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LEDARENLEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

UTVECKLING KRÄVER

När jag har kontakt med medlemsföretag 
runt om i landet vittnar en klar majoritet 
om att orderböckerna ser ovanligt välteck-
nade ut för årstiden. För 30 år sedan, när de 
flesta av Sveriges borrentreprenörer huvud-
sakligen sysslade med vattenborrning, var 
januari till mars en period då företagarna 
kunde lägga mer tid på service och kanske 

förekommande fall, till och med ta lite semester. 
Nu ser det lite annorlunda ut.

Geoenergiutbyggnaden i landet kom igång 
ordentligt på mitten av 2000-talet och tenderar 
nu att fortsätta att öka. Målgruppen har dock 
förskjutits från villasegmentet till fastigheter och 
industrier. Många företag har också intensifierat 
sin verksamhet inom grundläggningen som det 
investeras stora belopp inom. Det märks i allra 
högsta grad på efterfrågan av borrtjänster. Allt 
det här ställer också högre krav på den enskilde 
borrentreprenören som måste vara mer profes-
sionell i sin utövning. Det går inte längre att 
ha "kontoret på fickan" i samma utsträckning. 
Behörigheter, besiktning av utrustning, certifikat, 
miljömedvetenhet och kvalitetsarbete är några av 
de bockar man måste ha fyllt i på checklistan för 
att kunna komma in på de större arbetsplatserna. 
Att vara en del av arbetsgivarorganisationen 
Sveriges Byggindustrier kan också vara en del i 
behovet att möte omvärldens krav på företagande 
med ansvar och säkerhet.

Allt som allt gör det borrföretagen i allt större 
utsträckning till moderna företag. Men det 

kostar. Och min uppfattning är att den 
detaljen inte omhändertas av det 

enskilda företaget och bestäl-
larna har inte heller vett att 

uppskatta allt det arbete och den kompetens som 
ni borrentreprenörer har utvecklat era borrfö-
retag med. Många entreprenörer har svårt att ta 
betalt för sina tjänster eller så vill inte markna-
den betala. Det är alltid lätt att sänka priset, och 
extremt svårt att höja.

Geotec följer varje år noga den ekonomiska 
utvecklingen i borrbranschen och ser trenderna - 
lönsamheten är generellt dålig och trenden pekar 
tyvärr åt fel håll. Inte heller hos leverantörerna 
ser det bra ut, även om det är något bättre än hos 
entreprenörerna.

Utvecklingen är oroande inför framtiden. I 
den här typen av verksamhet, måste man ha 
marginaler. Man måste ha en lönsamhet för att 
kunna sköta investeringar och utbildningar i 
erforderlig utsträckning. Den ena leder också 
till det andra. Den dåliga lönsamheten drabbar 
också leverantörerna.

Vi arbetar i en bransch i förändring. Borrföreta-
gen förändras och i leverantörsledet ser vi också 
nya företagskonstellationer. Det gäller att hänga 
med – och att våga bibehålla vettiga marginaler!

NordDrill ligger bakom hörnet. Den 11-12 maj 
träffas branschen i Jönköping på borrbranschens 
egen marknadsplats. Ta tillfället att besöka mäss-
san! Och för er som säljer produkter inom bran-
schen: Kontakta Elmia och säkra upp en monter 
för att träffa den nordiska branschen!

Väl mött i Jönköping i maj!

 
 

 

färg, humus, salt eller uran i ditt dricksvatten? 

Marknadens
lägsta driftskostnad

• Inga byten av fi ltermassor

• Ingen elektrisk anslutning

Mycket 
enkel

installation!

LÖNSAMHET
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95 procent av branschen läser 
Borrsvängen. Fyra av fem läser alla 
nummer. Och ni läsare tycker om det 
ni får: Tre av fyra ger Borrsvängen 
betyget bra eller mycket bra. 

Borrsvängen började ges ut av Geotec 1993 
som en branschtidning för borrtekniker om 
vatten, geoenergi och borrningsteknik. Den 
går kostnadsfritt ut till alla intresserade och 
har idag en upplaga på cirka 5 000 exemplar.

Under de nära 25 år Borrsvängen har getts ut har den etable-
rats som den ledande branschtidskriften och läses av borren-
treprenörer, leverantörer, konsultbolag, byggbolag, kommunala 
tjänstemän med flera.

Geotec undersöker med jämna mellanrum vad branschen 
tycker om Borrsvängen för att hela tiden kunna bli bättre. Un-
der hösten har vi frågat 150 borrentreprenörer och leverantörer 
vad de tycker om tidningen. Resultatet är uppmuntrande.

– Att nästan samtliga som har deltagit i undersökningen 
uppger att de med glädje läser Borrsvängen tar vi som intäkt 
för att Borrsvängen fyller en viktig funktion i branschen. Det 
finns ett stort behov av information, branschspecifika nyheter 
och att hålla sig à jour med utvecklingen i allmänhet i bran-
schen och hur andra borrföretag och leverantörer arbetar, säger 
Johan Barth, vd på Geotec.
 
Fler läsare
Borrsvängen läses inte bara pliktskyldigt, den uppskattas 
också mycket. 27 procent, mer än var fjärde läsare, ger högsta 
betyg till tidningen på en femgradig skala. Utvecklingen har 
också gått åt rätt håll. I en undersökning från 2011 uppgav 
89 procent att de läser tidningen. Den siffran har ökat till 95 
procent. Andelen som läser alla nummer av tidningen har 
ökat från 64 till 81 procent.

– Det är fantastiskt glädjande och ett stort förtroende från 
läsarna som vi tackar för. Samtidigt förpliktar det och vi kommer 
göra allt för att bli ännu bättre framöver, försäkrar Johan Barth. S

TUMMEN UPP

TEXT: LARS WIRTÉN  

AKTUELLT

1. 0%
2. 1%
3. 18%
4. 49%
5. 27%
6. Vet inte/ingen åsikt: 5%

Vilket betyg sätter du 
på Borrsvängen?

Frågan ställdes till 130 borrentreprenörer 
och 20 leverantörer.

Svensk Grundläggning SAFE 
(Swedish Association for 
Foundation Engineering) är 

en förening för entreprenörer, leveran-
törer, konsulter och beställare inom 
grundläggning.

– Alldeles särskilt ser jag det som viktigt 
att konsulter och beställare får en bättre 
kännedom om maskinsidan av verksam-
heten. Mässan kan bli ett bra tillfälle för 
dem att få se hur deras beräkningar och 
designen omsätts i verkligheten , säger 
Leena Habmaa Hintze.

På Elmia jobbar Stefan Carlsson och 
hans kollega Annika Brandin tillsam-
mans med NordDrill 17.

Betona det nordiska
– Det är viktigt att betona det nordiska 
samarbetet och här har det blivit bra 
gensvar. Den finska föreningen Poratek 
gör sin stora vårresa till NordDrill. De 
kommer en hel delegation med entrepre-
nörer, säger Annika Brandin.

Beslutet att bredda mässan till att även 
omfatta grundläggning är bland ett resul-

tat av besökarundersökningen som gjordes 
efter premiärmässan NordDrill 15. 

– Många uttryckte en önskan att vi 
skulle utveckla mässan åt det hållet, så 
vi är väldigt glada över att Safe har valt 
att komma med. Just nu för vi diskus-
sioner med en del leverantörer från 
grundläggningssidan om att medverka, 
säger Annika Brandin.

Det generella upplägget liknar till 
stora delar det från NordDrill 15. Det 
blir en inomhusdel, en utställning utom-
hus samt ett seminarieprogram.

– Utomhus kommer vi att disponera 
platsen lite annorlunda, så att utställar-
na breder ut sig som en solfjäder i ställer 
för i rader. På det här sättet synliggör 
vi alla på ett mer likvärdigt sätt, menar 
Annika Brandin.

Intresse från Europa
På Elmia har man också noterat ett in-
tresse från utomnordiska leverantörer 
att presentera sig på mässan. Det gäller 
italienska riggtillverkaren Beretta, 
som varit verksamma sedan mitten av 

Den 11-12 maj är det dags för den andra upplagan av branschmässan NordDrill 
på Elmia i Jönköping. Nytt för i år är samarbetet med Svensk Grundläggning, 

som valt att lägga sitt årsmöte under mässan.
– Vi ser det här som ett första steg att komma närmare varandra och få 

respekt och kunskap för varandras verksamhet, säger Leena Habmaa Hintze, 
kansliansvarig på Svensk Grundläggning till Borrsvängen.

ÅRETS MÄSSA 
NÄRMAR SIG

TEXT: JÖRGEN OLSSON  

– Det är viktigt 
att betona 
det nordiska 
samarbetet och 
här har det blivit 
bra gensvar.

FÖR BORRSVÄNGEN!

1960-talet och har sin verksamhet 
Milano-trakten, samt tyska brunns-
teknikfirman Stüwa, med anor från 
1800-talet.

– De har hört av sig självmant och 
är intresserade av att komma till 
NordDrill, vilket såklart är roligt, 
säger Stefan Carlsson. S
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Så säger Ola Mårtensson, arbetschef på Peab 
Grundläggning och ansvarig för region syd. 
Sedan en handfull år håller han i den fyrada-
garskurs i grundläggning som ingår i Brunns-
teknikerutbildning, vilken Geotec arrangerar på 

Arbetsförmedlingens uppdrag.
– Det brukar bli tre dagar med en blandning av teori och 

övningsuppgifter och en dag med studiebesök. Det finns många 
metoder och tekniker inom grundläggning, så det är mycket 
som ska pressas in på de fyra dagarna, säger Ola Mårtensson.

Han brukar presentera folket i grundläggningsbranschen 
som ”ett gäng stolta specialister”.

– Vi gör korta men helt avgörande insatser inom alla typer av 
bygg- och anläggningsentreprenader. Ett medelprojekt är kan-
ske tre fyra veckor långt och utgör mellan en och fem procent 
av den totala entreprenaden. 

Teori och övningar
Kursen innehåller ett avsnitt om teknisk geologi, det vill säga 
de parametrar som styr markens hållfasthet.

– De är sådana faktorer som avgör vilka metoder vi använ-
der. Mycket av grundläggningen handlar ju om att antingen 
förbättra jordens bäregenskaper eller att flytta över stora laster 
till bärkraftig grund.

En grundläggningsmetod är pålning och Ola redogör för de 
olika typer av pålar som används – slagen påle, borrad påle 
eller olika varianter av specialpålar. Den andra stora metoden 
är spontning, alltså att bygga schaktväggar med olika tekni-
ker och material.

– Här kommer vi också in på risker och på alla de faktorer i 
omgivningen man måste ta hänsyn till när man väljer metod.

Besök på verkstaden
Ett besök på Peabs verkstad ingår som ett av studiebesöken och 
är en viktig del av förståelsen för branschen.

– Här tittar och känner vi på alla olika typer av utrustning 

 TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: JOHAN ANDERSSON

– Grundläggning är en nischad specialistbransch. Det är ett tufft och ofta svårt 
jobb, men med mycket yrkesstolthet och gemenskap. Det är roligt att undervisa 
eleverna på Borrteknikerutbildningen i grundläggning – branscherna ligger nära 
varandra och i nästan varje årskull väcks intresset hos ett par stycken.

Grundläggning på schemat:

– JAG VILL VIDGA 
ELEVERNAS VÄRLD

vi använder. Eleverna får en känsla för verksamheten. Mitt 
mål är att vidga deras värld och få dem att se att det finns en 
näraliggande bransch där deras kunskaper är efterfrågade, 
säger Ola Mårtensson. 

Borrare som grundläggare
Borrade pålar är den grundläggningsmetod som ligger närmast 
yrket som borrtekniker för energi- och vattenbrunnar.

– Men jämför man med brunnsborrare så rör vi oss inte 
alls på samma djup. Vi borrar kanske tio-femton meter ner i 
jord och berg, men vi använder för det mesta större ma-
skiner och material med större dimensioner. Men på Peab 
samarbetar vi ganska ofta med brunnsborrare, framför allt 
när det gäller foderrörsborrning, som till exempel används 
till fundament för vindkraftverk.S

− Vi samarbetar ofta 
med brunnsborrare.

Studiebesök vidgar förståelsen för grundläggning. Ovan vid 
stadskajen i Landskrona, till höger kv Hallenborg i Malmö.

AKTUELLT
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Stämningen i Stockholms 
Tingsrätt prövade Växjö 
kommuns agerande enligt 
Konkurrenslagstiftningen. 

I somras kom beskedet att Konkur-
rensverket inte skulle överklaga domen 
till Marknadsdomstolen. Men att ställa 
anslutning till fjärrvärmenätet som 
villkor för ett fastighetsköp kan strida 
mot andra lagar. Geotec, Svenska Kyl- 
och Värmepumpföreningen, SKVP, 
och NIBE har nu bildat en arbetsgrupp 

Stockholms Tingsrätt ansåg inte att Växjö kommun 
begick brott mot konkurrenslagstiftningen när de 
tvångsanslöt fastighetsägare till fjärrvärmenätet. 
Nu går branschen vidare och tittar på vad andra 
lagstiftningar säger.

som ska undersöka vilka möjligheter 
som finns. 

– Vi tittar bland annat på Plan- och 
bygglagen, Fjärrvärmelagen och Kon-
sumentlagstiftningen, berättar advokat 
Magnus Berg på Nordic Law.

– Vi kommer också, vid sidan av det 
juridiska spåret, att föra en principiell 
diskussion med Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL. Är det verkligen 
så här kommuner ska agera gentemot 
sina invånare? S

Branschen går 
vidare om Växjö

 TEXT: LARS WIRTÉN

Årets – hittills, är väl bäst att tillägga – största borr-
rigg har köpts av Ahlqvists Brunnsborrning. Riggen 

är en specialversion av Casagrande C16XP, lämpad för 
avancerad, tung grundläggning och för djup rördrivning 
till geoenergiprojekt. Riggen, som är runtomsvängande, 
är specialbyggd för att dessutom kunna borra med upp 
till åtta graders lutning åt sidan. Vridmomentet är på 55 
000 Nm, slaglängden 12-18 meter och riggen väger mel-
lan 33 och 35 ton beroende på utrustning. S

Malmberg kommer under året att genomföra en 
totalentreprenad för en komplett geoenergiinstallation 

till flerfamiljsfastigheter i Jordbro i Stockholm, rapporterar 
Energinyheter. 1 100 lägenheter samt ett antal lokaler ska 

förses med värme 
och varmvatten 
med hjälp av geo-
energi.

135 energibrun-
nar borras ner till 
355 meters djup. 
Fem värmepump-
centraler prefa-

…och Malmberg tog största ordern 
briceras enligt Malmberg system Energeo, som innebär att 
prefabricerade centraler dockas med energibrunnarna och 
fastigheternas värmesystem. Den sammanlagda installe-
rade värmepumpeffekten blir 2,3 MW och den beräknade 
energibesparingen, i förhållande till dagens fjärrvärme-
drift, är cirka 66 procent eller 8 400 MWh, som motsvarar 
gratisenergin från berget.

– Ytterligare en stor order för oss visar att vårt erbju-
dande inom geoenergi till fastighetssverige ligger helt rätt 
i tiden. Att få detta förtroende till att utföra kanske en av 
Sveriges största geoenergianläggningar för bostäder vin-
ner alla på, inklusive vår miljö, säger Sara Malmberg, vd för 
Malmberg Borrning. S

Ahlqvist köpte
största riggen
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Ladda ner 
Normbrunn 16!

Nu har SGU publicerat den 
uppdaterade vägledningen för 

brunnsborrning; Normbrunn 16. Gå 
in på www.sgu.se, skriv Normbrunn i 
sökrutan. S

.se

OPENING VERY SOON

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

NORMBRUNN –16VÄGLEDNING FÖR ATT BORRA BRUNN

december 2016

Telefon:  08-97 80 37   Fax: 08-88 13 44   info@varmdopumpen.se  
Besöksadress:  Lovisebergsvägen 13    141 32 Huddinge www.varmdopumpen.se
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Geotec genomförde i slutet av förra året en 
branschundersökning. Den visar att det 
råder osäkerhet kring branschens största 
område, energiborrning. Cirka 60 procent av 

borrentreprenörerna har mer än 60 procent av sin verksamhet 
inom energiborrning. Utvecklingen här har därför stor bety-
delse för branschen. Och det råder delade meningar om hur 
energiborrningen kommer att utvecklas. En tredjedel var tror 
att marknaden kommer att vara oförändrad, öka respektive 
minska de närmaste tre åren. Ett resultat som pekar på att det 
råder osäkerhet inför framtiden.

– Min spontana reaktion är att alla borrningsföretag inte har 
samma erbjudande, storlek och inriktning. De mindre borrar 
ofta mot konsument och där har det varit mycket fokus på 
vattenborrning 2016 på grund av de låga grundvattennivåerna, 
säger Jon Svärd på Malmberg Borrning. 

– Samtidigt har VVS-installatörernas efterfrågan minskat 
på energiborrning. Det är inte konstigt, vi har installerat geo-
energi i Sverige sedan 1990-talet. Villamarknaden är mättad.

– Vi som jobbar mot kommersiella fastigheter och större 
projekt ser tvärtom en kraftigt ökad efterfrågan på effektiva 
värme- och kylsystem. De som bygger nytt eller vill reno-
vera sina fastighetsbestånd har inga andra alternativ till 
fjärrvärme. 

– Den som byter till geoenergi kan spara 60 procent av 
energikostnaden. Men det är inte bara ekonomi som gör att 
många efterfrågar geoenergi. Känslan av att vara låst till en 
leverantör påverkar mer än man kan tro, förklarar Jon Svärd.

Krävs marknadsföring
Dan Inge Fäldt på AB Di Tech i Vårgårda tror att den höga 
investeringskostnaden kan skrämma, trots att driftkostnaden 

TEXT: LARS WIRTÉN  GRAFIK: ELIN GUNNARSSON EKSTRÖM

I FOKUS: EKONOMI & AFFÄRER

Borrsvängen har tagit pulsen på branschen och vad den tror 
om framtiden inom de tre områdena vatten-, energi- och 

entreprenadborrning. Resultatet visar på både stark framtidstro och 
osäkerhet. Entreprenadborrning framstår som området att satsa på.

blir lägre och höjer fastighetens värde. Framför allt menar Dan 
Inge Fäldt att det krävs bättre marknadsföring i framtiden – 
från alla parter i branschen.

– Vi måste samarbeta bättre, till exempel Avanti och Geotec, 
och marknadsföra oss på ett bra sätt på olika event med mera för 
att skapa fler jobb i branschen. Samtidigt har varje enskilt företag 
ett ansvar också. Vad gör vi själva för att marknadsföra oss?

Dan Inge Fäldt märker ingen minskning inom energiborr-
ning. Han tror marknaden kommer vara konstant de kom-
mande fem-sex åren, liksom priserna. På så sätt råder en 
konstant prispress.
– Priserna ligger kvar på samma nivå som på 1980-talet. Samti-
digt måste vi kunna höja priserna för att öka lönsamheten eller 
satsa mer på marknadsföring exempelvis.

Byggboom driver entreprenad
Om det står och väger kring energiborrning råder det å andra 
sidan en mycket stark tro på entreprenadborrning. Hälften av 
företagen tror att den kommer att öka de närmaste åren. 17 

procent tror att entreprenadborrning kommer att öka mycket. 
Endast två procent tror att den kommer att minska. Bland 
leverantörerna tror så många som 60 procent att entreprenad-
borrning kommer att öka mycket.

– Vi har många stora infrastrukturprojekt som drar 
igång. Det är också en effekt av bostadsbristen, det byggs 
mycket helt enkelt, säger Fredrik Ahlqvist på Ahlqvists 
Brunnsborrning på Gotland.

Entreprenadborrning utgör än så länge endast en liten del 
av branschen. 74 procent av borrentreprenörerna som deltog 
i undersökningen har mindre än 20 procent av sin verksam-
het inom entreprenadborrning. Nu finns det starka tecken 
som tyder på en snabb tillväxt inom 
entreprenadborrning.

– Vi satsar mycket på grundläggnings-
borrning. Det är där vi växer och investe-
rar, berättar Fredrik Ahlqvist.
För att satsa på entreprenad krävs, för-
utom rätt maskiner, erfarenhet av själva 

BRANSCHEN 
OM FRAMTIDEN

SÅ HÄR TROR 

Dan Inge Fäldt på Di Tech 
vill se mer samarbete i 
branschen. Foto: Privat

Energiborrning:

tror att den kommer 
vara oförändrad

31 %

Tror du 
energiborrning
 kommer förändras de 

närmaste tre åren?

tror att den kommer 
vara minska

31 %

har mer än 60 procent av sin verksamhet 

inom energiborrning

59 %

tror att den kommer öka

34 %

Entreprenadborrning:

har mindre än 20 procent av sin verksamhet 
inom entreprenadborrning

74%
har mer än 60 procent

av sin verksamhet inom 
entreprenadborrning

13 %

Tror du 
entreprenadborrning 

kommer förändras de 
närmaste tre åren?

tror att den 
kommer öka

50 %
tror att den 

kommer vara 
oförändrad

25 %

tror att den 
kommer minska

2 %



15BORRSVÄNGEN # 1/201714 BORRSVÄNGEN # 1/2017

XXXXXXXXXXXXXXXX

14 15

Läs om hur byggboomen 
gynnar borrare på nästa sida.

I FOKUS: EKONOMI & AFFÄRER

I år minskar produktionen med några tusen lägen-
heter, men 2017 blir ändå ett starkt byggår, enligt en 
konjunkturprognos från bransch- och arbetsgivaror-

ganisationen Sveriges Byggindustrier. I sina prognoser utgår BI 
bland annat från statistik för bygglov och påbörjade bostäder, 
undersökningar från Konjunkturinstitutet, orderläget i bygg-
branschen och investerings- samt sysselsättningsstatistik. 

– Det är både hyres- och bostadsrätter som driver investering-
arna, men även lokal- samt anläggningsinvesteringarna visar 
positiva tillväxttal 2017, säger nationalekonom Johan Deremar. 

Bostadsboom
I sina rapporter följer Sveriges Byggindustrier upp eko-
nomiska händelser, pekar på konsekvenser, gör analyser 
och ger prognoser för bostäder, lokaler, anläggningar och 
arbetsmarknad. Närmare 60 000 lägenheter påbörjas i år, och 
utöver det ett antal ombyggnader. De kommunala bolagen hö-
jer tempot när det gäller hyresrätter, det byggs nu nästan lika 
många hyres- som bostadsrätter.

– Det är definitivt all time high, sett ur en 25 års-period. 
Volymmässigt får vi blicka tillbaka mot början av 1990-talet 
för att se motsvarande investeringar på bostadssidan.

Lokaler och anläggningar
– Även när det gäller lokaler kan vi tala om all time high, 
särskilt för de offentliga. Den totala investeringen ökade fem 
procent ifjol, och beräknas öka en procent i år. Det är historiskt 
höga nivåer, fortsätter Johan Deremar.

Behovet av lokaler inom kommuner och landsting, som 
skolor och sjukhus, är stort.

– Vi undrar lite hur länge de kan de finansiera byggandet. 
När slår ekonomin till som en kraftfull broms? Här ser vi 
faktiskt ingen avmattning! 

Investeringsvolymen i anläggningar – för främst infrastruk-
tur, vatten, avlopp och energi – utmärkte sig 2016 och har en 
fortsatt positiv utveckling, om än i avtagande takt.

– Investeringen i anläggningar ökade fyra procent i fjol, i år 
räknar vi med en procent.

I privata anläggningar ökade investeringsvolymen hela tio 
procent 2016. Satsningar inom energisektorn svarade för hälf-
ten. Inom infrastruktur är vägen vinnare.

– Förbifart Stockholm är ett enormt vägprojekt, som kommer 
att generera stora pengar under flera år, säger Johan Deremar.

– För järnvägen blir det ett mellanår i år. Historiskt vet vi 

Det råder ”all time high” i byggbranschen, 
mycket tack vare en bostadsmarknad 
som slår de flesta rekord. 2016 påbörjades 
hela 65 000 nya lägenheter, och 2017 
beräknas endast en mindre avmattning. 
Investeringarna i lokaler och anläggningar 
når också nya höjder.

 TEXT: MIA ISING

Rekord för   bostadsmarknaden

borrningen och kunskap om vad som krävs runtomkring.
– Det ställs högre krav på till exempel dokumentation och 

maskiner än på privatmarknaden, konstaterar Fredrik Ahlqvist.

Vatten stabilt
Även vattenborrning står för en relativt liten andel av bran-
schen totalt. Här märks en försiktig optimism inför framtiden. 
Andelen som tror att den kommer att öka är lika stor som när 
det gäller energiborrning. Det som skiljer är att branschen 
bedömer vattenborrning som betydligt mer stabil. Hälften tror 
att volymen kommer att vara oförändrad om tre år.

– Vatten kommer att bli ännu viktigare i framtiden, det är 
hårdvaluta så som världen ser ut. Jag tror det blir mer vatten 
framöver, säger Håkan Abrahamsson på Håkans Vatten i An-
karsrum utanför Västervik. 

– Många fritidshusägare med sommarvatten vill exempelvis 
ha egen borrad brunn för att kunna vara i huset året runt.

Hur tillförlitliga är då svaren i en sådan här undersökning? 
Det rör sig såklart om subjektiva bedömningar. Men erfaren-
heten är stor i borrningsbranschen. 58 procent av de tillfrågade 
har varit etablerade i branschen mer än 20 år. Så det vore nog 
dumt att bortse från deras framtidsspaning. S

Sektor

Investeringsvolym Procentuell förändring i fasta priser

Utfall
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att investeringarna kan växla. Nu väntar projekt på att komma 
igång inom både tunnelbana och tågtrafik, exempelvis Ost- 
respektive Västlänken.

Arbetskraftbrist
Trots guldläge ser Johan Deremar utmaningar:

– På sikt borde skattehöjningar, amorteringskrav, höjda 
bolåneräntor och svag reallöneutveckling dämpa det mark-
nadsstyrda bostadsbyggandet. 

– Bristen på kvalificerad arbetskraft, som arbetsledare, golv-
läggare, kran- och maskinförare, platschefer och plattsättare, 
blir ett allt större problem. Åtta av tio byggföretag uppger att de 
inte klarar uppdragen.

Men han är fortsatt optimistisk.
– I år har vi en stor avtalsrörelse. Med moderna avtal samt en 

god allmänekonomisk utveckling kommer framtiden att fortsatt 
se ljus ut för svensk byggindustri, avslutar Johan Deremar. S

– Med moderna avtal samt en 
god allmänekonomisk utveckling 
kommer framtiden att fortsatt se 
ljus ut för svensk byggindustri.

33 %
tror att den 
kommer öka

tror att den kommer 
vara oförändrad

50 %
Cirka

14 %
tror att den 

kommer minska

54 %
har mindre än 20 procent 
av sin verksamhet inom 

vattenborrning
8 %

Har mer än 
60 procent inom 
vattenborrning

Endast knappt

Tror du 
vattenborrning 
kommer förändras de 
närmaste tre åren?

Vattenborrning:
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– Uppdragen finns rimligen 
inom anläggningar, främst 
infrastruktur. Vi ser rejäla 

investeringsvolymer på vägsidan, och 
de kompenserar minskade investering-
ar i järnväg. 

– Därtill borde uppdrag inom det 
heta bostadsbyggandet vara att räkna 
med. Och vid markundersökningar 
som kräver provborrning.

Pumpars påverkan
– Det finns ett intresse för att miljöanpas-
sa byggnader, och för alternativa energi-
källor som geoenergi. Vi har sett och ser 
även fortsättningsvis en ökning av ”grönt” 
byggande, men det är utifrån låga nivåer. 

Prognosen för byggarna säger något om vad borrarna har framför 
sig: goda tider. Det tror Johan Deremar på Sveriges Byggindustrier. 
Främst genom uppdrag inom väg samt fastighet, om än det ser 
motigt ut för energiborrningen.

Men en del energiborrning lär det bli. 
– Kompetensförsörjningen i bygg-

branschen blir viktig, så det kan löna sig 
att kunna en viss borr.

Samtidigt pekar statistik från bransch-
organisation Svenska Kyl- & Värme-
pumpföreningen mot en avmattning. 
Försäljningen av ”vätska/vattenvär-
mepumpar” för bergvärme minskade 
2016 med närmare 15 procent. En följd 
av förändringar i ROT-avdraget, tror 
föreningen. I gengäld indikerar Geotecs 
medlemmar att antalet större projekt 
inom geoenergisektorn stadigt ökar.

– Men i det stora hela kan jag inte se 
annat än att borrbranschen har goda tider 
framför sig, avslutar Johan Deremar. S

Byggboom gynnar borrare

 TEXT: MIA ISING FOTO: ROSIE ALM

Johan Deremar på Sveriges Byggindustrier.

Byggboomen talade sitt tydliga 
språk 2016, bland annat i statis-

tiken över sålda värmepumpar. Totalt 
såldes värmepumpar för 6,4 miljarder 
i Sverige. Fastighetsvärmepumparna 
ökade med nära 30 procent, och nybygg-
nationen av småhus bidrog till ett starkt 
år även för frånluftvärmepumpar. Det 
hindrade dock inte det totala resultatet 
från att minska två procent. 

– Förändringar i ROT-avdraget bidrog 
till en minskad försäljning av bergvär-
mepumpar. 2016 såldes runt 28 000, 
säger Per Jonasson, vd för Svenska Kyl- 
& Värmepumpföreningen, SKVP.

– Tvångsanslutning till fjärrvärme är 
också ett hot mot bergvärmepumpar, 
och mot borrbranschen. Men jag tror 
det går att stävja. Ska politikerna nå 
miljömålen måste värmepumpen få 
vara med i miljöarbetet, lokala värme-
lösningar är mer lönsamma.

Bergvärmepumpar förnyas
Trots nergång i total försäljning mot 
2015 ökade den med 14 procent sedan 
2014, och SKVP räknar med fortsatt 
tillväxt av främst värmepumpar i fastig-
heter. Och en del ”vätska/vattenvärme-
pumpar”. Återtåget 2017 handlar mest 
om att byta ut äldre bergvärmepumpar.

– Det kräver inte automatiskt nya borr-
hål, men moderna pumpar kan mötas av 
grunda borrhål som måste korrigeras. 
Istället för att kompletteringsborra väljer 
nog en del att borra nytt. Jag är i alla fall 
hoppfull när det gäller bergvärmepumpen, 
säger Per Jonasson. S

Trots en stark utveckling för 
värmepumpar i fastigheter 
noterades en svag minskning i 
den totala försäljningen av vär-
mepumpar 2016. Röda siffror 
för bergvärmepumpar gjorde 
sitt till, men en viss återhämt-
ning av dessa är i sikte.
 TEXT: MIA ISING

Försäljning av bergvärmepumpar:

Återhämtning i sikte
Försäljning 2016:
• Fastighetsvärmepumpar:   + 29 %

• Frånluftvärmepumpar:  + 13 %

• Luft-vattenvärmepumpar: - 1 %

• Bergvärmepumpar till villor: - 13 %

 

Kontakta oss för mer information 

Huvudkontor Falun 
Tel: 023-560 790 

info@lifa.se 
www.Lifa.se 

Våra borrkronor har det unika DP65-stiftet, med en 
konstruktion som ger lägre slitage och därmed förlänger 
intervallerna mellan slipningarna.

Välkommen till vår monter på NordDrill så berättar vi mer 
om våra kronor och hammare! Monter A04:24.

HOME.SANDVIK

DIN LEVERANTÖR
AV DTH-VERKTYG

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. 

●
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Grundvattennivå er
i små magasin

Grundvattennivå er
i stora magasin

Grundvattnets
fyllnadsgrad i
små magasin

Hög

Låg

mycket över de normala

nära de normala

under de normala

mycket under de normala

mycket över de normala

nära de normala

under de normala

mycket under de normala

 över de normala  över de normala

När torkan slår till och brunnar sinar kan det leda till stora 
problem för lantbrukare och hushåll. Och för borrentreprenörer 
och leverantörer är torka lika med bråda tider.

I FOKUS: EKONOMI & AFFÄRER I FOKUS: EKONOMI & AFFÄRER

TEXT:  LARS WIRTÈN

vara värre. Jag är helnöjd och har hittat 
riktigt bra borrare. Det är så mycket 
runtomkring borrningen som ska klaffa.

Säljer mer pumpar
Även leverantörerna har fått se försälj-
ningssiffrorna gå i höjden. Efterfrågan 
är stor på såväl pumpar som tillbehör.
– Både vårt torrkörningsskydd och 
pumparna har gått väldigt bra, vi ökade 
med 20 procent jämfört med 2015, säger 
Freddie Ekman på EMS Teknik i Åhus.

Ökningen började redan i januari 
2016 och har därefter accelererat.

– Det har fortfarande inte lagt sig. 
Januari 2017 var vår bästa månad nå-
gonsin. Torrkörningsskydden har ökat 
explosionsartat. Jag hoppas såklart att 
det håller i sig hela året, men vatten-
nivåerna börjar tydligen närma sig det 
normala nu, åtminstone i södra Sverige.

Freddie Ekman tror att torrkörnings-
skydden kommer att fortsätta öka. 
Torkan har gjort brunnsägarna medvetna 
om hur viktigt det är att skydda pumpen.

Ökad medvetenhet
Debe Pumpar har haft samma utveck-
ling under hösten och vintern. 

– En normal vinter går försäljningen 
ner från november. Men vi hade fullt 
upp hela vägen till nyår och det har fort-

UPPSVING I 
TORKANS SPÅR

satt likadant i januari. Vår affärsidé är 
att leverera omedelbart, så det har blivit 
en del övertid i vinter, säger Oscar Hey-
dorn, vd på Debe Pumpar i Stockholm.

– Jag träffade just en större entrepre-
nör som berättade att de hade ökat med 
30 procent inom vattenborrning 2016.

Oscar Heydorn har märkt ett markant 
ökat intresse generellt för vattenfrågor. 

– Om det beror på torkan vet jag 
inte. Men problem med brunnar och 
vattenkvalitet har exempelvis varit uppe 
i media under hösten. Medvetenheten 
om kvaliteten på det vi dricker ökar, 
säger Oscar Heydorn.

Går åt två håll
Enligt SGU har utvecklingen av grund-
vattennivåerna i de små magasinen gått 
åt två olika håll i början av året. I Göta-
land och Svealand har de stigit med upp 
till 80 centimeter, med undantag för 
vissa enstaka platser i syd och öst där 
nivåerna har sjunkit. Större delen av 
Norrland har fått se sina nivåer sjunka 
5-10 centimeter. 

Fortfarande är de flesta små grund-
vattenmagasin under eller mycket 
under de normala nivåerna. I de västra 
delarna av landet, delar av Norrland, 
södra Mälardalen samt på Gotland 
börjar dock grundvattnet närma sig 

Förra årets torka har lett till en rejäl ökning av 
vattenborrning i sydöstra Sverige under hösten. En 
utveckling som märks tydligt för de borrentreprenö-
rer som är verksamma inom området.

– Vattenborrning ger mer sett till helheten. Det är en annan 
prissättning och det ingår mer kringutrustning. Så jag tror 
torkan har lett till ett uppsving för de flesta borrare, säger 

Håkan Abrahamsson på Håkans Vatten- och Energibrunnar 
i Ankarsrum utanför Västervik.

– Men det gäller att kunna leverera och ha maskiner när 
det behövs. I höstas gick alla och då fick inget gå fel.

Den stora f laskhalsen är dock kunniga och erfarna 
brunnsborrare.

– Maskiner finns alltid att tillgå, men rätt personal kan 

normal nivå. Endast i norra Norrland 
är nivåerna över de normala.

I de stora grundvattenmagasinen är 
nivåerna under eller mycket under de 
normala i stora delar av landet. 

Det finns fortfarande risk för problem 
med tillgången på vatten för hushåll 
med egen brunn i delar av Götaland och 
Svealand, konstaterar SGU i sin rapport 
över grundvattennivåer i januari. S

–Problem med 
brunnar och 
vattenkvalitet har 
exempelvis varit 
uppe i media 
under hösten. 
Medvetenheten om 
kvaliteten på det vi 
dricker ökar.

Fotnot: Kartorna visar nivåerna från SGU:s 
mätning i februari.
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Örjan Haag, som i fjol läm-
nade Atlas Copco Welltech 
för att tillsammans med tidi-

gare medarbetare från Gea Welltech 
starta egen verksamhet under namnet 
Drilltech Scandinavia, ser f lera förde-
lar med samarbetet med den norske 
riggtillverkaren.

– Till att börja med ligger Norge 
nära oss, vilket är praktiskt ur många 
avseenden. Dessutom har Qmatec ett 
produktprogram som är tilltalande 
både vad gäller brunnsborrning och 
grundläggning. Vår affärsidé är att 
erbjuda service och produkter till både 
brunnsborrare och grundläggare. Tek-
niken i de båda branscherna är i stort 
sett densamma och att vända sig till 
båda är ett upplägg som vi tror mycket 
på, säger Örjan Haag.

Bur på beställning
På säkerhetssidan har Qmatec gått en 
egen väg. När kraven på säkerhet kring 
rotationen skärptes, valde Atlas Copco 

Drilltech Scandinavia blir svensk representant för norska riggtillverkaren Qmatec. 
– Vi ville gärna sälja en rigg på den svenska marknaden. Nemek, det namn riggarna är kända 
under här, är välbekanta och har en lång historik bland de svenska brunnsborrarna. Så vi är 
mycket glada över att Qmatec valt att skriva avtal med oss, säger Örjan Haag.
– Vi siktar på att ta tillbaka vår position som en av de ledande riggleverantörerna, säger 
Qmatecs vd Kjell Arild Grønås
 

TEXT:  JÖRGEN OLSSON  FOTO: QMATEC

DRILLTECH TAR ÖVER 
QMATEC/NEMEK I SVERIGE

att montera på en bur på sina riggar. På 
Qmatecs riggar skyddas rotationen av 
sensorer – en lösning som väckte diskus-
sioner bland borrare.

– Allt handlar om hur man tolkar 
maskindirektivet. Atlas Copco gjorde 
då tolkningen att det behövdes en bur, 
medan Qmatec gjorde en annan tolk-
ning. Varje tillverkare är ansvarig för sin 
egen tolkning och har ett eget produkt-
ansvar. Den som vill ha riggen med bur 
får givetvis det, säger Örjan Haag.

Bygger ny organisation
Drilltech Scandinavia drivs av Örjan till-
sammans med mångårige kompanjonen 
Urban Karlsson och de bådas respektive 
söner. De har mycket kundkontakter, 
men befinner sig fortfarande i det inle-
dande skedet av företagsutvecklingen:

– Vi är på steg ett, kan man säga. Det 
handlar om att säkerställa att vår ser-
vice- och reservdelsorganisaton fungerar 
mot de produkter vi erbjuder. Det är 
helt avgörande, både för befintliga och 
potentiella kunder, att vi kan erbjuda 

bra service. Vi kommer att ha både 
serviceverkstad och ambulerande service 
och vi bygger upp ett reservdelslager. 
Inledningsvis siktar vi in oss på de södra 
delarna av landet och hoppas i steg två 
att antingen med egen kraft eller genom 
nätverk kunna täcka hela Sverige.

Tuff marknad
Örjan Haag ser en marknad med hård 
konkurrens, där leverantörernas margi-
naler har sjunkit. 

– Det kommer borrentreprenörerna 
tillgodo. Å andra sidan är prispressen på 
dem också väldigt stor.

Givetvis hade han gärna sett högre 
marginaler i såväl leverantörs- som 
entreprenörsledet:

– Det är här det är så viktigt att vi i 
branschen jobbar tillsammans. En nyck-
elfaktor är beställarnas kompetens – vi 
måste kräva högre kompetens och även 
kunna stå för den i form av information 
och utbildning. Då kan både borrare och 
leverantörer i längden få bättre betalt 
både för sitt jobb och för sin kunskap. S

Pemtec har egen tillverkning av ener-
gikollektorer och tryckrör i Svaneholm 
söder om Borås.

– Det passar bra in i vår produktport-
följ. Kollektorer var en viktig del vi sak-
nade i helheten, säger Oscar Heydorn, vd 
på Debe Pumpar.

– Pemtec har funnits länge och har 
bra produkter. Att de har egen produk-
tion ligger i linje med vår strategi att 
själva tillverka våra produkter. Vi blir 
nu en av de bredaste leverantörerna 
med egna produkter.

Michael Klasson, vd på Pemtec, be-
skriver Debe Pumpar som den strate-
giskt perfekta köparen.

– Debes varumärke, kompetens och 

säljkår blir en enorm styrka för oss. Det 
fanns flera aktörer som var intresse-
rade, men vi var helt eniga om att Debe 
passade oss bäst. Det här gör att vi kan 
fokusera på det vi är bäst på: att tillverka 
rör på ett så effektivt sätt som möjligt.

Växer snabbt
Med förvärvet av Pemtec kan Debe 
Pumpar leverera det mesta inom brunns-
borrning. 2015 köpte företaget H2O 
Filterteknik och 2016 PBT Pump - och 
Brunnsteknik. På bara några år har Debe 
Pumpar växt från cirka tio medarbetare 
i Sundbyberg till ett 40-tal fördelade på 
tre orter i Sverige plus kontor i Oslo och 
Helsingfors. Omsättningen kommer 
att överstiga 100 miljoner kronor med 
råge. Oscar Heydorn tycker dock inte att 
företaget växer för fort.

– Men visst har det sina utmaningar. 
Det är många affärskulturer som ska 
jämkas ihop, både från olika företag och 
mellan olika länder.  

Även Pemtec ska växa och ta mark-
nadsandelar med den nya ägaren i ryggen.

– Vi släpper handbromsen och gasar 

Debe Pumpar förvär-
vade i början av året 

kollektor- och rörtillverkaren 
Pemtec. Det är det tredje för-
värvet på kort tid. Debe Pumpar 
växer snabbt och sneglar nu på 
fler geografiska marknader.

Debe köper Pemtec
TEXT:  LARS WIRTÈN  FOTO:  ANETTE PERSSON

I FOKUS: EKONOMI & AFFÄRER

En av Qmatecs brunnsborrningsriggar.

1130 TST är Qmatecs
största grundläggningsrigg.

allt vi kan nu. Vi har precis sålt en 
produktionslinje och ersatt den med två 
nya. Så vi ska ta terräng på marknaden, 
säger Michael Klasson.

Enligt Oscar Heyborn finns det alltid 
fler produkter och områden att kom-
plettera med, men antyder att Debe nu 
mer tittar på geografisk expansion i sin 
tillväxtstrategi.

– Vi finns redan idag utanför Sverige 
med kontor i Finland och Norge. Det 
finns stora länder i Europa och även på 
andra sidan Atlanten som är intressanta.

Ägarna följer med
Pemtec kommer att leva kvar som dot-
terbolag och produktionsenhet i Debe 
Pumpar och även finnas kvar som pro-
duktvarumärke. Hans och Jonas Alex-
andersson, de tidigare ägarna av Pemtec, 
följer med in i Debe Pumpar.

– De och deras kunskap om tillverk-
ningen är A och O i den här affären, 
konstaterar Oscar Heydorn.

Pemtec kommer som en del av Debe 
Pumpar att fortsätta vara avtalsleveran-
tör till både Geotec och Avanti. S

Läs om Qmatecs förhoppningar 
på nästa sida.

Debe Pumpar växer så det knakar. Pemtec är det tredje förvärvet på kort tid. "Pemtec passar bra in i vår produktportfölj då vi saknade 
kollektorer", förklarar vd Oscar Heydorn.
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– Vi har ju tidigare varit 
konkurrenter. Det betyder 
att vi har en gemensam 

grund, som kommer till nytta nu.
I Sverige kommer man att fortsätta 

använda namnet Nemek för riggarna.
– Det är ett väletablerat namn som det 

inte finns anledning att ändra på. Varu-
märket blir Nemek medan koncernen 
bakom heter Qmatec, säger Kjell Arild 
Grønås. Han betonar det betydelsefulla i 
att Drilltech kommer att arbeta med både 
brunnsborrning och grundläggning:

– Vi har stora förhoppningar 
Qmatec etablerade inledningsvis ett samarbete med Sandvik, 
men båda parter enades ganska snart om att gå skilda vägar.
– Vi tittade vidare på vad som finns i Sverige och upptäckte 
Drilltech. De känns som en perfekt matchning, både när det 
gäller timingen och sett till Örjans och Urbans kompetens och 
erfarenhet, säger Qmatecs vd Kjell Arild Grønås till Borrsvängen.

TEXT:  JÖRGEN OLSSON

– Riggar för grundläggning har utveck-
lats starkt hos oss och står nu för mer än 
hälften av vår omsättning i Norge. Det är 
ett segment som vi tror väldigt mycket 
på även i Sverige, säger han.

Vill växa igen
Försäljningen av Nemekriggar har gått 
tillbaka i Sverige. Sedan Qmatec kom in 
som ägare för tio år sedan har totalt ett 
30-tal maskiner gått till Sverige.

– Men innan dess såldes de väldigt 
många under en lång följd av år. Jag vet 

att många svenska borrare har äldre Ne-
mekriggar som de gör allt för att hålla liv 
i. Nu tar vi tillsammans med Drilltech 
sikte på att ta tillbaka vår gamla position 
som en av de ledande leverantörerna. S

Qmatec:

Vår service:
• Förberedande utredningar 
• Planering av geoenergilager
• CAD-ritningar 
• Flödes- och tryckfallsberäkningar 
• Energiborrning 
• Kollektorinstallationer 
• Geoenergimätning av berggrunden
 (termisk responstest) 
• Simulering av borrhålsfält
 (Earth Energy Design) 
• Rakhetsmätning av energiborrhål
• Koordinatinmätning 
• Projektledning

ROTOTEC – GEOENERGINS
INNOVATIVA PIONJÄR
VI VILL STÅ I FRÄMSTA LEDET I ENERGIREVOLUTIONEN FÖR ATT
SKAPA EN BÄTTRE FRAMTID FÖR KOMMANDE GENERATIONER. 

Är du intresserad av att bli vår återförsäljare eller vill du arbeta med oss?
Läs mer på rototec.se eller ring 08-568 218 00

Vi uppmanar fastighetsägare att välja 
oberoende, förnybar och förmånlig energi. 

Vi är verksamma i hela Norden. Våra 
tjänster omfattar hela processen från 
rådgivning av energisystem till installation. 
Vi levererar geoenergi i synnerhet till stora 
byggnader och industri, samt konsultering 
i geoenergiprojekt.

Kjell Arild Grønås.



PROVA OSS 
OCKSÅ SOM 

LEVERANTÖR!

0300 52 12 10
www.scandiapumps.com
info@scandiapumps.com

DRICKSVATTEN-
GODKÄND ELKABEL 

SKA ANVÄNDAS I 
BORRHÅLET.

Samtliga EMTEK pumpar 
färdigmonteras med 

dricksvattengodkänd elkabel.

0300 52 12 10
www.scandiapumps.com

”
Normbrunn – 16, SGU

Inge på Triabo Brunnsborrning...

”Jag valde Mori för att det fanns inga alternativ som jag ser det, inga 

andra borriggar som har den tekniken som jag vill ha.” säger Inge som 

har borrat brunnar sedan 1972. ”Dessutom tycker jag att Stefan Nygren 

och Gruse har skött sig i alla år gentemot mig och mitt företag. Speciellt 

servicen för maskinerna är helt suverän; duktigt folk och det som var sagt 

det har alltid blivit gjort.” 

NylaNseriNg 

fråN italieN! 

”allt- i -ett” 

vI koMMer 

aTT MeDverka på 

NorDDrIll!

Maskinen kommer att 

finnas att se live på 

Norddrill i maj.

Mori – sMidig och 
stark Med MåNga 

bra lösNiNgar:

 • rotationsenhet med långlivslängd 
och mycket låga underhållskostnader

 • högre motoreffekt

 • fler hydraulpumpar med separata 
kretsar för borr- och tillbehörsfunktioner, 

vilket gör att flera funktioner kan användas 
samtidigt utan att påverka varandra

 • helt eller delvis radiostyrd 

 • fast underrede eller runtomsvängande

  • stål- eller gummilarver

  • 6 eller 8 tons lyftkraft i mast

 • 200 eller 300 meter borrör i magasinet

 • stor urval av tillbehör såsom:
 svetsar, vattenpumpar, olika typer
 av rotationsenheter, utrustning för 

loggning av borrparametrar.

gruse -
diN partNer i leraN!  

utöver borriggar erbjuder vi:

• Kompressorer och pumpar

•  ringset och piloter

• BergBorrKronor

• sänKBorrhammare

• Vattenhammare

• serVice och reparationer

• masKinförBättringar;
tex klämbord, rotation, topphammare.

Vi finns alltid på plats
 för att svara på dina frågor! 

tel. 08 - 400 11 560
info@gruse.se

föjl oss på facebook, 
det senaste hos gruse.

! Mycket goda smörjegenskaper och
vidhä7ningsförmåga – litet hammarslitage

! Oljefilmen sköljs inte bort vid va>enspolning
– bibehållen smörjningsförmåga

! Bildar ingen oljefilm på va>enytan

! Stabil viskositet – görs endast i ISO VG 46

! Biologiskt nedbrytbar och miljösäker

! Eliminerar helt petroleumföroreningar

BIOLOGISK 

Kontakt
Stenhuggarvägen 7B 
SE-132 38 Saltsjö-Boo 
Sweden 

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

gds geo drilling solu6ons ab 

GDS levererar även andra miljösäkra smörj- 
produkter och borrvätskor för brunnsborrning, 
såsom gängfe?, skum och hålstabilisator. 

Läs mer om våra produkter för brunnsborrning 
på www.geo-drilling.com och se vad vi kan 
göra för Dig! 

HAMMAROLJA 
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Johan Blomdahl har avancerat från borroperatör till regionchef inom 
Styrud-koncernen. Under perioden som borroperatör varvade han 

borrarbetena med elitsatsning på den japanska kampsporten ju-jutsu. 
I dag är det fullt fokus på arbetet.

TEXT: KARIN STRAND      FOTO: SERGIO JOSELOVSKY

PROFILEN PROFILEN

Styrud Ingenjörsfirma arbetar 
med schaktfritt ledningsbyg-

gande, grundläggning, brunnar för 
geoenergi och vatten samt gruvborrning 
och prospektering. Företagets huvud-
kontor ligger en trappa upp i en företags-
park i Sävedalen i Göteborg. Besökare 
välkomnas av en varmröd fondvägg med 
företagsloggan i vitt. 

− Jag tillbringar mycket tid här, men 
även ute hos kunder och på arbetsplatser, 
berättar Johan Blomdahl, som har sin 
egen arbetsplats i ett ljust rum där väg-
garna är prydda med bilder från olika 
anläggningsprojekt.

Johan Blomdahls expertområde inom 
borrning är schaktfritt ledningsbyggan-
de. De praktiska kunskaperna skaffade 
han sig som borroperatör i företaget på 
1990-talet.

− Under gymnasietiden utbildade jag 
mig till kock och jobbade några år på en 
lunchrestaurang, men efter militärtjänsten 
kände jag att jag ville göra något annat och 
började jobba som borroperatör för Styrud 
i stället, berättar han.

Världsmästare 1996
Samtidigt tränade Johan Blomdahl ju-
jutsu på elitnivå och då passade jobbet 
på Styrud extra bra.

− Arbetet var flexibelt och jag kunde 
ta ledigt under längre perioder för trä-
ningsläger och mästerskap.

Satsningen på ju-jutsun blev fram-
gångsrik. Ett VM-brons i mellanvikts-

har ett öppet sinne och lär mig nya 
saker varje dag. Att se medarbetare 
utvecklas är mycket motiverande som 
chef. I entreprenadbranschen inne-
bär den geografiska spridningen av 
medarbetarna en extra utmaning för 
ledarskapet. Det gäller att hantera 
varje frågeställning på rätt sätt, säger 
Johan Blomdahl.  

Mognande marknad
Den absoluta majoriteten av Styruds 
uppdrag rör schaktfritt ledningsbyg-
gande. Det är ett komplext arbete där 
det gäller att jobba metodiskt med olika 
typer av tekniker.

− De geologiska förutsättningarna 
skiljer sig hela tiden och det gäller att ha 
rätt utrusning på rätt ställe, säger Johan 
Blomdahl och tillägger att han har glädje 
av sin erfarenhet som borroperatör i sitt 
nuvarande arbete. 

− Tack vare min bakgrund tror jag att 
jag har en ökad förståelse för och över-
blick över projekten.

Han säger att marknaden för schaktfritt 
ledningsbyggande har börjat mogna och 
att efterfrågan på företagets tjänster hela 
tiden ökar. Samtidigt blir jobben större.

− För 10−15 år sedan ansågs en 
borrning på ett par hundra meter vara 
lång, nu kan det handla om upp till 1 
000 meter. Dimensionerna blir också 
grövre, från 300−400 millimeter till 
dagens 800−900 millimeter, säger han.

Styrud har under de senaste åren 

klassen 1994 följdes av EM-guld 1995, 
VM-guld 1996 och ytterligare ett 
EM-guld 1997. Utöver det vann han ett 
antal SM-guld. Sedan var det dags att 
fokusera på jobbet på Styrud – en sats-
ning som också blev framgångsrik. 

− Jobbet som borroperatör är lärorikt 
och givande. Eftersom borrning är ett 
brett område blir man expert inom sin 
nisch och lär sig mycket om de tek-
niska och geologiska förutsättningarna. 
Dessutom lär man sig hantera mycket 
kringutrustning och stora fordon, men 
framför allt att hantera kundrelationer, 
konstaterar Johan Blomdahl.

Tack vare att Styrud var ett företag i 
tillväxt öppnades också nya möjligheter 
för Johan Blomdahl.

Har växt med företaget
− Jag har jobbat här sedan 1994 och i 
många olika roller. Företaget har hela ti-
den växt och man kan säga att vi har växt 
och utvecklats tillsammans, säger han.

I dag är han regionchef med eget re-
sultatansvar. Regionen har lokalkontor i 
Malmö och Göteborg och egen verk-
stadsdel i Herrljunga. Gruppen består 
av 55 anställda. Johans arbetsuppgifter 
är många och spänner över ett brett 
spektrum, men mycket fokus ligger på 
försäljning, projektledning, rekrytering 
och att hantera framtida investeringar.

− Jag trivs bra med min roll. Det är 
roligt och stimulerande att arbeta med 
en mix av människor och affärer. Jag 

− Företaget har hela 
tiden växt och man kan 
säga att vi har växt och 
utvecklats tillsammans. 
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PROFILEN

Vem är…

Johan Blomdahl har gjort en lång karriär inom Styrud.

medvetet breddat sin verksamhet. 
− Förr var endast enskilda borrningar 

i fokus men i dag åtar vi oss helhets-
lösningar för slutkunder. Vi står ofta 
som totalleverantör, vilket värdesätts.

Satsningar i storstäder ger nya upp-
drag och utmaningar
Branschen har haft skiftande uppdrag 
genom åren. Efter fiberboomen för 
drygt tio år sedan, då de stora näten 
byggdes över landet, kom de svåra 
orkanerna Gudrun och Per som gjorde 
att elbolagen valde att kanalisera sina 
luftledningar. I dag handlar mycket om 
att leda in fiber till fastigheter och nästa 
trend är redan på gång.

− Det pågår stora infrastrukturprojekt 
med vägtunnelbyggen i storstäderna. Det 
innebär att befintliga ledningar, både för 
VA och för el måste flyttas. Dessutom 
kräver urbaniseringen och klimat-
förändringarna att de ofta eftersatta 

VA-systemen måste dimensioneras upp, 
konstaterar Johan Blomdahl.
− Om man enbart räknar kostnad per 
meter är det dyrare att borra än att 
gräva, men man slipper exempelvis 
trafikstörningar. Borrning ger större 
samhällsnytta, tillägger han.

Crossfit ersätter ju jutsun
2016 bildades Branschorganisationen 
Schaktfritt, BOS, och Johan Blomdahl 
sitter i organisationens styrelse.

− Vårt arbete är ännu i sin linda, 
men vi tittar på samarbete med andra 
organisationer, som Geotec, för att se 
vilka tjänster som organisationen kan 
erbjuda, säger han.

− Vi måste självfallet ta reda på vad 
våra medlemsföretag efterfrågar, men 
jag kan tänka mig att det exempelvis 
kommer att handla om utbildningar och 
seminarier i bland annat arbetsmiljöre-
laterade frågor. Utöver det ser vi det som 

viktigt att vända oss till våra kunder och 
utveckla upphandlingsförfarandet så att 
det blir enklare och tryggare för dem att 
handla upp schaktfria tjänster.

Slutligen, hur går det med ju-jutsun 
nuförtiden?

− Sedan ett par år tillbaka har jag 
trappat ned ju-jutsun och växlat över till 
crossfit. Den träningsformen passar mig 
jättebra och nu är jag en glad motionär. 
Träning är en livsstil för mig, säger 
Johan Blomdahl. S

− Arbetet i BOS är ännu i sin linda, 
men vi tittar på samarbete med andra 
organisationer, som Geotec. 

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?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 

Namn: Johan Blomdahl.
Ålder: 43 år.
Bor: Lerum utanför Göteborg.
Familj: Hustru, två döttrar på 12 och 13 år.
Bakgrund: Kock på lunchrestaurang i 
Herrljunga 1990-93, borroperatör på Styrud 
1994-2000, under de närmaste tio åren 
i tur och ordning arbetsledare, projektle-
dare, inköps- och utvecklingsansvarig och 
marknadschef på Styrud, vd för företagets 
dotterbolag Styrud TGB 2010-12, affärsom-
rådeschef i moderbolaget 2012-2015 (sedan 
dotterföretaget integrerats i moderbolaget), 
samt från 2015 chef för region Sydväst.
Utbildning: Marknadsekonom vid IHM 
Business school.
Uppdrag utanför jobbet: Styrelseledamot i 
Branschorganisationen Schaktfritt, BOS.
På fritiden: ”Jag tränar crossfit nästan varje 
dag. Träningen gör mig mer sorterad och 
klarsynt och ger ett inre lugn. Dessutom är 
jag fotbollstränare för mina döttrar.”
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Fast idag borrar han hellre 
på tvären än på djupet – 
för framtidens skull.

Det är en sådan där dag 
då vintern tagit en paus och solen strålar 
över Varaslätten, de vidsträckta åkrarnas 
landskap i Västergötlands hjärta. Det 
skulle kunna vara snö och kallt men idag 
stiger plusgraderna ikapp med solen och 
det är då Hasse kan tänkas jobba. Den 
nyaste borrningstekniken lämpar sig inte 
för dåligt väder eller tjäle i backen och 
det passar Hasse alldeles utmärkt som 
får sig lediga dagar mellan varven. 

Han heter förstås Hans egentligen, och 
Olsson i efternamn, men för de flesta i 
branschen är han Hasse i Vara. Han har 
rent av skaffat sig mejladressen @iVara, 
så etablerat är namnet.

Grundade Geotec
För 40 år sedan var han en av grabbarna 
som satt i gräset utanför kvartärgeolo-
gen på Uppsala universitet och bildade 
Geotec – ett beslut ackompanjerat med 
ärtsoppa och punsch. Initiativet kom 
från Sven-Göran Andersson, brunnsbor-
rare i Uppsala, som en reaktion mot det 
då rådande affärskonceptet Avanti. Efter 
några års uppehåll i föreningen är Hasse 
åter medlem med förnyad kraft. Nu som 
då, är hans mål med föreningsarbetet att 
i gemenskap med andra stärka bran-
schen, normer och standarder.

Vi ses vid en av Hasses så typiska 
arbetsplatser, en vägkorsning på slätten. 
Det ska bli schaktfri rörläggning, utan 
åverkan på körbanan. Det är lite klad-
digt i diket där tjälen släppt men Ditch 
witchen, diksehäxan som den ameri-
kanska tillverkaren kallar sin maskin, är 
förhållandevis lätt och smidig att styra 
på sina larvfötter, från lastbilen fram till 
den plats där sonden ska ned. Sonden ser 
heller inte så mycket ut för världen, ett 
blankt rör som andra, men tekniken är 
avancerad med full kontroll på vad som 
händer därunder. 

En bit ute på vägen står medarbetaren 
Leif Lindgren med mätinstrumentet, som 
mest ser ut som en orange vägkon. Genom 
maskinernas och männens kommunika-
tion kan man följa sondens väg exakt. 
Hasse själv anser att detta är ett bra kom-
plement för framtidens brunnsborreri.

Skillnad från förr
– Fysiskt är detta väldigt lite ansträngande. 
Det är en oändlig skillnad mot traditionell 
brunnsborrning. Nu behöver jag nästan 

HASSE I VARA 
FORTSÄTTER BLICKA FRAMÅT

Hans Olsson i Vara är en av Geotecs grand old men. 
Vid 75 års ålder har han alltjämt en tioårsplan för 
sin egen verksamhet. 
TEXT & FOTO: ANNA HAGNELL

inte bära någonting. Förr kunde jag lyfta 
2 000–3 000 kilo per dag. Det är därför jag 
är så ung och vacker!

Hasse ler så hela ansiktet skiner. Han 
har en räv bakom varje öra och uttryck-
er sig rappt och drastiskt. Samtidigt 
ryms det seriösa, han har exempelvis 
full koll på både maskiner, bransch och 
ett brinnande intresse för geologi. 

– Borrarbranschen har framtiden för sig, 
även om den kommer att se annorlunda ut 
när kommuner drar så mycket ledningsnät.

Den styrda borrningen som Ditch 
witchen utför, är en form av spolborr-
ning. I lastbilen finns två tankar med 
vatten. En fyrakubikare för rent vatten, 
en tvåkubikare där ett spolmedium 
(bentonit) kan blandas i, för att för-
ändra viskositeten och därmed borr-
ningsförmågan under spolningen. 

– Går temperaturen under tre, fyra 
minus, då står vi still. Det är ju vatten vi 
håller på med. Det är annat än förr när 
man borrade i minus 20 och snöstorm 
och fick värma luftmotorerna.

Hasse skrattar förnöjt och byter en av 
många blickar med Leif, över kaffebor-
det, dit vi nu har kommit. Det är inte 
bara i arbetssituationen som de har en 
ordlös kommunikation, också här märks 
gemenskapen mellan dem båda.

Tappade fotfästet
Leif jobbar på timmar, med egen f-skatt-
sedel, de dagar Hasse arbetar. Tidigare 

Hasse Olsson i full färd med schaktfri 
rörläggning.

FÖRETAGET

• 1941: Föds i augusti.
• 1955: Första jobbet.
• 1962: Börjar som brunnsborrare, linstötare.
• 1968: Köper första egna maskinen.
• 1973-1974: År med liten nederbörd, bäddar 

för vatten- och brunnskris.
• 1974: Går över till tryckluftsbaserad borr-

ning, potentialen ökar drastiskt.
• 1976: Är med och startar Geotec som 

konstitueras 1977.
• 1978: Storsatsar på tre maskiner och två 

nyanställda.
• 1979: Marknaden för brunnsborrning 

”störtdyker” första halvåret. Hasse säljer 
och avvecklar delar. På hösten samma 
år stiger marknaden igen så hastigt 
att Hasse tar in arbetskraft från Skåne 
genom Geotec-samarbete.

• 1993: Första datorn i firman.
• 2005: Börjar övergå till schaktfri borrning.
• 2006: Blir folkpensionär och planerar för 

nedtrappning av arbetet.
• 2015: Tilltänkte efterträdaren omkommer 

i en olycka. Hasse går in i företaget med 
förnyad kraft.

• 2017: Satsar framåt 
med en tioårsplan 
för verksamheten.

HASSES MILSTOLPAR
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HANS HASSE OLSSON
• Bor: Helås i Vara kommun – där Joldiahavet 

en gång låg, risken för salta brunnar är stor i 
området. Född i Göteborg.

• Ålder: 75 år.
• Familj: Hustrun Eva, döttrarna Åsa och Malin, 

barnbarn och barnbarnsbarn.
• Arbete: Driver två företag, en med styrd 

borrning, där han själv är aktiv, och en med VA-
anläggning åt kommuner och föreningar. 

• Aktuell i Geotec: En av föreningens grundare 
som nu återkommit med förnyad kraft som 
medlem.

• Kuriosa: Provborrade på Hallandsåsen inför 
det eventuella tunnelbygget. Avrådde bestämt 
från tunnelbygge: ”Berget läckte som ett såll, 
med gammal horst. Vi sa att åsen verkligen inte 
var lämplig för en tunnel. Men det blev många 
kockar i frågan. Det gick allt lite troll i beslutet.”

• Tilltro till slagruta: Mycket motvilligt, men ja, 
det fungerar i praktiken. Exemplen är många 
genom åren, summerar Hasse.

FÖRETAGET

hade Hasse en medhjälpare som hette 
Anders, som också var Leifs gode vän. 

– Så omkom han i en mc-olycka. I 
Spanien, berättar Hasse.
Han harklar sig, stannar upp och tar 
en mun kaffe till. Leif böjer sig ned och 
tittar i sin kopp. Den stora loggan han 
har på tröjan, för West coast choppers, 
vittnar om hur han delade sin väns mo-
torcykelintresse. Det blir tyst vid bordet. 
Smärtan och sorgen är tydligt närvarande.

– Men vi var ju tvungna att fortsätta 
på något vis, börjar Hasse.

Det visar sig att Hasse hade hoppats att 
Anders var den som skulle ta vid, fort-
sätta det goda arbete de etablerat. Istället 
uteblev pensioneringen, Leif tog ett steg 
in i verksamheten och arbetet rullade på.

– Fast jag tappade lite fotfästet efter 
det hände. Därför sökte jag medlemskap 
i Geotec igen. För att kunna ha kolleger 
att diskutera med.

Han lägger handen tungt bredvid kak-
fatet och där syns åren och erfarenheten 
tydligt: Fingertopparna och naglarna är 
alla ärrade efter åren med brunnsborrning.

– Du vet, borrhammaren jag använde 
vägde bortåt 80 kilo. Du kan tänka dig 
vad man åkallade för makter när man 
slog den på fingret…

Det busiga skrattet återvänder till 
ögonvrån. Det glittrar till i Leifs ögon 

igen. Tillsammans utstrålar de styrka 
och gemensam arbetsglädje. Hasse har 
varit med om sina smällar genom åren 
och verkar ha hittat sätt att resa sig igen.

Pension kvittar
Idén att bli brunnsborrare kom från en 
lekkamrats pappa, som var i yrket. Men 
innan dess hann Hasse vara både spring-
pojke och ”tjäna pengar” på nybyggena 
vid Götaverken i flera år och dessutom 
vara försäljare för Electrolux.

– Det ledade liksom upp käften på 
mig, flinar Hasse.

– På den tiden kunde man få jobb 
överallt. Jag försökte mig också på att 
läsa till ingenjör. Men jag hade inte 
riktigt rätta motivationen…

Sedermera blev det brunnsborrning 
för hela slanten och har så varit i 43 år 
vid det här laget. Ganska snart ”sprang 
han ihop med” livskamraten Eva och 
genom hennes rötter på Varaslätten 
hamnade han och den växande familjen 
här. Idag bor de granne med ett av barn-
barnen och familjen verkar ha en stor 
plats i tillvaron för dem båda. Och Hasse 
tänker framåt, frisk och utan värk trots 
alla år av tungt, fysiskt arbete. Han vet 
att han är privilegierad med detta.

– Det där med att vara pensionär, det 
får kvitta nu…  S

I Lund har AF Bostäder nu kopplat på geoenergin 
till omkring 100 studentbostäder i Kämnärsrätten, 

ett av AF Bostäders större områden i Lund. För AF Bo-
städer är satsningen ett pilotprojekt som ska utvärderas 
och sedan övervägas i samband med andra renoverings-
projekt och nybyggnation. Entreprenaden har utförts av 
Malmberg. S

Studenter får geoenergi

I KORTHET

Mer geoenergi i Malmö
Bostadsrättsföreningarna Roskilde och Ingrid i 
Malmö, som ligger bredvid varandra och tillsam-

mans består av närmare 250 lägenheter, satsar på att 
installera geoenergi. Den totala ordern, som gått till 
Skånska Energilösningar, är värd knappt sex miljoner 
kronor och installationen ska vara färdig under 2017, 
rapporterar tidningen Byggnyheter. S

– Det där med att vara 
pensionär, det får kvitta nu…

Drygt 40 år som brunnsborrare sätter sina spår.

Hasse och hans vän och medarbetare Leif 
Lindgren har en stark gemenskap.

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

www.geoenergicentrum.se



     +++ Din expertpartner inom brunnsborrning +++

Vi kan vattenbrunnar!

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

www.gwe-group.com

PUMPA OSS 
GÄRNA PÅ 
VÅR KUNSKAP

 
 
Vi är ju proffs.

- Rätt pump på rätt plats!

Tel: 08-630 08 90  |  www.robota.se

Vattenrening 
med 100% nöjd 

kund garanti

www.bravavattenrening.se

• Brett sortiment
• Stor kunskap
• Hög servicenivå

VI UTFÖR 

SERVICE PÅ 

ALLA 
FILTER!

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

HARDAB FYLLER 35
För 35 år sedan grundades ett företag i Värmland som 
så småningom kom på iden att borrvagnar ska vara 

byggda för operatören.
Nu kraftsamlar vi våra styrkor och arbetar för en ännu 

bättre framtid för alla borrare.

De senaste 35 årens resa har varit fantastisk, 
och det är vi väldigt glada över. 

Men nu vill vi blicka framåt och göra vad vi kan, 
för nästa generations borrare.

Under 2017 kommer HARDAB ha flera 
produktlanseringar och ska även ställa ut i 

monter A03:35 på NordDrill. 
Ett HARDAB som kommer leva och 

utvecklas i minst 35 år till.

Läs mer om vårt 35 års jubileum på hardab.eu/HARDAB35

SWEDEN
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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

●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  81 medlemmar i Sverige, 7 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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Nästan 94 procent av Sveriges ungdomar 
rankar i dag bostadsbristen som den största 
utmaningen i samhället. 

Den oro som ungdomar känner saknar inte grund. 
Enligt Boverkets bedömningar kommer 700 000 
nya bostäder att krävas fram till 2025 för att klara 
behoven. En större del av dessa, 440 000, bedöms 

behövas redan 2020. Det innebär en genomsnittlig årstakt om 
88 000 nya bostäder. Under det här året kommer cirka 65 000 
nya bostäder att ha börjat byggas. Även om byggandet stigit 
kraftigt bara under de tre senaste åren kvarstår alltså ett vä-
sentligt glapp mellan dagens byggnivåer och framtida behov.

Att inte fler bostäder byggs har flera orsaker och insatser 
måste genomföras på många olika områden. Vissa åtgärder 
kan ge effekt på relativt kort sikt medan andra tyvärr ger ef-
fekt först på längre sikt.

Sveriges Byggindustrier under en lång tid pekat på en rad 
nödvändiga insatser från politiskt håll. Det handlar om att 
öka rörligheten på bostadsmarknaden, underlätta för kapi-
talsvaga grupper och säkerställa att det finns resurser för att 
bygga mer. Därtill krävs åtgärder för att förbättra infrastruk-
turen genom investeringar i väg- och järnvägsnätet.

När byggbranschen växer har arbetsgivare och fackför-
bund också ett ansvar för jobben. Vi vill att framtidens 
byggjobb ska vara trygga, säkra och i företag med kollektiv-

avtal. Men tyvärr väljer i dag 
många företag bort kollek-
tivavtalen då de inte anses 
tillräckligt attraktiva. 

När årets avtalsrörelse nu 
har inletts har vi tillsammans 
med våra avtalsparter två stora 
utmaningar. Dels måste vi 
skifta fokus från kortsiktiga 
partsvinster till gemensamma 
långsiktiga vinster. Dels måste 
vi skapa ett konkurrenskraftigt 
kollektivavtal som gör att den 
tredjedel av byggbranschen 
som i dag står utan kollektiv-
avtal väljer att teckna kollektivavtal. Det är därför vår förhopp-
ning att avtalsförhandlingarna ska kunna genomföras i en 
samförståndsanda.

2016 års byggstrejk innebar kostnader på närmare en miljard 
för våra medlemsföretag. Det var inte bra för byggföretagen, inte 
bra för byggjobben och inte bra för branschens förtroende. Vår 
utmaning och vårt mål är trots allt gemensam – tillsammans 
kan vi trygga framtidens bostäder och byggjobb. S

Ola Månsson, 
Vd Sveriges Byggindustrier

DEBATT

Fler måste välja kollektivavtal

Foto: R
osie A

lm

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

11–12 maj 2017
Elmia, Jönköping

Slipp kö 
– registera dig  

innan du kommer! 
Använd koden  

A101149*

Snart är det dags att träffa branschen på Elmia NordDrill 
i  Jönköping, Nordens största mässa för borrbranschens  
alla aktörer. 

Här möter du tillverkare och leverantörer av teknik, tjänster 
och utrustning. På mässan visas också nyheter, demon-
strationer samtidigt som det arrangeras seminarier och  
festligheter för dig och dina branschkollegor  
– allt och alla på samma ställe alltså!
Välkommen

Följ oss och håll  
koll på det senaste! 

HÄR FINNS ALLT
Pumpar och tillbehör.

ems@emspump.se044-242 242 www.emspump.se

Visste du att E.M.S. har pumpar och motorer i storlekarna 
0,37 kW till 75 kW på lager för omgående, fraktfri leverans!
Ring så skickar vi 2017 års prislista till er.

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

                          www.emspump.se
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Oslo

Göteborg

Lohja 
(Helsingfors)

Svaneholm 
(PEMTEC)

www.debe.se

Göteborg
Debe Pumpar AB
Rollsbovägen 52
442 40  Kungälv

Växel: 031- 922 500
info@debe.se

Norge
Debe Norge AS
Stanseveien 13
0975 Oslo

Tel: +47 22221964
info@debe.no

Finland
Debe Suomi Oy
Karjalankatu 10
08150 Lohja

Tel: +358 29 1700800
info@debe.fi

Stockholm (Huvudkontor)
Debe Pumpar AB
Gamla Enköpingsvägen 106 
174 46  Sundbyberg

Växel: 08-628 11 85
E-post: info@debe.se

Stockholm  
(Huvudkontor)


