 43 14
bil. 070-654 20 39

DRILLCON CORE AB
NORA
tel. 0587-828 20

BENGT KARLSSONS
BRUNNSBORRNINGAR I ALSTERBRO AB
ALSTERBRO
tel. 0481-580 06
bil. 070-246 47 40, 203 06 07

BRUNNSBORRARNA
EDERWALL & ERIKSSON AB
LIT
tel. 0642-31 11 30
bil 070-246 78 99
ENERGIBORRNING I LIDKÖPING AB
LIDKÖPING
tel. 0510-106 58
bil. 070-260 06 62
FINSPÅNGS BRUNNSBORRNING AB
FINSPÅNG
tel. 0122-100 64
bil. 070-567 13 11
HÖJDENS BRUNNSBORRNING AB
KARLSTAD
tel. 054-21 15 15

- certifierad borrare.

GÖTE KARLSSONS
BRUNNSBORRNING AB
LAMMHULT
tel. 0472-26 50 75, 0455-429 99
bil. 070-620 44 32
KRISTIANSTAD WATER AB
KRISTIANSTAD
bil. 0761-80 20 00
JAN LUNDBLAD AB
HJO
tel. 0503-400 75
bil. 070-540 78 13
MAGNUSSON & PETTERSSON AB
LINDESBERG
tel. 0581-135 25
bil. 070-331 35 25, 331 35 26

B

Utländska
medlemsföretag:

58 är verksamma i Sverige, 10 i de övriga
nordiska länderna och 2 i Baltikum
AHLQVISTS BRUNNSBORRNING AB
KLINTEHAMN
tel 0498-24 41 01
bil. 070-693 51 91

POSTTIDNING

adresskälla:
EGET
REGISTER

MALMBERG BORRNING AB
ÅHUS
tel. 044-780 19 20
MASKINTJÄNST AB
GÄLLIVARE
tel. 0970-162 80
bil. 070-556 66 84
MORA BRUNNSBORRNING AB
MORA
tel. 0250-108 12
bil. 070-272 20 91

SVERIGES BRUNNSBORRARE AB
HÄGERSTEN
tel. 08-708 75 00
bil. 070-761 84 00
SÖRMLANDS BRUNNSBORRNING AB
FLEN
tel. 0157-107 30
bil. 070-645 55 08
TBL BRUNNSBORRNING AB
MARIEHAMN, ÅLAND
tel. +358-18-320 63
bil. +358-407 482 063

MULLSJÖ BRUNNSBORRNINGAR AB
MULLSJÖ
tel. 0392- 101 00
bil. 070-359 58 52

TEAM PTL AB
VÄXJÖ
tel. 0470-211 90
bil. 070-632 33 02

MÄLARÖARNAS BRUNNSBORRNING AB
SKÅ
tel. 08-56 02 43 48
bil. 070-895 65 45, 213 41 99

TJ:S PUMPSERVICE AB
FINSPÅNG
tel. 0122-182 02
bil. 070-628 14 06

NIBU BORR AB
GÄVLE
tel. 026-16 03 10
bil. 070-643 06 10, 070-915 28 77

TS BRUNNSBORRNING
OCH ENTREPRENAD AB
SOLLEFTEÅ
tel. 0620-135 40
bil. 070-654 17 58

NORRBOTTENS BERGTJÄNST AB
PITEÅ
tel. 0911-165 68
bil. 070-696 61 11
NÄSSJÖ BRUNNS
OCH ENERGIBORRNING AB
HUSKVARNA
tel. 036-532 31
bil. 076-861 25 22
BRUNNSBORRARNA
REHN OCH SJÖBERG AB
HOLMSUND
tel. 090-412 24
bil. 070-517 72 61, 070-340 34 80
RM BRUNNSBORRNING AB
STENUNGSUND
tel. 0303-77 77 76, 77 83 21
bil. 070-630 48 05
ROSLAGSBRUNNAR AB
NORRTÄLJE
tel. 0176-144 96
bil. 070-889 06 95
RUBENSSONS BRUNNSBORRNING AB
TRANÅS
tel. 0140-31 18 42
bil. 070-536 10 26
SKÅNSKA ENERGI AB
SÖDRA SANDBY
tel. 046-507 00
bil. 070-637 05 70
STYRUD INGENJÖRSFIRMA AB
SÄVEDALEN
tel. 031-336 78 50
bil. 070-539 43 10

UBE BORRNING AB
ÅSEDA
tel. 0474-170 20
bil. 070-657 98 37
UDC AB
HÖÖR
tel. 0413-242 33
bil. 070-567 44 61
VARA
BRUNNSBORRNING AB
VARA
tel. 0512-134 37
bil. 070-796 25 82
VATTEN OCH BORRTEKNIK
I SMÅLAND AB
STOCKARYD
tel. 0382-205 14
bil. 070-524 38 65
ARNE ZETHZON
VATTENANLÄGGNINGAR AB
SÖDERTÄLJE
tel. 08-55 03 45 45
bil. 070-609 74 92

DANMARK:
GEO
LYNGBY, DANMARK
tel. +45-45-88 44 44
PER AARSLEFF A/S
Hvidovre, DANMARK
tel. +45-36-79 35 11
FINLAND:
TOM ALLEN OY
PORVOO, FINLAND
tel. +358-19-522 06 00
BRUNNSBORRNING
P. DAHLBOM KG
KIMITO, FINLAND
tel. +358-2-42 16 88
SKÄRGÅRDENS
BRUNNSBORRNING AB
KIRJALA, FINLAND
tel. +358-2-458 80 74
ISLAND:
ALVARR HF
REYKJAVIK, ISLAND
tel. +354-561-2460
LETTLAND:
SIA LEONIDA LOBANOVA
RIGA, LETTLAND
tel. +371-7 14 86 03
LITAUEN:
KAUNO HIDROGEOLOGIJA
KAUNAS REG.,LITAUEN
tel. +370-37 39 33 53
NORGE:
BRØNN OG SPESIALBORING A/S
TERTNES, NORGE
tel. +47-551-853 18
HALLINGDAL BERGBORING A/S
ÅL, NORGE
tel. +47-320-859 00
NORDENFJELDSKE BRØNNOG SPESIALBORINGER A/S
ÅSNES FINNSKOG, NORGE
tel. +47-629 548 88
VINJE BRØNNBORING
VINJE, NORGE
tel. +47-350 721 71, - 350 722 05

ZÜBLIN AB
UPPSALA
tel. 018-14 71 20, 30 03 33
bil. 580 84 80
ÅSA DJUPBORRNING AB
KINNA
tel. 0320-460 03
bil. 070-546 00 14

STYRUD JÄRVSÖ BORR AB
JÄRVSÖ
tel. 0651-411 10
bil. 070-343 65 48

- certifierad borrföretag. För fullständig information besök SITAC:s webbplats www.sitac.se

Meddela oss ...
din nya adress om du/ditt företag nyligen
har ﬂyttat.
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 sidan.
Du kan även beställa prenumeration
till dina samarbetspartners.

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

