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LEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

MED ÖKAD KUNSKAP

NordDrill har precis avslutats och som-
maren står inför dörren. I norra Sverige 
försöker fortfarande vintern behålla sitt 
grepp, men i söder gav den precis vika 
och varmluften från södern strömmade 
efterlängtat in över landet. Efterlängtat för 
en del, men så här års är normalt nederbör-
den sparsam. Och på den punkten verkar 

inte vädersystemen skilja sig från normalen. Vi 
har haft ovanligt lite regn i söder och i norr har 
snödjupet varit bedrövligt. Grundvattennivåerna 
är alarmerande låga och på många håll till och 
med historiskt låga. Svaret på det problemet är 
inte bara djupare brunnar, utan främst en maning 
om försiktighet med uttagen. Det kommer att ta 
tid innan magasinen fylls på. 

Det påverkar oss alla. Och ni entreprenörer som 
normalt inte gör vattenbrunnar i så stor utsträck-
ning: Gå gärna igenom nya Normbrunnen, som 
finns på vår hemsida och inte minst hos SGU, och 
reflektera över vad som är förändrat, hur man gör 
en säker vattenanläggning och kanske även satsa 
på att erbjuda en typgodkänd anläggning. Det är 
ju trots allt en livsmedelsproduktion som skall 
finnas under många år!

Att vattenbristen orsakar en efterfrågan på nypro-
duktionen råder det ingen tveksamhet om. När 
jag pratar med medlemmar har vattenborrning 
ökat markant och står på sina ställen för merpar-
ten av omsättningen.

NordDrill genomfördes med gott resultat under 
två dagar i maj. En eloge till arrangören Elmia 
som genomförde sitt uppdrag väldigt profes-
sionellt. Vi ser fram emot 2019 med än mer 
variation hos utställare och besökargrupper. Och 
mycket talar för att mässan breddas ytterligare. 
Förutsättningarna är mycket goda och responsen 
från omgivningarna positiva!

Vår omvärld påverkar även borrningsverksam-
heten. Nya regler för Nära Nollenergibyggnader 
presenteras i juni och de kommer att ge effekt för 
geoenergins utbyggnad, hårdare krav på utsläpp 
av kaxvatten genererar svåra bekymmer på 
många håll och även synen på borrkax skiljer sig 
markant från ställe till ställe. Som entreprenör är 
det mycket att förhålla sig till och det är tydligt 
att vi behöver mer kunskap i alla led. Mycket för 
att möta okunskap. Först då vinner man respekt.

När jag i början av maj gjorde en inventering av 
antalet utfärdade B-certifikat, visade det sig att 
det endast fanns 53 stycket. 53! Det är för dåligt. 
Skicka era borrare på utbildning, ge dem det enda 
yrkesbeviset som den här branschen har, och 
börja bemöta omgivningen med mer kunskap!

Sist men inte minst – ha en skön sommar.

VINNER VI RESPEKT

 
 

 

färg, humus, salt eller uran i ditt dricksvatten? 

Marknadens
lägsta driftskostnad

• Inga byten av fi ltermassor

• Ingen elektrisk anslutning

Mycket 
enkel

installation!
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AKTUELLT

Det mesta är sig likt från Norm-
brunn -07, men några nya delar i 

Normbrunn -16 är värda att lyfta fram:
• Borrning i förorenade områden.
• Borrning av större anläggningar.
• Borrning i vattenskyddsområden.
• Återfyllning.

De två första punkterna hör till viss del 
ihop. Större geoenergianläggningar blir 
allt vanligare, och med det också borr-
ning i mark med risk för föroreningar, 
exempelvis före detta industrimark.

– Därför har vi ett särskilt avsnitt om 
borrning i förorenade områden, berät-
tar Mattias Gustafsson på SGU som 
har varit med om att ta fram den nya 
Normbrunnen, eller ”Vägledning för att 
borra brunn” som den också heter.

– Först måste alltid en riskbedöm-
ning göras. Vilka föroreningar finns 
och kan de påverka exempelvis arbets-
miljön under borrningen?

Om marken är så förorenad att den 
kan behöva saneras ska hänsyn till 
detta tas vid borrningen.

– Energianläggningen får inte vara 
utformad så att den påverkar möjlighe-
terna att sanera området. Kanske bör 
saneringen rent av ske först.

– Det kan också röra sig om att föro-
reningar kan börja spridas på grund av 
att borrhålen skapar kanaler. Då bör 
borrhålen återfyllas direkt efter borr-
ningen, säger Mattias Gustafsson.

Botten upp
Normbrunn -16 har förtydligat vad 
som gäller vid återfyllning: det måste 
ske från botten och upp. Att fylla i 
ovanifrån är inte tillräckligt säkert. Då 
kan det bildas proppar som gör att fyll-

XXXXXXXXAKTUELLTT

Den digitala satsningen 
syftar till att bredda läse-
kretsen och göra Borr-

svängen mer tillgänglig och interaktiv.
– Vi vill på det här sättet öka vårt 

informationsf löde. Med en digital 
utgåva kan vi löpande publicera ny-
heter som kanske inte kommer med 
i tidningen, säger Johan Barth, vd på 
Geotec.

– Idag är det viktigt att synas i digi-
tala kanaler och få spridning i sociala 
medier. Det får vi inte med enbart 
en tryckt upplaga. Våra läsvärdesun-
dersökningar visar att Borrsvängen 
är väldigt uppskattad och vi vill helt 
enkelt nå ut till f ler läsare.

Johan Barth försäkrar samtidigt att 
det här inte är ett första steg för att 
lägga ned den tryckta upplagan.

– Absolut inte. Det traditionella 
pappersformatet är inte på något sätt 
ur tiden. Jag är övertygad om att lä-
sarna vill ha en tryckt tidning. Det är 
den som ligger framme på fikaborden 
och följer med i bilarna. Borrsvangen.
se blir ett komplement till den tryckta 
tidningen.

Bredare publik
Borrsvängens annonsörer får med webb-
versionen ytterligare en yta att nå både 

Borrsvängens läsare och en bredare pu-
blik som inte läser den tryckta tidningen.

– Vår hemsida geotec.se har hög 
ranking i sökmotorerna. Genom att 
annonsera på borrsvängen.se når an-
nonsörerna dels ut till en bredare pu-
blik, dels kan de själva välja tidpunkter 
för sina annonser helt oberoende av 
den tryckta tidningens utgivning, 
säger Johan Barth.

Förutom via tidningens egen adress 
borrsvängen.se når du innehållet via 
geotec.se. Här ligger ett flöde med de 
senaste publiceringarna på borrsvangen.
se som leder direkt till webbupplagan.  S

BORRSVÄNGEN 
NU ÄVEN PÅ 
WEBBEN
Nu finns Borrsvängen även i 
en digital utgåva på webben: 
borrsvängen.se. Här 
kommer främst innehåll 
från den tryckta tidningen 
publiceras, men även 
exklusiva nyheter utlovas.

TEXT: LARS WIRTÉN

I början av året släppte SGU Normbrunn -16. Den bygger i stora 
delar på -07:an, men några större uppdateringar är viktiga att 
uppmärksamma. Den viktigaste nyheten är att konduktiviteten alltid 
ska mätas var 20 meter – utan undantag.

Full koll på konduktivitet 
med nya Normbrunn

ningen inte lyckas fullt ut. Fyllnads-
materialet måste pumpas i nerifrån, 
det vill säga tryckas uppåt. 

– Materialet som används för 
att fylla får heller inte riskera att 
påverka vatten. Det är också viktigt 
att anpassa hålets djup och slangar 
för senare återfyllning, så att ef-
fekten inte minskar. Eller rent av 
borra ett extra hål, påpekar Mat-
tias Gustafsson.

Återfyllnad är också viktigt 
när ett borrhål överges samt vid 
saltvatteninträngning.

– Det är därför det är så bra att 
mäta konduktiviteten – den elek-
triska ledningsförmågan var 20 
meter. Kommer du till ett område 
med saltvatten kan du notera 
det direkt under borrningen och 
återfylla efter slutfört arbete.

Djupborrning, som blir allt 
vanligare, tas inte upp specifikt 
i Normbrunn -16.

– Men här kommer kravet på 
mätningar var 20 meter in, ef-
tersom risken för höga salthal-
ter ökar med djupet, förklarar 
Mattias Gustafsson.

Störst risk under borrning
Borrning i vattenskyddsområden leder 
till en del frågor till SGU. Därför har 
en särskild del vikts åt att uppmärk-
samma vad som gäller.

– Vi har förtydligat vilka risker 
som kan uppkomma och hur borren-
treprenören kan förebygga dem. Den 
största risken är att något går snett 
under själva borrningen. Det går att 
förebygga genom att borriggen pla-
ceras på ett tätt underlag, exempelvis 

en presenning. Då går det att hantera 
spill om det skulle uppstå. Själva 
brunnen i berget utgör i allmänhet 
inget större hot mot vattentäkter i jord 
när den är i drift.

I områden med kommunala vatten-
täkter i berg ökar riskerna, då en ener-
gibrunn befinner sig i samma medium.

– Då kan det vara aktuellt att ställa 
krav på att återfylla borrhålet.

Normbrunn -16 finns att ladda ned 
digitalt på SGU:s hemsida och den 
tryckta versionen kan beställas.  S

TEXT: LARS WIRTÉN

NORMBRUNN –16
VÄGLEDNING FÖR ATT BORRA BRUNN

december 2016
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• Arbetsmarknaden ser ljus ut. 

• Lönebilden är bra. 

• Arbetet är omväxlande och blir allt lättare. 

• Att få körkort för lastbil med släp är ett plus.

9

UTBILDNINGEN

Det är ett typiskt aprilväder i 
Stockholm, efter snö kommer 

strålande sol. Ungefär lika omväxlande 
är Thomas Erikssons arbete. Ena dagen 
finner vi honom på E18 i Arninge i Täby 
kommun och nästa dag på en flotte i 
Värtahamnen i centrala Stockholm.  

borrtekniker. Jag sökte och fick en plats. 
De flesta lärarna var väldigt engagerade 
och det ökade också mitt intresse.  

Nu hägrar en fast tjänst som 
geotekniker. I skrivande stund är han 
provanställd, men han utgår från att 
få den fasta plats han drömmer om. 
Bjerking har över 300 medarbetare 
och kontor i Uppsala, Stockholm och 
Enköping – och de ville inte gå miste 
om Thomas Eriksson. Det blev jobb 
direkt. Praktiken fick han tacka nej till. 

 – Jag räknar med att företaget vill 
ha kvar mig! De var ju snabba att 
erbjuda mig jobb. 

 
Lönen lockar 
Enligt SCB:s lönestatistik för borrtek-
niker är genomsnittlig månadslön för 
kvinnor 33 100 kronor, för män 31 500 
kronor. Och visst hade även lönen en 
viss betydelse för Thomas Erikssons 
beslut att utbilda sig.  

–Ja, absolut gör utbildningen skillnad 
i lönekuvertet, säger en nöjd Thomas 
Eriksson från sin flotte i Värtahamnen.  

Här kärnborrar han och kollegorna 
inför bygget av ett pirhus. De försöker 
att få upp så långa kärnor som möjligt, 
från åtminstone 10-15 meter under 
bottenytan. Borrningarna har pågått 
sedan i höstas och borrpunkterna är 
många. En Finlandsfärja glider förbi 
i samma stund som Thomas Eriksson 
berättar om bygget. 

– Det här pirhuset ska stå pall för en 
hel Finlandsfärja. Om olyckan skulle 
vara framme…S

Thomas satte sig på skolbänken – 

OCH FICK FAST JOBB
Från geotekniska undersökningar 

och mätarbete för att se vad som finns 
under asfalten, till att borra i berget un-
der hamnbassängen vid bygget av norra 
Djurgårdsstaden. Precis som Thomas 
Eriksson vill ha det. 

– Jag är ute efter omväxling. Det var en 
anledning till att jag gick utbildningen, 
jag uppskattar omväxlingen i det här 
jobbet, säger han. 

 
Hållbar karriär 
Thomas Eriksson tillhör årets kull av 
elever på den utbildning till borrtekniker 
som Geotec ger – för snart 30:e året – på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen. Eleverna 
har avverkat 21 veckor på skolbänken, på 
Hvilan Utbildning utanför Malmö, och 
gett sig ut på en elva veckor lång praktik.  

 Men inte Thomas Eriksson. Han 
tänkte att utbildningen skulle göra 
honom mer attraktiv i branschen, och 

nog blev det så. Han har redan fått jobb, 
utan att ha gjort praktik. Direkt efter 
den teoretiska delen av utbildningen 
stod han med både praktikplats och 
jobberbjudande. Med en säkrad 
praktikplats utmanade han sig själv och 
sökte jobb istället. Frågan gick till det 
konsultföretag, Bjerking AB, där han 
tidigt hade provat på borrning. 

– Jag arbetade där tidigare, först som 
hantlangare och allt i allo och ganska 
snart med borrning också. Men jag var 
timanställd och det är ingen långsiktig 
lösning. Jag behövde utbildning för att 
kunna få fast jobb och mer kvalificerade 
arbetsuppgifter.  

Thomas Eriksson är 40 år fyllda och 
har tidigare arbetat bland annat som 
mekaniker, vilket är en bra merit för den 
som vill utbilda sig till borrtekniker.  

– Utbildning är alltid bra att ha och 
jag bestämde mig för att satsa på att bli 

Borrteknikerns kompetens kom-
mer väl till pass i verksamheten, enligt 
Gunnar Lindberg. Även om utbildning 
inte är ett krav.  

– Vi har ju en medarbetare som nyss 
avslutat utbildningen och börjat här i 
Stockholm. Och av totalt tio fältingenjö-
rer på Bjerking är tre före detta brunns-
borrare, så de utgör ett bra tillskott.  

 
Geoteknik på önskelistan 
Geoteknik som ämne ligger naturligt 
nog i Gunnar Lindbergs intresse och 
får han önska något för verksamhetens 

EFTERTRAKTAD KOMPETENS

räkning är det just mer inriktning 
mot geoteknik i utbildningen till 
borrtekniker.  

– Arbetsmiljöfrågor gör att vi går mot 
två man på varje borrvagn, så behovet 
av fältgeotekniker kommer att öka i 
branschen, spår han.  

– Eleverna lär sig att hantera 
maskinerna och många moment är 
desamma, men naturligtvis skulle vi 
önska mer utbildning i provtagning 
och olika sonderingsmetoder; den 
vidareutbildning som idag görs av 
Svenska Geotekniska Föreningen.  S

Teknikkonsultföretaget Bjerking 
AB är ”heltäckande” i bygg 

och anläggning och konsulter inom 
samhällsbyggnad. Det är en stor 
arbetsplats, men möjligheten att ta emot 
praktikanter varierar för respektive 
avdelning. Avdelningscheferna har 
avgörandet i sin hand.  

– Vi har inte utnyttjat möjligheten 
än, men vi kommer att börja med 
det, säger Gunnar Lindberg, chef på 
Geoteknik & Berg, om att ta emot 
praktikanter från utbildningen till 
borrtekniker.  

– Utbildningen till borrtekniker är en bra grundutbildning, även om geoteknisk 
sondering och provtagning är annorlunda mot brunnsborrning. 

Det tycker Gunnar Lindberg som är avdelningschef för geoteknik och berg på 
Bjerking. Nu planerar de att ta emot praktikanter, berättar han.  

När Thomas Eriksson bestämde 
sig för att boosta sina kun-
skaper inom borrning öppnade 
sig porten till de kvalificerade 
jobben. Efter att ha klarat av 
teorin i utbildningen till borr-
tekniker väntar nu en fast 
tjänst, på det företag där han 
en gång började som timan-
ställd hantlangare.

TEXT: MIA ISING  FOTO: BJERKING AB  

Thomas Eriksson om att bli borrare:

Geotec om utbildningen till borrtekniker:
• inkluderar vatten-,energi-, grundläggnings-, kärn-, och geoteknikborrning. 

• Yrkesmän och specialister undervisar.  

• Praktik ingår. 

• Nästa utbildning startar i september 2017.  

• Fördel med erfarenhet av exempelvis maskin-, bygg- eller anläggningsarbete.

Thomas Eriksson borrar från en flotte i Värtahamnen i Stockholm.
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GRUNDLÄGGNING

Påldagen anordnas i sam-
arbete mellan Pålkommis-
sionen och Svensk Grund-

läggning för alla som är intresserade 
av grundläggning med pålar av olika 
slag, så som konsulter, byggherrar, en-
treprenörer, myndigheter och så vida-
re. Och dagen bjöd på ett fullspäckat 
program på tema pålar och stödkon-
struktioner, med en lång rad utställare 
och föredrag från branschen. Mats 
Larsson ordförande i Pålkommissio-
nen, inledde dagen genom att tillsam-
mans med Leena Haabma och Göran 
Svensson från Svensk Grundläggning 
tala om den pågående verksamheten. 
Efter föreläsningar om sponter som 
inte gått så bra och om det bara är be-
ställaren som ska ställas till svars för 

De båda skråna brunnsborrare och grundläggare närmar sig varandra allt mer, i takt med att in-
tresset för varandras verksamheter ökar. Vilka beröringspunkter finns?
Borrsvängen tittade in på Påldagen 2017, som i år gick av stapeln i Göteborg en strålande majdag.
TEXT OCH FOTO:  MARIA BACKMAN

PÅLDAGEN 2017: 
Handelskammaren räknar 
med stora infrastrukturin-
vesteringar i Västsverige de 
kommande åren.  

Likheter med  
brunnsborrare
Mellan föreläsningarna stan-
nar Borrsvängen till vid SSAB:s 
monter, där försäljningschef 
Kjell Kjellberg berättar att det 
idag råder kapacitetutmaning-
ar samtidigt som det byggs 
mycket i Sverige.

Vilka beröringspunkter ser 
du mellan brunnsborrare och 
grundläggare? 

– Det är ju rören, med den 
skillnaden att brunnsbor-
rarna använder tunnväggiga 
foderrör när de borrar och våra 
kunder använder stålrörspålar.

Stefan Johansson som 
representerar Atlas Copco är 
inne på samma linje: 

– Det är egentligen ingen 
skillnad på att borra en påle i en 
grundläggning eller en brunn 
för vatten eller energi, mer än 
att dimensionen kan skilja. 

– Skillnaden är att 
brunnsborrarna ofta är 

Kompetens och utveckling i fokus

bristfälliga konstruktioner, diskutera-
des lösningar på problemen.  

Säkerhet och kunskap
Magnus Sjöberg från Stockholms Hamn 
betonade vikten av tydlighet i ett uppdrag: 
Det här vill vi! Så här bör det utföras! 

– Det får inte ske några olyckor. Det är 
viktigare att utförandet sker på ett säkert 
sätt än att spara pengar. Byggherrar gillar 
inte oförutsedda händelser. Ta hellre med 
riskerna från början än att de kommer 
efterhand. Vid offentliga upphandlingar 
är det viktigt att ställa rätt krav. 
Arbetsmiljön är viktig även här. 

Han efterfrågade också utbildning av 
byggherrar i grundläggning och geoteknik. 

– De saknar ofta kompetens. Ibland 
vet de inte ens att de saknar den. Invol-

vera geotekniker tidigt. Ställ rätt krav på 
entreprenörerna och följ upp dem. Sam-
arbeta med skolor. Och säg ifrån, även 
om ni arbetar som underleverantör.  

Handbok på väg
Anders Kullingsjö från Skanska är en 
av författarna till den kommande nya 
Sponthandboken, som har varit ute på 
remiss. Publicering sker i höst. Han be-
rättade om på vilka sätt den kan vara till 
hjälp, och diskuterade med publiken om 
boken kan lösa alla problem och förhin-
dra dåligt konstruerade sponter.

Det diskuterades också vilka utma-
ningar som byggandet i Göteborg inne-
bär med användande av slitsmurar och 
grävpålar. Och uppdrag finns det gott 
om – Johan Trouvé vid Västsvenska 

– Borrning som metod ökar för 
både pålnings- och spont-
ningsarbeten, säger Mats 
Larsson, ordförande i Pålkom-
missionen.

Pålkommisionen:
Pålkommissionen bedriver forskning, utveckling och utredningar 

inom pålgrundläggning och stödkonstruktioner. Kommissionens 

huvuduppgift är att bidra till utveckling inom dessa teknikområ-

den genom att prioritera, initiera och genomföra forsknings- och 

utvecklingsprojekt, följa upp och utvärdera forskningsresultat och 

sprida kunskap och erfarenhet. Enligt Pålkommissionen har man 

till stor del bidragit till att ändamålsenliga och kostnadseffektiva 

pålade konstruktioner nu utförs med svensk pålningsteknik.

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

Martin Jönsson och Stefan 
Johansson från Atlas Copco 
Welltech – välbekanta ansikten 
för Geotecs medlemmar.

minde företag som vänder 
sig till privatpersoner. Det 
innebär kanske att det kan 
vara svårt att ha resurser för 
större uppdrag. Däremot 
kan de ju jobba som under-
entreprenörer. Allt handlar 
om kunskap, kompetens 
och resurser. Men själva 
utförandet ligger som sagt 
väldigt nära vartannat.  

Ny sond
Strax intill visar Mats Byström 
och Fredrik Nilsson från 
Geotech sin produkt, Geotech 
Nova sond för geotekniska 
undersökningar. Den har fyra 
standardgivare: spetstryck, 
mantelfriktion, portryck och 
lutning. Som tillval kan sonden 
även utrustas med minne och 
temperaturgivare. 

– Ljudöverföringen sker 
trådlöst och i realtid i 17 bits 
upplösning, berättar de. 

Uppskattningsvis deltog 
210 personer under Påldag 
17. Dagen avslutades med 
studiebesök på flera platser i 
Göteborg, innan den gemen-
samma middagen.  S
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Historien om hur Peter 
Magnusson kom att tillbringa 
nästan hela april månad med 

att borra vattenbrunnar på öriket Sey-
chellerna tar sin början redan i slutet av 
1990-talet. En gammal bekant, en konsult 
vid namn Johan von Garrelts, har ända 
sedan dess jobbat med att hitta vattentäk-
ter runtom i världen. 

– Seychellerna är ett av de länder 
som har brist på färskvatten. Konstigt 
nog, kan man tycka, eftersom där 
regnar 2 700 millimeter om året. Men 
öarna är enormt branta, så det allra 
mesta rinner ut i havet. De använder 
avsaltningsanläggningar, men de 
fungerar inte så bra och är dessutom 
väldigt dyra i drift eftersom de går på 
diesel, berättar Peter.

Kontakten med Johan von Garrelts 

Hett uppdrag i turistparadiset
och företagen Water Harvesting Com-
pany och Eco Partner Group ledde till 
ett avtal med Seychellernas myndighet 
för vatten, el och avlopp om att borra 
tio provbrunnar. 

Noga med packningen
– Totalt har jag varit där tre vändor 
sedan i höstas. Först identifierades 90 
tänkbara borrplatser, sedan reduce-
rade vi dem till 40 och med hjälp av en 
geofysiker från SGU kom vi slutligen 
ner till tio. 

På Rubenssons packade man en 
borrigg och all tänkbar kringutrust-
ning och reservdelar i en 40-fotskcon-
tainer. Den tog 63 dagar att forsla med 
båt till huvudön Mahe.

– Vi hade fått veta i förväg att det i 
stort sett inte fanns någon utrustning 

I dryga 30 graders värme 
är Peter Magnusson från 
Rubenssons Brunnsborrning 
på väg med cykel för att göra 
en vattenbrunn – på lyxiga 
turistparadiset Seychellerna i 
Indiska oceanen.

– Ett minne för livet. Landet 
är otroligt vackert och där 
finns inga giftiga djur. Sam-
tidigt var det bitvis väldigt 
svårjobbat och mycket be-
svärligt att få tag på saker, 
säger han.

TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: PETER MAGNUSSON
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alls på öarna, så jag lade mycket jobb på 
att planera packningen för att allt skulle 
finnas med. I slutänden saknades bara 
en enda sak; en mutter till en kedjetång. 
Men en sådan lät vi tillverka hos en 
skicklig smed som det lokala transport-
företaget kände, säger Peter.

Besvärliga transporter
Seychellerna består av hundratals öar 
men i stort sett hela befolkningen lever 
på de tre största och det var också där 
Peter och teamet gjorde borrningarna. 

– Vi gjorde både filterbrunnar och 
bergborrade brunnar och fick vatten i 
åtta av dem. Det finns gott om f lodfå-
ror på öarna och under dem försökte vi 
hitta sprickzoner.

Själva borrningen gick bra. Sey- 
chellerna är inte vulkaniska utan job-
bet gjordes i granit. En 12,5-bars kom-
pressor som gav mycket luft hyrdes in 
och Peter kunde för det mesta borra 
med tio till tolv minuters borrsjunk-
ning per stång.

– Det var egentligen transporterna mel-
lan borrplatserna som var utmaningen. 
Höjdskillnaderna är dramatiska, det är 
brant, slingrigt och besvärligt överallt. På 
en av öarna är personbilstrafik förbjuden 
så där fick vi ta oss på cykel mellan jobben.

Sköldpaddor och lyxturister
Förutom den besvärliga geografin och 
svårigheten att få tag på utrustning 
beskriver Peter Magnusson ett mo-
dernt och välfungerande land. Naturen 
är vacker och sandstränderna världs-
berömda som kläckningsområden för 
havssköldpaddor. De f lesta av de  
85 000 invånarna lever på huvudnä-
ringen – lyxturism:

– Det har den nackdelen att allting 
är makalöst dyrt. En köttbit på 

restaurang kan utan vidare kosta 400 
kronor, utan några tillbehör.

Klimatet är stabilt. Temperaturen går 
sällan under 30 grader ens på nätterna 
och på dagarna kan den krypa upp mot 
40. I princip varje dag kring lunch kom-
mer en rejäl regnskur, ett riktigt skyfall. 
Då gäller det att ta skydd:

– Det är kolossalt kraftiga regn. 
Allting blir totalt dyngsurt på mindre 
än 30 sekunder. Men sedan kommer 
solen igen.

Kan bli fortsättning
Nu arbetar konsulten Johan von Garrelts 
med en handlingsplan för fortsätt-

ningen. Seychellernas miljöminister är 
personligen drivande i projektet och 
förhoppningen är att kunna ersätta de 
många små och väldigt lokala vatten-
verk, som idag försörjer mellan 10 och 50 
hus vardera, med större anläggningar.

– För vår del betraktar jag det här pro-
jektet som avslutat. Men man vet aldrig, 
säger Peter Magnusson.

– Det kan mycket väl bli en fortsätt-
ning. Är någon Geotecborrare intresserad 
av ett treveckorspass och en enastående 
upplevelse, så har jag kontakterna!  S

”Vi borrade både 
filterbrunnar och 
bergborrade 
brunnar och fick 
vatten i åtta av 
dem.”

Seychellerna – ett paradis både för 
turister och sköldpaddor.

Mödosamma transporter på slingrande, branta vägar.

Biltrafik förbjuden – då blir 
det cykel till borrplatsen!

Trots 2 700 millimeter regn om året behövs 
vattenbrunnar.
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I KORTHET:

En heldag om Sveriges tredje 
största förnybara energikälla

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

ANMÄLAN 

till Geoenergidagen, workshopen 

och middagen görs till 

Svenskt Geoenergicentrum på 

www.geoenergicentrum.se. 

Där hittar du också mer information 

om Geoenergidagen 2017.

UR PROGRAMMET:

AKTUELL UTBLICK - GEOENERGI I SVERIGE

SÄSONGSLAGER I FJÄRRVÄRMENÄT

ISFRIA VÄGAR MED GEOENERGI 

UPPFÖLJNING AV GEOENERGI FÖR VOLVO

DIREKTKYLNING MED MARKLAGER

KÖLDBÄRARE OCH INHIBITORER

STORA GEOENERGILAGER I VÄRLDEN

Vill ditt företag ställa ut under 
Geoenergidagen 2017? 
Boka utställarplats på 
www.geoenergicentrum.se

OBS: WORKSHOP klockan 10-17 den 28 september för dig som är i branschen.
Då diskuterar vi aktuella branschfrågor, teknik & forskning. Vi avslutar kvällen med geoenergimiddag.

TID: 29 SEPTEMBER KL 08:30-16:00
PLATS: SCANDIC TALK, ÄLVSJÖ 2017

GED 2017 annons helsida.indd   1 2017-05-10   15:17

Slangar
– för anslutning av
tappvatten och värmesystem

031-68 04 40
info@nordicold.se • www.nordicold.se

– för enkel injustering av flödet

Det internationella forskningsprogrammet Annex 
27, som fokuserar på kvalitetssäkring av borrhåls-

system har haft en ny sammankomst.
De tio samverkande länderna, där Sverige represen-

teras av Svenskt Geoenergicentrum, träffades i Finland. 
Signhild Gehlin och Olle Andersson har i uppdrag att 
sammanställa en rad exempel på svenska geoenergian-
läggningar, med beskrivning av designen och med fokus 
på att undvika felkällor.

Vid mötet tog gruppen också del av pågående tysk 
forskning kring ”grout”, alltså återfyllnadsmaterial. 
Forskarna tittar dels på hur kollektorslangarna rör sig när 
hålen återfylls, dels på hur olika fyllnadsmaterial beter sig 
vid olika blandnings- och fyllnadsprocesser. Nästa An-
nexmöte hålls i Belgien i november.  S

Det kom ett brev till Geotec: Annex 27 går vidare

Det är Geotec som tackar Clark Sverkersson för att han 
som medlem under många år aktivt har deltagit i Geotecs 

verksamhet och därmed stöttat borrbranschen.
Vi önskar honom all lycka!

Johan Barth, VD Geotec

Vattenfall har köpt 35 procent av BrainHeart Energy 
Sweden. I koncernen ingår dotterbolagen BrainHeart 

Energy Services, BGE Energi- och Vattenborrning, BGE 
Värmepumpar, Mälardalens Värmepumpcenter, Morkarlby 
Elektromekaniska, Höjdens Energi, Höjdens Brunnsborr-
ning samt Värmepumpcenter i Karlstad.  S

Vattenfall delägare i 
BrainHeart Energy
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I FOKUS: NORDDRILL 2017

NordDrill växer. Samarbetet 
med branschgrannarna Svensk 
Grundläggning resulterade både 

i nya utställare och besökare. Det var ett 
bredare och lite mer nyhetstätt utbud som 
presenterades 2017 jämfört med premiären för två år sedan. 
Borrsvängen minglade på mässan, med fokus i första hand inställt på att fånga 
upp den produktutveckling som sker, både i stort och smått.

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON 

HÖG HÖJD PÅ 
BREDD AD MÄSSA

Ahlqvist höjde sig över 
mängden på mässan.

Skål för oss! Branschen är samlad för mässa och fest.

HÖG HÖJD PÅ 
BREDD AD MÄSSA
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FUSION SWEDEN 
NY AVTALSLEVERANTÖR...
Fusion Sweden AB, som tillverkar samlingsbrunnar 
och fördelningsrör för geoenergi, är ny avtalsleveran-
tör till Geotec. Mikael Johansson, med en bakgrund 
som produktutvecklare inom branschen, driver 
Fusion Sweden:

– Vi har 25 års erfarenhet av teknik- och pro-
duktutveckling inom geoenergi. Vi säljer inga 
standardbrunnar utan var och en är anpassad 
efter det exakta behovet. Dessutom är brunnarna 
tryckfallsprovade av tredje part. 

Tillverkningen sker i Varberg och företagets 
produkter finns på marknaderna i Sverige, Norge, 
Finland och Storbritannien.

…LIKSOM EMS TEKNIK
Pumpgrossisten EMS Teknik är mångårig vete-
ran som leverantör till brunnsborrare i Sverige. 
Och först nu har man bestämt sig för att bli 
medlemmar i Geotec.

– Vi tyckte helt enkelt att det var dags, säger 
koncernchefen Ola Håkansson. Tillsammans med ett 
par kollegor var han på plats på NordDrill och visade 
bland annat de färdiga monteringssatser man säljer.

– Vår grej är att alla våra 4 000 artiklar alltid är i 
lager och att vi skickar alla beställningar fraktfritt 
till alla kunder överallt, säger han.

Företaget, med svensk verksamhet i Åhus, är 
ursprungligen grundat i Norge 1989 och finns i Sve-
rige och Finland sedan 1991 respektive 1992. Man 
levererar allt från 10-tumspumpar och neråt, samt 
tankar och hydroforer. Man har dessutom egenut-
vecklade kopplingar, borrtoppar och enkeladaptrar.

NORDISK MARKNAD LOCKAR ITALIENARE
Den italienska riggtillverkaren Beretta var med på Nord-
Drill. De representerades av Cesare Mandelli, mekanisk 
ingenjör och sonson till företagets grundare.

– Vi är ett familjeföretag med 30 års erfarenhet av att 
utveckla borriggar och har vår tillverkning utanför Milano. 
Vi har riggar från 1,5 och upp till 20 ton och vi har allt mer 
kommit att specialisera oss på de lite mindre modellerna.

Beretta har ingen representation i Sverige eller i Skandina-
vien över huvud taget.

– Men vi är intresserade av marknaden här uppe. Vi har 
nyligen investerat i en ny fabrik och söker nya marknader 
och nya samarbeten. NordDrill känns som en bra startpunkt 
för att komma in. Det är en förhållandevis liten mässa, och 
det gillar jag eftersom det innebär att besökarna är desto mer 
kunniga, säger Cesare Mandelli.

NYTT RÖR SPARAR TID OCH KRAFT
Driconeq kom till mässan med sitt nya borrör, XFlow. Ge-
nom en invändig plastbeklädnad minskas lyftvolymen rejält, 
vilket sparar både tid och kompressorkraft.

– På köpet har plasten ett par positiva sidoeffekter. Den ger 
en dämpning, som reducerar det hårda ljudet både när man 
kopplar ihop och när man bryter rören, berättar Niclas Persson.

Driconeq har sin bas i Sunne, med egen design och 
tillverkning.

– En fördel med att vi inte är bundna till några standarder är 
att vi kan leverera rör med skräddarsydd design och i special-
längder, även i enstaka exemplar, efter kundernas önskemål.

SVETSA MED LÅGVOLT?
Urban Jörtner visade utrustning för elektrosvetsar 
med låg volt.

– Brunnsborrarna svetsar med 220 volt men i den 
övriga industrin och särskilt på den kommunala 
sidan är det lågvoltssvetsning på under 40 volt som 
gäller. Eftersom lågvoltssidan är så mycket större 
betyder det att ett byte gör att man får tillgång till 
ett mycket större sortiment av utrustning.

SLANGMAN BLIR ÄNNU STARKARE
Slangman, som används för att sänka ner eller ta upp kollektor-
slangar och vattenpumpar, är ett välkänt hjälpmedel för svenska 
brunnsborrare. Rättigheterna och patentet har nyligen tagits över 
av STM Sweden i Norrköping, sedan uppfinnaren och tidigare 
ägaren gått i pension.

– Vi har nu en prototyp med en ännu starkare motor. Den är 
på 2,2 KW och teoretiskt ska den klara djup ner till 500 meter, 
berättar Olaf Ylisuvanto på STM.

Produktutvecklingen ligger i linje med trenden med djupare 
borrning. Men man hoppas också kunna attrahera internatio-
nella kunder:

– I Sverige skulle jag säga att de flesta brunnsborrare har en 
Slangman. Men i Tyskland, där det borras mycket, och även å 
många andra håll i Europa, görs det här jobbet fortfarande för 
hand med manuell kraft. Så vi hoppas kunna ta oss ut på fler 
marknader inom kort.

I FOKUS: NORDDRILL 2017
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STÖRSTA BORRKRONAN
Mincon höll till på NordDrills utomhusdel och förutom den 
omåttligt populära hamburgergrillningen lockade man med 
”världens största borrkrona”.

Med en diameter på cirka en och en halv meter var den i 
sanning en imponerande syn. 

– Vi har nyligen förvärvat ett finskt företag, som heter PPV, 
och genom det fått tillgång till ett större produktutbud – bland 
annat den här kronan, berättade Mincons Jukka Ahonen.

Den väldiga borrkronan mellanlandade på Elmia på sin väg 
till Malaysia där den ska användas till ett grundläggnings-
jobb i samband med bygget av motorvägsbroar.

NORSKA HITECH ENERGY PÅ VÄG
Från Säljex fanns Lars Rongert på plats. Han representerar 
det norska företaget Hitech Energy, som planerar en större 
satsning på den svenska marknaden:

– Det rör sig om olika produkter till geoenergianläggning-
ar, framför allt samlingsbrunnar och färdigisolerade skåp. 
Varumärket heter Energeo och produkterna är tillverkade 
i Polen och Tyskland. Vi var inte med förra gången men 
bestämde oss för att satsa på NordDrill i år, som ett steg i en 
planerad lansering, berättar han.

SNABBARE SVETSNING UTLOVAS
Lundqvist Maskin & Verkstad visade tillsammans med Böhler 
Welding en ny lösning för snabbare och smidigare svetsning av 
vertikala stålpålar. Efter att ha konstaterat att både grundlägga-
re och brunnsborrare vanligen svetsar med pinne har man tagit 
fram utrustning för 360-graders svetsning med rörtråd.

Metoden, som fortfarande är under utveckling men som 
provas vid det högaktuella Slussen-projektet i Stockholm, gör 
att svetsningen går upp till tre gånger så snabbt, hävdar uppfin-
narna. Onekligen en väsentlig tidsvinst med tanke på att man 
bara vid Slussen ska slå ner omkring sju mil stålpålar.

Dock kräver metoden med rörtråd en vindskyddad miljö, och för 
det ändamålet har utställarna även tagit fram ett specialbyggt tält.

NYHET SOM SPARAR RYGGEN
En klurigt konstruerad liten vagn för att transportera foder-
rör presenterades som nyhet i Värmdöpumpens monter. Vagnen är 
framtagen av frilansande konstruktören Berndt Svedbro, som själv 
fanns på plats för att demonstrera:

– Jag gjorde en prototyp för ungefär ett år sedan, till en brunnsbor-
rare jag känner. Det var faktiskt hans fru som bad mig hitta på något, 
hon tyckte att han slet ut sig helt med att bära foderrör på axeln.

Med hjälp av ett löstagbart grepp placeras foderröret på vagnen, 
som genom rörets egen tyngd då stänger sig och håller röret stadigt 
fast. På så sätt kan det enkelt och med rejält minskad ansträngning 
flyttas mellan lastbilen och riggen.

– Jag tror att många borrare skulle ha nytta av ett sånt här hjälp-
medel, säger Berndt Svedbro.

RISE TAR HAND OM CERTIFIERINGEN
En aktör som nästan ingen besökare på NordDrill kände till sedan 
tidigare är RISE. Det är inte så konstigt. RISE (som ska uttalas på eng-
elska, ”rajs”) är den nästan helt nybildade sammanslagningen av de 
svenska forsknings- och certifieringsinstituten SP, ICT och Innventia.

Det är alltså RISE som numera har hand om personcertifiering-
en av de svenska brunnsborrarna.

– RISE står för Research Institutes of Sweden. I den nya organi-
sationen är vi omkring 2 500 medarbetare, men inom certifiering-
en är vi fortfarande samma personer och har samma organisation 
och rutiner som tidigare, berättar Ulf Petersson. (t h på bilden)

Han och kollegan Johan Åkesson hoppas på en snar och stor 
tillströmning av borrföretag som vill anmäla medarbetare till 
certifieringsutbildning:

– Det finns ju ett mål att ha en certifierad borrare per rigg. Dit är 
det en bit kvar, eftersom det visat sig att på ungefär 1 000 yrkesak-
tiva borrare så finns idag bara ett drygt 50-tal B-certifikat utfärdade.

DIAMANTBORRNING VÄNTAS VÄXA
Swedish Diamondtool Consulting, SDC, hade en monter 
på NordDrill och där återfann vi bland andra Geotec-bekante 
kärnborrningsveteranen Anders Olsson. 

Erik Håkansson, (mitten) försäljningsansvarig vid företagets 
huvudkontor i Nora, där man också har sin tillverkning, ser 
ljust på framtiden för kärnborrning med diamantverktyg:

– Traditionellt har kronor av den här typen mest använts för 
prospektering. Men nu börjar fler och fler inom grundläggning 
intressera sig. Det hänger samman med ett ökat antal renove-
ringsprojekt i gamla stadskärnor, där man på grund av risk för vi-
brationer som kan skada gamla byggnader inte får slå ner pålarna.

SDC har diamantborrkronor från 56 upp till 300 millimeter.

I FOKUS: NORDDRILL 2017

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

CONSTRUCTION.SANDVIK.COM

DIN LEVERANTÖR
AV DTH-VERKTYG
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NY AKTÖR – NYTT SAMARBETE
Drilltech är en av de nya aktörerna på den svenska markna-
den, som Borrsvängen tidigare berättat. Det leds av Örjan 
Haag, som inlett samarbete med norska riggtillverkaren 
Qmatec/Nemek. De hade en gemensam monter på uteplatsen 
och demonstrerade en av sina riggar. 

NU ÄR DET DEBE FLOW GROUP SOM GÄLLER
DeBe Pumpar har med köpen av H2O Filterteknik, Pump- och 
brunnsteknik och Pemtec vuxit på både bredden, höjden och dju-
pet. Företaget utnyttjade tillfället att på NordDrill manifestera att 
man nu är DeBe Flow Group.

Jonas Bohlin var en av många medarbetare på plats. Han de-
monstrerade det senaste inom pumpteknik i form av Subdrive, en 
frekvensstyrd pump för att få ett jämt och konstant tryck samtidigt 
överallt i hemmet – i duschen, tvätten, köket, trädgården etcetera – 
oberoende av vilket djup pumpen sitter på.

– Den är framtagen för enskilda fastigheter men fungerar även 
bra för små samfälligheter. Den senaste modellen styrs med en 
app, där man till exempel kan ställa in start- och stopptryck och 
även läsa av eventuella felmeddelanden, förklarade Jonas Bohlin.

VAR FINNS UTVECKLINGEN?
Martin Åström stod i Drillit-montern och noterade ett stort 
intresse för de rostfria filter företaget importerar. 

– Det har inte funnits så många leverantörer av sådana filter tidi-
gare. Det är också roligt att det är en del grundläggare här. De är mest 
intresserade av våra borrkronor med vingar och av länspumparna.

I övrigt passade Martin Åström på att efterlysa ännu mer utveck-
ling i branschen, i synnerhet på arbetsmiljösidan.

– Till exempel kan jag tycka att det är konstigt att det inte händer 
mer på maskinsidan, särskilt med tanke på hur mycket vi har fått 
upp produktionstakten de senaste åren. Den stackare som tidigare 
skulle lyfta 100 meter rör om dagen ska nu lyfta 300 meter, när han 
egentligen inte ens skulle behöva röra en borrstång. På underjords-
sidan är allting automatiserat, men hos oss är det fortfarande inte 
särskilt vanligt med stånghantering.

I FOKUS: NORDDRILL 2017I FOKUS: NORDDRILL 2017

EN MÄSSA PÅ RÄTT VÄG

Men utmaningar finns inför 
fortsättningen: Att både bredda 

och fördjupa innehållet för att locka fler 
besökare, inte minst från andra länder 
än Sverige, är ett par av dessa.

Här är några summerande röster från 
branschrepresentanterna:

Einar Østhassel, MEF, Norge:
– På det hela taget var det 
väldigt bra. NordDrill är den 
bästa miljön för att träffa 
vår gemensamma nordiska 
bransch. Jag är säker på 
att idén med en gemensam 
nordisk mässa har framtiden 
för sig, men vi måste få 
upp antalet besökare 
ordentligt och det kräver ett 
mer aktivt samarbete alla 
aktörer emellan. Inte minst 
gäller det att engagera den 
norska och danska delen av 
branschen ännu mer.

– Jag tycker också att man 
kan fundera över tidpunkten 
och platsen till nästa gång. 
Valet av tidpunkt är en 
stor framgångsfaktor, det 
är viktigt att mässan inte 
krockar eller hamnar för tätt 
inpå andra evenemang.

– Hatten av till Elmia för 
det tekniska genomförandet, 
som ger en bra plattform för 
relationsbyggande.

Dominika Rydel, Avanti, Sverige:
– Mitt intryck var att många tyckte att 
det var en bättre mässa än 2015 och det 
tycker jag själv också. Det var fler ut-
ställare och jag gillade att inomhusmil-
jön var mer öppen. Sedan är det tråkigt 
att det tydligen var lite färre besökare. 

– Nu laddar vi om för nästa 
mässa om två år och jag tycker att 
det kunde vara en poäng att få med 
besökarperspektivet tydligare i 
planeringen. Vad vill kunderna, de 
som borrar, ha mer eller mindre av på 
NordDrill? Grundläggningsdelen av 
mässan kan också bli mycket större.

NordDrill arrangerades för andra gången – och för första gången med 
branschgrannarna i Svensk Grundläggning med på tåget. Fler utställare, en öppnare 
och mer överskådlig inomhusdel, ett intressant seminarieprogram och en lyckad 
branschfest noteras på pluskontot.

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON    

Leena Haabma Hintze, Svensk 
Grundläggning SAFE, Sverige:
– Jag känner att det här kan vara star-
ten på något nytt för grundläggarna. 
Vi var inte så många på plats, men det 
var några grundläggningsföretag och 
som hade med sig ”rätt folk”; och med 
det menar jag de som är ute i fält och 

– det är inte riktigt relevant för oss.
– Föredragen var bra, men jag är lite 

tveksam till placeringen mitt i hallen. 
Jag tror att både utställarna runtom och 
föredragshållarna stördes av det. 

– Till kommande mässor kan vi 
förhoppningsvis hitta inspiration 
från mässor i Tyskland och Holland, 

Representanter från branschföreningarna. Peter Söderlund från finska Poratek, Leena Haabma Hintze 
från Svensk Grundläggning; Hans Vetle Sjørholt och Einar Østhassel från norska MEF; Johan Barth från 
Geotec; Jens Baumann och Christian Christiansen från danska FDBB och Dominika Rydel från Avanti.

som har upplägg som gör dem mer 
intressanta för danska entreprenörer 
och leverantörer. Samt diskutera 
om Jönköping är den optimala 
placeringen. Kanske ska mässan 
rotera mellan länderna?

Johan Barth, Geotec, Sverige:
– Jag är väldigt nöjd med mässan, 
som levererades mycket proffsig 
från Elmias sida. Både innehåll och 
besökargrupper är rätt. Jag hade gärna 
sett f ler utställare av kringutrustning. 
Jag är också väldigt glad över det 
nordiska samarbetet, som jag ser blir 
mer och mer betydelsefullt.  S

jobbar. Både de och deras arbetsledare 
får ut väldigt mycket av att kunna 
resonera direkt med leverantörerna.

– Jag hade gärna sett en rejält mycket 
större satsning på utomhusdelen. Det är 
mitt tips till Elmia för fortsättningen, 
att ligga på att få dit flera företag som 
tar med sig sina maskiner. 

Christian Christiansen,  
FDBB, Danmark:
– Det var två bra dagar, tycker jag, men ur 
ett danskt perspektiv behöver vi fundera 
på hur vi gör mässan mer angelägen för 
våra borrare. Nu blir det mycket fokus på 
svenska förhållanden och energiborrning 
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Det blev ett par tre intensiva dygn 
för den 46 personer starka finska 

delegationen. Man kom med buss från 
Stockholm på torsdagsmorgonen och 
fick en heldag plus avslutande bransch-
fest på Elmia.

Både entreprenörer och leverantörer 
fanns med bland de 46.

– Det är ett ganska bra tvärsnitt av 
den finska branschen. Vi har ungefär 20 
entreprenörer som medlemmar. Sedan 
finns det ungefär lika många till som vi 

hoppas få med i föreningen med tiden, 
säger Jimmy Kronberg.

På NordDrill fick Poratek en egen före-
läsning om djupborrning av Atlas Copco. 

– I övrigt hade vi inget särskilt pro-
gram den dagen utan vi minglade på 
mässan. Personligen gillade jag det jag 
såg, det var kanske inga stora nyheter 
men man lär sig alltid något. Det hade 
varit roligt med några fler olika riggar 
på utomhusdelen, men det som fanns 
var bra, säger Jimmy som efterlyser ett 

Den finska branschföreningen Poratek styrde sin medlemsresa till Sverige. Besök på 
NordDrill och i gruvan under Sickla i Stockholm stod på programmet.
– Det blev en intressant, givande och lyckad resa på de flesta sätt, summerar föreningens 
ordförande Jimmy Kronberg.
TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON    

Möte med ny ordförande

Resonemangen på mötet kom 
att handla bland annat om 

Boverkets regler och om eventuella 
risker med kvartsdamm, vilket tidigare 
uppmärksammats i Borrsvängen 
med anledning av Arbetsmiljöverkets 
uppdaterade föreskrifter.

Dessutom diskuterades borrbranschens 
utbildnings- och anställningsbehov.

Brunnsborrning & Stenläggning i Blekinge 
valdes in som ny medlem och Fusion Sweden 
presenterades som ny avtalsleverantör.

Signhild Gehlin från Svenskt 
Geoenergicentrum berättade om de senaste 
aktiviteterna, bland annat det spännande 
forsknings- och utvecklingsarbete som 
pågår inom Annex 27 (se sidan 14).

Oscar Heydorn fick tillfälle att presentera 
det nybildade DeBe Flow Group.  S

Geotec passade på att hålla med-
lemsmöte i samband med NordDrill. 
Mötet innebar premiär för Fredrik 
Ahlqvist, som ju på årsstämman i 
Malmö valdes som ny ordförande.

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON    

Fredrik Ahlqvist, Geotecs nye 
ordförande, ledde sitt första med-
lemsmöte.

Johan Guligs och Stefan Johansson från Euroborr AB är 
nya medlemmar sedan i höstas och mottog sitt Geotec-
standar.

I FOKUS: NORDDRILL 2017I FOKUS: NORDDRILL 2017

tydligare inslag från grundläggnings-
sidan till kommande mässor:

– Här i Finland har vi inte skilda or-
ganisationer, som jag nu förstått att det 
är i Sverige. Jag jobbar för att få med fler 
finska grundläggare i Poratek, säger han.

Under fredagen begav sig Poratek-
gänget till Stockholm. Där det blev 
studiebesök i den industrihistoriska 
gruvan under köpcenterkvarteret 
Sickla i Nacka, innan färden gick 
hemåt igen.  S

Finska Poratek gjorde SverigeFinska Poratek gjorde Sverige

.se

OPENING VERY SOON

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

Vi har mer än 20 års samlad erfarenhet av utveckling och tillverkning av produkter för 
geoenergi. Vi erbjuder ett brett utbud av samlingsbrunnar och fördelningsrör. 

Produkterna tillverkas i vår välutrustade verkstad där vi har möjlighet att anpassa dem helt efter 
era önskemål och krav.

Fusion Sweden AB Härdgatan 28 43232 Varberg  Telefon 0340-599110    info@fusionsweden.se    www.fusionsweden.se

Ny medlemsleverantör
 till Geotec!
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NordDrill 2017 bjöd på ett stort och varierat seminarieprogram. 
Aktuella storprojekt, spännande forskning och föga kända fakta om vårt 
dricksvatten var något av det som bjöds.
Här kommer kortreferat av några av seminarierna.

Nu grundläggs den nya Slussenbron i Stockholm som ska sträcka sig från Stadsgårdskajen till 
Gamla Stan. Det som säkrar konstruktionen är ett omfattande pålningsarbete med många meter 
hammarborrning, bland annat med vattendriven sänkhammare.

– Just nu handlar det om borr-
ningsarbete på land och här ska 

ett trettiotal pålar säkra bron. Resterande 
sjuttio ska borras ute på Saltsjön från 
ponton. Just i det här projektet använder vi 
vatten som spolmedel istället för luft när vi 
borrar. Det är känsliga jordlager och med 
en bebyggelse som är gammal och dåligt 
grundlagd. Den vattendrivna tekniken 
minskar risken för sättningar och syresätt-
ning av organiska rester i jorden, berät-
tade Andreas Backhammar, blockchef för 
grundläggningsarbeten på Skanska.

Pålningsprojektet är ett av de mest 
komplicerade och omfattande grundlägg-
ningsarbetena i Sverige. När det är klart 
kommer runt 1 700 pålar ha borrats ner.

65-tonsrigg 
I pålningslaget ingår en borrmaskinist, 
en borrhjälpare som kör laddmaskinen 
och bistår maskinisten med exempelvis 

borrstål och två smeder som svetsskar-
var rör och svetsar slagskor.

Maskinen väger 65 ton och kan lyfta 18 
ton. Masten är 20 meter hög, vilket gör att 
den längsta rörlängden kan vara 16 meter, 
något som effektiviserar arbetet märkbart

För att säkerställa att berget har tillräcklig 
bärkraft stoppslås pålens fot mot bergytan 
med en hejare och de stötvågor som studsar 
tillbaka mäts. För att förstärka och skydda 
pålen fylls den slutligen med betong.

Olika jordlager
Utmaningarna i pålningsarbetet 
är f lera. Jordlagren varierar i sam-

TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: JÖRGEN OLSSON 

Slussens pålar säkras med vatten

Andreas Backhammar, blockchef inom Skan-
skas grundläggning, berättade om projektet 

med att riva den gamla och bygga den nya 
Slussen i Stockholm.

Det svenska kranvattnet är känt 
för sin höga kvalitet. Men Inge-

gerd Rosborg är inte av samma uppfatt-
ning. I vår strävan efter mjukt vatten för 
att slippa kalka av hushållsapparater har 
vi tagit bort viktiga mineraler som kal-
cium och magnesium. Hennes föreläs-
ning inskärpte betydelsen av att få i oss 
mineraler från dricksvattnet, och inte 
bara förlita oss på maten vi äter.

– Mineralerna skyddar oss mot exem-
pelvis hjärt- och kärlsjukdomar, tidig de-
mens, diabetes och till och med cancer. 
Det vet vi genom många undersökningar 
där man har studerat personer som bor i 
områden med mjukt respektive hårt vat-
ten. De som har hårt vatten mår bättre, 
slog Ingegerd Rosborg fast.

Magnesium viktigt
Hårt vatten är synonymt med mineral-
rikt, där kalcium och magnesium do-
minerar, men även selen och bikarbonat 
kan finnas i höga halter. Magnesium är 
ett mineral som alla människor behöver 
då det ingår i över 200 enzymer i vår 
kropp och bidrar positivt till bland annat 
hjärt-/kärlssystem och benstommen.

– Det här är egentligen gamla rön och tu-
senåriga kunskaper som vi har slutat lyssna 
på. 2005 bestämde sig Livsmedelsverket för 
att mineraler i vattnet inte har någon bety-
delse. Och även världshälsoorganisationen 
WHO gungar i frågan sedan några år.

– WHO måste revidera sina riktlinjer 
för dricksvatten så att de innehåller mini-
minivåer för en rad nödvändiga mineraler, 
först och främst kalcium, magnesium, 
bikarbonat och sulfat. Riktlinjerna behö-

Hårt vatten är bra vatten

ver också ta upp att vattnets mineraler bör 
behållas eller förbättras genom behand-
lingsmetoder, och inte tvärtom.

Bästa vattnet i Visby
Det bästa vatten Ingegerd Rosborg har 
analyserat finns i Visby. Även delar av 
Skåne har behållit sitt naturligt hårda 
vatten. Men många kommuner har 
infört avhärdning eller tar mjukt vatten 
från Småland istället.

– Kalciumet behövs framför allt för 
skelett, tänder och hjärta, men det har 
även en skyddande effekt mot en rad 
giftiga ämnen, bland annat uran, som 
kan förekomma i dricksvatten, under-
strök Ingegerd Rosborg.

Ingegerd Rosborgs bok heter 
”Drinking water minerals and mineral 
balance” och har rönt internationellt 
intresse. Den har bland annat nyligen 
översatts till kinesiska.  S

Hur mår vi om vi dricker ”rent” vatten? Inte helt bra, är det överraskande svaret 
från Ingegerd Rosborg, forskare på KTH och Kristianstad Högskola som har 
skrivit en bok om dricksvatten och dess mineraler.

Ingegerd Rosborg, teknologie dr och forskare vid KTH, bjöd på massor av kunskap om 
vad vårt dricksvatten innehåller och vad under- respektive överskott på mineraler och 
andra ämnen kan få för konsekvenser.

mansättning och stabilitet, vilket ger 
tekniska utmaningar. Det ytliga lagret 
är fyllningsmassor med rester från 
sten- och träkonstruktioner, gamla 
båtvrak och timmer. Under det, rester 
av bottensediment med sand, dy och 
gyttja. Ytterligare ett steg ner ligger en 
rullstensås med huvudsakligen sand 
och grus. Under allt detta finns till slut 
fast kristallint berg.

– De olika lagren gör det svårt att 
komma igenom. Dessutom är det 
45 till 70 meter djupt vilket medför 
stora påfrestningar på utrustningen, 
förklarade Andreas Backhammar.  S

Faktaspäckade föreläsningar

F
O

TO
: SKAN

SKA  
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     +++ Din expertpartner inom brunnsborrning +++

Vi kan vattenbrunnar!

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

www.gwe-group.com

TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: JÖRGEN OLSSON
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Tekniska Verken i Linköping 
har avfallsförbränning som sin 

huvudsakliga värmekälla. Avfall är svårt 
att lagra och behöver därför brännas även 
sommartid, då efterfrågan på värme är 
låg. Då uppstår frågan: kan den värmen 
lagras för att användas som spets på vin-
tern och på så sätt ersätta kol och olja?

– Vi utreder nu möjligheten att använda 
ett borrhålslager för att värma berget som-
martid och åter utnyttja den på vintern, 
förklarade Henrik Lindståhl, utvecklings-
ingenjör på Tekniska Verken.

En av utmaningarna är den höga tempe-
ratur som krävs. Vattnet i fjärrvärmenätet 
håller 100 grader. För att ge ett tillräckligt 
tillskott behöver vattnet från borrhåls-
lagret vara 70 grader varmt vid urladdning. 

Värmelagring i berget 
kan bli fjärrvärmelösning
Fjärrvärmeverk har ofta problem med värmeöverskott på sommaren. För att lösa 
det tittar Tekniska Verken i Linköping på en lösning med högtemperaturlagring i 
berget med hjälp av ett borrhålslager.

– Det finns idag inte kollektorer som 
klarar den temperaturen, konstaterade 
Henrik Lindståhl. För att hantera denna 
och andra gemensamma frågor överväger 
Energiforsk därför att starta ett särskilt 
forskningsprogram inriktat mot värmelag-
ring i fjärrvärmenät.

I höst ska Tekniska Verken genomföra 
provborrningar för att se om det finns 
förutsättningar att gå vidare med pro-
jektet. På sikt är målet att med hjälp av 
värmepumpar kunna utvinna 70 GWh 
lagrad värme från sommarens förbrän-
ning. För att klara det krävs ett borrhåls-
lager med 1 500 borrhål à 300 meter. Om 
ett högtemperaturlager blir verklig-
het i Linköping blir det Europas 
största borrhålslager.  S

Tekniska Verken i Linköping planerar att bygga 
världens största högtemperaturlager. Henrik 
Lindståhl redogjorde för beräkningarna. 

iP - små bärbara 
generatorer 
iP-generatorerna är framtiden när 
det gäller storlek, bränsleeffektivitet 
och bullernivå. Variabel hastighet 
och möjligheten att parallellkoppla 
ger effektiv kraft med lägsta möjliga 
bränsleförbrukning. Passar utmärkt 
med våra pumpar WEDA 04-10.

Smidigt och lätt att bära med sig! 
www.atlascopco.se

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

TACK FÖR 
ERT BESÖK 
PÅ MÄSSAN!

0300 52 12 10
www.scandiapumps.com

Det var kul att träffa såväl 
bekanta som nya ansikten.

Nu vill vi knyta långvariga 
relationer med dig som inte är 
kund idag och inser fördelen med 
att ha oss också som leverantör.

• Förmånliga paketpriser 
• Teknisk kunskap och expertis
• Personligt engagemang i 

varje kundkontakt
• Stor lagerhållning för snabba 

leveranser

Vad kräver du mer från 
dina pumpleverantörer?

Berätta gärna så löser vi det också!

Utmaningarna var dock många när företaget genomförde 
världens kanske längsta styrda horisontella kärnborrning 

i norska Romsdalsfjorden. Vegvesendet i Norge ska bygga en två 
kilometer lång hängbro och en 16 kilometer lång biltunnel under 
Romsdalsfjorden som en del i att göra sträckan Bergen-Trondheim 
färjefri. För att få underlag för den fortsatta entreprenaden fick 
Asera Mining tillsammans med norska Entreprenörsservice i 
uppdrag att utföra kärnborrning på delar av tunnelsträckan. 
Asera stötte tidigt på stora svårigheter i borrningen, berättade Ove 
Göting som är delägare i bolaget.

– Berget var otroligt hårt, det bestod ofta av kvarts som var 
nästan som glas. Samtidigt var det väldigt uppsprucket vilket 
gjorde att det smulades sönder och gjorde det svårborrat.

– Följden blev att smulor av berget kilade fast i kärnröret och vi 
kom ofta bara tre decimeter istället för normala tre meter per rör.

Vattenproblem
Vid horisontella hål måste verktyget som hämtar kärnröret 
pumpas in. På dessa djup tar det två timmar. Det tar 30 minuter 
att vinscha upp röret och ytterligare två timmar att pumpa ner 
kärnröret igen. Själva borrningen tar däremot bara en kvart.

– Kommer du då bara tre decimeter när du borrar blir du 
inte så effektiv.

Det här gjorde att kärnborrningarna tog två år istället för 
planerade ett. Dessutom drogs borrningen med vattenpro-
blem, på grund av det uppspruckna berget.

– Vi har ofta haft total förlust av spolvatten och däremellan 
gradvis ökande förluster.

Detta krävde mängder av gjutningar och injekteringar för 
att stabilisera hålet och täta öppna sprickor.

– På de här djupen tar det fyra timmar att pumpa ner cementen, 
konstaterade Ove Göting, som trots utmaningarna nu har över-
lämnat borrkärnorna till norska Vegvesendet för vidare analys.  S

Rekordlång kärn-
borrning i Norge
En horisontell 1 600 meter lång, styrd 
kärnborrning under vattnet i extremt hårt, 
uppsprucket berg. En omöjlig uppgift? Inte 
för Asera Mining. 

Ove Göting från Asera Mining skildrade de krävande undersöknings-
borrningarna under Romsdalsfjorden i Norge, där en 16 km lång 
tunnel ska byggas.
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– Du kan aldrig lura geologin. Men som borrare kan du lära dig att 
se tecknen på när geologin börjar lura dig!

Mattias Gustafsson är statsgeolog och regionansvarig för SGU i 
södra Sverige. Han älskar att prata geologi, förklara hur uråldriga 
landbildningar påverkar hur vi lever, bygger och färdas idag och 

hur man kan träna sig att läsa landskapet.
– Men det allra bästa med geologi är att man aldrig blir fullärd, säger han.

TEXT: JÖRGEN OLSSON   FOTO: ALINE LESSNER

Vi träffas på SGU:s regionkon-
tor i hjärtat av det lärda Lund. I 

entrén finns en utställning med fokus 
på den skånska geologin. Den som Mat-
tias Gustafsson tycker är en av de mest 
spännande som finns:

– Skåne är kanske den plats i norra 
Europa där man hittar flest variationer 
inom ett litet område.

Men för 20 år sedan var den skånska 
geologin inte lika lockande. Mattias är 
uppvuxen i Östergötland och Dalsland och 
hade redan från fyra-femårsåldern följt 
med sin pappa, som var geotekniker, ut i 
fält på provborrning. Upplevelserna väckte 
intresset. 1997 hade han nyligen lämnat 
universitetet efter fyra års studier och 
jobbat några månader med moränprovtag-
ning i Norrland, när SGU fick i uppdrag av 
Båstads kommun att ta reda på vad som, 
ur geologiskt perspektiv, egentligen hände 
i det då nyligen havererade tunnelbygget.

– Jag fick frågan från SGU om att hjälpa 

till med det. Skåne kändes avlägset och 
inte så kul, men det var ett uppdrag på tre 
månader, så jag tänkte att det nog skulle 
funka. Jag är fortfarande kvar och har 
verkligen lärt mig att gilla den här delen av 
landet – och inte bara för geologins skull.

Ett nöje att undervisa
Som regionansvarig för SGU är Mattias 
roll mycket att vara bollplank för omvärl-
den, när det gäller vilka behov det finns 
av SGU:s tjänster. I den rollen har han 
framför allt kontakt med länsstyrelser och 
kommuner. En annan del av jobbet är un-
dervisning på utbildningen till borrtekni-
ker, som Geotec sedan många år arrang-
erar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

– Det är en väldigt spännande och 
inspirerande del av mitt jobb. En riktigt 
kul utmaning, för nästan ingen av dem 
som går utbildningen är akademiker. De 
vill vara ute och borra och mitt uppdrag 
är att ge dem fyra års högskolestudier om 

geologi och grundvatten koncentrerade 
till ett utbildningsblock på två veckor.

I 15 år har Mattias varit lärare på 
utbildningen och det är fortfarande lika 
roligt med varje ny årskull.

– Det ställer speciella krav på mig. 
Jag måste vara väldigt konkret och det 
går inte att gömma sig bakom svåra ord 
och krångliga begrepp. Jag försöker lära 
eleverna hur man genom kunskap om 
geologi kan lära sig att läsa landskapet 
omkring sig och därigenom i sin tur 
förstå hur förutsättningarna är för att 
borra. Jag brukar säga att man aldrig 
kan lura geologin, men genom att förstå 
den kan du lära dig att se – och förutse 
– när geologin börjar spela dig spratt. 
Varför sprutar plötsligt vatten okontrol-
lerat upp ur hålet, till exempel?

– Varje år är det någon elev som får 
en aha-upplevelse och blir sugen på att 
lära sig mer om geologi.

Kartlägger dricksvatten
Mattias Gustafsson är också svensk 
representant i Geo-ERA, ett stort geolo-
giskt forskningsprojekt under EU-flagg. 
Men den största och på senare tid mest 
aktuella och angelägna av hans arbets-
uppgifter handlar om kartläggning 
av våra grundvattenresurser och om 
vattenförvaltning enligt EU:s normer för 
dricksvattenkvalitet.

– Kartläggningen av 
grundvattenresurserna 
handlar framför allt om att 
undersöka de stora grus- och 
sandmagasinen. Vi studerar 
strömningsförhållanden och 

FYRA ÅRS ÅLDER
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varifrån vattnet kommer, tittar på ris-
ker och hot i tillrinningsområdet.

Flera olika metoder
Kartläggningen bygger dels på kända 
fakta, dels på egna undersökningar.

– Vi använder oss såklart mycket av 
de uppgifter brunnsborrarna lämnar till 
Brunnsarkivet. Det är ett väldigt viktigt 
faktaunderlag för oss. Men vi gör också 
egna undersökningar, både genom borr-
ning och exempelvis georadar.

Georadarn ger reflexer av de olika 
skikten i marken, framför allt från grund-
vattenytan och berggrundens topp. Med 
den tekniken kan man gå ner till 50-60 
meters djup. En mer avancerad undersök-
ningsmetod är SkyTEM som görs från he-
likopter och når 300 meter ner i marken.

Arbetet resulterar i beskrivningar, 
rapporter och beräkningar, bland annat 
av hur mycket vatten man kan ta ut ur 
ett magasin. Uppgifterna används av 
kommuner, länsstyrelser och konsulter.

9 000 magasin
I Sverige finns omkring 9 000 definie-
rade grundvattenmagasin. Hittills har 
SGU kartlagt ungefär 500 av dem.

– Så det finns ju oerhört mycket arbete 
kvar att göra. Men man ska veta att en 
väldigt stor del av de 9 000 magasinen 
finns under skogarna i Norrland och med 
dagens befolkningssituation är de svåra att 
komma åt. Samtidigt har vi sett att den på-
gående situationen med brist på vatten har 
gjort att den sträcka kommuner är beredda 
att gå för att säkra försörjningen har ökat.

Reservvatten viktigare
Hur allvarlig är då egentligen grund-
vattenkrisen?

– De flesta kommuner får sitt vatten 
från magasin i stora istidsavlagringar, 
som inte är så känsliga på ett par tre års 
sikt. Samtidigt ser vi redan nu väldigt låga 

nivåer i ett område från norra Småland 
och upp mot Örebro/Uppsala. Enligt våra 
prognoser för Östergötland och Närke 
kommer vi även vid normal nederbörd i 
år att få de lägsta nivåerna sedan vi bör-
jade mäta i slutet av 1960-talet.

– Så visst är situationen allvarlig på 
sina håll. Det har lett till att fler och fler 
börjat intressera sig för reservvatten-
försörjning och att koppla ihop sig med 
andra kommuners nät.

Nu pågår arbetet med att samla 
information kring vattentäkter och 
grundvattenbildning på flera fronter 
och mer intensivt än tidigare. SGU har 
upprättat ett vattentäktsarkiv i vilket 
man vill att kommunerna ska mata in 
uppgifter om sina täkter. Man har också 
ett regeringsuppdrag att belysa frågan om 
grundvattenbildning – vilka områden är 
känsliga och vilka är mer stabila? 

Vidare pågår samverkan mellan SGU, 
SMHI, Havs- och vattenmyndigheten och 
Livsmedelsverket. Och en statlig utred-
ning kring riksintressen har bland annat 
lyft grundvattenresurser, vilket eventuellt 
leder till en lagstiftning som tvingar kom-
muner att skydda sina resurser. Det tycker 
Mattias Gustafsson är rätt väg att gå:

Inte ta för givet
– Kanske har vi tagit vattnet lite för givet. 
Det handlar ju om ett cykliskt förlopp och 
det har varit nära ögat förr på många håll 
i landet. Nu säger optimisten att nivåerna 
förr eller senare kommer att återgå till 
de normala, medan pessimisten säger att 
nästa gång nivåerna blir låga så blir de 
ännu lägre än senast. Oavsett vilket så 
måste vi vara förberedda – då klarar vi 
faktiskt ganska stora förändringar. 

Mattias Gustafssons  och SGU:s bästa 
råd till kommunerna är:
• Använd SGU:s underlag.
• Ta reda på var era extraresurser finns. 

Det kan vara i en annan kommun.

• Gör en plan för reservvattenförsörj-
ning.

• Skydda grundvattenresurserna på 
lång sikt, så att de till exempel inte 
byggs bort.

Allt kan lösas
I vissa sammanhang kommer SGU:s 
funktion som rådgivande myndighet 
i konflikt med olika intressen och kan 
uppfattas som ologisk.

– Ett exempel är Gotland, där vi pekat 
ut områden som är av riksintresse för 
mineralbrytning och områden som är 
viktiga för vattenförsörjning. På Got-
land är de oftast på samma plats och det 
kan ju tyckas att vi agerar konstigt. Men 
vi är opartiska – Miljödomstolen fattar 
besluten. Ofta går de motstående intres-
sena att kombinera, men det kräver att 
alla tänker lite utanför boxen. Kalkin-
dustrin kanske får backa från vissa ut-
tagsvolymer och vattensidan kan tänka 
in ett extra reningssteg. Allt går att lösa, 
bara man vill.  S

Vem är…
Namn: Mattias Gustafsson

Bor: Villa i Furulund.

Familj: Sambo och två söner, 11 och 13 år.

Fritid: Sönernas fotboll, joggning för egen 

del. Som terapi har jag en Mercedes 280S av 

1973 års modell – ett renoveringsobjekt.

Resor: Vi har en stuga i Östergötland. Den 

har egen grävd brunn men ligger tack och lov 

i en sänka – men mitt i en kohage… Gillar 

också att vandra i de österrikiska alperna.

– Kanske har 
vi tagit vattnet 
lite för givet.

Radonett är europas mest sålda och effektiva radon- 

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon  

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)  

och råd & rön.  

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

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

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad  
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

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

+  den är driftsäker och
     lättinstallerad

+  det är en lönsam  
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

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

RADON 

www.geoenergicentrum.se

Svenskt Geoenergicentrums
KURSUTBUD:

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

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

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

Vi erbjuder även företagsanpassade 
kurser. Kontakta oss för offert.

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

Nyfiken på 
Geoenergi?
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och Gotland, men de har också varit 
på flera andra ställen i Sverige. Även 
Norge och Finland har fått besök av det 
åländska företaget. Norge var svårt att 
jobba i rent administrativt och i Finland 
ställer språket till det. 

– Jag klarar mig någorlunda på 
finskan. Men det känns mer hemma i 
Sverige, säger Per-Åke. 

 
Från ö till ö 
Skillnaden mellan att borra på Åland 
och på de svenska öarna är rätt stor. 
Gotland och Öland består av kalksten 
medan Åland är känt för sin röda granit. 
Inpro var bland de första i Europa att 
borra med styrd hammarborrning i 
berg. Och det är det de gör både i Sverige 
och på Åland. 

– Tekniken fungerar speciellt bra på 
kalkberg. I granit tar det längre tid att 
borra. 

Så nu åker de fram och tillbaka, Jonas 
arbetar tolv dagar på Gotland och är 
sedan hemma på Åland i nio dagar. 

Företaget har fem anställda, så 
medan Jonas och Conny är i Sverige 
sköter de andra om de åländska jobben 
som dyker upp. 

Och uppdragen är fler i dag. 2011 var 
ett riktigt rekordår men därefter kom en 
sämre period. 

– Men de senaste månaderna har det 
blivit bättre igen. Det märks rent allmänt 
att konjunkturen vänder. Människor har 
blivit mer positiva, säger Per-Åke. 

Det absolut svåraste i branschen är att 
hitta medarbetare, tycker Per-Åke. 

– Vad som helst kan hända, man vet 
inte vilka problem man stöter på. Därför 
gäller det att vara vaken och intresserad. 

Nu har Per-Åke den personal som 
han vill ha. Två nyanställda är nu ute 
ensamma på arbete efter att ha skolats in 
ordentligt. 

– Det är bästa sättet. Jag säger att de 
ska ringa när de får problem. De blir 

bara nervösa om jag 
hänger över axeln. 

 
Vill flyga flygplan 
De flesta arbeten som 
utförs på Åland är 
mindre jobb där Inpro 
borrar mellan tre och 
fem hål. Många nya hus 
och bostadsområden 
byggs just nu på Åland. Men det är 
oftast fjärrvärme som gäller. 

– Jag tycker ju att det är gammalmo-
digt med fjärrvärme, säger Per-Åke. 

Jonas som sitter bredvid instämmer. 
Han har arbetat i företaget lång tid, 

sedan 2003 som delägare. Och tanken är 
att han ska ta över. 

– Jag är pensionär sedan ett år till-
baka, säger Per-Åke. 

Jonas ler, han ser inte övertygad ut över 
att Per-Åke verkligen skulle vilja sluta. 

– Nej, inte helt. Men minska ner skulle 
jag vilja göra. Jag vill flyga. 

För fyra år sedan tog Per-Åke f lyg-
certifikat för ultralätt f lyg. Nu har han 
uppgraderat det och får f lyga 
tolv passagerare. Tanken är 
att han ska f lyga sin personal 
mellan Åland och Gotland 

Per-Åke Pettersson
Bor: Södra Finby, Sund, Åland. Huset ligger precis vid havet 
och en bastu står så nära strandkanten att den nästan är på 
väg över kanten.  

Ålder: 64. 

Familj: Särbo, två söner och en dotter, tre barnbarn. Plus 
bonusbarn och bonusbarnbarn. Och katterna såklart. 

Arbete: Driver Inpro Brunnsborrning AB. 

Utbildning: Övermaskinmästare från Ålands tekniska skola. 

Intressen: Flyga. Flygningen har tagit över tidigare intressen 
som att fiska och jaga. 

Jonas Pettersson ska ta över Inpro 
efter Per-Åke. Men när det blir är 

ännu inte klart. Per-Åke vill inte sluta 
arbeta helt, men minska ner på anta-

let timmar skulle han gärna göra. 

– Det märks rent allmänt att 
konjunkturen vänder. Människor 
har blivit mer positiva.

FÖRETAGET

Långt österut på Åland, längs 
med slingriga grusvägar, ligger 

Per-Åke Petterssons bostad. Gräsmat-
tan sluttar rakt ner i Ålands hav, utanför 
hans vardagsrumsfönster finns vatten så 
långt man kan se. 

– Där brukar en säl ligga och äta 
gädda, berättar han och pekar ut över en 
vassbeklädd vik. 

Per-Åke Pettersson är hemma i dag. 
Hans son Jonas Pettersson, delägare 
i Inpro, sitter bredvid honom på den 

I snart 40 år har Per-Åke Pet-
tersson drivit Inpro AB, ett av 
två Geotec-företag på Åland. 

Nu gör han sitt bästa för att 
få sonen Jonas att ta över, 
för själv vill han ägna mer tid 
åt sin fritid. Men sluta helt – 
det vill han inte. 

– Vad skulle jag göra då?

TEXT OCH FOTO: PETRA DAHLGREN

Per-Åke flyger
högt över Åland

soliga verandan. Alldeles snart ska Jonas 
åka till Gotland, för där arbetar han och 
arbetskamraten Conny Eriksson sedan 
ungefär ett år tillbaka. Det går inte rik-
tigt att få företaget att gå runt endast på 
Ålands behov av borrning. 

– Jag vet inte exakt men i Sverige går 
det ungefär 60 000 människor på ett 
brunnsborrningsföretag. Här är vi två 
företag på 29 000. Det säger sig självt att 
det inte fungerar, säger Per-Åke. 

Framför allt jobbar Inpro på Öland 

Per-Åke Pettersson har samlat på sig en 
stor maskinpark under åren. ”Inget är ärvt, 
stulet eller fått”, säger han. 
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Inpro Brunns-
borrning AB
Startade: 1979, då som mekanisk verk-
stad. Började med brunnsborrning 1985. 

Ägare: Per-Åke Pettersson och sonen 
Jonas Pettersson som kom med som 
delägare 2003. 

Antal anställda: 5. 

Specialitet: Borrning av raka hål i mark 
och berg. Horisontalborrning, vatten- och 
energiborrning.  

eller Öland. Och faktum är att han 
faktiskt redan har ryckt ut en gång och 
räddat ett jobb på Gotland. 

En fredagkväll ringde Jonas däri-
från, då hade något gått sönder. Per-
Åke ringde direkt till vännen Håkan i 
Norrköping. 

– Jag frågade: Kan du vara på f lyg-
fältet med reservdelar i morgon bitti?. 
Och Håkan stod där. Jag drog vidare 
från Norrköping till Gotland med pla-
net och vid elva-tiden borrade de igen. 

under Hongkong River. Där är avlopps-
ledningarna tre meter i diameter. 

– Det är något annat än Ålands av-
lopp, säger han och skrattar. 

I Panama var han ännu längre under 
markytan. Där borrade han för att 
stabilisera väggarna i ett vattenkraftverk 
nästan 500 meter ner i vulkaniskt berg. 
Och Panama lockar fortfarande. 

– Jag längtar dit. Får jag erbjudande om 
att åka och jobba i dag så åker jag i mor-
gon, säger han och ser ut över vattnet.  S

Överallt runt gården finns det djur. Per-Åke kontrollerar om det kommer några fågelungar i holken i år. 

– Det var helg, det hade varit omöjligt 
att lösa på något annat sätt, säger Jonas. 

Så Per-Åke vill gå ner i arbetstid, ägna 
sig åt flygningen och flyga Inpros an-
ställda fram och tillbaka. Först ska han 
bara få ordning på sin nyopererade arm. 

– Sedan ska det bli mer av flygningen. 
Då ska jag kombinera nytta med nöje. 

Annars är Per-Åke nöjd med tillvaron. 
Han har fått resa mycket och varit både 
i Hongkong och Panama och jobbat. I 
Hongkong borrade han avlopp 140 meter 

HDF-serien

BORRVÄTSKEPUMPAR

AMAS Svenska AB, Kvartsgatan 8, Enköping
www.amas.se, info@amas.se, 0171-48 74 00

Små kraftfulla vattenpumpar som drivs av 
maskinens hydraulik.

• Kolv-till-kolv, inga roterande delar
• Klarar borrvätskor
• Kan torrköras
• Självsugande
• Kompakt

HDF
40

HDF
180

HDF
200

HDF
160

HDF
90

HDF
200

Vattenflöde max l/m 40 23 40 70 150 250

Vattentryck max bar 40 180 200 160 90 200

Oljeflöde max l/m 8 35 55 90 85 280

Oljetryck max bar 190 190 190 180 190 190

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

www.geoenergicentrum.se

LIFA DTH Produkter 

Benämning Antal Pris 

WR TD40 Pilot 1  

WR Robit Ring Set 50  
48 000 SEK 

Benämning Antal Pris 

DTH-RoX  
TD40/IR340 

1  

DTH-RoX Ring Set 50  

LIFA DTH Hammare 1  

LIFA DTH Krona 
115 mm. (Valfri) 

6  

92 000 SEK 

Kontakta oss för mer information 

www.Lifa.se     023-790 560     info@lifa.se 

LIFA Vårkampanj! 
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I KORTHET

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!

Pumpar, mm.

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

Beställ innan 14:00 så skickar vi samma dag, fraktfritt.

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. 

Let the machine do the lifting.

BUILT YOUR WAY

Om du borrar tre borrhål i veckan så lyfter du mer än sex stycken av 
rymdfärjan Atlantis i borrör per år.
Är de inte dags att låta maskinen lyfta och tänka på kroppen?

Se uträkningen på hardab.se

Elsäkerhetslagstiftningen är 
omgjord och från 1 juli i år 

måste alla som gör elinstallationer 
på annans anläggning – till exempel 
kopplar in en värmepump – registrera 
sig för detta arbete. 

Registrering sker på Elsäkerhetsver-
kets webbsida och det ställs även krav 
på att installatören har rutiner för 
egenkontroll.  S

Krav på att 
registrera elarbete

Under årets första tre månader 
steg den totala försäljningen 

av värmepumpar i Sverige med 
10 procent, jämfört med samma 
period förra året. I kronor såldes 
värmepumpar för 1,3 miljarder, 
vilket är en ökning med 9 procent. 
Frånluftsvärmepumpar står för den 
allra största ökningen, men även för 

2017 började bra för värmepumpar
bergvärmepumpar till geoenergi noteras 
en uppgång på två procent.
– Branschen fortsätter att gå väldigt bra och vi 
förväntar oss att trenden håller i sig. Den höga 
nybyggnadstakten och att värmepumpar för 
större fastigheter fortsätter ta marknadsande-
lar från framförallt fjärrvärmen talar för det, 
kommenterar Per Jonasson som vd på Svenska 
Kyl & Värmepumpföreningen.  S

En ny sanktionsavgift – alltså böter 
– för felaktig CE-märkning har 

införts den 15 juni. Det gäller dokumen-
tet ”Declaration of components”, som på 
svenska kallas ”EU-försäkran” och som 
alla tillverkare och importörer av maski-
ner ska fylla i. Visar sig denna försäkran 
innehålla felaktigheter kostar det numera 
150 000 kronor plus 10 procent av produk-
tens historiska värde.  S

Felaktig CE-märkning 
kan bli riktigt dyrt
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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

●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

● BRUNNSBORRNING OCH STENLÄGGNING 
I BLEKINGE 
Kallinge
0768-757474

Borrande medlemmar verksamma i Sverige
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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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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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Sveriges Byggindustrier gick 
in i årets avtalsförhandlingar 
med målsättningen att trygga 

jobben, skapa än mer ordning och reda, 
öka bostadsbyggandet samt att få fler att 
välja att arbeta i bygg- och anläggnings-
sektorn. Det är därför glädjande att vi 
har nått en överenskommelse med vår 
motpart Byggnadsarbetareförbundet 
utan att uppleva förra årets omfattande 
och kostsamma byggstrejk. 

Det nya byggavtalet har träffats inom 
ramen för industrins märke på 6,5 pro-
cent över tre år. Att avtalet gäller under 
tre år ¬– till den 30 april 2020 – ger oss 
möjlighet att tillsammans i lugn och ro 
utveckla branschen. Därför har ett antal 
arbetsgrupper tillsatts kring exempelvis 
lönebestämmelser, ordning och reda samt 

DEBATT

Ett avtal med framtidsfokus   
kring den nya dataskyddsförordningen. 
Vi har också valt att förlänga ett antal 
arbetsgrupper som tillsatts sedan tidigare, 
bland annat arbetsgrupperna kring jäm-
ställdhet, integration och mångfald. 

Ny praktikanställning
En stor seger för byggbranschen är att vi 
nu kommit överens om en yrkesintro-
duktion samt en ny praktikanställning 
för att underlätta för personer som i dag 
står långt ifrån arbetsmarknaden att få 
anställning i byggbranschen. Det är dels 
ett sätt för branschen att ta ett större 
samhällsansvar samtidigt som det är 
viktigt för branschens överlevnad att fler 
väljer att arbeta inom bygg. 

Våra beräkningar visar att om vi 
överhuvudtaget ska kunna täcka kom-

mande åldersavgångar så behöver vi 
tusentals fler byggnadsarbetare. Det är 
därför viktigt för oss att bredda möjlig-
heten för fler att få en anställning hos 
våra medlemsföretag. Vi gör detta sam-
tidigt som vi tar ansvar för nyanlända, 
långtidsarbetslösa samt unga som vill 
börja jobba i vår bransch. 

Minskar skillnader
Diskussionen kring ett flexiblare byg-
gavtal har förts under en längre tid. Med 
ett avtal som är enklare och mer flexibelt 
klarar våra medlemsföretag den ökande 
internationella konkurrensen. Vi har även 
träffat en överenskommelse där företagen 
får större frihet att förlägga arbetstider. 
Därmed minskar vi skillnaden mellan 
våra medlemsföretag och de som väljer att 
stå utanför kollektivavtalen. I slutändan 
handlar det om att våra medlemsföretag 
ska ha samma möjlighet att konkurrera 
på lika villkor som andra företag. 

Årets avtalsrörelse har förts i god sam-
förståndsanda där fokus legat på framti-
dens byggbransch. Det är avgörande för 
att undvika en framtida bostadskris. 

Mats Åkerlind
Tf vd Sveriges Byggindustrier
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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

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

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

Overburden drilling systems by Mincon PPV 

      
             

PPV
RING BIT SYSTEMS
ROCK BITS
DTH HAMMERS &
SHOCK ABSORBERS
Mincon PPV develops and manufactures economical and 
environmentally friendly tools for construction and well 
drilling. Our products are designed especially for complex 
ground conditions where hardest rocks, sands, clays and 
tills meet.

• Casing advancing Ring Bit Systems (76-1524mm)
• Large diameter Rock Bits (600-1450mm)
• Large diameter DTH Hammers & Shock absorbers

40 YEARS OF EXPERIENCE
• 40 years of experience in manufacturing of DTH tools

• Worksite experiences from all continents
• World class testing and development partners

• New innovations and latest manufacturing technology

NEXT GENERATION FOR CASING
ADVANCED RING BIT SYSTEMS
We have invented and patented Spiral Flushtechnology
where all air is blown crosswise to the
casing with no pressure against the ground.

EFFICIENT
• Flushing improves drilling speed
• Drilling speed enhances pilot bit life
• Cutting edges improve drilling in hard clay

• Spiral grooves push material out when rotating
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www.debeflowgroup.com


