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DRILLAIR-SERIEN VÄXER 
 
Nu utökas DrillAir-serien med ytterligare en ny kompressor för  
grundläggningsapplikationer, DrillAir H23 (20bar, 23m3/min).  
Dess mångsidighet, borrningshastighet, och ny Scania-motor  
gör H23 till en effektiv och tillförlitlig maskin.
 
Drillairxpert med Automax flow och Dynamic Flow Boost  
justerar automatiskt flöde och tryck efter behov och ger  
10 -15% extra luft. Detta ökar borrhastigheten med 5% jämfört  
med en kompressor som har standard reglersystem

DrillAir H23 kan nå maximal luftflöde vid varje tryckinställning  
och uppfyller självklart utsläppskraven enligt steg IV.
 
 Läs mer på www.drillair.com.

Annons - Atlas Copco i Borrsvängen_oo.indd   1 27/09/2016   18:52
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STYRKAN AV ENIGHET
The Drillers
Choice

•	Ny	hammarserie

•	Ny	kronserie	utan	fotventiler

•	Testat	och	utvecklat	för	nordiska	förhållanden

•	Vi	är	en	helhetsleverantör	för	brunns-	och	
	 entreprenadborrning

© 2014 Mincon

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

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

Skanna för 
mer information

Geotec har snart funnits i 40 år. Anled-
ningen till bildandet var delvis att vara en 
motvikt till Avanti. Sedan dess har orga-
nisationerna varierat i storlek och arbets-
område. Men under större delen av tiden 
har det funnits diskussioner och intressen 
av att genomföra ett samgående. Jag har 
under mina sexton år inom den här delen 
av branschen varit med om två omgångar.

Visst finns där en skillnad mellan 
organisationerna, företrädelsevis hur vi 
arbetar, men medlemsmaterialet är det 
samma – det är borrentreprenörer som alla 
har samma mål, nämligen att få vardagen 

att gå runt, att göra kvalitativa anläggningar och 
att driva sina företag.

Nyligen lät Geotec genomföra en telefonunder-
sökning bland företag, både Geotecanslutna, Av-
antianslutna, icke anslutna och leverantörer. En av 
frågorna handlade just om man tyckte att organi-
sationerna skulle slås samman till en. En majoritet 
(53 procent) tyckte att man borde slå ihop organi-
sationerna, åtta (8 procent) tyckte nej och trettionio 
(39 procent) visst inte. Av de sjuttio öppna svar som 
fanns var det endast fem som ansåg att det fanns 
fördelar med två organisationer. Resterande del såg 
inga fördelar med två, utan tvärt om – styrkan av 
en organisation var den övervägande majoritetens 
synpunkt. Och det i alla läger!
Just det sistnämnda vill jag ta fasta på. Styrkan i 

att agera med utgångspunkt från en organisa-
tion är viktigare än den enskilde organisationens 
berättigande. Vi har samma intresse och vill 
leverera under motsvarande premisser. Vårt 
gemensamma mål vore snarare att påverka den 
majoritet av borrföretag som inte är med i en 
organisation.

Vår situation är på intet sätt ny. Och det är 
anledningen till att vi i det här numret av Borr-
svängen visar på några exempel från likvärdiga 
branscher. Det här har gjorts förut och med bra 
resultat. Självklart innebär det förändringar, 
men vad är det som säger att en ny tid behöver 
bli en sämre tid?

Konkurrens är alltid bra. Men på rätt ställe! Den 
bör huvudsakligen utövas mellan företagen och 
inte på organisationsnivå där den inte genererar 
några intäkter till företagen som står bakom 
organisationerna, utan bara slukar energi, kapi-
tal och tid.  Energi, kapital och tid som istället 
skulle kunna användas för att ge borrningsindu-
strin än större plats i samhället. För att det är väl 
precis det som vi tillsammans vill nå?

Johan Barth
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Seminariet inleddes med att 
Johan Barth, vd på arrangören 
Geotec, beskrev bakgrunden 

till Konkurrensverkets stämning av 
Växjö kommun 2015.

– Jag blev uppmärksammad 2011 av en 
medlem i Svenska Kyl- och Värmepump-
föreningen att de inte fick installera 
geoenergi på fastigheter som skulle säljas 
i Växjö. Kommunen villkorade försälj-
ningen med anslutning till fjärrvärme-
nätet. Vi beslutade att anmäla detta till 
Konkurrensverket. 

Efter två års utredande beslutade Kon-
kurrensverket att stämma Växjö kom-
mun för brott mot konkurrenslagstift-
ningen på fem punkter. Men när domen 

AKTUELLTT

Det blev en spänstig debatt i 
Almedalen om Växjödomen och 
kommuners rätt till monopol 
på energimarknaden.
– Om nu er produkt är så fan-
tastisk, varför måste du tvinga 
folk att köpa den? undrade Ja-
kob Eliasson från Villaägarnas 
Riksförbund med adress Växjö 
kommuns Bo Frank.

kom upp hösten 2015 gjorde Tingsrätten 
i Stockholm en helt annan bedömning av 
vilken marknad kommunen agerade på. 
Den menade att det endast var mark-
naden för försäljning av tomter som 
berördes, eftersom kommunen vare sig 
installerar värmepumpar eller bedriver 
brunnsborrning. Därmed underkände 
tingsrätten hela stämningen. 

Ger kommunerna legitimitet
Domen får stora konsekvenser för hela 
landet, underströk Johan Barth.

– Den ger alla kommuner legitimitet 
att följa Växjös förfarande vilket utan 
tvekan är skadligt för konkurrensen.

– Växjö kommun anförde bland an-
nat miljöskäl för sitt agerande. Kom-
munen har gjort en fantastisk resa och 
använder 100 procent förnybar energi i 
sitt fjärrvärmenät. Jag gratulerar Växjö, 
men kan ett förnybart energislag i ett 
distributionsnät vara mer förnybart än 
ett annat förnybart energislag? Hur långt 
får en kommun gå för att skydda sitt 
eget bolags verksamhet? undrade Johan 
Barth, varpå Bo Frank, moderat och 
kommunstyrelsens ordförande i Växjö 
släpptes in i debatten.

– Det handlar inte om det. Det hand-

lar om att miljö- och systemnyttan går 
före enskilda företags vinster. Hur skulle 
det se ut om varje villaägare borrade 
egna vattenbrunnar och anlade egna av-
lopp? Vi vill inte att enskilda villaägare 
installerar egna, eldrivna energisystem. 
Vi ska tvärtom minska elanvändningen.

Johan Barth menade att jämförelsen 
var helt irrelevant, eftersom det finns 
en lagstiftning som reglerar vatten- och 
avloppsfrågorna.

Louise Trygg, professor i energisys-
tem vid Linköpings universitet, påpe-
kade att energibolagen och kunderna 
inleder ett förhållande och att det inte 
är någon bra start att tvinga in kunden i 
det förhållandet.

Geoenergi är inte el
Moderatorn Gunnar Wrede från Dagens 
Industri följde upp med att fråga om det 
är som Bo Frank hävdar, att fjärrvärme 
är det bästa alternativet?

– Vi behöver mer reglerbar kraft, vil-
ket kraftvärmeverken erbjuder. Jämför 
vi värmepumpar med fjärrvärme i ett 
kraftvärmesystem, får vi mindre klimat-
påverkan i ett globalt perspektiv med 
fjärrvärme. Men vi kan inte ha fjärr-
värme överallt. Det är viktigt att se hur 

Konkurrensverket meddelade 
i somras oväntat att man inte 

kommer att driva ärendet vidare till 
Marknadsdomstolen – trots att verket 
tidigare utlovat fortsatt strid i målet. 
Konkurrensverket analys är att det inte 
är möjligt att driva det med framgång i 
högre instans. Orsaken är andra domar 
som kommit sedan Växjö-ärendet inled-
des.

– Konkurrensverket måste förhålla 
sig till Marknadsdomstolens praxis. 
När vi nu bedömer att vi inte heller i 
Växjö-målet kommer att kunna visa 
så omfattande effekter som domstolen 
krävt i tidigare mål är det inte försvar-
bart att fortsätta driva ärendet, säger 
generaldirektör Dan Sjöblom.

Janne drabbas i Halmstad

TEXT: LARS WIRTÉN FOTO: ANETTE PERSSON

– I sak har vi inte ändrat uppfattning. 
Vi anser fortfarande att marknaden, 
konkurrensen och småföretagande 
gynnas genom att konsumenterna själva 
får välja det uppvärmningssystem som 
de tycker passar bäst, framhåller Dan 
Sjöblom.

Jannes Brunnsborrning hämmas
I småländska Burseryd driver Jan Berg-
lund Jannes Brunnsborrning med 14 
anställda. De har uppdrag i Halmstads 
kommun, som agerar på samma sätt som 
Växjö.

– Det är klart att det påverkar oss, 
lika mycket som alla andra företag som 
sysslar med energiborrning, säger Jan 
Berglund som är märkbart irriterad över 
tingsrättens dom.

– Vi har mottagit beskedet med 
bestörtning. Att man kan döma på det 
sättet är mycket märkligt. 

– Det kommer helt klart att hämma 
oss, men hur är ännu för tidigt att säga. 
Vi är verksamma där det i huvudsak 
finns villor, och det är där kommunen 
vill nå ut med sitt fjärrvärmenät.

– I Växjö byggs mycket nytt, därför 
märks det nog mer där. I Halmstad är 

Stockholms tingsrätt gav i slu-
tet av förra året Växjö kommun 
rätt att tvinga nya villaägare 
att ansluta till fjärrvärmenätet. 
En kommun som sagt sig följa 
Växjös exempel är Halmstad. 
Det kommer drabba Jannes 
Brunnsborrning i Burseryd.

varje energislag kan användas på bästa 
möjliga sätt vid varje enskilt fall.

Bo Frank lyfte fram att Växjös fjärr-
värme är hundra procent förnybar och 
eldas med biobränsle från de småländska 
skogarna.

– Vi ska inte sabotera det genom att 
tillåta att fastigheter använder el som 
kan produceras hur som helst.

Johan Barth invände mot bilden att 
byggnaderna värms med el.

– Det är inte elen i sig som värmer 
upp byggnaden. Elen driver en apparat 
som väldigt effektivt gör det möjligt att 
värma och kyla byggnaden med helt 
förnybar energi.

– Direktverkande el är en sak, vär-
mepumpar något helt annat, inflikade 
Louise Trygg.

Priset ska ge rätt signal
Gunnar Wrede vände sig till Jakob Elias-
son från Villaägarnas Riksförbund med 
frågan om hur rimligt det är att tvinga in 
villaägare i ett specifikt värmesystem?

– Nu har vi lyssnat på två skickliga 
försäljare (Bo Frank och Johan Barth, 
red anm). Som villaägare skulle jag vilja 
få bestämma själv vem jag tror mest 
på. Jag tror de flesta villaägare vill ha 
så stor rådighet över sin egendom som 
möjligt. När hela energipolitiken syftar 
till att priset ska skicka rätt signal till 
konsumenten, är det då inte förmätet av 
kommunen att strunta i det? Bo Frank, 
varför går det inte att sälja denna enligt 
dig överlägsna produkt utan tvång?

– Jag har inte träffat en enda byggare 
som säger att de inte vill ha fjärrvärme. 
Och miljön står över valfriheten, häv-
dade Bo Frank.

Det handlar om konkurrens
Men vad innebär det för priset? Monopol 
brukar inte pressa priserna, påpekade 
Gunnar Wrede.

– Det ger den största samhällsnyttan. 
Jag vill påstå att ett gemensamt fjärrvär-
menät gynnar våra medborgare, vidhöll 
Bo Frank.

Johan Barth belyste prisutvecklingen 
för fjärrvärmen i Växjö.

– På tio år har priset ökat 40 procent. 
För den som använder geoenergi är siff-
ran 20 procent. Det är klart att det inne-
bär en skillnad för konsumenten. Och 
kärnan i den här diskussionen handlar 
ändå om konkurrensfriheten.

– Konkurrensverkets utredning visar 
att 23 procent, alltså nästan var fjärde av 
de småhus som byggdes i Sverige 2007-
2011 omfattades av krav på fjärrvärme-
anslutning.

Louise Trygg önskade att dagens dis-
kussion var en icke-fråga.

– Kunden borde kunna välja det som 
är billigast och bäst för miljön. Och en-
ergislagen måste samverka bättre istället 
för att fajtas. Vi behöver flera energislag 
och vi måste bli bättre på att se vad som 
är bäst för en hel region. Fjärrvärmen 
kan inte nå överallt. S

inte lika många nybyggen på gång, men 
självklart tar de efter och gör likadant nu 
när de kan följa den här domen.

– Vi ser inte den miljömässiga effekten 
heller som kommunen gör. Jag tycker 
snarare att det är ett steg tillbaka. Det 
här kommer att öka den fossila förbrän-
ningen, eftersom vi inte har sopor så att 
det räcker att värma upp alla bostäder. 

– Sedan är det såklart beklagligt för 
den enskilde konsumenten som inte får 
möjlighet att välja uppvärmningsform. S

TEXT: LARS WIRTÉN FOTO: PRIVAT

Panelen på Almedalen: Fr v moderator Gunnar 
Wrede, Jakob Eliasson (Villaägarnas riksförbund), 
Louise Trygg (professor i energisystem), Bo Frank 

(Växjö kommun) och Johan Barth (vd Geotec).

Växjödomen i AlmedalenFrank debatt om

Fotnot: Strax efter Almedalsveckan beslutade 
Konkurrensverket att inte överklaga domen 
till Marknadsdomstolen.

TEXT: LARS WIRTÉN FOTO: ANETTE PERSSON
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Någon timmes bussfärd sydväst 
om Reykjavik pågår ett spännan-

de djupborrningsprojekt. Dit begav sig de 
närmare 80 Geotecmedlemmarna för att 
få veta mer om hur det går till att borra 
sig 5 000 meter ner i berggrunden – i jakt 
på 500-gradigt vatten. 

Bakom en vägkrök i det ödsligt karga 
men vackra och fascinerande landskapet, 
helt och hållet präglat av årtusendens 
vulkanutbrott, reser sig plötsligt den 
pampiga masten till den gigantiska borr-
rigg – föga överraskande döpt till Thor 
– som används för jobbet

AKTUELLT

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON  

Från Islands nationella energi-
myndighet kom Baldur Petursson 

och redovisade spännande fakta kring 
landets utveckling – för att inte säga 
helomvändning – på energiområdet.

Från att ha varit ett utfattigt land 
beroende av torveldning och kolimport 
kommer nu 86 procent av all primären-
ergi från inhemska förnybara källor.

– Värmen från våra geotermiska 
anläggningar har sparat samhället 16 
miljarder euro sedan satsningen startade 
på allvar i samband med oljekrisen på 
1970-talet. Och under samma tid har 
klimatet besparats 350 miljoner ton kol-
dioxid. Det kan räknas om till att mot-
svara att 41 procent av landets yta var 
täckt av skog, som ju binder koldioxid.

Island har ett 30-tal värmeproduce-
rande högtemperaturfält. Fjärrvärme-
priserna är ungefär hälften av de svenska 

DJUPBORRNING TILL
EXTREMA TEMPERATURER

Projektet heter Iceland Deep Drilling 
Project, IDDP – eller Íslenska Djúpbo-
runarverkefnid för den som vill – och 
drivs som ett internationellt forsknings-
projekt som startade redan år 2000. Målet 
är att studera de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för att utnyttja energi-
rika geotermiska resurser på stora djup. 
Alldeles särskilt är man ute efter så kallat 
superkritiskt vatten – det vill säga vatten 
som håller så hög temperatur och står 
under så högt tryck att gränsen mellan 
gas- och vätskefasen försvunnit.

Inom projektet räknar man med att 
det superkritiska vattnet ska ge extremt 
effektiv elproduktion via turbiner.

Teknisk chef vid borrningen i Rey-
kjanes är Tor Gislason, som tog emot 
tillsammans med medlemsresans värd 
Fridfinnur Danielsson.

Brunnen heter IDDP-2. Föregånga-
ren IDDP-1 borrades vid en geotermisk 
energianläggning vid Krafla på norra 
Island 2009. Där var målet att borra 
ner till 4 500 meter, men redan vid 2 
100 meter nådde man smält berg och 
borrningen fick avbrytas. Under en 
tid var dock IDDP-1 världens hetaste 
produktionsbrunn, 452 grader med 140 
bars tryck.

När det gäller IDDP-2 så handlar det 
om att fördjupa en existerande 2 500 me-
ter djup brunn. Man borrar ner till 3 000 
meter och sätter sedan foderrör, varefter 
planen är att utföra styrd borrning i en 
lätt vinkel ner till 5 000 meter.

Vid tidpunkten för Geotecs besök var 
foderrörssättningen så gott som klar 
och den styrda borrningen beräknades 
kunna börja i mitten av september.

– Stöter vi på magma så får vi prova 
att ändra vinkel på borrningen, så att vi 
tar oss förbi, förklarade Tor Gislason. S

Islands experter 
går på export

och bland de lägsta i världen.
Men myndigheten – som heter Orkus-
tofnun på isländska – arbetar inte bara 
på hemmaplan. Med flera decenniers er-
farenhet av geoterminsk energiutvinning 
har man utvecklat ett expertkunnande 
som med tiden blivit efterfrågat på många 
håll i världen. Myndigheten jobbar inter-
nationellt i geologiska högtemperaturso-
ner över hela världen, som samarbetspart-
ner ibland annat Central- och Sydeuropa, 
östra Afrika, Indonesien och Filippinerna 
samt längs de Syd- och Nordamerikanska 
kontinenternas västkust. S

Baldur Petursson från islänska energi-
myndigheten.

Tor Gislason och Fridfinnur Danielsson 
berättade om djupborrningsprojektet.

I början av september begav sig Geotec till Island. 
Under några minnesvärda dygn fick medlemmarna 
uppleva allt från djupborrning och heta källor 
till valsafari och utflykter i ett hisnande och 
fascinerande landskap. Här är Borrsvängens 
reportage i ord och bild.

Gunnuhver hette häxan som gav namnet 
åt det märkliga termiska området, där det 

konstant ryker och oyser ur marken och 
underjorden även gör sig påmind med en 

stark svavellukt.
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De ”kalla” geotermiska lagren är de som håller en temperatur un-
der kokpunkten. Man har hundratals jordbävningar året om – och 
dagligen minst ett skalv av den magnitud som Sverige upplever 
max en gång vart 100:e år.
Ja, det var nog inte utan att en och annan borrare kände marken 
skaka under fötterna när Sigridúr Kristjánsdottir fyrade av en ka-
nonad av märkvärdiga och överraskande fakta om det fantastiska 
Landet Annorlunda – Island.

Sigridúr Kristjánsdottir är geo-
fysiker vid Uppsala universitet 

där hon är i färd med att doktorera i 
seismologi. Utöver det jobbar hon vid 
statligt ägda Isor, som är motsvarigheten 
till SGU men som jobbar helt och hållet 
marknadsmässigt och är aktivt över hela 
världen med geotermiska undersökning-
ar, texter och utvärderingar, kartering, 
utbildning. Sigridúr själv jobbar med att 
övervaka jordbävningar vid energipro-
duktionsanläggningar.

För de församlade borrarna berättade 
hon om Islands spännande geologi och 
gjorde många jämförelser med svenska 
förhållanden.

Ett nyfött land
I ett geologiskt perspektiv är Island så 
gott som ”nyfött”. Landet är på sin höjd 
18 miljoner år gammalt – att jämföra 
med Sveriges två miljarder år. Det här 
ger upphov till en mycket stor mängd 
både vulkanisk och geotermisk aktivitet. 
I själva verket är stora delar av Island ett 
levande geologiskt laboratorium och ett 
centrum för forskning. Till exempel är 
Island en av mycket få platser där den 
mittatlantiska spridningsryggen kan 
studeras i öppen dager. Spridningsryggen 
är gränsområdet mellan de divergerande 
eurasiska och nordamerikanska konti-
nentalplattorna och vid Tingvellir några 
mil nordost om Reykjavik kan fenomenet 
följas i realtid – plattorna går isär med en 
hastighet av två centimeter om året.

350 grader 
Island har ett stort antal geotermiska 
energanläggningar – och de delas lite 
grovt in i ”kalla” och ”varma”.
– De kalla är de som håller under 100 
grader och de används bland annat för 
att värma bostadshus och andra fast-
igheter, till fiskodlingar och till varma 
utomhusbad, som är väldigt populärt 
här hos oss.

– De varma källorna håller tempe-
raturer på mellan 200 och 350 grader. 

AKTUELLT
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          – ett geologiskt
 

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON

De temperaturerna hittar vi på mellan 
1 000 och 3 000 meters djup och det är 
de källorna vi helst vill åt, eftersom de 
lämpar sig bra för elproduktion med 
ångturbiner. De ger också hett vatten 
som används av industrin, till exempel 
till torkning av fisk, förklarade Sigridúr.

Geologisk hotspot
Med förhållandevis enkel tillgång till så 
stora mängder ”gratis” varmt och hett 
vatten skulle man kunna tro att Island 
varit självförsörjande i långa tider. Men 
i själva verket var det först i samband 
med den stora globala oljekrisen i bör-
jan av 1970-talet, som geotermin kom 
igång på allvar. Idag är oljan så gott som 
helt utraderad som energikälla, förutom 
till fordonsparken.
Island är vad som kallas för en geologisk 
”hotspot”. Magma strömmar upp mot 
jordskorpan och de aktiva vulkanerna 
är många, liksom jordbävningarna.

– Vi registrerar massor av jordbäv-
ningar varje dag. Dagligen har vi i snitt 
en jordbävning som når upp till 5 på 
Richterskalan – och som jämförelse kan 
nämnas att Sverige har så starka jord-
bävningar ungefär en gång vart hundra-
de år. Men de flesta skalven är betydligt 
mindre, berättade Sigrudúr och påminde 
om hur Richterskalan fungerar:

– Mellan varje steg i skalan 32-faldi-
gas energin. Det innebär till exempel 
att en jordbävning på 6 innehåller tusen 
gånger mer energi än en 4:a.

Större eller mer spektakulära vulkan-

utbrott förekommer med bara några få 
års mellanrum. Sedan år 2000 har fem 
olika vulkaner haft utbrott.

– Mest känd är Ejafjallajökul 2010 efter-
som den släppte ut så stora mängder aska 
att flygtrafiken i Europa lamslogs i över 
en vecka, påminde Sigridúr. Men i själva 
verket var det ett väldigt litet utbrott.

Nu ”väntar” man på att Katla, en av 
de nordligaste vulkanerna, ska få ett 
utbrott. Det har inte skett sedan tidigt 
1900-tal, men nyligen har ett antal rejäla 
skalv registrerats i berget – ett tecken på 
att något kan vara på gång.

Allt tyder alltså på att Island även 
framledes kommer att vara en av 
världens mest spännande platser ur 
geologisk synpunkt! S

Sigridúr Kristjánsdottir, geofysiker.

Bildtexter
1. På valsafari som 

länge såg ut att bli 
resultatlös. Men 
plötsligt var den 
bara där, den efter-
längtade knölvalen.

2. Valen "vinkar". 
Slagen med de två 
meter långa fenor-
na är i själva verket 
en jaktmetod.

3. Alle man på 
däck! Påpälsade 
Geotecare njöt 
av havsluft och 
vackert väder.

1.

4.

3.

VAL I SIKTE!i realtid
Island
laboratorium

2.

2.
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LANDSKAP MED 
GÖRAVTRYCK INTRYCK

Den isländska naturen bjuder på många vackra 
och ovanliga vyer och rundturen "Golden Circle" 
innehåller det mesta av det bästa. Geotecs resesällskap 
fick uppleva gejsrar, vattenfall, kontinentalsprickor 
och mycket annat.

Bildtexter
1. Strokkur är en pålitlig gejser som drygt var femte minut skickar hett vatten 

närmare 20 meter upp.
2. På kanten av den nordamerikanska kontinentalplattan. Borta till höger reser sig 

den eurasiska och mellan dem trycks nytt land upp.
3. Islänningarna är med rätta stolta över sina hästar, som efter 800 år utan inbland-

ning utifrån tillhör världens mest renrasiga.
4. Vattenfallet Gullfoss var på väg att bli kraftdamm men räddades av miljökämpar 

och är idag en av Islands främsta sevärdheter.
5. Det är klokt att respektera avspärrningarna i de termiska områdena.

FOTO: JÖRGEN OLSSON

3.

4.

5.

2.
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BOS:
Branschorganisationen Schaktfritt har kunnat bocka 

av den översta punkten på agendan, nämligen att formulera 
nya AMA-beskrivningar. AMA 2017 har varit på remiss under 
våren och sommaren.

– Vi har uppdaterat beskrivningarna och dessa ska nu 
behandlas av Svensk Byggtjänst, som ger ut AMA, berättar 
Mattias Höglund, kassör i BOS.

Utöver det har man tre nya medlemmar på väg in – två 
entreprenörer inom schaktfri ledningsförnyelse och en inom 
styrd borrning.

Dessutom har en logotyp tagits fram och hemsidan bos-org.
se lanseras under senare delen av hösten.

Svensk Grundläggning:
Hos Svensk Grundläggning pågår ett metodiskt arbete med 
hur arbetsmiljöstatistiken samlas in och presenteras. Den ska 
bli tydligare, mer detaljerad och avdelningen ”Övrigt” ska bli 
mindre.

En stor, viktig och svår arbetsmiljöfråga för grundläggare 
gäller arbetsytans bärighet.

– Det gäller alltså den övre markens bärighet, där maski-
nerna ska stå och där gubbarna ska gå. Vi har haft ett antal 
olyckor, både med pålar som vält och maskiner som rasat ned, 
säger Leena Haabma Hintze på Svensk Grundläggnings kansli.

En annan stor arbetsmiljöfråga gäller förslitningsskador.
Organisationen har också nyligen lanserat en app. Den inne-

håller bland annat checklistor för arbetsmiljö och maskiner, 
incidentrapportering med mejlfunktion, dokumentsamling 
och medlemsförteckning. S

Använd en proffsgrossist!                      

Använd en proffsgrossist!               

Vi är en komplett leverantör av pumpar, tillbehör och 

 

allt du
 behöver för vattenanläggningen eller värmepumpsinstallationen.

Isolerade rör Borrlock & Kollektorsprit

Samlingsbrunnar

Förbrukning

Elektrosvetsrördelar

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

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

Blandningskärl på beställning

Komplett sortiment av rördelar & tillbehör

             Svetsapparater 

Flera modeller finns att köpa eller hyra

Andra storlekar och utföranden på beställning 

I dimensioner upp till 630 mm

 
För foderrör, 140 & 168 mm 

Kopparrör 

Presskopplingar

Avanti pumphus
  Välj till installationspaket

För vattenbrunnen

Pumpar, pumppaket & tankar

Länspumpar & pumpstationer

Filter & rening

Tankar

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

 

allt du
 behöver för vattenanläggningen eller värmepumpsinstallationen.

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

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

Vi kan våra produkter!

Kollektorer &

Kollektorer &

energilock

Avloppsanläggningar

Royex 

Atlas Copco 
borrstål & maskiner 

Prisexempel:
Paket RSK 5618245

13100 kr

Prisexempel:
Paket RM2200K

11600 kr

Prisexempel:
PVC 6 m 110x3,2

166 kr

spräckpatron

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

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

polyetenrör

 
 

 

färg, humus, salt eller uran i ditt dricksvatten? 

Kontakta oss 
för offert och katalog

Tel 018-25 22 10
 

www.mnvsverige.se 

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

Marknadens
lägsta driftskostnad

• Inga byten av fi ltermassor

• Ingen elektrisk anslutning

Mycket 
enkel

installation!

BRANSCHGRANNAR
Senaste nytt från våra

I förra numret berättade vi utförligt om två av 
Geotecs ”branschgrannar”, nämligen orga-
nisationerna Svensk Grundläggning och BOS; 
den sistnämnda en nybildad organisation för 
entreprenörer inom schaktfri teknik.
I Borrsvängen kommer vi från och med detta 
nummer att regelbundet att återkomma till 
dem båda och fånga upp och förmedla små 
och stora nyheter.

I KORTHET

Malmberg har lanserat sitt koncept Energeo, som består 
av kompletta geoenergicentraler som tillverkas i fabrik 

och sedan dockas till energibrunnarna och fastighetens värme- 
och kylsystem.

Centralen är komplett med el, styr/regler och VVS. Cen-
tralen byggs i verkstad parallellt med att energiborrning och 
anslutningsarbeten utförs på plats och en av fördelarna är 
att antalet underleverantörer som arbetar i fastigheten kan 
minimeras. S

Förfabricerade geoenergicentraler
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pump- & brunnsteknik

NU ÄR VI
STARKARE!

Pump & Brunnsteknik AB

Rollsbovägen 52    442 40 Kungälv

t pumpbrunnsteknik.seel 031 922 500

pumpbrunnsteknik.sedebe.se

Sedan juni 2016 ägs PBT av Debe

Pumpar. Det ger dig ett bredare utbud

av produkter för borrning, filtrering och

geoenergi.

Och vi får ökade resurser att utveckla

smarta pump- och geoenergilösningar

för dig.

Det kallar vi win-win!

Sveriges Byggindustrier: 

Bygginvesteringarna fortsätter att öka 2016 
och 2017, enligt Sveriges Byggindustriers 
konjunkturprognos. Investeringar görs främst 
i bostäder, men den som söker uppdrag inom 
energianpassat byggande tar med fördel 
sikte på kommersiella lokaler.
 TEXT: MIA ISING

Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen är 
hushållen motorn, de driver på tillväxten i svensk 
ekonomi och fortsätter att lyfta bostadsbyggandet mot 

forna tiders höjder.
– Byggandet av flerbostadshus går exceptionellt bra, säger 

Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier. 
Prognosen är att branschen når toppen i år, med närmare 57 

000 påbörjade lägenheter i kommunal och privat regi.
– Som investering innebär det en ökning med 21 procent. 

Det är ända sedan före 90-talskrisen som vi låg på denna nivå, 
kommenterar han. 
Efterfrågan kommer dock att mattas av och dämpa uppgången 
något nästa år. Brist på arbetskraft är delvis redan ett hinder för 
ökad byggproduktion. 

– Nästa år väntas skattehöjningar och amorteringskrav, och 
att räntan inte kan bli lägre, att påverka efterfrågan på ägda 
bostäder.
50 000 påbörjade lägenheter 2017 innebär ett fall på elva pro-

cent, men produktionsnivån är ändå högre än i fjol. Och sett i 
ett större perspektiv; det som främst dämpar konjunkturen är 
att byggandet inom andra nischer, som kommersiella lokaler 
och anläggningar inom industri och energisektor, minskar. 
2016 ökar investeringsvolymen två procent, och nästa år beräk-
nas den öka en procent.

Regionala variationer
– Vi har en byggbom i Mälardalen, från Uppsala och Stockholm 
ner mot Linköping och Norrköping, likaså i Göteborgsregionen 
och över lag i universitetsstäderna, berättar Johan Deremar.

Men byggsektorn är inte het överallt.
– I Malmö är det inte samma tryck som i övriga storstadsre-

gioner. Inte lika många efterfrågar bostadsrätter, det kan ha med 
den socioekonomiska sammansättningen att göra.

– Danmarks ekonomi går bra, men gränskontrollerna av-
skräcker danskar från att bosätta sig i Sverige. 

Energifokus i kommersiella lokaler
När byggandet ökar borde energiborrarna kunna räkna med en 
god konjunktur, spådde Johan Deremar när Sverige stod inför 
både byggboom och riksdagsval 2014. Han reserverade sig med 
att mycket kan ändras, på gott och ont, om nya politiker vill se 
nya villkor. 

– Energipolitiken idag präglas inte av så stora reformer, är vårt 
facit. Vad som skulle kunna gynna det energieffektiva byggandet 
var om kommunerna tvingades att ställa enhetliga krav. 

Andelen energianpassande insatser är fortfarande låg inom 
bostadsbyggandet, enligt Johan Deremar. Särskilt inom flerbo-
stadshus.

 – Mitt intryck är att intresset för miljöanpassning och ener-
gieffektivisering finns på den kommersiella sidan. Företag som 
bygger nytt, exempelvis kontorslokaler, har stort energifokus. 
Det är här intresset för utveckling och innovation finns. 

Fakta/Prognosen utgår bland annat från: 
• bygglovsstatistik,
• orderläge i byggbranschen,
• investeringsstatistik från SCB,
• sysselsättningsstatistik samt
• Konjunkturinstitutets undersökningar. S

Konjunkturen uppåt för bostäder

Utfall 
2015

Bostäder
Nybyggnad
Ombyggnad
Fritidshus
Transaktionskostnader

Lokaler
Privat
Offentligt

Anläggningar
Privat
Offentligt

Summa bygginvesteringar

192,1
103,3

69,7
6,7

12,5

152,3
102,0
50,3

81,9
46,8
35,1

426,3

17
25

9
1
5

3
4
1

0
-2
3

8

11
20

0
9
5

3
3
5

1
-1
3

6

3
4
1
3
-1

1
1
2

2
0
5

2

Sektor
Investeringsvolym 

Mdkr 2015 2016 2017

Procentuell förändring i fasta priser

Byggandets utveckling

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

www.nct.se

● 

NCT erbjuder 
återfyllnadsentreprenad

av energiborrhål.
Hög värmeledningsförmåga
genom produkten MUOVITERM.

Skyddar grundvattnet mot 
föroreningar. 

●

AKTUELLT
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Gotland: Ahlqvists Brunns-
borrning i Klintehamn:
– Hushåll med enskilda bor-

rade brunnar är inte så hårt drabbade. 
Värre är det med de ytliga grundvatten-
täkterna, säger Fredrik Ahlqvist.

I de gotländska kommunerna Visby och 
Ljugarn har VA-verken under sommaren 
nödgats sänka trycket i ledningarna, för att 
minska svinnet i form av läckage vid skar-
var och kopplingar. Svinnet har minskat 
med 40 procent – men konsekvenserna för 
konsumenterna är stora:

– Restauranger, idrottsanläggningar 
och andra verksamheter har det jätte-
svårt, säger Fredrik Ahlqvist.

– Det är kris i det kommunala vatten-
nätet, men än så länge inte för privata 
brunnar. De som har borrade brunnar 
på 25-30 meter klarar sig fortfarande 
bra, men framåt oktober-november blir 
det katastrof om vi inte får ett rejält 
tillskott på vatten.

Småland/Blekinge: UBE Borrning i 
Åseda:
– Här är det full fart. Det har egentligen 
varit väldigt mycket mer att göra på vat-
tensidan i ett helt år, för det var ju lågt 
grundvatten även i fjol även om det var 
mer lokalt då. Men nu under sommaren 
har vi haft en maskin som gått på heltid 
med bara vatten – och tidvis har vi kört 
med två maskiner för att försöka beta av 
kön lite, säger Pelle Svensson.

Även han varnar för att vi fortfarande 
– när detta reportage görs i mitten av 
augusti – inte är framme vid den tid då 
det brukar bli som värst de år då grund-
vattenbildningen är klen:

– Vi måste få helt astronomiska regn-
mängder inom kort, annars lär det bli 
riktigt illa under senhösten. 

UBE jobbar i hela Blekinge och 
stora delar av Småland, framför allt i 
Kronobergs län.

– De som står med grävda brunnar på 
berg med dåligt jordtäcke har inget vat-
ten. Är det dessutom frågan om brunnar 
i kustlandskapen får man vara riktigt 
försiktig när man borrar, så att inte saltet 
tränger in. 

Småland och Öland: Bengt Karlsson 
Brunnsborrningar i Alsterbro:
– Vi har jobbat med vattenborrningar 
hela sommaren. Ja, egentligen ända 
sedan i höstas och till och med i januari-
februari, när vi ofta står still ganska 
mycket, var det fullt upp, berättar Tina 
Lundgren.

Värst är det för privata hushåll med 
grävda brunnar på Öland.

– Där har det varit riktigt illa och det 
kan dessutom vara svårt att hitta vatten. 
Hittills har vi lyckats.

Kötiden i företagets område har 
under sommaren sällan varit kortare än 
två veckor. Men lantbrukare med djur 
kommer alltid i första hand:

– Vi har haft några akuta fall, men 
inte fler än att vi har kunnat lösa det. Nu 
under sommaren är ju dessutom djuren 
ute och det underlättar.

Man har jobbat ”områdesvis” och kun-
nat beta av flera grannfastigheter i taget.

– När man borrar första brunnen i en 
by är det lätt att bli kvar där. Folk som 
haft svårt att bestämma sig och hoppats 
att det ska fyllas på tar gärna chansen att 
haffa oss, säger Tina Lundgren.

Östergötland, norra Småland, delar 
av Närke och Sörmland: Finspångs 
Brunnsborrning
– Från mitten av augusti har brunnarna 
börjat sina på allvar. Det är inte bara 
grävda brunnar utan även lite grundare 
borrade brunnar med stora uttag. Jag 
tror bara att vi är i början av detta och 
att hösten kan bli jättebesvärlig, säger 
Johnny Pettersson.

Fullt upp för borrare 
i torkans spår
Larmrapporter om lågt grundvatten och sinande täkter har – om 
uttrycket tillåts – duggat tätt under våren och sommaren. Med 
grundvattennivåer på rekordlåga nivåer i stora delar av sydöstra 
Sverige har situationen på många håll varit mycket ansträngd.
Borrsvängen kollade under sensommaren läget med ett antal 
medlemsföretag i några av de mest utsatta områdena.

Mängden akuta jobb har stadigt ökat 
under sommaren.

– Vi kommer till ställen där de bok-
stavligen har tagit ut sista litern vatten 
ur brunnen. Och då är inte sällan ställen 
som vi varit på tidigare i år för att de 
haft problem, men de har inte kunnat 
bestämma sig. Många har chansat på att 
det skulle börja regna eller att vattnet 
nog skulle räcka ändå, men nu är det 
kört på många ställen. S

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

CONSTRUCTION.SANDVIK.COM

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

TEXT: JÖRGEN OLSSON  KARTA: SGU
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Så har det inte alltid varit. 
Under perioder har även Norsk 
Brønnborerförening, NBF, 

existerat parallellt och organiserat bor-
rare. Först under en tioårsperiod med 
start 1955, därefter från 1979 till 1995, då 
flertalet av NBF:s medlemmar även var 
anslutna till MEF i form av en sidogren. 
1996 ledde oenigheter till att föreningen 
återuppstod och lämnade MEF tillsam-
mans med ett 20-tal borrföretag.

Men från januari 2015 är NBF-företa-
gen åter en del av Maskinentreprenörer-
nas Förbund. 

– Vi måste komma ihåg att vår 
bransch är liten. Då är det aldrig bra om 
det råder oenighet om vem som repre-
senterar branschen. Det behövs en sam-
lande kraft som både kan vara ansiktet 
utåt och erbjuda medlemmarna service, 
säger Einar Østhassel.

”Slag i ansiktet”
Han var med vid splittringen 1996 och 
beskriver den som ”ett slag i ansiktet”. 

– De flesta borrföretag lämnade MEF. 
Grunden till avhoppen fanns i ett miss-
nöje som legat och grott i flera år, dels 
med att man upplevde att MEF var för 
byråkratiskt och dominerande, dels att 
de stora medlemsföretagen hade för stort 
inflytande.

För- och nackdelar
En annan som också var med 1996 är 
Björn Halvorsen, som funnits med i den 
norska borrbranschen sedan mitten av 
1970-talet. Han var från början med om 
att bygga upp MEF:s avdelning för bor-
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rare – men blev sedan NBF:s sekreterare 
när de 20 företagen valde att kliva av:

– Det finns både för- och nackdelar 
med att tillhöra en så stor organisation 
som MEF. Det finns en styrka i kom-
petensen, men samtidigt är det risk att 
en nischbransch som brunnsborrning 
försvinner i helheten. Min åsikt var hela 
tiden att det egentligen var onödigt med 
två organisationer och jag önskade ett 
återinträde, men det tog många år innan 
tiden var mogen, säger Björn Halvorsen.

Einar Østhassel tog kritiken till sig och 
inom MEF inledde han ett arbete för att 
avdelningen för Brunns- och specialborr-
ning åter skulle bli en attraktiv huvud-
man för branschen. Det skulle ta nästan 
20 år innan det bar frukt.

Nödvändig process
Hans Vetle Sjørholt var inte med 1996. 
Han startade sitt företag, Sør-Norsk 

Boring, några år senare och blev då 
medlem i NBF.

– Det var naturligt att gå med i NBF, 
men samtidigt var jag väldigt klar över 
att vi behövde ett samarbete med MEF, 
som satt – och sitter – på väldigt mycket 
juridisk och näringslivspolitisk kompe-
tens, säger han.

Kontakter mellan NBF och MEF 
etablerades och fördjupades. Hans Vetle 
Sjørholt var från NBF:s sida delaktig i 
den nödvändiga process som skulle leda 
fram till att de små medlemsföretagen 
kände sig lika sedda och prioriterade 
som de stora

 – Det var en grundförutsättning för 
att ett återinträde skulle bli aktuellt. 
Einar Østhassel jobbade otroligt hårt för 
att det skulle lyckas och det var också 
betydelsefullt att en tongivande veteran 
som Björn Halvorsen var positiv. Även 
om processen tog tid så var det egent-
ligen ingen större dramatik när vi väl 
hade uppnått en samsyn.

Hittade gemensamma frågor
Förändringsarbetet inom MEF skedde 
utifrån tre grundparametrar, förklarar 
Einar:

– För det första handlar det om att 
respektera att vi är konkurrenter. I 
många fall hårda konkurrenter på en tuff 
marknad. 

– För det andra ska man ha med sig att 
de flesta borrföretag är små familjeföre-
tag som aldrig fått något gratis. De har 
själva byggt sin framgång på kompetens 
och uthållighet. För sådana företag är 
självbestämmandet otroligt viktigt – man 

vill vara herre i sitt eget hus.
– För det tredje hittade vi fyra frågor 

som är gemensamma för alla, oavsett 
storlek eller andra omständigheter: 
Utbildning, ekonomi, dialog med 
leverantörerna och att motverka osund 
konkurrens.

Inofficiell dialog
Relationen mellan de två organisa-
tionerna – NBF och MEF – var under 
åren bitvis kylig. Men entreprenörerna 
emellan fanns en god dialog, oavsett 
vilken sida man tillhörde. En dialog 
som bara blev bättre och bättre, ju fler 
som insåg värdet av att samarbeta om 
de fyra frågorna.

– Några tongivande företag började 
närma sig varandra med utgångspunkt 
i våra fyra gemensamma frågor. Det är 
grunden till att så gott som alla NBF-
företagen i januari 2015 kom med i 
MEF igen, säger Einar Østhassel.

– De äldsta och största norska borrfö-
retagen var väldigt viktiga och arbetade 
aktivt för att hålla samman branschen 
och för att förverkliga fusionen med 
MEF, säger Björn Halvorsen.

Nyckelfaktorer för framgång
Hans Vetle Sjørholt listar några nyckel-

faktorer för att konkurrerande bransch-
organisationer ska kunna genomföra ett 
lyckat samgående:

– För det första måste man vara 
överens om att lägga allt gammalt groll 
åt sidan. Det går lättare än man tror, för 
vi människor har en fantastisk förmåga 
att glömma det negativa och komma ihåg 
det positiva. För det andra måste man 
försäkra sig om ett arbetssätt där alla fö-
retag blir sedda och känner sig värdefulla 
i det nya sammanhanget. Precis så är det 
nu, Einar lägger lika mycket tid på alla.

– För det tredje kan man inte ha som 
ett absolut krav att alla måste ansluta sig. 
Föreningsliv passar inte alla – det är en 
fråga om personkemi.

Aktiv och synlig
När Einar Østhassel summerar kan han 
egentligen inte säga att MEF har blivit 
mindre byråkratiskt. Det är fortfarande 
en stor organisation med långa och lång-
samma beslutsvägar. Däremot har själva 
enheten för Brunns- och specialborr-
ning blivit mer lyhörd och inkluderande 
– och det är det viktigaste:

– Idag fokuserar vi inte på vad som 
skiljer oss åt utan vad vi har gemen-
samt. Vi är en subkultur inom den stora 
anläggningsbranschen och marknaden 

LYCKAD ÅTERFÖRENING
MEF – Maskinentreprenörernas Förbund – i Norge representerar över 2 000 
företag som tillsammans har över 33 000 eller 83 procent av alla anställda i 
anläggningsbranschen och omsätter 77 miljarder norska kronor.
Einar Østhassel är sektionschef för MEF Resurs och Miljö, vars avdelning Brunns- 
och specialborrning samlar de norska brunnsborrarna.

utvecklas hela tiden. Projekten blir 
större, de offentliga upphandlingarna 
fler, miljökraven och de juridiska kraven 
blir allt mer komplexa – och detta kräver 
mer och mer kompetens av entrepre-
nören. Jag menar att det till slut blir 
omöjligt att stå utanför ”systemet”. Men 
då krävs det av oss att vi är aktiva och 
synliga i de frågor som är viktiga för 
borrare, att vi driver på och erbjuder 
stöd och service. Annars löper vi risken 
att folk återigen börjar undra varför de 
betalar medlemsavgift. S

I NORGE

TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: JØRN SØDERHOLM

Björn Halvorsen är veteran i norska 
branschen. Foto: Privat

Man kan alltid lita på de norska 
väderleksrapporterna.

Tillsammans för en starkare borrbransch i Norge. De tidigare två föreningarna är numera en. Fr v: Jon Harald Skattebo, Valdres Brønnboring; Vetle 
Sjørholt, Sør-Norsk Boring; Einar Øshassel, MEF; Kjell Nyen, Nordenfjeldske Brønn- og spesialboring; Kim Bråtørmyr, Kragerø Brønnboring; Johan 
Barth, Geotec; Bjørn Halvorsen, Norsk Brønnborerforening; Robert Fjerdingby, Universal Brønnboring; och Helge Sæterstøl, Vestnorsk Brønnboring. 

I FOKUS: SAMMANSLAGNINGAR
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”Jag tror att vi kan bli starkare 
och effektivare i en organi-
sation”, sa Per Jonasson till 

Borrsvängen i mitten av 2014. Han var 
nyutsedd vd för SKVP, Svenska Kyl & 
Värmepumpföreningen – ett samgående 
mellan KV, Kyl- och värmepumpföre-
tagen och Svep, Svenska Värmepump-
föreningen – och hade precis påbörjat 
den resa tidningen nu ber honom att 
reflektera kring.

Likheter och olikheter
Han börjar med att teckna en ungefärlig 
bild av de två tidigare föreningarna:

– Svep organiserade tillverkare och 
installatörer, med kunder bland fastig-
hetsägare och privatpersoner. Verk-
samheten hade även visst fokus på den 
internationella arenan. 

– KV organiserade installatörer, med 
kunder bland industrier och butiker. 
Juridiska frågor och insatser för att för-
enkla kundens vardag var viktiga.

Föreningarna – den ena med drygt 
dubbelt så stor omsättning och fler 
anställda – kom att närma sig varandra 
allt mer, i syfte att stärka branschen. De 
samarbetade, blev medlemmar i varan-
dras föreningar och tog suppleantplatser 
i varandras styrelser. 

Nu möts före detta Svep, med erfaren-

I FOKUS: SAMMANSLAGNINGAR

het av konsumentfrågor, och före detta 
KV, med erfarenhet från proffsmarkna-
den, i lokaler i Alvik i Stockholm.

Smidig sammanslagning
– Vi fann allt fler synergier, och med 
många och breda kontaktytor fanns det 
ingen anledning att inte samarbeta fullt 
ut, konstaterar Per Jonasson. 

Han fick uppdraget att utreda en sam-
manslagning i oktober 2013. Redan i maj 
2014 togs det sista juridiska beslutet. 

– Ett halvår från idé till verksamhet. 
Allt fungerade bra, inte något krångel 
med tillstånd eller liknande. 

– Alla var prestigelösa. Intentionen 
var att medlemmarna skulle få mer för 

skulle medlemmarna förhålla sig till 
exempelvis att avgiften skulle justeras?

– Båda föreningarna hade god eko-
nomi, men vi behövde lägga om avgifts-
strukturen; två modeller synkades till 
en. För vissa medlemmar innebar det 
höjd avgift, berättar Per Jonasson.

Men det medlemstapp organisatio-
nen haft beror snarare på händelser på 
marknaden; företagsnedläggningar och 
konkurser, menar han.

– Av över 900 medlemmar har 
endast ett 20-tal lämnat beroende på 
sammanslagningen. 

Anders Lind tycker att det kan vara 
klokt att tänka över vilka medlemmar 
man får i en ny, stor organisation:

– Det fungerar för oss, men det kan 
finnas anledning att reflektera kring att 
ha både tillverkare, grossister och entre-
prenörer i samma styrelse.

Undvik revirtänkande
Per Jonasson återkommer gärna till att 
storleken är viktig för en branschorga-
nisation:

– Vi ska synas, höras och påverka. Det 
arbetet görs effektivare idag, tycker jag. 
Vi har stärkt möjligheterna att bevaka 
medlemmarnas intressen.

– Vi är både ekonomiskt effektivare 
och effektivare i vår medlemsservice, vi 

MER MUSKLER
I GEMENSAM 
ORGANISATION

TEXT: MIA ISING FOTO: SKVP

avgiften och jag vill påstå att personalen 
brinner för detta sedan dag ett. 

Han får medhåll av representanter 
från de tidigare föreningarna. Gunnar 
Tjernberg hade 24 års styrelsearbete i de 
olika branschorganisationerna bakom 
sig, bland annat Svep. Föreningarnas 
intresse sammanföll i en rad ämnen, 
konstaterar även han. De hanterade sam-
ma frågor, svarade på samma remisser, 
mötte samma problem och antog samma 
utmaningar. Det övertygade honom om 
att sammanslagningen skulle fungera.

– Jag tänkte att vi säkert skulle kunna 
resonera och tänka lika kring såväl 
system och köldmedel som remisser och 
regelverk. Det är ett stort arbete att be-
vaka och kommunicera med omvärlden, 
så varför göra det dubbelt? 

Anders Lind, före detta KV:
– I min förening hade vi inte funderat 

så mycket på en sammanslagning, men vi 
tilltalades av tanken när frågan väcktes. 

– Viss tveksamhet kände vi förstås; 
skulle det bli bra, skulle vi ha för olika 
frågor i det bredare forumet, skulle det 
finnas plats på bordet för våra frågor?

Utmaningar
Ett delvis osäkert kort vid sammanslag-
ningen var medlemmarnas reaktion. 
Skulle det uppstå ett medlemstapp? Hur 

kan gå rakt på olika frågor eftersom vi 
har mer resurser. 

Gunnar Tjernberg beklagar att revirtän-
kande lätt kan bli en bromskloss när det 
gäller sammanslagning i olika branscher.

– För att lyckas krävs att de som jobbar 
i organisationen är proffs, och brinner 
för sitt uppdrag. Diskussioner och högt i 
tak är viktigt.

– Det är avgörande att vara lika, men 
också viktigt att kunna gå vidare i frågor 
även där man inte är helt överens.

Ökad kompetens
Gunnar Tjernberg ser den ökade kom-
petensen i sin nya branschorganisation 
som en av de stora vinsterna.

– Det är en styrka i sig att vara fler, och 
att vi nu har medlemmar och kompetens 
bland både värmepumpsföretag och 
entreprenörer, säger han. 

Organisationen och inte minst kans-
liet gör mycket för medlemmarna, tycker 
han. Den nya gemensamma försäkring-
en är ett exempel. 

– Nu känner jag att vi är del av en 
stark, bred och bra organisation, det är 
fantastiskt! 

Satsar på att synas
Den nya organisationen utnyttjar sina 
muskler för att bland annat synas bättre 

Då, för ett par år sedan, drev de två branschorganisationerna 
inom frys, kyl och värmepump en rad likvärdiga frågor 
parallellt. Nu, efter en lyckad sammanslagning, optimerar de 
medlemsnyttan i en allt starkare organisation. 

Organisation: två föreningar blev en i SKVP, 
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.
Genomförande: utredning och juridisk pro-
cess krävde cirka ett halvår.
Kansli: förstärkt administration och utökad 
support, cirka tio personer i Stockholm.
Medlemmar: tillverkare, entreprenörer och 
importörer, närmare 1 000 företag.

Rätt förutsättning ger utdelning
Det passar inte alla branschföreningar att gå 
samman. Men med rätt förutsättningar kan en 
ny organisation nå oanade höjder. 

Svenska Kyl & Värmepumpföreningens råd 
för en lyckad sammanslagning:
• Det är risk att glida isär om man inte är tillräck-

ligt lika i sin inriktning från början.
• Naturliga kontaktytor är en förutsättning, det 

tyder på svaga gemensamma intressefrågor 
om den nya organisationen måste skapa dem.

• Prata med andra, se fördelar och nackdelar, 
bilda din egen uppfattning inför beslutet. 

• Den inledande dialogen är viktig – det krävs 
vilja och prestigelöshet av både medlemmar 
och personal.

• Integrera alla i den nya organisationen. 
Gemensamma aktiviteter och projekt är 
avgörande. 

• Låt alla utbyta erfarenhet och lära av varandra.

i samhällsde-
batten och att 
kunna påverka 
myndigheter och 
andra aktörer. 

– Jag tycker vi 
har lättare att få 
genomslag hos 
myndigheter nu, 
och vi syns mer i 
media. Myndig-
heterna uppskat-
tar att endast ha 
en förening att 
hålla kontakt med, säger Per Jonasson. 

Anders Lind om viktiga frågor för 
framtiden: 

– Energieffektivisering, kompetensför-
sörjning och att göra branschen intres-
sant, och inte minst att behålla våra 
medlemmar.

Per Jonasson  är övertygad om att det 
finns fler, smalare branscher där man 
skulle  tjäna på att vara en aktör:

– Geoenergi, tänk vad brunnsborr-
ningen och energifrågorna skulle kunna 
tjäna på det.

– Jag ser ingen baksida i vårt fall! Vi 
var två föreningar som fungerade bra 
och drev snarlika frågor, och lyckades 
skapa en bra företagskultur i en ny och 
gemensam organisation. S

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen:

Per Jonasson, vd för SKVP. Anders Lind, tidigare 
ordförande i KV.

Erfarenheten från både konsument- och proffsmarknaden möts i SKVP.

När två föreningar
blev en
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Debe Pumpar AB har 
levererat pumpar i drygt 
50 år. Oscar Heydorn 

som är vd har varit i branschen i 15 
år. Han skräder inte orden när det 
gäller hur han ser på att ha två för-
eningar att förhålla sig till i bransch-
arbetet; Geotec och Avanti.

– Jag ser ingen logik i det! Vi har 
medlemskap i båda föreningarna och 
i princip allt tvingas vi göra dubbelt, 
från mässdeltaganden till möten.

Debe Pumpar har verksamhet i 

Två branschorganisationer i en och samma bransch 
och på en förhållandevis liten marknad – hur ser 
det ut i en leverantörs ögon? Som något som borde 
samordnas, och gärna i ett större perspektiv, enligt ett 
par leverantörsröster.

I FOKUS: SAMMANSLAGNINGAR

TEXT:  MIA ISING
LEVERANTÖRER 

- Vi tvingas i 
princip göra allt 
dubbelt

Fotnot: IGSHPA står för ”International Ground 
Source Heat Pump Association” och drivs i 
Sverige i KTH:s regi.

både Stockholm, Göteborg och Kungälv 
genom förvärv av två andra företag; H20 
Filterteknik och Pump & Brunnsteknik, 
PBT. Företag som också sitter på dubbla 
medlemskap. Men att lämna någon av 
branschorganisationerna är inte aktuellt.

– Nej, vi vill trots allt inte lämna var-
ken den ena eller andra föreningen. 

Kräver sammanslagning
Det är en smal bransch och en sam-
manslagning skulle ge fördelar för både 
leverantörer och entreprenörer, menar 

en röst pratade för de olika frågorna. En 
sammanslagen förening skulle bli myck-
et starkare i sitt lobbyarbete. Exempelvis 
om man vill lobba för andra energislag 
än fjärrvärme. 

– Så det är inte bara önskvärt utan ett 
måste, att föreningarna går samman. 

Bred samordning
I Borås finns MuoviTech AB, grundat 
i början av 2000-talet och ledande i 
Europa på installationsprodukter för 
geoenergi. Företaget är medlemmar i 

både Geotec och Avanti, och vd Thomas 
Karlsson ger svaret ett vidare perspektiv:

– En gemensam part som driver geo-
energifrågan framåt för hela branschen 
gemensamt skulle vara bra för oss alla..

– Det som gynnar och utvecklar bran-
schen på bästa sätt är den rätta vägen, 
menar Thomas Karlsson. S
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– Bakgrunden var, om jag förstått 
det rätt, att Poratek av tradition 

förknippats mest med vattenborrning, 
även om det med åren givetvis blivit allt 
mer fokus på energiborrning även hos oss. 
Geoenergytec var en sammanslutning 
med en dryg handfull företag som bara 
sysslade med energi, berättar Porateks 
ordförande Jimmy Kronberg.

De båda föreningarna existerade un-
der några få år parallellt och mestadels i 
samförstånd.

– Det var aldrig några stridigheter 
mellan oss. Poratek var den större och 
mer aktiva organisationen och efter 
en tid blev det uppenbart att det var 
poänglöst med två föreningar. Det fanns 
ingenting att vinna på det och den största 

av den andra föreningens medlemmar 
gick med hos oss i stället. Sedan 2015 har 
Geoenergytec ingen verksamhet längre.

Jobbar för tillväxt 
De flesta finska borrföretag är icke-an-
slutna. Jimmy Kronberg bedömer att det 
finns så mycket som ett 40-tal företag 
som är potentiella framtida medlemmar:

– Vi jobbar hela tiden på att bli större 
och att bli mer synliga och aktiva. Jag är 
inne på mitt första år som ordförande 
och tycker att arbetet går bra. Poratek 
vill driva på en utveckling där fler och 
fler av oss borrföretagare känner att vi 
kan umgås, lära av varandra och även 
samarbeta om större uppdrag – fast vi är 
konkurrenter. S

Inget drama när 

I Finland heter branschföreningen Poratek, startade 1995 och 
organiserar 20 borrande medlemsföretag och 18 partnerföretag.
Men 2009 dök det upp en utmanare – Geoenergytec.
TEXT:  JÖRGEN OLSSON

två blev en i Finland

Jimmy Kronberg, finska branschorganisationen 
Porateks ordförande. Foto: Privat

tror på gemensam

Oscar Heydorn, i själva föreningsarbetet 
såväl som resultatet av det. Mer tids- och 
kostnadseffektivt, och mer fokuserade 
budskap som kan göra skillnad.

– Det skulle gynna hela branschen om 
Oscar Heydorn, vd för DeBe Pumpar Foto: Privat
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Johan Barth menar att det 
skulle vara en styrka att 
harmonisera och ena en 

förhållandevis liten yrkeskår.
– Den svenska borrbranschen omsätter 

cirka 2,3 miljarder kronor om året inom 
vatten, energi och delvis grundläggning. 
Det är inte särskilt mycket om man tittar 
på hela entreprenadbranschen.

– Men poängen är att det är viktiga 
saker vi sysslar med och då är det också 
viktigt för vår omgivning att vi talar 
med en röst. Inom Geotec ser vi gärna 
att en sammanslagning blir verklighet.

Att positionera sig i förhållande till 
varandra på en så liten marknad tar 
tid och energi från båda föreningarna, 
menar Barth.

– I frågor som rör till exempel certi-
fiering, utbildning och teknik är det helt 
onödigt att konkurrera. Vi strävar båda 

I FOKUS: SAMMANSLAGNINGAR

TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: ANETTE PERSSON

I Sverige har organisationerna Geotec och Avanti verkat parallellt 
alltsedan Geotec bildades för snart 40 år sedan.
Geotecs ledning har närmat sig Avanti med förslaget att gå samman.
– För mig är det en självklarhet. Det finns inga motstridiga intressen i 
det våra båda föreningar arbetar för, säger Johan Barth, vd för Geotec.

”Vi strävar åt samma håll”

efter hög kvalitet och större marknads-
andelar – kort sagt fler borrade meter i 
Sverige.

– Dessutom, poängterar Johan Barth, 
ska vi komma ihåg att idag är de flesta 
borrföretag i Sverige inte organiserade. 
De har valt att stå utanför såväl Geotec 
som Avanti. Man kan spekulera i orsa-

I KORTHET

”Virtuell Arena” är namnet på en unik forsknings-
satsning i Norge. Det handlar om världens första full-

skaliga borrningssimulator på internet. Den tas fram av bland 
annat forskare från Bergen och Stavanger och kommer när den 
är färdig att bli ett verktyg för forskning och teknikutveckling 
och en plattform för utbildning, test och träning när det gäller 
borrning i olika miljöer, med olika metoder och med nya verk-
tyg. Projektledare Fionn Iversen vid norska forskningsinstitutet 
Iris berättar för nyhetssajten Forskning.no att intresset för 
simulatorn är stort.

– Norska Forskningsrådet stöttar projektet med 50 miljo-
ner kronor och utöver det har oljebolagen skjutit till pengar. 
Universitet i bland annat USA, Tyskland och Brasilien har visat 
intresse för att vara med och använda simulatorn och många 
kommersiella aktörer likaså.

Vid universitetet i Stavanger har studenter redan börjat 
använda en beta-version av simulatorn. S

Virtuell borrning i Norge

DeBe-Pumpar har förvärvat Pump- och Brunnsteknik i 
Kungälv.

– I och med förvärvet får vi in deras geoenergiprodukter, 
främst i form av deras specialbyggda skåp och samlingsbrun-
nar, i vårt sortiment. Geoenergi är ett segment där vi egentli-
gen inte haft något tidigare, så förvärvet är en del i vår strategi 
att bli en komplett och heltäckande leverantör, säger DeBe:s vd 
Oscar Heydorn till Borrsvängen.

PBT blir, precis som H2O Filterteknik vilket DeBe förvär-
vade i fjol, kvar som varumärke. 

– H2O och PBT slås ihop till en enhet, vilket betyder att 
vi blir lika stora i Göteborg som i Stockholm, säger Oscar 
Heydorn, som också berättar att DeBe sedan i maj har etablerat 
verksamhet i Norge i form av ett kontor med fyra anställda i 
Oslo. Dessutom kommer det helägda dotterbolaget i Finland i 
november att byta namn till DeBe Finland. S

DeBe köper PBT

En fastighetsägare i Kårböle i Ljusdal som fått nej 
på sin ansökan att borra för geoenergi till villan har 

överklagat till länsstyrelsen. Platsen ligger inom vattenskydds-
område och borrhålet skulle hamna mindre än 200 meter från 
vattentäktens borrhål. Avslaget gavs med motiveringen att det 
finns risk för förorening av köldbärarvätska men även risk för 
mikrobiell påverkan genom ytvatteninträngning från foderrör 
och borrhål. Fastighetsägaren överklagar med motiveringen att 
andra boende i området fått tillstånd och att avslaget strider 
mot likställighetsprincipen i kommunallagen, rapporterar 
nyhetssidan Hela Hälsingland. S

Överklagan i Kårböle

2015 bildade Avanti en svensk underavdelning av den 
amerikanska organisationen International Ground 

Source Heat Pump Association. IGSHPA Sweden har numera 
övergått i KTH:s regi. S

KTH tar över IGSHPA Sweden

Borrsvängen har sökt Avantis vd Dominika Rydel med ett antal frågor kring 
resonemangen om sammanslagning av de båda föreningarna.

Hon meddelar att svar på frågorna först kräver förankring bland medlemmarna, 
vilket Borrsvängens pressläggningstid tyvärr inte medger.

Dominika Rydel lämnar följande uttalande:
”Frågan om två organisationer har som jag förstått varit uppe till och från ända 

sedan Geotec skapades. AVANTI är en icke-vinstdrivande organisation som på ett 
transparent sätt jobbar hårt för branschens bästa. Vi har alltid varit och är positivt 
inställda till samarbete och ställer upp och stöttar goda initiativ. Allt i denna riktning 
fortsätter vi gärna med.”

kerna till det och ett skäl skulle kunna 
vara just konkurrensen mellan organi-
sationerna – för ett litet företag kan det 
kännas som ett stort steg att ”välja sida”. 
Då är det enklare att stå utanför, när det 
vår bransch mest av allt behöver är att 
så många som möjligt går samman och 
strävar åt samma håll. S
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Ingemar Larsson vet det mesta om kärnborrning. Ända sedan han som 
18-åring gick ut skolan har han arbetat i branschen.

TEXT: KARIN STRAND FOTO: LEIF HENNINGSSON

PROFILEN PROFILEN

Ingemar Larsson vill ha fritt 
omkring sig. Skogen, sjön och 

djurlivet. Det är därför han bor i sitt 
gamla föräldrahem i Kokträsk 2,5 mil 
norr om Malå i Lappland. Sitt kontor har 
han visserligen inne i Malå, där han är 
inhyrd i ett rött hus med vita knutar som 
en gång var Domänverkets revirkontor. 
Men han anser att Malå med sina 2 000 
invånare i tätorten är för stort att bo i.

− I går när jag drack mitt kaffe ropade 
ett tiotal storlommar ute på sjön. De 
simmade på linje och fiskade. Sådana 
upplevelser får du inte i en tätort eller 
storstad, säger han.

Ingemar Larsson är försäljningsingen-
jör på Atlas Copco. Tjänsten innebär att 
han ansvarar för försäljningen av borr-
ningsriggar och ”i hålet-utrustning” som 
borrör, borrkronor och diamantproduk-
ter. Kunder är både malmprospektörer 

kärnborrningsrigg.
− Utvecklingen har ju varit enorm 

på maskinsidan. Förr handlade det i 
princip om en gammal dieseldriven 
jordbrukstraktor med en borrspindel 
på. I dag är riggarna datorstyrda och 
borrarna har bytt hydraulspakarna mot 
knapptryckningar. Deras bästa kompis 
är inte längre dieselmotorn utan datorn, 
konstaterar Ingemar Larsson.

− Sanningen att säga var jag inled-
ningsvis tveksam till datoriseringen av 
riggarna, men där hade jag rejält fel. 
Borreffekten är mycket bättre och dess-
utom är inte borraren låst vid riggen på 
samma sätt som förr. Dessutom finns det 
numera en rörhanterare som lyfter röret 
in i och ut ur borrcentrum.

Grövre dimensioner
Det är inte bara maskinerna som utveck-
lats under decennierna. Utvecklingen 
har även gått mot grövre dimensioner på 
borrkärnorna och djupare hål.

− Förr var dimensionen på borrhålen 
46 millimeter, i dag ligger de flesta på 
mellan 56 och 60 millimeter. Dessutom 
blir hålen djupare och kärnorna grövre. 
Förklaringen är att man kan göra säk-
rare analyser med mer material, säger 
Ingemar Larsson.

Under senare tid har metallpriserna 
varit låga, något som märkts i branschen. 

− Jag var inled-
ningsvis tveksam till 
datoriseringen av 
riggarna, men där 
hade jag rejält fel.

och befintliga gruvor som använder 
sig av kärnborrning för att kartlägga 
malmkroppars utbredning och kontrol-
lera halterna.

Servicetekniker i över 20 år
Innan han hamnade på Atlas Copco 
arbetade Ingemar Larsson ute på fältet.

− Efter yrkesskolan började jag 1975 
på SGU:s borravdelning i Malå som 
servicetekniker på kärnborriggar. 
Arbetet innebar att jag fram till början 
av 1990-talet reste runt över hela 
landet och jobbade med reparation och 
service, berättar han.

Tack vare jobbet har Ingemar Larsson 
fått uppleva mer än de flesta. 

− Ibland har det varit si och så med 
boendet och några gånger har man 
råkat ut för snöstormar på väg ut till 
någon rigg. Då var det bara att vända 
skotern att åka tillbaka.

− En del helikopterturer har det ock-
så blivit. Jag minns särskilt ett provhål 
som skulle borras i ödemarken några 
mil norr om Esrange utanför Kiruna. 
Vi flög ut riggen i delar med helikopter 
och monterade den på plats. När hösten 
kom var det 800 meter djupa hålet klart 
och vi flög ut igen och hämtade riggen. 
Sådant är spännande att se tillbaka på.

 
Från hydraulspakar till dator
På Atlas Copco är Ingemar Larsson 
tack vare sin långa erfarenhet ensam 
om de riktigt djupa kunskaperna om 
kärnborrning. Det har gjort att han del-
tagit i flera utvecklingsprojekt när det 
gäller borrutrustning – ofta i samarbete 
med sina båda bröder som också arbe-
tar inom bergborrningsbranschen.

Under tidigt 2000-tal var Ingemar 
Larsson och hans bröder exempelvis 
involverade i utvecklandet av den 
andra generationens datorstyrda 

LOCKAR VETERANEN
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De befintliga gruvorna borrar fortfa-
rande, men nyprospekteringen har legat 
nästan helt nere.

− Det här är en konjunkturkänslig 
bransch, konstaterar Ingemar Larsson.

− Men det borde vara så att man 
nyprospekterar när metallpriserna är låga 
och tillgången på borrutrustning är god. 
När metallpriserna stiger vill alla plötsligt 
söka nya fyndigheter och då blir det pro-
blem med att få fram utrustning. Mellan 
2005 och 2007 rådde till exempel rena 
hysterin och då var efterfrågan på i hålet-
utrustning större än tillgången samtidigt 
som det var svårt att hitta personal.

Den nyprospektering som sker gäller 
framför allt ädelmetaller som koppar 
och guld samt zink. Järnmalm letar man 
knappast efter längre.

Gammal jägare
Egentligen borde Ingemar Larsson ha sitt 
kontor på Atlas Copcos serviceverkstad 

i Skellefteå. Men att flytta har för honom 
aldrig varit ett alternativ och att pendla 
30 mil om dagen mellan Kokträsk och 
Skellefteå är uteslutet. Villkoret för att 
han skulle ta jobbet på Atlas Copco var 
att han skulle kunna jobba kvar i Malå 
och därmed bo i Kokträsk.

− Vi köpte föräldrahemmet 1989 
och dessförinnan hyrde vi ett hus. Det 
finns en frihet på landet som inte finns 
i en tätort.

− Förr var jag en hängiven jägare och 
jagade det mesta − fågel, älg, mård och 
räv. En gång sköt jag till och med en 
räv på tomten i bara kalsingarna och 
med tandborsten i munnen! Men när 
yngste sonen fick förkylningsastma 
råddes vi att göra oss av med jakthun-
darna, så då slutade jag. Men jag är 
mycket ute ändå och på vintern drar 
jag upp ett milslångt skidspår med 
skotern som jag och Mona, min fru, 
brukar åka i. S

bildtext

Vem är…
Namn: Ingemar Larsson

Ålder: 59 år

Bor: Kokträsk, 2,5 mil norr om Malå i 

Lappland.

Familj: Hustru, två vuxna söner. ”Jag är 

faktiskt nygift. Mona och jag gifte oss i augusti 

efter att ha varit tillsammans i 39 år.”

Bakgrund: Servicetekniker för kärnborriggar 

på SGU i Malå i drygt 20 år, platsansvarig på 

Kärnborrning i Norr i Malå, försäljningsingenjör 

på Atlas Copco sedan 1997.

Uppdrag utanför jobbet: Ordförande för 

FAB, Föreningen för aktiva i borrbranschen, 

sedan i maj 2016. ”Ett bra nätverk av 

borrföretag, leverantörer och konsulter från 

olika delar av branschen. Man lär sig alltid 

något nytt när vi träffas och studerar ett 

intressant projekt.”

Fritid: Skoter- och skidåknig runt Kokträsk, 

fiske och semesterresor över världen. 

”Dessutom bygger jag mycket hemma, en 

gårdsverkstad står klar och just nu håller 

jag på med en förrådsbyggnad på 110 

kvadratmeter. Jag är snart 60 år bygger vidare. 

Jag tror på en framtid här i Kokträsk.”

PROFILEN

     +++ Din expertpartner inom brunnsborrning +++

Vi kan vattenbrunnar!

För mer information kontakta: torsten.seipelt@gwe-group.com 

www.gwe-group.com

Radonett är europas mest sålda och effektiva radon- 

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon  

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)  

och råd & rön.  

Sarholms Plåtdetaljer AB
Box 64, Hällebergsväg 46, 795 21 RÄTTVIK

tlf: +46-248-107 00
www.radonett.com
info@radonett.com

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad  
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

+  höjer pH-värdet  
till ca 7,5 på naturlig väg  
utan kemikalier

+  den är driftsäker och
     lättinstallerad

+  det är en lönsam  
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

och samtidigt göra en lönsam affär? 
Välkommen att höra av dig till oss. 

RADON 

www.geoenergicentrum.se

Svenskt Geoenergicentrums
KURSUTBUD:

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

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

Geoenergi Fördjupningskurs 2 
Avancerad Design 
Tid: 1 dagTid: 1 dag
Plats: Stockholm
Pris: 9000 kr ex moms

Vi erbjuder även företagsanpassade 
kurser. Kontakta oss för offert.

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

Nyfiken på 
Geoenergi?
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Som ägare av företaget Borr-
kronan i Nacka har Jonas 
Grundström gått från borr-
ningsrigg och grävmaskin till 
skrivbord och dator. Men han 
drar ofta på sig blåstället och 
gör inhopp ute på fältet..

Granne med en trolsk dal 
med en vacker naturstig runt 
Långsjön i Nacka ligger en gul 

kontorsfastighet. En av hyresgästerna är 
Borrkronan AB och det är härifrån Jonas 
Grundström styr sitt företags verksam-
het.

− Tidigare fanns vi i Bromma, sedan 
hamnade vi här tack vare vår gamla kund 

anläggningar. För fem år sedan var det 
inte ofta vi borrade fler än tio hål i sam-
ma anläggning, nu sker det i allt större 
utsträckning, säger Jonas Grundström.

− Det har dessutom blivit allt vanli-
gare att byta från fjärrvärme till berg-
värme. Det innebär en stor besparing, 
framför allt för större fastigheter. Vär-
mepumparna blir mer och mer effektiva 
medan fjärrvärmen inte erbjuder just 
någon utveckling.

Jonas Grundström har jobbat i företa-
get sedan 2004. Då pluggade han sam-
hällsplanering på Stockholms universi-
tet och hoppade bara in som extraresurs 
kvällar och helger. Så småningom 
lämnade han emellertid studierna och 
började i firman på heltid och 2008 tog 
han över verksamheten.

TEXT & FOTO: KARIN STRAND 

– VÅR BRANSCH 
UTVECKLAS HELA TIDEN

stora infrastrukturprojekt av typen 
uppvärmda vägavsnitt. Berget är oerhört 
användbart.

Forskningen och utvecklingen inom 
branschen följer Jonas Grundström 
bland annat genom sitt medlemskap 
i Geotec. Han uppskattar de föredrag 
som hålls vid medlemsmötena 
och Geoenergicentrum, men även 
den kontakt han får med andra 
entreprenörer samt den hjälp han fått via 
Geotecs försäkringsagent.

− Dessutom anser jag att Geotec, och 
inte minst Johan Barth, jobbar hårt för 

− Numera är jag mest administratör 
och den som har de inledande 
kundkontakterna. Men jag drar ofta 
på mig blåstället och åker ut på fältet, 
framför allt när det rör sig om större 
projekt eller om tidsschemat är pressat.

Arbetar för en god miljö
Han tycker det är roligt att jobba i en 
bransch som är relativt ny, som hela 
tiden utvecklas och som dessutom gör 
något gott för miljön.

− Vi bidrar till energismarta lösningar 
som minskar fossilberoendet och som 
dessutom innebär besparingar för 
slutkunden. Det känns verkligen rätt.

− Dessutom händer det mycket nytt 
på forskningsområdet som är intressant, 
som exempelvis borrhål för kyla och 

– Här är fler företag, 
men också fler jobb 
att dela på.

vår bransch på många områden och det 
vill jag stödja.

Fulltecknad rigg
Hur är det då att jobba i Stockholm, är 
inte konkurrensen stenhård?

− Nej, jag tycker inte det. Här i Stock-
holmsområdet är det visserligen närmare 
mellan borrningsföretagen än det är ute 
på landsbygden, men å andra 
sidan är det fler jobb att dela på, 
säger Jonas Grundström.

Borrkronans enda rigg är i 
princip alltid fulltecknad och 

FÖRETAGET

IVT, som vi delar lokal med. Det passade 
dessutom mig väldigt bra eftersom jag i 
den vevan själv flyttade från Bromma till 
Nacka, berättar Jonas Grundström över 
en kopp kaffe och en kaka.

Det här med gamla kunder är något 
som Borrkronan vårdar. Företaget 
har ett väl utbyggt nätverk av främst 
installatörer av värmepumpar, som är 
återkommande beställare. Eftersom 
företaget är verksamt i Storstockholm 
och en bit in i Mälardalen handlar det i 
första hand om energiborrning, men det 
förekommer även en hel del borrning 
efter vatten.

Byte från fjärrvärme till bergvärme
− Vi gör fortfarande rätt mycket villa-
borrning, men trenden går mot större 

Jonas Grundström driver Borrkronan i Nacka 
och gillar att jobba i en bransch som utvecklas 

och bidrar till smarta miljölösningar.

TEXT: MIA ISING



34 BORRSVÄNGEN # 3/2016

FÖRETAGET

Borrkronan 
• Grundat: 2002
• Ägare: Jonas Grundström sedan 2008
• Antal anställda: 6 inklusive Jonas 

Grundström
• Verksamhet: Energiborrning, 

vattenborrning, markarbeten i 
Storstockholm samt i Norrtälje, Bålsta 
och Enköping

• Utrustning: 1 borrningsrigg, grävmaskiner, 
servicebilar

företaget behöver ofta ta in borrnings-
hjälp från underentreprenörer. Jonas 
Grundström har valt att arbeta på det 
sättet i stället för att investera i flera 
riggar.

− Företaget har vuxit både 
anställningsmässigt och 
omsättningsmässigt sedan jag tog 
över, men nyanställningarna har 
skett på marksidan. När det gäller 
borrningen har jag valt att använda 
underentreprenörer som vi känner väl 
och har samarbetat med i många år. 

− Jag har ingen ambition att företaget 
ska växa för växandets egen skull, men 
jag hindrar det inte från att växa heller. 
Vi får se var vi hamnar i framtiden. S

www.muovitech.com

PURE PERFORMANCE

HIGHER COP
SAVING 30% ELECTRICITY
SLEEP WELL GUARANTEE

.se

OPENING VERY SOON

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



Geoenergikoncernen Rototec fortsätter att växa och 
har förvärvat Upplands Borrteknik. Rototec menar att 

förvärvet stärker förmågan att möta den ökande efterfrågan på 
geoenergilösningar till större fastigheter som skolor, sjukhus 
och köpcentra. S

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

www.geoenergicentrum.se

E.M.S. Sverige.
Du vet väl att ditt vattenbehov styr vårt lager.
Många ordrar på större pumpar har givit oss anledning 
att tänka till, och därför utökar vi vår lagerkapacitet igen.  
- Fler och större pumpar på lager.
- Sänkpumpar och motorer från 3” till 8”.
-- Tryckhöjder upp till 350 meter vattenpelare.
- Från 1,8 m3/h till 180 m3/h.
- Franklin motorer från 0,37kW till 75 kW.  

Mer information på   www.emspump.se 

Lagerlagt? Självklart!

044-242 242     ems@emspump.se    www.emspump.se

I KORTHET

Rototec köper Upplands Borrteknik

Värme- och kylpumpstillverkaren Nibe köper majori-
teten i brittiska företaget Enertech Group. Enertech har 

verksamhet i sex länder i Europa och bland de många varu-
märken som ingår är CTC, som sedan 1923 har tillverkning i 
Ljungby.S

…och Nibe köper Enertech

Eurodrilling Center i Skogås, som levererar berg- och 
jordborrningsutrustning, har tagit över den svenska agen-

turen för italienska borriggen Comacchio.
– Det känns väldigt spännande och även lite som att sluta en 

cirkel; att efter 20 år i branschen få börja arbeta med ett märke 
som Comacchio är stort och roligt, säger vd Christer Wretman.

Eurodrilling Center representerar sedan tidigare Wassara och 
Robit Rocktools. S

Eurodrilling Center tar 
över Comacchio
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Omya är en av världens ledande tillverkare av industrimineral – främst fyllmedel och pigment som härrör från kalciumkarbonat och dolomit – och är också en global 
distributör av specialkemikalier. Omya erbjuder en mängd lösningar som bidrar till kundernas konkurrenskraft och produktivitet inom exempelvis branscher som bygg-, 
pappers-, process-, livsmedels- och läkemedelsbranschen, samt inom jord- och skogsbruk, vatten och energi. Omya grundades i Schweiz år 1884 och har idag med 8000 
anställda en global närvaro på mer än 175 platser i över 50 länder. Omyas verksamhet i Sverige består av Omya AB, Gåsgruvan Kalcit AB och Björka Mineral AB. 

Gruvchef
Sala och Glanshammar

Björka Mineral AB bryter dolomit i två underjordsgruvor Tistbrottet 
(Sala), Björka gruva (Glanshammar) och ett dagbrott (Larsbo). 
Dolomiten vidareförädlas i egna anläggningar. Företaget sysselsätter 
sammanlagt 47 personer varav ca 14 man i underjordsgruvorna.

Rollen som gruvchef är bred och erbjuder en varierad vardag. 
Huvuduppgiften är att, genom gott ledarskap som skapar 
delaktighet och uppmuntrar samarbete och kunskapsspridning, 
leda och utveckla såväl organisation som verksamhet. Gruvchefen 
rapporterar till platschefen och ingår i företagets ledningsgrupp.

Björka Mineral AB

Lär mer på www.mercuriurval.se (Ref no SE-11082) där du också kan registrera din ansökan senast den 30 oktober.  
Eventuella frågor besvaras av Agneta Tunbark, 019-19 68 11, Mercuri Urval.

I KORTHET

Örjan Haag och kompanjonen Urban Karlsson 
har lämnat Atlas Welltech och startat Drilltech 

Scandinavia AB.
– Drilltech blir en nystart för oss och vår målsättning 

är att företaget ska bli en fortsättning på det som Gea 
Welltech var en gång i tiden, säger Örjan Haag till Borr-
svängen. 

Drilltech, som för närvarande finns i Jonsered men 
under november flyttar till andra lokaler i närheten av 
Göteborg, satsar på försäljning och uthyrning av nya och 
begagnade maskiner samt på tillbehör och service. 

En annan viktig del av verksamheten blir att utveckla 
nya produkter för borrbranschen. Först ut är en kylare 
för 577-kompressorn som sänker oljans temperatur samt 
renar den och är avsedd att förlänga CAT-motorns livs-
längd. Dessutom finns en ny kompressorkärra.

– Därefter har vi en geoteknisk borrvagn på gång. 
Den ska kunna användas för undersökningsborrning i 
samband med infrastruktursatsningar och kommer att ha 
avancerad utrustning för provtagning. S

Axtech AB, som är avtalsleverantör till Geotec sedan 
början av 2015, erbjuder tre fria månader vid tecknan-

de av abonnemang på nya körjournalen Redknows OBD.
– Man pluggar in hårdvaran till körjournalen i bilens 

ODB-uttag, alltså det så kallade diagnosuttaget. Sedan log-
gas alla resor automatiskt och sparas på vår server där man 
kan hämta dem, säger Peter Wedin på Axtech.

 De tre första månadernas abonnemang är kostnadsfria 
och det är fri returrätt under den 
första månaden.

 – Därefter kostar abonnemang-
et 99 kronor i månaden. Det här 
är en körjournal som är enkel att 
använda och som följer Skatte-
verkets och PUL:s riktlinjer, säger 
Peter Wedin. S

Drilltech Scandinavia
Örjan Haag startar Tre fria månader 

med installationsfri 
körjournal från Redknows
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●AHLQVISTS  
BRUNNSBORRNING AB
KLINTEHAMN
www.ahlqvistbrunnsborrning.se/

●ALVERDENS AB 
HUDDINGE
www.alverdens.se

●ARNE ZETHZON  
VATTENANLÄGGNINGAR AB
SÖDERTÄLJE
mobil 070-609 74 92

●ASKERSUNDS  
BRUNNSBORRNING AB
ASKERSUND
mobil 070-397 99 80

●BENGT JONSSONS  
BRUNNSBORRNING AB
HJÄLTEBY
tel. 0304-66 07 77

●BENGT KARLSSONS  
BRUNNSBORRNINGAR 
I ALSTERBRO AB
ALSTERBRO
tel. 0481-580 06

●BERGUM 
BRUNNSBORRNING AB
OLOFSTORP
tel. 031-702 56 00
mobil 070-723 56 00

●BGE ENERGI &  
VATTENBORRNING AB
SALA
www.bge.se

●BOSTRÖMS  
BRUNNSBORRNING AB
MORA
mobil 070-621 82 52

●BPS BORR &  
PUMPSERVICE AB
TYRESÖ
tel. 08-770 18 25

●BREDAREDS 
BRUNNSBORRNING AB
mobil 0705-438613

●BRUNNSBORRARNA  
I ÖSTERSUND 
AB LIT
www.brunnsborrarna.nu

●BRUNNSBORRARNA 
REHN OCH SJÖBERG AB
HOLMSUND
tel. 090-401 33

●BRYNGELS AB 
HUDIKSVALL
tel. 0650-56 00 12, 060-66 88 55

●CHARLIES BRUNNS- 
OCH ENERGIBORRNING AB
VILHELMINA
mobil 070-373 28 17

●CLARKS VATTEN  
OCH ENERGI AB
TÄRNSJÖ
tel. 0292-509 88

●ENERGIBORRNING I  
LIDKÖPING AB
LIDKÖPING
mobil 070-260 06 62

●FINSPÅNGS  
BRUNNSBORRNING AB
FINSPÅNG
tel. 0122-100 64

●FRENSBORG DRILLING AB
mobil 0705-241000

●GEOBORR GEOENERGI AB 
SALTSJÖ-BOO
mobil 070-747 07 30

●GRÄV OCH BORR  
I SVERIGE AB
JÖRLANDA
www.gobis.se

●GÖTE KARLSSONS  
BRUNNSBORRNING AB
LAMMHULT
tel. 0472-26 50 75, 
0455-429 99

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

●HÖJDENS  
BRUNNSBORRNING AB
KARLSTAD
tel. 054-21 15 15

●ING. GUNNAR JONSSON AB 
KÅLLERED
tel. 031-795 40 10

●INPRO  
BRUNNSBORRNING AB 
SUND, ÅLAND
tel. +358 18 - 438 88

●JAN LUNDBLAD AB 
HJO
www.janlundblad.se

●JANNES  
BRUNNSBORRNING AB
BURSERYD
www.jannesbrunnsborrning.se

●JOHN NILSSONS 
BRUNNSBORRNING EFTR.
BILLESHOLM
mobil 070-590 27 19

●JW BRUNNSBORRNING AB 
KOVLAND
www.jwbrunnsborrning.se

●JÄMTBORR AB  
TANDSBYN
tel. 063-75 43 14

●KENNETH S  
BRUNNSBORRNING 
I HALLSBERG AB
HALLSBERG
mobil 070-671 69 59

●MAGNUSSON &  
PETTERSSON AB
LINDESBERG
tel. 0581-135 25

●MALMBERG BORRNING AB 
ÅHUS
tel. 044-780 19 20

●MASKINTJÄNST AB 
GÄLLIVARE
tel. 0970-162 80

●MORA BRUNNSBORRNING AB 
MORA
mobil 070-272 20 91

●MOTALA  
BRUNNSBORRNING AB
MOTALA
mobil 070-234 60 16

●MULLSJÖ  
BRUNNSBORRNINGAR AB
MULLSJÖ
www.mullsjobrunn.se  

●MÄLARÖARNAS   
BRUNNSBORRNING AB
SKÅ
tel. 08-56 02 43 48

●NIBU BORR AB 
GÄVLE
tel. 026-16 03 10

●NORRBOTTENS  
BERGTJÄNST AB
PITEÅ
tel. 0911-165 68

●BORRKRONAN AB
STOCKHOLM 
073-9910620

●PEEKAB BRUNNSBORRNING 
KUNGÄLV
www.peekab.nu

●RH BRUNN &  
ENERGIBORRNING AB
BRÅLANDA
www.rhbrunn.se

●RM BRUNNSBORRNING AB 
STENUNGSUND
mobil 070-630 48 05

●ROSLAGSBRUNNAR AB 
NORRTÄLJE
tel. 0176-144 96

●ROTOTEC AB 
UPPLANDS VÄSBY
tel. 08-568 218 00 

●RUBENSSONS  
BRUNNSBORRNING AB
TRANÅS
www.rubenssonsbrunnsborrning.se 

●SKÅNSKA ENERGI AB 
SÖDRA SANDBY
www.skanska-energi.se

●STYRUD INGENJÖRSFIRMA AB 
SÄVEDALEN
www.styrud.se

●VI VÄRMER SVERIGE 
HÄGERSTEN
tel. 08-708 75 00

●SÖRMLANDS  
BRUNNSBORRNING AB
FLEN
tel. 0157-107 30

●TA ENERGY SYSTEM AB  
KNIVSTA
www.tabrunnsborrning.se 

●TBL BRUNNSBORRNING AB 
MARIEHAMN, ÅLAND
tel. +358-18-320 63

●TEAM PTL AB 
VÄXJÖ
tel. 0470-211 90

●TS BRUNNSBORRNING  
OCH ENTREPRENAD AB
SOLLEFTEÅ
www.tsbab.se

●UBE BORRNING AB 
ÅSEDA
tel. 0474-170 20

●VADSTENA VILLAVÄRME AB 
MOTALA
tel. 0143-249 20

●VARA BRUNNSBORRNING AB 
VARA
mobil 070-796 25 82

●VATTEN OCH BORRTEKNIK  
I SMÅLAND AB
STOCKARYD
tel. 0382-205 14

●ZÜBLIN AB 
UPPSALA
www.zueblin.se

●DALA BRUNNSBORRNING AB
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

●HÅKAN SJÖMAN AB
Rimbo 
0708-53 10 50

●ABUB ULLAREDS BRUNNSBORRNING
Ullared 
0346-23 500

●ANDREASSON OCH LINDHS 
ENTREPRENAD AB

        Åled 
0703-12 42 15

●BR. JOHANSSONS SKOGSMASKINER 
KB/EUROBORR KB

        Bjurholm 
0705-809 881

Borrande medlemmar verksamma i Sverige
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●BGE  
VÄRMEPUMPAR AB
SALA
www.bge.se

●DRILLCON CORE AB 
NORA
tel. 0587-828 20

●KRISTIANSTAD WATER AB
KRISTIANSTAD
mobil 0761-80 20 00

●SVENSK GRUNDLÄGGNING
www.safegeo.se

●SEEC 
STOCKHOLM
www.seec.se

●TERRA 
STORVRETA
mobil 070-527 91 40

●TJ:S PUMPSERVICE AB 
FINSPÅNG
mobil  070-628 14 06

●BRAINHEART ENERGY 
SWEDEN AB, 
0733-779900

●DRILLEX AB, 
BROMMA
070-2338070

●ENERGY MACHINES
0709-774007

●SVENSKA KYL- 
OCH VÄRMEPUMPFÖRENINGEN
08-52227500

●PILFALKEN AB
ASKIM
0705-39 43 10

●VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB
VELLINGE
040-42 41 30

●HANS OLSSONS BRUNNSSERVICE AB
VARA
0704-942 474
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Utländska  
medlemsföretag:

DANMARK:

●GEO 
LYNGBY, DANMARK
tel .  +45-45-88 44 44

 
FINLAND:

●TOM ALLEN OY 
PORVOO, FINLAND
www.tomallen.fi

●ROTOTEC OY 
TAMPE, FINLAND
tel. +358-10-422 33 00

●SKÄRGÅRDENS 
BRUNNSBORRNING AB
KIRJALA, FINLAND
www.kaivonporaus.com

 
ISLAND:

●ALVARR HF 
REYKJAVIK, ISLAND
tel. +354-561-2460

 
LETTLAND:

●SIA LEONIDA LOBANOVA 
RIGA, LETTLAND
tel. +371-7 14 86 03

 
LITAUEN:

●KAUNO HIDROGEOLOGIJA 
KAUNAS REG.,LITAUEN
tel. +370-37 39 33 53

NORGE:

●BRØNN OG  
SPESIALBORING A/S
TERTNES, NORGE
tel. +47-551-853 18

●HALLINGDAL BERGBORING A/S
ÅL, NORGE
tel. +47-320-859 00

●NORDENFJELDSKE BRØNN- 
OG SPESIALBORINGER A/S
ÅSNES FINNSKOG, NORGE
www.nb-boring.com

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

Adressändringen gör du enklast genom  
att sända ett kort e-postmeddelande  
till redaktion@geotec.se 
Ange gärna det tre- alt. fyrsiffriga nummer 
som finns i adressfältet högst upp på sista 
sidan.

Du kan även beställa prenumeration   
till dina samarbetspartners.

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

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. 

Samtliga svenska medlemsföretag  
som arbetar med vatten- och/eller 
energiborrning har minst en (1) 
certifierad ansvarig borrare.
Du hittar medlemsföretagen på 
www.geotec.se
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I nederländska staden Utrecht pågår ett spännande 
försök att med hjälp av ett akviferlager sanera det 

förorenade grundvattnet under en del av stadskärnan. 
Det handlar om ett område kring centralstationen, där 
grundvattnet genom åren förorenats genom framför allt 
kemiska utsläpp av olika slag och från flera olika källor.

I försöket ska man utnyttja temperaturskillnaderna 
i akviferen till att på vintern värma och på sommaren 
kyla byggnaderna ovanför. Forskarna räknar med att 

Geoenergi ska rädda Utrechts grundvatten

I KORTHET

Vattenrening 
med 100% nöjd 

kund garanti

www.bravavattenrening.se

• Brett sortiment
• Stor kunskap
• Hög servicenivå

VI UTFÖR 

SERVICE PÅ 

ALLA 
FILTER!

www.robota.se

Robotas Pumphus 

www.cme.se 

Slipmaskiner och till-
behör till borrning. 

BUILT YOUR WAY

HARDAB 5000 H-6 Rörhantering, Robust och Prisvärd
Mer info på www.hardab.se

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

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

PROGRAMSERIEN

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

SDFServiceOnline
uNdERlättAR dIN vARdAG SOM bORRENtREPRENöR

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

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

Läs mer på www.sdfab.se

över tid få ett överskott av värme, så att temperaturen i 
akviferen med tiden stiger. Den höjda temperaturen ska 
i kombination med cirkulationen i akviferen påskynda 
nedbrytningen av de kemiska föroreningarna. Projektet 
är en del av det EU-finansierade initiativet CityChlor, där 
myndigheter och forskare i Tyskland, Nederländerna och 
Frankrike samarbetar kring nya, integrerade metoder att 
sanera urbana områden från framför allt olika typer av 
klorhaltiga föroreningar. S
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