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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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LEDARENLEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

GEMENSAMT ARBETE 
LEDER FRAMÅT
En årsstämma är till ända och föreningen 
har som vanligt tagit kloka och långsiktiga 
beslut. Det är en förmån att få arbeta för 
entreprenörer och företagare som verkligen 
är medvetna om hur omvärlden påverkar 
deras situation, inte bara idag, utan även på 
några års sikt. Det kan de göra bland annat 
eftersom de hela tiden uppdateras genom 

de kanaler som idag står till deras förfogande. 
Facebook, Twitter och LinkedIn är samtliga käl-
lor till snabb och direkt information. Däremot är 
de kanske inte alltid så väl granskade, vilket gör 
att man måste ta den informationen med en viss 
nypa salt. Men även annan media är idag blixt-
snabb, och den generation företagare som idag 
står för lejonparten av omsättningen i borrbran-
schen har tillgång till den i fickan. Var som helst. 
Dygnet runt.

Närvaron på social media är en viktig utveck-
ling för landets företagare. Det är anledningen 
till att vi i samband med årsstämmans föredrag 
hade en genomgång av vad man kan göra och 
kanske också vad som förväntas av en entrepre-
nör idag. Kunderna letar i första hand på nätet 
efter leverantörer av både produkter och tjänster. 
Och större delen av Sveriges befolkning har ett 
Facebook-konto. Där befinner de sig både privat 
och professionellt.

Vi kan tyckas leva i en konservativ bransch. Och 
i viss mån gör vi det också. Föreläsaren Claes 
Schmidt lyckades väl på stämmans föredragsdel 
att upplysa om både det ena och de andra. Men 
jag tänker kanske främst på de arbetsmiljö-
mässiga bitarna. Det sker förändringar, om än 
långsamt. Vi bedriver arbeten som behandlar 
närmiljön för borrteknikerna vid borriggen och 

för företagaren; stånghantering, besiktning på 
borriggar, kaxvattenhantering, slangbrotts-
ventiler och mycket mer. Tack vare engagerade 
medlemsföretagare och en pragmatisk styrelse 
som ser framåt, bidrar vi på sikt till att det blir 
bättre och att det under säkrare omständigheter 
produceras fler borrmeter.

Detta sista nummer av Borrsvängen för det 
här året har fokus på teknikutvecklingen. Nya 
produkter och nya hjälpmedel som bidrar till 
en effektivare och säkrare vardag. Vi ser fram 
emot att under nästa år fortsätta att bevaka och 
rapportera om nyheterna, inte minst i samband 
med NordDrill som går av stapeln i maj 2017. 
Jag vill slutligen uppmana landets entreprenörer 
och företagare att höra av sig till Borrsvängen 
eller till Geotec, för att berätta om nyheter eller 
funderingar som man vill dela med sig av. Borr-
svängen är en utmärkt kanal att nå ut till alla 
aktiva i borrbranschen.

Sköt om er i jul och väl mött nästa år!

Johan Barth

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
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TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON

Pane- len på Almedalen: Fr v mode-
rator Gunnar Wrede, Jakob Eliasson 
(Vil- laägarnas riksförbund), Louise 

Trygg (professor i energisystem), Bo 
Frank (Växjö kommun) och Johan 

Barth (vd Geotec).

xxxxxxxxx

Det var ett 70-tal medlemsfö-
retag som i slutet av november 
samlades på hotell Clarion 

Malmö Live. Den stora stämmomiddagen 
intogs i foajén på Malmö Opera där sällska-
pet njöt av hyllade musikalföreställningen 
Kinky Boots; en show som med sitt tema 
kom att lägga grunden för fredagens stora 
inspirationsföreläsning med Claes Schmidt.

Boosting bra men dyrt
Men den första dagens konferenspro-
gram höll sig till mer välbekanta men 
inte desto mindre intressanta ämnesom-
råden. Från Atlas Copco kom Dmitry 
Karablinov och pratade om en teknik 
som få svenska brunnsborrare provat på, 
nämligen borrning med boosters.

Genom att koppla på en eller två boos-
ters till grunduppsättningar av primär-
kompressorer kan trycket höjas från 35 till 
svindlande 345 bar.

– Tekniken med sammankopplade 
kompressorer och booster använder vi 
mycket i Indonesien, där det finns ett 
antal geotermiska borrprojekt som går 
ner till 3 500 meter, berättade Dmitry 
Karablinov.

Men boosterborrning finns på när-
mare håll också. I Esbo utanför finska 
huvudstaden Helsingfors pågår som 
bekant en ”rekordborrning” som ska ner 
till 7 000 meter. 

– Här kommer vi att övergå från luft- till 
vattenborrning på de riktigt stora djupen, 
förklarade Dmitry som också tipsade om 

att det finns stora pengar att spara på att 
använda eldrivna kompressorer.

– Den stora utmaningen med booster-
borrning är egentligen inte teknisk utan 
ekonomisk. Det behövs många maskiner 
och det kan vara svårt att få det finan-
siella att gå ihop.

Lagar kring vattenverksamhet
Magnus Berg från advokatfirman Nordic 
Law är mångårig samarbetspartner till 
Geotec i juridiska frågor. Han pratade 
om vad som är anmälans- respektive 
tillståndspliktigt när det gäller vatten-
anläggningar, till exempel akviferan-
läggningar. Och han var angelägen om 
att slå hål på en myt:

– Jag får då och då höra att det under 
vissa omständigheter inte behövs vare 
sig anmälan eller tillstånd. Visst – det 
finns ett undantag som gäller ”där det 
är uppenbart att man varken skadar 
allmänna eller enskilda intressen”. Men 
man ska vara väldigt försiktigt med att 
hävda undantag. Utgå ifrån att det krävs 
tillstånd, för det är huvudregeln. Om du 
hävdar undantag betyder det att du sak-
nar så kallad rättskraft om det senare 
kommer någon och hävdar en skada.

En stor fördel med att ha en dom i 
form av ett tillstånd för vattenverksam-
het eller miljöfarlig verksamhet är do-
men står sig mot grannar, kommun eller 
andra som kan tänkas ha invändningar 
i efterhand.

– Sedan kan ett tillstånd alltid om-

Geotecs årsstämma 2016 hölls i Malmö och bjöd på ett väldigt 
varierat konferensprogram. Det spände spände över allt från 
teknikfrågor kring boosters och borrvätskor via strategier för 
sociala medier till normer och fördomar kring kvinnligt och 

manligt, med transvestiten Claes Schmidt/Sara Lund.

EN STÄMMA 
SOM UTMANADE prövas och man kan till exempel få gå 

ner i storlek på sin anläggning, men då 
kan man förvänta sig ersättning, säger 
Magnus Berg.

Mud i teori och praktik
Anders Olsson är en av den svenska 
borrbranschens riktiga veteraner. Han 
höll en både teoretisk och praktisk 
föreläsning om borrvätskor – eller 
mudborrning.

– Mudborrning, alltså borrning med 
en blandning av vatten och lera eller 
vatten och polymerer, är allra vanli-
gast inom gas- och oljeborrning men 
används även vid schaktfri rördragning, 

berättade Anders Olsson.
Poängen med muden är att den med rätt 

densitet balanserar trycket i formationen 
så att borrhålet inte kollapsar. Och med 
rätt viskositet undviker man sedimente-
ring i borrhålet.

– Leran är bentonit och polymererna 
kan vara antingen konstgjorda eller 
naturliga, i det sistnämnda fallet är de 
av stärkelse. Det rör sig om otroligt små 
lerpartiklar, från 0,5 och ändra ner till 
0,0001 micron. De är så små att de på-
verkas mer av elektriciteten sinsemellan 
än av tyngdlagen och därför håller de sig 
svävande i blandningen.

Anders Olsson genomförde även ett 

Dmitry Karablinov berättade om boosting.

NORMERNA

Anders Olsson demonstrerar hur mud 
fungerar i ett borrhål.
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Foto: Johan Barth

par praktiska experiment. Ett av dem 
visade hur hans hemmablandade mud 
bildade ett ”lock” när den hälldes ner i 
ett mått med grus.

– Det illustrerar hur muden fungerar längs 
borrhålsväggarna i till exempel en ganska 
lös grusformation. Den stänger till väggarna 
och hindrar hålet från att kollapsa.

Tips om sociala medier
Ska man som företag satsa på att vara 
aktiv på sociala medier som Facebook och 
i så fall varför? Och hur gör man? Om 
dessa ting tipsade Johan Åberg som driver 
konsultföretaget Nivide.

– Det allra första man ska göra är att 
själv bestämma sig vad man vill få ut av en 
satsning på sociala medier. Vill man rent 
allmänt öka kännedomen om att företaget 
finns? Vill man få fler förfrågningar från 
potentiella kunder? Vill man öka sin att-
raktionskraft som arbetsgivare? Eller vill 
man uppnå något annat?

Det gäller alltså att sätta ett mål och 
att vara noga med att mäta – räckvidd, 
delningar, hur många som gillar och andra 
parametrar.

Vad ska inläggen handla om då? Det 
finns beräkningar som visar att vi i dagens 
digitala värld nås av så många som 5 000 
budskap varje dag.

– I det läget kan vi konstatera att den 
gamla sortens kommunikation eller an-
nonsering med ”bombmattor” inte fung-
erar längre. I sociala medier behövs något 
som berör och som tillför värde, annars 
läser eller klickar man inte.

– Ett annat sätt är att annonsera på Face-
book eller Google. Då går det att rikta den 
annonseringen enligt ett stort antal para-
metrar, för att öka chansen att nå dem man 
verkligen vill synas hos, säger Johan Åberg.

Bra inlägg i sociala medier ska:

• Fokusera på nytta eller värde för läsaren.
• Utbilda och hjälpa.
– Var generösa och bjud på er kun-

skap, uppmanar Johan Åberg.

Normbrunn och geoenergi
Under mötesdagarna medverkade 
också Göran Risberg från SGU och be-
rättade bland annat om nyheter i revi-
deringen av Normbrunn-dokumentet. 
Läs mer på sidan 15.

Signhild Gehlin sammanfattade 
Svenskt Geoenergicentrums aktiviteter 
och blickade framåt. Läs mer om det 
på sidan 17.

Även tekniska kommittén redogjorde 
för sina pågående projekt. En artikel om 
dessa finns på sidan 27.

Inspirerande om normer
Förmiddagen den andra konferensdagen 
dominerades av Claes Schmidt/Sara 
Lund. Claes är veteran som entreprenör 
i det skånska nöjeslivet, har drivit natt-
klubbar och satt upp shower – och 2003 
kom han ut som transvestit.

Nu gör Claes Schmidt bejublade, 
interaktiva föreläsningar om kön, trans-
vestism, normer och värderingar. Han 
gör det på ett oefterhärmligt sätt, med 
sprudlande energi, skarpa argument, 
underfundiga tankevändningar och inte 
minst massor av humor.

Det blev två mycket innehållsrika, min-
nesvärda – och korta! – timmar när Claes, 
som gästade Geotec i sitt kvinnliga alter 
ego Sara Lunds gestalt spelade ut sitt regis-
ter som inspiratör och tankeväckare.

Kanske kan det viktigaste av hans 
många medskick formuleras såhär: ”Vi 
blir aldrig av med våra fördomar och det 
är inte heller meningen att vi ska. Men vi 
ska vara medvetna om dem.” S

”Vi blir aldrig av med 
våra fördomar och 
det är inte heller 
meningen att vi ska. 
Men vi ska vara 
medvetna om dem.”

Claes Schmidt/Sara Lund inspirerade och 
utmanade de samlade borrarna.

Gunilla Sverkersson och Rolf Borrås lämnade båda sina uppdrag i Geo-
tecs styrelse. Båda förärades blommor och geotecdroppe och Rolf höll 
som avgående ordförande efter sex år, ett känslofyllt tal.

Hasse Olsson i Vara, en av föreningens grundare, är tillbaka i gemenskapen.

John Gøytil blev årets leverantör och tog emot pris och hyllningar.
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Det krävs bättre kunskap bland fastighetsägare, menar både 
Håkan Abrahamsson och Göran Persson: 

– Fastighetsägare sätter sig inte in i ämnet vatten och borr-
ning förrän vattnet sinar. Vi kan avhjälpa de flesta akuta situa-
tioner, men inte alla. Förstudier måste fortfarande göras. 

– Varje täkt är unik, men jag skulle tro att en del lokala om-
råden i Skåne får det kämpigt framöver, säger Göran Persson, 
på väg till en kund och med vatten i lasten som nödlösning. 

Håkan Abrahamsson har räddat kunder på samma sätt i höst:
– Vi lånar ut 1000-literscontainers för vatten, som en lös-

ning under tiden vi borrar.

Historiskt lågt
Enligt Bo Thunholm, ansvarig för SGU:s övervakningsprogram 
för grundvatten, har grundvattnet i Götaland i höst nått rekord-
låga nivåer. På vissa håll lägre än 1976, som var ett extremt år.

– Vi ser avvikelser från normal grundvattennivå för årstiden 
på upp mot 1,5 meter. Att jämföra med att nivåerna sällan av-
viker mer än 0,5 meter från den normala. 

Men han ser trots allt en återhämtning i östra och sydöstra 
Götaland, och SGU:s ögon vilar nu allt mer på Norrland. 

– Här är nivåerna mycket under den normala och det skulle 

Rekord på alla sätt. I borrningsuppdrag, avvikelse 
från normal grundvattennivå och långdragen torka. 
Både borrare och hydrogeologer vittnar om en 
fortsatt tuff tid i torkans tecken. 

Ända sedan i somras har de ringt i en strid ström, 
fastighetsägarna med sinande brunnar. Säkert 15 
fler i veckan än normalt, konstaterar Håkan Abra-

hamsson på Håkans Vatten & Energibrunnar i Ankarsrum. 
Han uppskattar att 60-70 procent av brunnarna varit helt torra, 
men även fastighetsägare som haft lite vatten att hämta har 
låtit borra ny brunn för att garderar sig.

Det har lugnat sig lite i november, men Håkan Abrahamsson 
tror att kulmen ännu inte är förbi i vissa områden.

– Jag har aldrig förr sett så många grävda brunnar sina. Ett 
normalt år borrar jag ett 50-tal vattenbrunnar, i år kommer det 
att landa på runt 120. Det blir årsrekord.

Informera och kontrollera
Göran Persson på HP-Borrningar i Klippan:

– Torka och låga grundvattennivåer är något vi brottats med 
i ett år nu, ja ännu längre, i de östra delarna av Sverige. Jag tror 
inte att vi har nått kulmen än.

– I Mörbylånga kommun var det kommunala dricksvattnet slut 
redan före turistsäsongen. Men tack vare information, till boende, 
skolor, turister et cetera, lärde sig folk att hushålla med vattnet.

– Genom att informera om läget lyckades kommunen minska 
användningen av dricksvatten med 20 procent. Det visar hur 
viktigt det är att informera om problemet.

Han pekar också på vikten av att kontrollera vattenkvaliteten.
– Även om en del källor nu återhämtar sig snabbt kan det 

ge en sämre vattenkvalitet i grävda brunnar om vattnet rin-
ner till för snabbt. Därför är nivåmätningar och kvalitets-
kontroller så viktiga.

Långsiktiga lösningar
– Alla som berörs av torka och låga grundvattennivåer måste 
se det som en signal om att ta tillvara det vatten vi kan, på 
bästa sätt, säger Göran Persson.

– Och planera vattenförsörjningen bättre. Ett bra exempel 
är att en del campingplatser på Öland nu dragit in saltvatten 
till sina pooler. 

AKTUELLT
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TEXT:  MIA ISING  KARTOR:  SGU

REKORDTORKAN

verkligen behövas ett milt och nederbördsrikt väder. En må-
nads nederbörd extra, inom en och samma månad, kan kanske 
återställa nivåerna till det normala. Annars kan vi räkna med 
sjunkande grundvattennivåer ända fram till i vår.

– Det tar längre tid för grundvattennivån i ett större magasin 
att repa sig. I en rullstensås kan det handla om månader. Min-
dre magasin som brunnar kan ta några dagar eller veckor. 

I stora magasin kan det även krävas ännu längre tid, i värsta 
fall något år, bekräftar Bo Thunholm. 

SGU intensifierar arbetet
Med hjälp av medel från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap har SGU undersökt grundvattenförhållanden på 
Öland med hjälp av mätningar från helikopter. Flygningarna 

- Genom att informera om läget 
lyckades kommunen minska 
användningen av dricksvatten med 
20 procent. Det visar hur viktigt det 
är att informera om problemet.

KRÄVER INSATSER

gjordes i augusti-september och bearbetas nu, för att komplet-
teras av kontrollborrningar. 

– Detta ska ge SGU, och kommunerna på Öland, bättre 
förståelse för vilka grundvattenmagasin som finns, och 
underlag för att planera för framtiden.

Även mätpunkter för övervakning av grundvattnet är en 
prioriterad fråga. 

– Vi påskyndar etableringen av automatiska mätstationer, 
så att vi får grundvattenmätningar varje dygn istället för 
månad, berättar Bo Thunholm.

– Det kan underlätta både framförhållning och åtgärder 
under torrperioder.

Håkan Abrahamssons ord, om rekordåret 2016, får av-
sluta: ”Vägen tillbaka är lång”. S

*

*Kartorna visar läget i 
mitten av november.
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BLIVANDE BORRTEKNIKER 
TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO JOHAN ANDERSSON

3.

HAR BÖRJAT SKOLAN 

Här är de – årets elever på Brunnsborrarutbildningen, som Geotec sedan 
över 20 år arrangerar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Utbildningen startade i början av november och eleverna har hunnit börja 
bekanta sig med brunnsborrning både i teori och praktik.

Thomas Eriksson
Är 40 år och från Eskilstuna, 
utbildad inom fordonsteknik och 

bilplåt. Har jobbat en hel del som meka-
niker men också som arbetsledare inom 
lås och larm samt som fordonsvärderare 
på ett försäkringsbolag.

– Närmast före utbildningen jobbade 
jag ett år som andreman på teknik-
konsultföretaget Bjerking, med väldigt 
varierade arbetsuppgifter – alltifrån att 
ta asfaltprover till att köra olika riggar.

– Privat är jag mycket intresserad av 
mekanik och framför allt att bygga om 
och sätta min egen prägel på mina båtar 
och bilar. Har även renoverat ett hus och 
gillar att resa, närmast blir det Mexiko.

– Har två barn som är hos mig varan-
nan vecka och då är det rätt bra fart, så 
de andra veckorna får jag och sambon 
passa på att njuta.

Rodear Ahmad
– Kommer från Syrien där jag 
i åtta år jobbade på det statliga 

oljebolaget som oljetekniker, med borr-
ning som specialkompetens. Skulle gärna 
vilja jobba med något liknande i Sverige. 
Under min militärtjänstgöring fick jag 
behörighet för luft- och bränsleanalys 
inom flyget.

– Som person är jag självgående, flexi-
bel, lyhörd, stresstålig, kommunikativ 
och trivs med att jobba strukturerat och 
med eget ansvar. 

– När jag är ledig spelar jag gärna fot-
boll eller tennis, umgås med familjen och 
mina vänner samt läser böcker.

Patrik Rosenblad
– Jag bor på Gotland men kommer ursprungligen från 
Stockholm. Har teknisk utbildning med datainriktning 

och är även utbildad testare med inriktning på mjukvara. Har 
jobbat med diamanthåltagning och som brandskyddstekniker. 

Isuf Iseni
– Jag är 40 år 
och kommer 

från Kosovo. Gick ut 
natur- och veten-
skapsgymnasiet där 
1996 och läste svenska 
för invandrare, SFI, i 
Helsingborg 2007.

– Jag har jobbat 
som tältmontör för 
ett eventföretag, varit arbetsledare inom bygg och anläggning 
och i fem år kört lastbil med olika gods och verktyg.

– Innan dess jobbade jag med kakel och klinker, först som 
hobby men sedan som jobb i tre år och hann med många bad-
rum och kök.

– Mitt modersmål är albanska men jag har lätt för språk och 
gillar att lära mig nya andraspråk – hittills har jag lärt mig 
svenska, tyska, engelska och bosniska.

– Som person har jag inga stora drömmar om att bli någons 
idol eller så, men jag tycker om att vara till hjälp och att se andra 
bli glada av att ha mig i sin närhet. Jag hatar rasism och sabotage.

Markus Wanér
– Är 31 år och kommer från 
Växjö. Jag har väktarutbildning, 

truckutbildning och är även dykinstruk-
tör. Efter gymnasiet jobbade jag en del i 
byggsvängen och sedan en tid på olika 
privata yachter vid Rivieran och i Italien. 
Väl hemma i Sverige igen jobbade jag 
först som budbilschaufför och sedan 
med larmförsäljning.

– Jag upptäckte utbildningen till 
brunnstekniker via en annons på 
Facebook. Efter att ha kollat lite fakta 
på nätet kontaktade jag Geotec för att 
få veta mer om utbildningen och själva 
yrket – och bestämde mig för att söka.

– På fritiden tycker jag om att bygga. 
Har bland annat byggt en bastu för tio 
personer, ett utomhuskök, ett trädäck och 
lite annat vid huset. I övrigt gillar jag att 
träna, umgås med vänner och att resa.

Shawn Jones
– Jag är 20 år 
och har bott 

i Sverige i åtta. Mitt 
modersmål är engel-
ska och det har gått 
ganska fort att lära sig 
svenska. Jag bor i en 
villa i Karlshamn med 
mina föräldrar, en 
bror och två systrar 
– men hoppas snart 
kunna f lytta till egen 
lägenhet.

– Jag har jobbat 
som kock, servitör, golvslipare, säljare och i en fabrik som 
gjorde t-shirts.

– Privat är jag aktiv, gillar att träna, umgås med vänner, se på 
film och fika. Jag ger alltid 110 procent i det jag ger mig in på och 
försöker ta om mig själv både fysiskt och mentalt för att kunna 
fokusera på det jag gör. Mina vänner skulle säga att jag är snäll 
och lojal och alltid är där när de vill ha hjälp med något.
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Förtydliganden kring avstånd mellan 
brunnar, återfyllning och placering av 
energibrunnar i förhållande till avlopp. Det 
är några av nyheterna i SGU:s revidering av 
Normbrunn 07.
– Dessutom betonar vi borrarens uppgifts-
skyldighet. Finns det ingen dokumentation 
så är vatten- eller energibrunnen inte utförd 
enligt Normbrunn, säger Göran Risberg.

Det nya Normbrunn-dokumentet, som inom kort 
är klart att publiceras, innehåller inga stora föränd-
ringar, men väl en rad påpekanden och förtydligan-

den. Några av dessa har kommit som en följd av de frågor som 
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, fått in.

– Den vanligaste frågan gäller avståndet mellan geoener-
gibrunnarna. Här har vi sett exempel på missuppfattningar, så 
nu har vi förtydligat av 20 meter gäller avståndet till en annan 
fastighets anläggning. Vi pekar också på möjligheten att kom-
pensera, i första hand med ökat borrdjup, om det inte går att 
hålla 20 meter, säger Göran Risberg.

Det nya dokumentet slår också bland annat fast att återfyll-
ning ska ske underifrån och upp, att energibrunnar kan place-
ras närmare än 20 meter från avlopp om de borras uppströms, 
att mekaniska kopplingar inte får användas i brunnen och att 
kompressor och rigg ska vara besiktigade enligt gällande krav.

Vidare påpekas vad gäller vattenskyddsområden att SGU 
gärna ser att det görs nya och mer noggranna undersökningar. 
Vissa av landets vattenskyddsområden bedöms vara för stora 
medan andra sannolikt är för små.

– Vi får också in en del frågor där man oroar sig för att 
dricksvattenbrunnar kan få saltpåverkan från djupare 
energibrunnar. Där påpekar vi att det i så fall går att åtgärda 
genom återfyllnad.

Debatt och missförstånd
Att Normbrunn gör skillnad är det ingen tvekan om, enligt Risberg.

– Vi ser många effekter över åren. Foderrör sätts djupare i 
berg och påverkan från köldbärarvätska har i stort sett upp-
hört. Men det har också varit en hel del debatt och ett antal 
missuppfattningar kring verksamheten.

Ett vanligt påstående gör gällande att energibrunnar orsakar 
föroreningsspridning.

– Det kan man inte säga generellt. Vattnet rör sig oavsett. 
Det som är viktigt är att vara säker på att brunnen inte gör 

att det sprider sig snabbare.
På miljö- och hälsoskyddskontoren i kommunerna ses ibland 

systemet med borrarnas egenkontroll som ett problem.
– Men vi brukar säga till inspektörerna att de säkert är väl-

komna ut till borrplatserna när de vill och se med egna ögon, 
säger Göran Risberg.

Ett område där branschen kan bättra sig är däremot analyser. 
– I praktiken ingår inte vattenanalys i entreprenaden. Men 

det är viktigt att göra. Vatten är ett livsmedel. Och det är 
fortfarande bara omkring tio procent av borrprotokollen som 
innehåller kloridmätning.

Vill dela data
Apropå kloridhalter så öppnar nu Risberg för möjligheten att 
SGU kan dela med sig av analysdata, något som länge efterfrå-
gats av borrföretag.

– Vi vet att många borrare vill ha tillgång till de kemiska 
analyserna och särskilt kloridhalterna. Vi tittar på att under 
2017 komma med en lösning i form av en tjänst som är kopplad 
till Slagrutan, det vill säga att de borrare som lämnar in uppgif-
ter också ska få något tillbaka.

Att lägga ut data med de kompletta kemiska analyserna för 
alla fastigheter är mer komplicerat, både juridiskt och etiskt:

– Det är vi som har materialet, men juridiskt är uppgifterna 
kopplade till Personuppgiftslagen, PUL, som ligger under Lant-
mäteriet. Dessutom är det så att om uppgifterna blir offentliga 
så får ju även till exempel alla filtertillverkare tillgång till dem 
och man kan förvänta sig att massor av fastighetsägare blir 
kontaktade med erbjudanden som de inte efterfrågat. S

 – och SGU vill släppa kloriddata
NORMBRUNN REVIDERAD

Göran Risberg är chef för mark- och grundvattenavdelningen på SGU 
samt myndighetens ställföreträdande generaldirektör.

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON  

AKTUELLT

www.muovitech.com

PURE PERFORMANCE

1. SAVING 30% ELECTRICITY
SAVING DIRECTLY 30-50%  ELECTRICITY FOR 
THE CIRCULATIONS PUMP.
PAYBACK TIME IS ALREADY IN YEAR 2 FOR THE 
WHOLE SYSTEM.

2. HIGHER COP
LOWER FLOW RATE WITH THE SAME EFFECT. 
TURBOCOLLECTOR NEED 1 .5 m3/h WHEN A 
SMOOTH COLLECTOR NEED 1 .8 m3/h.
REYNOLDS NUMBERS 3.300-3.500 
(SMOOTH 3.400-3.800)

3. SLEEP WELL GUARANTEE
THE ENVIRONMENTAL CHOICE  WITH LOWER 
C02 EMISSIONS.
BETTER MATERIAL COMPOSITION FOR AVOID 
LEAKAGE.
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Rapporten för Strategisk innovationsagenda kom-
mer att vara klar före årsskiftet. Den, liksom en 
färsk faktaguide om geoenergi som man tar fram på 

uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, SKL, är tecken 
på hur Svenskt Geoenergicentrum mer och mer etablerar sig 
som expertinstans och kunskapsbank i samhällsplanering 
och -debatt.

Under hösten har man också varit värd för ett möte inom 
ramen för det stora IEA ECES Annex 27-projektet (se artikel 
på sid 26-27) och medverkar i RHC Geothermal Platform, som 
håller koll på EU:s arbete inom förnybar energi och har som 
uppgift att i det sammanhanget lyfta fram geoenergin.

Från årets upplaga av Geoenergidagen noteras nytt deltagar-
rekord på den inledande workshopen.

 TEXT: JÖRGEN OLSSON

AKTUELLT

Vid borrning i känsliga jordlager behöver du ett system som minimerar risken för överborrning. 
Centrex Pro borrningssystem  har en design som ger rak borrning, full luftkontroll och god spolning 
genom foderröret. Pilotkronans unika utformning skyddar känsliga jordlager och omgivande 
strukturer vid borrning med tryckluft.
Centrex Pro är perfekt för alla typer av pålborrning, dränering av sluttningar, förankring och 
stabilisering för att bara nämna några tillämpningar.

CONSTRUCTION.SANDVIK.COM

SANDVIK CENTREX PRO 
BORRNINGSSYSTEM FÖR
KÄNSLIGA JORDLAGER

Huvudkontor Falun 
Tel. 023-790 560  

www.Lifa.se 

30 st. ROX 139,7/5,6 Robit Ringar  
1 st. ROX 139,7/5,6 Robit Pilot  

50 st. ROX 139,7/5,6 Robit Ringar  
1 st. ROX 139,7/5,6 Robit Pilot  

140 st. ROX 139,7/5,6 Robit Ringar  
2 st. ROX 139,7/5,6 Robit Pilot  

Köp 90st. eX-Flow™  rör för 1,550 SEK st. 
Få 10 st. rör på Köpet! 

39,000 SEK 

55,000 SEK 

130,000 SEK 

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. 

●

Signhild Gehlin har också bevakat European Geothermal 
Congress 2016 i Strasbourg i september och färsk statistik visar 
att fem länder – Sverige, Tyskland, Finland, Frankrike och 
Schweiz – tillsammans står för en överväldigande majoritet av 
den sammanlagda installerade geoenergikapaciteten i Europa.

I Sverige beräknades det i slutet av 2015 finnas 540 000 
system med en installerad effekt på 5,8 GW och ett uttag på 20 
100 GWh inklusive frikyla och energilager.

– Även i Europa börjar vi se en trend med ökat intresse för 
djupare borrhål, framför allt i Tyskland och Schweiz där man 
intresserar sig för 500 meter och ända ner till 1 000 meter. 
Det vi har visat från Svenskt Geoenergicentrum, baserat på de 
förhållanden vi har här, är att det i princip är problemfritt ner 
till 350 meter. Sedan börjar fler och fler motverkande faktorer 
spela in; det blir dyrare, det blir mer slitage, det blir svårare att 
sätta kollektorerna och man riskerar större pumpförluster och 
termisk kortslutning, säger Gehlin.

En annan trend är framväxten av fler smarta kluster, där närlig-
gande fastigheter drar nytta av varandras olika energiprofiler. Lång-
tidstrenden att de större anläggningarna blir fler och att de små 
planar ut bekräftas av försäljningssiffrorna för värmepumpar. S

Med lägesrapport för pågående projekt, 
färsk statistik och ett par trendspa-
ningar sammanfattade Signhild Gehlin 
Svenskt Geoenergicentrums aktiviteter.

Aktuellt från 
Svenskt Geoenergicentrum
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Samarbetet med Svensk Grundläggning är en vik-
tig del i arbetet med att utveckla mässans innehåll 
och locka både fler utställare och fler besökare.

– Många stora infrastrukturprojekt är planerade i de 
svenska storstadsregionerna och det betyder att framtiden 
ser ljus ut för borrad grundläggning. Det vill vi såklart 
knyta an till, säger Stefan Carlsson.

Precis som 2015 kommer det att vara en inomhusdel med 
mindre utställare och en utomhusdel för de stora maski-
nerna samt för demonstrationer. Till mässan 2017 sker en 
extra satsning på utomhusdelen och Stefan Carlsson hoppas 
på ännu fler praktiska demonstrationer.

Seminarier – och fest
– Vi fortsätter också på den inslagna vägen med ett semina-
rieprogram som betonar den nordiska kontexten. Fören-

ingen för danska brunnsborrare, norska MEF och finska 
Poratek är med både som arrangörer och deltagare. 
Poratek har förresten redan börjat planera för en vårresa 
med sina medlemmar till NordDrill.

Branschfesten under mässan 2015 var utsåld och därför 
blir det även en satsning på att göra festen större så att fler 
får möjlighet att delta. S

Boka 11-12 maj på Elmia i Jönköping. Då är det dags för NordDrill 2017. 
Nytt är att ett samarbete har inletts med Svensk Grundläggning.
– Mässan 2015 var väldigt uppskattad. Nu utvecklar vi den genom att även 
ta med grundläggning, en bransch som har många beröringspunkter med 
borrningen, säger Stefan Carlsson på Elmia.

Nästa mässa i sikte

 TEXT: JÖRGEN OLSSON

AKTUELLT
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Med ambitionen att öka effektiviteten och att skapa en bättre 
arbetsmiljö har FBB Finspångs Brunnsborrning tillsammans med 
leverantören Gruse och riggtillverkaren Casagrande samarbetat 
kring en teknisk lösning för borrning med sexmetersstänger.
– Efter ungefär ett år med provningar och modifieringar har vi 
under hösten fått en rigg i full drift, säger vd David Johansson.

Det är den gradvisa övergång-
en till allt fler stora projekt, 
med många hål på samma 

plats, som fått FBB att satsa pengar och 
tid på att låta skräddarsy en rigg och 
ett hanteringssystem för de dubbelt så 
långa rören.

– Vid flerhålsprojekt producerar 
personalen många borrmeter per arbets-
skift, vilket innebär fler lyft med treme-
tersstänger. Det gör jobbet slitsamt.

De automatiska rörhanteringssystem 
FBB provat har inte riktigt matchat 
behoven. Därför föll valet på att i stället 
gå upp till sexmetersrör:

– Antalet skarvningar halveras och 
tidsvinsten väger upp den extra han-
teringen. Med sexmetersrör behövs ju 
inga manuella lyft, utan allting sköts 
med en vinsch. 

– Killarna är väldigt nöjda – de kan 
borra 300 meter om dagen utan att vara 
särskilt trötta i kroppen efteråt, säger 
David Johansson.

Tätt samarbete gav resultat
Utvecklingsarbetet har skett i nära samar-
bete med Gruse, som är svensk agent för 
internationella riggtillverkaren Casagrande. 

– Det har varit ett jättebra samarbete 
där vi känt full stöttning hela tiden. Vi 
har fått möjlighet att sitta med deras 
konstruktörer och designers och utbytt 
tankar och idéer. Sedan har vi provat 
varianter, fått dem justerade och provat 
igen. Vi hade aldrig kunnat göra detta 
själva, säger David Johansson.

Casagrande har gedigen erfarenhet av 
borrning med sexmetersrör, men då gäl-
ler det inte energiborrning utan grund-
läggning. Utgångspunkten för riggen har 
varit chassit från en grundläggningsrigg, 

– BRA FÖR EKONOMI             ”
Med dagens höga tryck och 
stora hastigheter går det kvickt 
att borra ner ett tremetersrör. 

För varje skarvning måste borrsträngen 
på nytt fyllas med luft och kompressorn 
varvar upp till max.

– Så det sparar bränsle och det sparar 
även tid. Motståndet man kan känna 
i början är att det är tungt och klum-
pigt med så långa rör, men man lär sig 
hantera dem. Dessutom lyfter vi dem ju 
aldrig själva.

Helt mekanisk hantering
Höjdens borrar även enskilda brunnar 
med de långa rören. Men det är vid de 
större projekten, med flera riktigt djupa 
hål på samma plats, som de stora förde-
larna verkligen visar sig.

– Då blir både tids- och bränslebespa-
ringen markant. 

Per Lindgren beskriver rörhante-
ringssystemet som mycket enkelt och 
därför pålitligt:

Längre stänger

TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: OLLE HERNGREN

Per Lindgren på Höjdens Brunnsborrning fick för några 
år sedan en förfrågan från tillverkaren Hardab om att 
vara med på ett försök med sexmetersborrning.
– Jag förstod ganska snabbt att det om inte annat skulle 
bli mycket bränslesnålare, så jag hoppade på och det har 
jag inte ångrat, säger Per Lindgren till Borrsvängen.

– Det är helt mekaniskt, kan man säga. 
Allt sköts med hydraulspakar – det 
finns ingen elektronik som kan gå 
sönder. Det hade såklart att bygga ett 
helt automatiskt system, men då hade 
det varit till priset av känsligare kom-
ponenter och därmed mycket större 
problem om något går sönder.

Sex meter är max
Inom grundläggning används rutinmäs-
sigt 12 meter långa rör och även längder 
på 18 meter. Per Lindgren tror emellertid 
att sex meter är så långt som det blir aktu-
ellt att borra med i brunnssammanhang.

– Det tror att det är ungefär vad 
man kan lära sig att kontrollera i en 
villaträdgård. Dessutom tror jag att 
maskinerna blir för stora och tunga 
om man ska ha ännu längre rör. Redan 
med sexmetersrör blir ju allting tyngre 
och besvärligare att handskas med, 
men med de här längderna så överväger 
fördelarna. S

Per Lindgren har goda erfarenheter 
av att borra med de långa stängerna.

är en besparing”

som byggts på med tekniska lösningar i 
enlighet med FBBs önskemål och behov.

Möjligheter genom specialisering
David Johansson har stora förhopp-
ningar på riggen och ser en framtid 
i sexmetersborrning – men noterar 
också praktiska skillnader jämfört med 
tremetersborrning:

– Effektiviteten ökar helt klart och jag 
räknar med att vi också ska kunna ge oss 
på riktigt djupa projekt med den nya rig-
gen. Vi har borrat 350 meter som djupast 
med tremetersstänger, och nu ser jag 
ingenting som hindrar att vi ger oss på 
500-metersprojekt och djupare än så.

– Samtidigt tar riggen större ytor i an-
språk. En rigg i den här storleken kräver 
också lite mer hantering och det betyder 
att både etablering och avetablering tar 
längre tid. Därför är tekniken främst 
lämpad för stora projekt. S

OCH ARBETSMILJÖ

SEX METER

TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: DAVID JOHANSSON

FBB har satsat på att utveckla utrustning för 
sexmetersborrning.
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Hardab är ett familjeföre-
tag med ett tiotal anställda 
och egen konstruktion och 

tillverkning. Ursprungligen ägnade man 
sig åt värmebehandling och härdning av 
utrustning för pappersbruk, men genom 
ett förvärv av ett annat företag kom man i 
kontakt med brunnsborrningsbranschen.

– Vi upplevde att de använde sig av 
väldigt omodern utrustning, speciellt när 
det gällde hanteringen av borrören. Så vi 
tog fram ett rörhanteringssystem, som vi 
patenterade berättar Bo Sjöberg. 

Intresset för borrvagnar med sexme-
ters rör väcktes under affärsresor, bland 
annat i USA:

– I Skandinavien var det bara tre meter 
som gällde. Men vi hade sett lyckade ex-

I FOKUS: TEKNIK

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: HARDAB

empel på att arbeta med dubbelt så långa 
rör i andra länder och såg de stora vin-
sterna att ta fram ett rörhanteringsystem 
även för de tunga rören. För fyra-fem år 
sedan fick vi med oss en kund på idén 
och kunde köra igång på allvar.

Kan spara mycket
Borrning med sexmeters rör innebär 
en besparing av både tid och pengar. 
Bo Sjöberg vill inte gå in på exakt hur 
mycket produktionen påverkas, men ger 
ett generellt exempel:

– Antalet skarvningar halveras. Skarvar 
man rören 30 gånger på en dag i stället för 
60 så sparar man mellan 30 och 40 minu-
ter – och det är lika många borrmeter.

– Dessutom minskar dieselförbruk-
ningen eftersom tiden då kompressorn 
går på maxvarv blir kortare.

”Laga med svets och slägga”
Robusta byggen och enkel, pålitlig 
funktionalitet är nyckelord för Hardab. 
90 procent av de borrvagnar man bygger 
går på export – bland annat till Nord-
afrika samt Syd-  och Nordamerika. 
Deras största marknad är borrvagnar för 
mineralprospektering.

– Där är det tuffa miljöer och väldigt 
hårda krav. Maskinerna ska kunna gå 20 
timmar om dygnet sex dagar i veckan. 
Då går det inte att ha en massa känslig 
elektronik. I princip ska våra konstruk-
tioner kunna lagas med svets och slägga, 
säger Bo Sjöberg. S

Nära Karlstad ligger det gamla 
brukssamhället Forshaga och 
där huserar borrvagnstillver-
karen Hardab, som har 15 års 
erfarenhet av borriggar med 
rörhanteringssystem.
– Vi var tidigt ute och jag tror 
att vi har skaffat oss ett visst 
försprång på det området. Idag 
tillverkar vi maskiner med fem, 
sju respektive tio tons lyftkraft, 
säger ägaren och konstruktören 
Bo Sjöberg.

AV LÅNGA RÖR
HARDAB TIDIGT UTE MED HANTERING

Vilka teknikfrågor är aktuella för våra 
”branschgrannar” och hur jobbar de som 
organisationer med att bevaka och påverka 
teknikutvecklingen? Borrsvängen har kollat läget.

Svensk Grundläggning
– Som branschorganisation 
arbetar Svensk Grundlägg-

ning inte så detaljerat och konkret med 
teknikfrågor som jag förstår att Geotec 
gör. Vi har en egen teknikgrupp, men de 
jobbar egentligen mer med beräknings-
frågor, berättar organisationens kansli-
ansvariga Leena Haabma Hintze.

Ett tekniskt samarbetsorgan finns. Det 
heter Knutpunkt Geostandarder och här 
deltar Svensk Grundläggning tillsam-
mans med bland andra Pålkommissio-
nen, Svenska Geotekniska föreningen, 
ett antal av de större konsultföretagen 
samt stora beställare som Trafikverket.

– Där handlar det framför allt om 
standardiseringar inom utförande, 
design och provning av geoteknik och 
geokonstruktioner. Vi arbetar ju med 
många olika tekniker – slitsmurar, 
spåntning och pålning med flera. Det 
här är frågor som ofta ligger på euro-
peisk nivå och processerna blir därför 
väldigt långa.

Konkurrens utvecklar
Utveckling av ny utrustning sker mesta-
dels i samarbete mellan något av bran-
schens stora företag och en leverantör och 
är snarare en konkurrensfråga än något 
man arbetar öppet och gemensamt med.

– För oss som branschorganisation 
mynnar de flesta teknikfrågor ut i att 
handla om utbildning och arbetsmiljö. 
Implementering av nya standarder kan 
kräva nya utbildningar och nya sätt att de-
finiera kompetens. Här har vi tagit fram en 
uppdaterad kompetensmatris och kan nu 
matcha kurser med rätt delar i matrisen.

Landar i säkerhetsfrågor
När det gäller teknik- och materialut-
vecklingens påverkan på säkerheten så 
handlar det ofta om arbetsmiljökon-
sekvenser av olika kombinationer av 

maskiner, material och metoder.
– Till exempel kan en leverantör av 

stålpålar garantera att en påle bär en viss 
last om den slås ner till ett visst djup i en 
viss vinkel. Men mot det står maskinle-
verantörens instruktioner, som säger att 
maskinen inte får användas i den vinkeln. 
Då blir det en fråga om säkerhet på ar-
betsplatsen, säger Leena Haabma Hintze.

BOS – Branschorganisationen 
Schaktfritt
Den nybildade organisationen BOS inne-
håller två grenar, som tekniskt skiljer 
sig mycket från varandra. Det handlar 
dels om förnyelse av befintliga ledningar 
genom till exempel relining, dels om led-
ningsförläggning genom styrd borrning.

– BOS som organisation har inte 
någon gemensam funktion för att följa 
teknikfrågor, säger Mattias Höglund, 
kassör i BOS och vd på företaget Pollex 
som arbetar med ledningsförnyelse.

– Ur ett organisationsperspektiv är 
det än så länge mer intressant för oss 
att arbeta för den schaktfria tekniken 
som sådan. BOS vill bidra till att sprida 
kunskap om schaktfri teknik, för att 
etablera den som norm och med målet 
på sikt öka marknadsandelarna i för-
hållande till schaktningen.

Gemensam teknisk utrustning
Teknikutveckling sker huvudsakligen 
mellan de stora aktörerna och leveran-
törerna och är en del av konkurrensen 
i branschen – knappast något som är 
föremål för samarbeten.

– Däremot finns det ju andra teknik-
områden som är gemensamma och där 
vi alla använder i stort sett samma ut-
rustning från samma leverantörer, precis 
som i brunnsborrningsbranschen. Hos 
oss gäller det till exempel vinschar, uv-
ljus, hydrauliska aggregat och kameror, 
konstaterar Mattias Höglund. S

Teknik i brett
  perspektiv hos 

branschgrannarna

TEXT: JÖRGEN OLSSON
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Vi bad borrarna dels att spon-
tant berätta om sina erfaren-
heter av hammaren, dels att 

kommentera i vilken utsträckning den 
lever upp till de tre fördelar tillverkaren 
Atlas Copco lyfter fram, nämligen:

1. Bra balans mellan ökad frekvens 
och optimerad slagenergi. 

2. Bättre prestanda och produktivitet 
ger lägre dieselförbrukning och mindre 
slitage på borrsträng. 

3. Få komponenter gör hammaren en-
kel att plocka ihop och isär samt att serva.

Anders Jonsson, Bengt Jonssons 
Brunnsborrning, Tjörn:
– Jag började köra med den för unge-
fär ett år sedan, med en av de första 
testhammare som kom ut. Jag har fått 
ut totalt 4 600 meter ur hammaren. 
Det är mer än konkurrenterna, men 
jag tror nog att det framför allt beror 
på att jag borrat med 120 millimeters 
krona hela tiden. Uppgången från 4 
½ till 4 ¾ tum gör att lufthastigheten 
kring hammaren minskar och därmed 
också slitaget från stenmjölet.

– Generellt är den ”snällare” att jobba 
med än föregångaren QL och den håller 
jämnare borrsjunkning i hela borrhålet, 
även på ställen där vi fått mycket vatten.

– Sammanfattningsvis så fyller ham-
maren den funktion jag förväntar mig. 
Något krångel har det inte varit, men jag 
bytte slitfodret efter 4 000 meter – för då 
hade den börjat tappa.

1. Ja, den är väldigt lättjobbad även i 
övergångar mellan olika hårt berg.

2. Nja, slitaget är ju vad det är, så just 
det argumentet kan jag inte köpa rakt 
av. Vad gäller bränsleåtgången så bytte 
vi kompressor samtidigt som vi började 

Den nya fyrtumshammaren W4 från Atlas Copco är ute på 
den svenska marknaden. Lanseringen föregicks av ett långt 
utvecklingsarbete och omfattande tester.
Borrsvängen kontaktade tre erfarna borrare som använt 
hammaren en tid och bad dem reflektera och utvärdera.

I FOKUS: TEKNIK

TEXT:  JÖRGEN OLSSON

ÖVERLAG POSITIVT 
pengar i längden.

1. Ja, den är väldigt lättanvänd. Går 
mjukt i berget och är lätt att ställa in, till 
skillnad från tidigare Atlas-hammare 
som varit krångligare.

2. Slitaget är nog detsamma som 
tidigare – med de lufthastigheter vi 
arbetar med så blir det stort slitage, det 
går inte att undvika.

3. Det tycker jag stämmer. Vi har bytt 
ytterfoder, bakstycke och chuck några 
gånger och det finns en enkel och bra 
lösning för att göra det.

Lars-Göran Svensson, Ullareds 
Brunnsborrning, Ullared:
– Vi har använt hammaren sedan början 
av september i år och har fram till nu 
(slutet av oktober) borrat ett 20-tal hål. 
Jag tycker att den lever upp till förvänt-
ningarna. Borrhastigheten skiljer sig 
kanske inte så mycket åt jämfört med 
konkurrenterna, men dieselförbrukning-
en är lägre. Och den är lättjobbad även 
när det är mycket vatten, den går igång 
direkt när man drar på luften.

– Vid något tillfälle har skaftet till 
borrkronan slagits sönder, men det 

KRING NYA HAMMAREN

med den här hammaren, så dieselför-
brukningen har jag svårt att jämföra.

3. Jag har haft isär den en gång och det 
var ganska enkelt. Snarast är det så att 
det knappast har funnits något behov av 
att plocka isär hammaren. Det är i sig 
lite ovanligt.

Per Swartling, Sörmlands Brunns-
borrning, Flen:
– Vi började med en testhammare för un-
gefär ett år sedan och intrycket har varit 
positivt från början. Vi har sett en höjd 

måste ju inte bero på hammaren.
1. Ja, det tycker jag. Kronorna ser för-

hållandevis friska ut när de kommer upp.
2. Förbrukningen är absolut lägre, 

men jag har än så länge inte borrat till-
räckligt många hål för att riktigt kunna 
veta hur mycket lägre. Resonemanget om 
slitage vet jag inte riktigt om jag tycker 

hör hemma här. Men visst – om man be-
höver 30 bar för ett jobb med en annan 
hammare men klarar samma jobb på 25 
bar med denna, så påverkar det ju.

3. Det stämmer. Förr bestod hammare 
av massor av delar, nu är det några få 
och den är enkel både att ta isär och sätta 
ihop igen. S

produktion jämfört med andra hammare.
– Under året har vi kunnat jämföra 

hammaren på två olika kompressorer, 35 
respektive 25 bar. Den går väldigt bra på 
35 men det är nästan ännu större posi-
tiva effekter med att köra på 25 – då får 
man fortfarande en mycket stor produk-
tion men en ännu större dieselbesparing.

– Det brukar sägas att det går åt två 
liter diesel per meter vid 35 bar. Vi har 
legat på 1,5 till 1,6 liter per meter med 25 
bars tryck och det innebär nästan en liter 
på en tremetersstång, vilket blir stora 
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Per Swartling 
noterar stor 
dieselbesparing.

Hammaren lever upp till Lars-Göran Svenssons 
förväntningar.
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I början av november var 
Svenskt Geoenergicentrum 
värd när experter från tio 

länder träffades i Lund för att i tre dagar 
diskutera kvalitetsfrågor för borrhåls-
system och gemensamma utmaningar 
och möjligheter. Det hela sker inom 
ramen för International Energy Agencys 
(IEA) teknikplattform Energy Conser-
vation through Energy Storage (ECES) 
och dess nya treåriga projekt Annex 
27 – Quality Management in Design, 
Construction and Operation of Borehole 
Systems. Projektet handlar om kvalitets-
säkring av design, konstruktion och 
drift av borrhålslager.

Projektet har nyligen startat – sam-
mankomsten i Lund var den andra i 
ordningen sedan starten i år. Projektet 
pågår till 2019 och målsättningarna 
är bland annat att samla in uppgifter 
om nationella råd och riktlinjer för 
borrhålslager, analysera skillnader i 
metoder, identifiera svårigheter knutna 
till design- och konstruktionsfaserna 
och att med tiden skapa underlag för de 
deltagande länderna att utarbeta rikt-
linjer och handböcker. Det överordnade 

Bakgrunden är att det ute hos 
entreprenörerna ligger massor 

av gamla 115-millimeterskronor som 
under användandet slitits ner till cirka 
112 millimeter. De kan inte användas till 
att börja borra nya hål med och är i det 
perspektivet ”värdelösa”.

– Men om man borrar första halvan 
av brunnen med en större dimension, 
till exempel 120 millimeter, och sedan 
byter till en av sina 112:or så och borrar 
resten med den, så får man ju ut de sista 
metrarna ur den kronan. Då har man 
plötsligt fått valuta för alla de pengar 

TEXT: JÖRGEN OLSSON  

syftet är att lära av praxis för att undvika 
misstag när nya anläggningar byggs och 
att driva utvecklingen framåt.

Ser utvecklingsbehov
Signhild Gehlin från Svenskt Geoenergi-
centrum är tillsammans med svenske 
geoenerginestorn Olle Andersson 
ansvarig för delprojektet Subtask 1 som 
handlar om designfasen.

– Vi samlar in och sammanställer 
information om regler och praxis för 
design av borrhålssystem i de tio delta-
gande länderna. På så vis visar vi vilka 
likheter och skillnader som finns för de 
olika nationella förutsättningarna, och 
kan delge varandra erfarenheter och bra 
metoder. Vi kommer också att se vilka 

Tekniska kommittén:

Slangbrottsventiler och borrning med större krona. Det är två de 
frågor som Geotecs tekniska kommitté arbetar med just nu.
– Borrning med större krona känns väldigt intressant, eftersom 
det innebär en möjlighet för medlemmar att få användning för 
sina slitna kronor, säger Rolf Borrås.

man lagt på kronan, säger Borrås.
Han ser en möjlighet för leverantörer 

att hitta en affärsnisch i att hjälpa bor-
rare att omsätta sina kronor.

– Det som behövs är framför allt 
ringar som passar.

Fråga om liv och död
Frågan om slangbrottsventil till luft-
slangen på kompressorn är inte ny för 
tekniska kommittén – men nog så viktig:

– Här handlar det ju strängt taget om att 
det kan kosta liv om olyckan är framme.

Det är alltså en mycket viktig säkerhets-

fråga för oss borrare, där vi fortfarande 
inte har fått någon riktigt bra lösning. 

– Det sitter ingen slangbrottsven-
til på kompressorerna idag, utan den 
köps som ett tillbehör som man måste 
skruva på kompressorn och den sticker 
då ut en halvmeter. Det är inte riktigt 
lyckat. Tyvärr finns det inte heller någon 
bra lösning att låna från någon annan 
bransch, eftersom de arbetar med lägre 
tryck, säger Rolf Borrås.

Vill ha mer att göra
Andra frågor på kommitténs bord är 
bland annat kloridmätning, kaxhante-
ring, riktlinjer för plastkopplingar samt 
brandklassning för markslang som ligger 
grundare än 30 cm.

– Vi är som vanligt öppna för flera 
uppdrag och vill gärna uppmana med-
lemmar att vända sig till oss kommittén, 
säger Rolf Borrås. S

TEKNIKFOKUS 
NÄR EXPERTER 
MÖTTES I LUND
Kvalitet och definitioner 
kring borrhålslager stod i 
centrum när internationella 
geoenergiexperter möttes i 
Lund för att prata om design, 
konstruktion och drift.
– Det är väldigt utvecklande 
att ha ett forum som 
detta att diskutera och 
byta erfarenheter i, säger 
Signhild Gehlin på Svenskt 
Geoenergicentrum.

Storleken på systemet (antal borrhål 
och värmepumpstorlek) spelar också 
in i hur man benämner anläggningen. 
Även värmepumpens drift skiljer sig 
mellan olika länder. I USA och Kanada 
används alltid värmepumparna för 
både värme och kyla.

Fokus på värmeväxlingen
I grunden handlar projektet dock om 
system där borrhål i marken används för 
värmeväxling mellan mark och byggnad, 
oavsett antal borrhål, temperaturnivåer 
och användning av värmepumpar. 

– Genom att fokusera på själva värme-
växlingen i marken kan vi i viss mån 

komma runt skillnaderna i gränsdrag-
ning mellan BTES- och GSHP-system, 
säger Signhild Gehlin.

Vidare i detta tidiga steg diskuterades 
bland annat:

• Vinklade borrhål och de juridiska 
frågeställningar som kan uppstå om 
man borrar sig in på någon annans 
geoenergiresurs,

• Olika blandningar av köldbärarvätska,
• Mätpunkter – till exempel elför-

brukning, värme- och kylproduktion, 
flöde och returvätskans temperatur.

Vem ansvarar för vad?
Inom delprojektet Konstruktion – Sub-

task 2, som leds av danske Henrik Bjørn 
– handlade samtalet mycket om vad som 
rent praktiskt gäller och händer på en 
borrplats. Vilka krav ställs på borrplat-
sen när det till exempel gäller tillgång 
till vatten och el och vad händer om de 
inte är uppfyllda? Vem tar ansvaret för 
underjordisk infrastruktur på privat 
respektive allmän mark? Hur hanteras 
förorenade massor? Vilka länder har 
certifieringar för borrare och vilka krav 
ställs kring dessa?

– Vi kan konstatera att förekomsten 
av riktlinjer varierar mellan länder, men 
gemensamt är omsorg och skydd av 
grundvatten. säger Signhild Gehlin. S

områden där mer kunskap och utveck-
ling är angelägen, säger Signhild Gehlin.

Skilda definitioner
En viktig startpunkt är att enas kring 
definitioner av begrepp och system. Det 
finns olika uppfattningar om var defini-
tionsgränsen går mellan BTES (Borehole 
Thermal Energy Storage) och GSHP-
system (Ground Source Heat Pump). I 
Sverige benämner vi det förstnämnda 
ett aktivt lager där värme och/eller kyla 
lagras, medan det sistnämnda är passivt 
och återladdat via omgivande mark.

Definitionerna skiljer sig åt mellan 
länderna – på sina håll använder man 
termen GSHP fast det rör sig om vad 
vi i Sverige skulle klassa som BTES. 

Mötet i Lund innehöll även ett studiebesök vid 
ett stort geoenergiprojekt i Bunkeflostrand 
söder om Malmö. 

TEXT: JÖRGEN OLSSON  & SIGNHILD GEHLIN 
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– STÖRRE KRONOR ÄR KLART INTRESSANT
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Oscar Heydorn vill att det ska hända saker omkring honom. Och det gör 
det. Sedan han tillträdde som vd för Debe Pumpar har omsättningen 

fyrdubblats och en internationell expansion inletts.
TEXT: KARIN STRAND FOTO: ANETTE PERSSON

PROFILEN

I det som en gång var en Shell-
mack på Gamla Enköpingsvägen 

i Sundbyberg ligger sedan 1970-talet 
företaget Debe Pumpar. Industrifastig-
heten är omgiven av villor och på andra 
sidan gamla E18 tornar Hallonbergens 
höga huskomplex upp sig.

− I slänten här ner mot gamla E18 gick 
jag som barn och samlade skräp, berättar 
Debe Pumpars vd Oscar Heydorn.

− Jag är uppvuxen i västerort och spe-
lade fotboll i Team Tensta och Spånga IS. 
Ett sätt för oss i lagen att dra in pengar 
var att städa vägkanter och jag minns så 
väl att jag brukade gå just här.

Så rent geografiskt kan man säga att 
cirkeln har slutits för Oscar Heydorn. 
Han tycker också att han hittat hem 
rent jobbmässigt.

− Tidigare har jag inte stannat på 
något jobb mer än tre−fyra år. Här 
har det blivit åtta. Jobbet och företa-
get passar mig, jag är ingen förvaltare 
utan jag vill att det ska hända saker. 
Och det gör det här.

Kraftig expansion
Det är bara att hålla med. Sedan 2008, 
när Oscar Heydorn tog över som vd, har 
företaget expanderat kraftigt. Antalet 
anställda har ökat från nio till 25 och 
omsättningen från 20 till 80 miljoner 
kronor. Dessutom finns Debe Pumpar 
numera även i Finland och Norge. I 
Finland köpte man ett befintligt företag, 
i Norge hittade Oscar Heydorn inget 
lämpligt företag, så där startade man 
från scratch. 

− Vid förvärv gäller det att hitta rätt 
företag med rätt produkter. Går inte det får 
man starta från början, konstaterar han.

Debe Pumpar säljer både egentill-

gott renommé och 30 procent av vår 
försäljning går på export, framför allt till 
Baltikum och Ryssland – till och med 
till Marocko. Det skulle kännas naturligt 
att etablera företaget även i de baltiska 
staterna och Danmark och det vore 
fantastiskt om vi kunde ta oss in på den 
amerikanska marknaden.

Oscar Heydorn säger att han känner 
ett starkt stöd av ägarna till Debe Pum-
par, investmentbolaget Pomona.

− De låter mig sköta bolaget som om 
det vore mitt eget och de stöttar mig 
till 110 procent.

Egen montering och testning
Vi klättrar nerför den branta spiral-
trappan från Oscar Heydorns ljusa 
arbetsrum på övervåningen till neder-
våningen, som är platsen för produktion 
och lager. En vägg är täckt av runda rör 
– ungefär som ställ för vinflaskor – och 
här ligger dränkbara pumpar i olika 

verkade pumpar och utvalda pumpar av 
andra fabrikat. För att ytterligare bredda 
sig köpte 2015 företaget H2O Filter-
teknik i Lerum och 2016 PBT Pump och 
Brunnsteknik i Kungälv.

Stora planer på expansion
− Förvärven gör att vi kan ligga i 
framkant vad gäller teknikutvecklingen 
samtidigt som vi blir heltäckande vad 
gäller pumpar, vattenrening och teknik 
för geoenergi. Vi har helt enkelt valt ut 
en nisch på marknaden och specialiserat 
oss på vad just brunnsborrarna behöver, 
säger Oscar Heydorn.

− Min ambition är att vi ska växa 
ytterligare, både genom förvärv och 
organiskt, tillägger han.

Den internationella expansionen är än 
så länge begränsad till Sveriges nordiska 
grannar Norge och Finland, men Oscar 
Heydorn tänker inte nöja sig med det.

− Svensktillverkade produkter har 

SIKTET ÄR INSTÄLLT
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längder. Vid en arbetsbänk arbetar två av 
de anställda med montering.

− Vi tar in konsulter för själva ut-
vecklingen av nya pumpar, sedan köper 
vi in delar, främst från Europa och 
USA. Här sätter vi samman och testar 
pumparna innan de går ut till kund, 
berättar Oscar Heydorn. 

Just i dag är det mycket som ska häm-
tas och ena änden av byggnaden är full 
med lådor. Det är trångt, trots att huset 
byggdes ut för ett par år sedan.

− Just nu bygger vi ut lokalerna i 
Kungälv. Tanken är att leveranserna 
till södra Sverige och Norge ska gå 
därifrån och leveranserna till resten 
av Sverige och Finland ska gå härifrån, 
säger Oscar Heydorn.

− Det går bra för oss, faktum är att 
den största begränsande faktorn just nu 
är jag själv – jag hinner helt enkelt inte 
med. Men nu ska vi anställa en person 
som kan hjälpa till med vissa delar och 
avlasta mig.

Stöder gemensam branschorganisation
Oscar Heydorns första dag som vd på 
Debe Pumpar reste han till Gotland för 
ett tredagarsmöte med Geotec. Det var 
emellertid inte hans första kontakt med 
organisationen, hans arbetsgivare har 
varit knutna till Geotec i över 15 år.

− Jag är glad över att frågan nu drivs 
om en gemensam branschorganisation. 
Geotec har ju samma mål som Avanti så 
det bästa vore om de kan gå samman och 
sedan blicka framåt, säger han.

− Ett annat positivt initiativ är Nord-
Drill, mässan var fantastiskt bra. Det har 
inte funnits någon bra nordisk mötes-
plats för branschen tidigare. 

Sommarledigt i Florida 
En månad varje sommar tar Oscar Hey-
dorn ledigt. Då reser hela familjen till 
Floridas västkust där de hyr ett hus och 
tar det lugnt.

− Då är det lågsäsong, lite folk och 
lågt tempo. Vi badar, åker på vatten-
skotersafari, till Everglades eller till 

sötvattenskällorna i centrala Florida. 
Där är vattnet kristallklart som i ett 
akvarium och härligt att dyka i. 

Om vi då tittar tio år framåt i tiden, 
vad gör Oscar Heydorn då?

− Ja, om vi får in den där foten på den 
amerikanska marknaden har jag lämnat 
över vd-stolen här till någon annan och 
tagit jobbet som platschef där borta. Det 
vore drömmen! S

Fotnot: Nästa nordiska branschmässa Elmia 
NordDrill äger rum den 11-12 maj 2017.

Vem är…
Namn: Oscar Heydorn

Ålder: 48 år

Bor: På Ekerö väster om Stockholm

Familj: Hustru, en nioårigdotter och två söner, 

16 respektive 20 år

Bakgrund: Säljare och säljchef på Mydata 

respektive Siemens 1987−2001, affärsom-

rådeschef på Grundfos 2001−2004, vd på 

Axflow 2004−2008, vd på Debe Pumpar 

sedan 2008.

Fritid: ”Jobbet tar den mesta tiden, men jag 

är alltid med och tittar på när sönerna spelar 

hockey – fyra matcher i veckan. Och så älskar 

jag att laga mat och grillar i princip året runt.”

− Vi tar in 
konsulter för själva 
utvecklingen av 
nya pumpar, sedan 
köper vi in delar, 
främst från Europa 
och USA.

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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”Vi gör fel varje dag, men 
ambitionen är att rätta till 
dem innan kvällen”
Henrik Andreasson är mång-
sysslare. Nitton år gammal 
köpte han en gammal trak-
torgrävare – idag sysselsät-
ter hans företag ett trettiotal 
personer. Framgången ligger 
i att bredda verksamheten.

Termometern ligger strax 
under nollan, men här i Åled, 
en mil nordost om Halmstad, 

är snökaoset från södra sidan av Hal-
landsåsen långt borta. Solen lyser blekt, 
och högt upp på kortsidan av den stora 
maskinhallen syns företagslogotypen: 
Andreasson & Lindhs Entreprenad AB. 

TEXT & FOTO: LARS ÖSTERLIND

grisarna bra så gör korna det.
Stora bygg- och vägföretag såsom 

NCC och Skanska finns bland kunderna 
liksom kommuner, Trafikverket och 
privata byggentreprenörer. Jobben utförs 
från Malmö i söder till Boden i norr, 
men mestadels i Halland. 

För drygt 15 år sedan 
började Andreasson & 
Lindh Entreprenad med 
brunnsborrning. 

FÖRETAGET

Bildtext

Jodå, det är rätt ställe. Jag ringer Henrik 
Andreasson, företagets ägare, och för-
klarar att jag är på plats.

Medan jag väntar på att han ska 
återvända från grävningsarbetet i 
norra Halmstad går jag in. Längst bak 
i maskinhallen leder en snäv och brant 
spiraltrappa till det lilla kontoret med 
utsikt över ett vidsträckt fält. Ingen här. 
Och det är precis som det ska vara, enligt 
Henrik Andreasson, som anländer några 
minuter senare, tillsammans med Zacko, 
en brun, ettårig labrador, som genast 
parkerar sig i en bred fåtölj. 

– Vi sysselsätter ett trettiotal personer, 
omsätter 40 miljoner kronor och har inte 
en människa på kontoret. Det är rätt fan-

tastiskt. Jag kör grävmaskin 30 timmar 
i veckan själv. Annars står jag inte ut. På 
tisdagar har jag hjälp av en tjej och en 
kille som sköter bokföring, fakturering 
och annat pappersarbete. 

Henrik Andreasson och Ulf Lindh drog 
igång företaget för 20 år sedan, men sedan 
2009 driver Henrik firman själv, medan 
Ulf arbetar kvar som grävmaskinist. 

– Han fick en ny grävmaskin när han 
fyllde 65 och har lovat att stanna kvar 
avskrivningsperioden ut, vilket är åtta år, 
säger Henrik Andreasson och skrattar. 

Blev Årets Företagare
Ulf Lindhs motvilja att gå i pension 
präglar arbetsmoralen och stämningen 

överlag på företaget. Man är lojal och 
har kul, vilket troligen är ett av skälen 
till att Henrik Andreasson blev ut-
nämnd till Årets Företagare 2013. Ett 
annat är hans samhällsengagemang. 
Han anställer gärna människor som 
hamnat lite snett i tillvaron. 

– Vill du komma någonvart ska du 
ha duktigt folk. Personalen är absolut 
viktigast. Jag kanske inte anställer den 
absolut bästa killen att köra maskinen, 
men han ska passa in i gänget. Han ska 
kunna vara rak och säga till mig om jag 
gör något galet. Och vi är flexibla, vi 
har ingen klocka utan kör när kunden 
behöver oss. Det gör att vi kan växa. Vi 
har kompetenta och fulländade maskin-
förare, anläggare och borrare. 

Utmaningen är att kunna anställa till-
räckligt många personer så att de hinner 
med alla uppdrag.

– Det är svårt att bemanna en grävma-
skin idag. Det är många krav att leva upp 
till, man ska vara självgående och kunna 
läsa ritningar, men det är få unga idag 
som är intresserade.

Ingen typisk borrare
Företaget är inget typiskt borrföretag 
utan har en stor vagn- och maskinpark 
för att kunna ta många typer av jobb: 
grävmaskiner från 1,8 till 30 ton, fem 
lastbilar med släp och växlare varav tre 
av lastbilarna är plogutrustade, traktorer, 
hjullastare, dumprar, mobil kross för 
betong och sten, väghyvlar och borr-
riggar. Investeringstakten ligger på sex 
till åtta miljoner kronor per år.

– Vi gör konventionella grävmaskins-
arbeten, små som stora brunnsborrningar 
och hela kabeldragningsuppdrag. Vi 
gör färdiga grunder till industrilokaler, 

hyvlar och kör asfalt. Det finns inget som 
är omöjligt, det tar bara lite längre tid.

Bredden viktig
Det är lantbrukargenerna i Henrik 
Andreasson som gör att han breddat 
verksamheten. 

– Bredden är viktig för att kunna över-
leva. Jag har alltid varit livrädd för att det 
går år helvete. När man är bonde behöver 
man ha både grisar och kor. Säljer inte 

− Vi sysselsätter 
ett trettiotal 
personer, omsätter 
40 miljoner kronor 
och har inte en 
människa på 
kontoret. 

Henrik Andreasson tillbringar många timmar i grävmaskinen, ofta tillsammans 
med labradoren Zacko.

Ulf Lindh och Henrik Andreasson 
startade firman tillsammans.
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FÖRETAGET

– Det var en dyr resa att lära sig yrket. Vi 
fick inte lån, utan köpte begagnade grejer 
som gick sönder. Men det vände när vi fyra 
år senare kunde börja köpa nya riggar.  

Henrik Andreasson provar gärna 
nya nischer och betonar vikten av att 
få göra misstag. 

Vågar misslyckas
– Vi gör både rätt och fel på det här stäl-
let. Man får misslyckas, det är inget fel i 
det. Vi gör fel varje dag, men ambitionen 
är att rätta till dem innan kvällen. 

En av de anställda, Per Hansson, job-
bar heltid med att borra brunnar och 
ytterligare en person utbildas i brunns-
borrning. Företaget arbetar som under-
entreprenör till ett tjugotal rörfirmor 
och kalendern är fulltecknad. För dagen 

är Per Hansson i Västra Karup på 
Bjärehalvön för att borra geoenergi 
åt Trivselhus. 

– Här är nära till berget, så jag har 
bara behövt sätta sex meter foderrör, 
men det finns mycket vatten. Det 
är bra för bergvärmen, men gör det 
svårt att borra, ibland får jag pumpa 
upp 100 kubikmeter vatten i timmen, 
säger Per Hansson. 
Andreasson & Lindh Entreprenad har 
nyligen blivit medlemmar i Geotec 
efter att ha varit med i en konkurre-
rande organisation tidigare.

– Geotec är en seriös organisation 
med mycket kunskap. Vi vill hålla oss 
uppdaterade och ha bra kollegor, och 
framför allt vill vi vara med för att 
själva ses som den seriösa aktör vi är. S

Andreasson & Lindh 
Entreprenad AB
• Grundat: 1996
• Ort: Åled, ca tio km nordost om Halmstad
• Antal anställda: 25
• Verksamhet: Vatten- och geoenergiborrning, 

rördrivning under vägar, grävning för fiberkabel, 
vatten och avlopp, markarbeten, grus- och 
schaktarbeten, vägunderhåll, transporter.

− Jag kör grävmaskin 30 timmar i 
veckan själv. Annars står jag inte ut. 

HARDAB
Borrarens 

Val

20
       16

Till: Alla Borrare i Sverige

Från: HARDAB

Vi önskar er en god jul och

ett gott nytt år.
The  Drill  Rigs  Co.

FInd us on Twitter @drillrigs

VISIT US ON WWW.HARDAB.SE 

Per Hansson på borruppdrag.



Under hösten har det nybyggda Rättspsykiatriskt 
Centrum invigts i Trelleborg. Ett långt projekterings- 

och planeringsarbete föregick byggnaden, som först var 
tänkt att bli ett passivhus, men som under resans gång 
uppgraderats till plusenergihus, alltså en byggnad som 
producerar mer energi än den använder. Hjärtat i systemet 
är en geoenergianläggning som förser hela den 12 700 
kvadratmeter stora anläggningen med både värme och 
kyla. Man har ett tätt klimatskal, återvinner frånluften och 
med solpaneler och ett vindkraftverk beräknas överskot-
tet bli två KWh per kvadratmeter och år, vilket kommer att 
täcka en del av verksamhetselen. Projektet är nominerat till 
Årets Bygge 2017. S

I KORTHET
Rättspsykiatricentrum 
blev plusenergihus

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 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 

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

www.geoenergicentrum.se

I finska Åbo byggs kvarteret Harpunen, nära slottet 
och hamnen med färjorna till Sverige. Målet är att 

bygga nordens största bostadskvarter som använder sig 
av förnybara energikällor som geoenergi och solpaneler. 
Kvarteret ska rymma bostäder för 1 000 personer och 
beräknas stå klart under 2018, skriver Byggnyheter. S

Geoenergi i rekordkvarter



Idag är bostadsbristen är stor. Att 
regeringen nu säger att det byggs 

700 000 bostäder till 2025 är bra. Men 
målet kommer inte att nås av sig självt. 
Ska det bli verklighet behövs konkreta 
åtgärder. Vi behöver öka rörligheten på 
bostadsmarknaden och underlätta för 
kapitalsvaga grupper att skaffa sig sin 
första bostad, exempelvis genom nya 
former för bolån. Men inte minst krävs 
åtgärder som ökar byggkapaciteten. Fler 
måste söka sig till byggbranschen. Idag 
är vi nämligen alldeles för få som bygger.

 
Anställda i byggindustrin ökar
De senaste 15 åren har antalet anställa 
i byggindustrin ökat med närmare 100 
000. Idag jobbar drygt 320 000 personer 
i branschen. Men behoven är större än 
så. 68 procent av Sveriges Byggindustri-
ers medlemmar har idag svårt att hitta 
personal. Det råder brist på yrkesarbe-
tare, ingenjörer och platschefer. Faktum 
är att våra beräkningar visar att om vi 
ska klara målet 700 000 nya bostäder 
behövs ungefär 40 000 fler årsarbets-
krafter än idag.

NFO Sinus fördelar
-Fullt vridmoment vid alla varvtal, även vid stillastående.
-Inga skärmade kablar eller  lter behövs.
-Inga begränsningar i avstånd mellan motor och omriktare
 förutom kabelresistans. 
-Inga EMC störningar eller switchljud.
--Uppfyller EMC direktivet 2004/108/EG för både bostäder,
  kontor och industrimiljö. EN61000-6-3, EN61000-6-2.
-Uppfyller även EMC-delen för medicinsk utrustning för 
   sjukhus. EN 60601-1-2.
      -30mA jordfelsbrytare kan användas, ingen jordström. 

        Mer information på   www.emspump.se 

E.M.S. utökar sitt lager med komplett sortiment 
av NFO Sinus frekvensomriktare

För störningsfri, tyst och driftsäker motorstyrning
Samtliga storlekar finns på lager för omgående fraktfri leverans

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

www.elmia.se/norddrill

MISSA INTE 
BORRBRANSCHENS EGEN MÄSSA!
NordDrill presenterar teknikutveckling och applikationer inom nordisk borrningsindustri och vänder 
sig till tillverkare och leverantörer av teknik, tjänster och utrustning för alla discipliner inom borrning.

NYHET FÖR 2017 - mässan utökas nu till att även omfatta grundläggning.

Välkommen som utställare på Elmia NordDrill!

BOKA PLATS! Kontakta Stefan Carlsson Elmia, stefan.carlsson@elmia.se tel: 036-15 21 33, eller 
Annika Brandin, annika.brandin@elmia.se tel: 036-15 20 05.

Elmia NordDrill arrangeras av Elmia i samarbete med de nordiska branschorganisationerna 
Poratek (FI), MEF (NO) och Föreningen för Danske Brøndborere (DK). Avanti System AB, 
Geotec, SAFE Svensk Grundläggning, FAB Föreningen för Aktiva i Borrbranschen.

11—12 maj 2017
Elmia, Jönköping

Alla är 
överens om 

behovet!

Branschen har sitt ansvar. Fler måste se 
bygg som den attraktiva och utvecklande 
bransch det är. Därför har vi också lagt 
kraft och tid på att marknadsföra vilka 
möjligheter och vilken variation på 
arbetsuppgifter branschen erbjuder.

 Det är också viktigt att vi nyttjar 
kompetensen bland nyanlända. Här 
finns många människor med erfaren-
heter från byggbranschen. Tillsam-
mans med fackförbunden Unionen, 
Sveriges Ingenjörer och Ledarna 
har vi också kommit överens om ett 
snabbspår för att hjälpa nyanlända att 
komma in i branschen. Det har gett 
resultat. Nyanlända ingenjörer har 
tack vare snabbspåret kunna få ett 
jobb och etablera sig i samhället.

Politikerna behöver agera
Men ska vi komma till rätta med 
kompetensförsörjningsbehoven behöver 
också våra politiker agera. För att 
komma till rätta med kompetensbristen 
måste regeringen satsa på snabba ut-
bildningsformer. Det handlar exempel-
vis om yrkesutbildning för vuxna inom 

Komvux och plat-
ser till arbetsledare 
på yrkeshögskolan. 
Det är ganska 
korta utbildningar 
som vänder sig till 
vuxna och som 
snabbt kan göra 
att fler får ett jobb. 
Men då krävs att 
det tillförs nya 
medel till yrkesvux och yrkeshögskolan.

 Jag brukar stolt berätta att det är jag 
som har byggt Öresundsbron. Självklart 
har jag inte byggt hela bron själv, men 
jag har varit en del av detta stora bygge. 
Det är så vi byggare är. När vi går genom 
staden eller reser genom landet berät-
tar vi stolt om de byggnader, broar eller 
vägar vi har varit med om att skapa. De 
närmaste åren behöver Sverige byggas 
ut. Vi behöver fler bostäder, fler förskolor 
och fler vägar. Men ska vi klara av det 
behöver vi också bli fler som bygger. Nu 
krävs att vi alla – arbetsgivare, fackför-
bund, politiker – gör vårt för att fler ska 
söka sig till byggbranschen. S

Ola Månsson, 
Vd Sveriges Byggindustrier

DEBATT

Vi behöver bli fler som bygger Foto: R
osie A

lm
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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

●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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Övriga

●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

●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:

●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

●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 KORTHET

Vattenrening 
med 100% nöjd 

kund garanti

www.bravavattenrening.se

• Brett sortiment
• Stor kunskap
• Hög servicenivå

VI UTFÖR 

SERVICE PÅ 

ALLA 
FILTER!

.se

OPENING VERY SOON

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

 
 

 

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!

Bostadsrättsföreningen Jättens Gömme i 
Kungälv prisas med Energipris Göteborg 2016 

för sin hybridlösning med geoenergi och solpaneler. 
28 energibrunnar gör tillsammans med solpaneler 
föreningen självförsörjande med all el till gemensam 
belysning. Jättens Gömme är ett radhusområde med 
93 hushåll och är nordens största privata hybridan-
läggning för geo- och solenergi, rapporterar Fastig-
het- och bostadsrätt. S

Pris till förening 
med geoenergi

Vårt grundvatten behöver övervakas bättre och 
kunskapen om miljögifter i vattnet ska öka. Därför 

har Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, under 
november inlett en screening av grundvattnet. Screen-
ingen innebär ett stort antal extra analyser i sex städer 
som använder grundvattnet som dricksvatten. Först ut är 
Kristianstad och Gävle. Screeningen har särskilt fokus på 
perfluorerade ämnen (PFAS), läkemedelsrester, bekämp-
ningsmedel och andra organiska miljögifter. Utöver denna 
screening, som alltså kommer att fortsätta nästa år, gör 
SGU ett stort antal extra kvalitetsanalyser av grundvattnet 
runtom i landet. S

SGU gör screening av 
grundvattnet
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