
1 BORRSVÄNGEN # 1/2018

En tidning  från Svenska 
Borrentreprenörers Bransch-

organisation om borrning, 
vatten, värme och kyla

www.geotec.se

# 1/2018

SVERIGES
BYGGINDUSTRIER

I FOKUS:

www.geotec.se

Borrning på
hög höjd

Stockholm backar
om borrstoppet

Tuffa fältprov
för eleverna

Nyanlända lockas
till borrbranschen



3BORRSVÄNGEN # 1/2018

BORRSTOPP HÄVT
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Grundvattennivåerna har nu återhämtat sig 
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SGU har startat ett projekt för nyanlända, 
som ska lockas till borrbranschen.
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LEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

STOCKHOLM HINDRAR 
UTBYGGNADEN AV 
FÖRNYBAR GEOENERGI
Under andra halvåret 2017 införde Stock-
holm stad i praktiken totalstopp mot att 
etablera nya geoenergianläggningar med 
bergvärme och bergkyla i Stockholms stad.

En hel bransch blev lamslagen och för-
lorade miljontals kronor. Enskilda fastig-
hetsägare och bostadsrättsföreningar såg ut 
att bli berövade möjligheten att investera i 

en förnybar energilösning som både sparar stora 
pengar och ger bättre kontroll över den enskildes 
ekonomi. 

Fram till och med juni förra året kunde fastig-
hetsägarna, mot ersättning, utnyttja trottoaren 
direkt utanför och därefter kunnat borra in under 
sin egen fastighet.

På så sätt har tusentals Stockholmare kunnat 
bidra till klimatomställningen samtidigt som 
deras egen ekonomi förbättrats. Den möjligheten 
riskerar nu att försvinna.

Anledningen var att Exploateringskontorets 
tjänstemän, som representerar staden som markä-
gare, ansåg att någon gång i en okänd framtid 
kunde det eventuellt hända att Stockholm stad 
vill utföra någon form av undermarksbyggande, 
till exempel en tunnelbana. Helt okänt när och 
var, men en teoretisk möjlighet.

Efter massiv protest från bransch och fastighets-
ägare insåg Exploateringskontoret de omedelbara 
konsekvenserna av sitt agerande och att de hade 
utövat lite mer makt än vad de hade mandat 
för. Stoppet hävdes runt årsskiftet, men nu vill 
tjänstemännen få ett politiskt beslut av Exploate-
ringsnämnden och mandat att återinföra stoppet. 
Ett sådant politiskt ställningstagande skulle vara 
ett allvarligt bakslag i omställningen till ett förny-
bart energisystem och få stora konsekvenser för 
en hel bransch, inte bara i Stockholm, som till stor 
del består av småföretagare men som nationellt 
har många tusen anställda.

Geoenergi har så här långt varit centralt i om-
ställningen till ett hållbart samhälle, inte minst i 

utfasningen av olja som energikälla. Att Stock-
holm stad vill stoppa utvecklingen av denna 
viktiga möjlighet är häpnadsväckande. Det är en 
inskränkning som rimmar illa med regeringens 
tydliga mål att Sverige ska ha ett 100 procentigt 
förnybart energisystem.

För att nå det målet är det viktigt att politiker 
ger enskilda, bostadsrättsföreningar och företag 
möjlighet att satsa på egna, lokala förnybara 
energikällor som sol, vind och geoenergi. Det 
skapar en delaktighet och engagemang och en 
känsla av att själv kunna påverka och positivt 
bidra i klimatutmaningen vi står inför. Kraften i 
denna delaktighet kan inte underskattas.

Andra bra exempel på städer som väljer att han-
tera geoenergi i närheten till undermarkskon-
struktioner finns. I New York har staden tagit 
fram kartor som visar var det är lämpligt respek-
tive olämpligt att borra energibrunnar. Man har 
helt enkelt sammanställt var de befintliga och de 
politiskt fastlagda undermarkskonstruktionerna 
befinner sig och därefter inrättat reservat.

I Oslo väljer man att inrätta liknande zoner 
runt planerade konstruktioner där man faststäl-
ler särskilda krav på energibrunnarna inom cirka 
20 meter från en tunnel. Men man säger inte nej, 
och framför allt inte på icke politiskt fastställda 
planer.

I tidningen kan ni också återigen läsa om Växjö 
som oförtrutet fortsätter att försvåra utbygg-
naden för andra alternativ än fjärrvärme. Den 
utveckling som vi ser tendenser till i Stockholm 
och Växjö där kommunerna skyddar sina egna 
intressen bidrar inte till befolkningens förtroen-
de, inte till redundans på värmemarknaden och 
inte till ett förnybart energisystem. Underskatta 
inte kraften i människors vilja att bidra när de 
samtidigt som de gör en insats för miljön, också 
sänker sina omkostnader.

För mer information ring eller mejla

. . . dessutom med tillhörande 
ringborrsystem och borrkronor! 

Bosse Bäckgren
070-6169013
bo@eurodrilling.se

Christer Wretman                                                                       
070-5654466                                                                                 
christer@eurodrilling.se   

Slipstensvägen 11  |  142 50 SKOGÅS
+46 (0)8 560 250 40  |  www.eurodrilling.se

Nu lanserar vi en världsnyhet! 
En unik sänkborrhammare 

från ROBIT



7BORRSVÄNGEN # 1/20186 BORRSVÄNGEN # 1/2018

LiLLa boken om P

AKTUELLTAKTUELLT

I början av december gick Stock-
holm stad tillbaka till det gamla 

förfaringssättet, där trafikkontoret är 
remissinstans på ansökan om borrnings-
tillstånd istället för exploateringskontoret. 
Samtidigt fick miljöförvaltningen i uppgift 
att ta upp de ärenden som hamnat i kö 
på grund av exploateringskontorets långa 
handläggningstid. Redan i januari hade 
kötiden minskat från tjugo till tolv veckor.

– Det går åt rätt håll, många har fått 
tillstånd nu, säger Anne-Lee Bertenstam, 
sektionsansvarig på Svenska Kyl & Värme-
pumpföreningen.

Men det betyder inte att hotet om 
borrstopp är avvärjt. Exploateringskon-
toret har för avsikt att lägga fram ett 
ärende under första halvåret till exploa-
teringsnämnden för att få ett politiskt 
beslut på hur man ska förhålla sig till 
ansökningar om borrning. 

– De vill fortfarande ha borrstopp, men 
insåg väl att det gick lite för fort när tjänste-
männen beslutade att exploateringskontoret 
ska vara remissinstans. Går politikerna på 
förvaltningens linje, då blir det borrstopp 
igen, konstaterar Anne-Lee Bertenstam.

Övergång
Fabian Kjessler, enhetschef för mark-
förvaltningen på exploateringskontoret 

Borrstoppet i Stockholm är hävt. 
De som drabbades av det halv-
årslånga stoppet får nu retro-
aktiva tillstånd. Men exploate-
ringskontoret vill få ett politiskt 
beslut på att återinföra stoppet.

TEXT: LARS WIRTÉN   
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Borrstoppet tillfälligt 
hävt i Stockholm

– nu ska politiker avgöra frågan
bekräftar att återgången till trafikkon-
toret endast är tänkt att vara under en 
övergångsperiod.

– Vi vill ha ett politiskt beslut på ären-
det. Nu har vi lyssnat på kritiken och sett 
att i vissa fall kan eller bör vi inte säga nej, 
i andra fall ska vi säga nej. Det var olyck-
ligt att vi ändrade förutsättningarna så 
snabbt, då flera projekt var påbörjade när 
ansökningarna skickades in. Det behövs 
en övergångsperiod så att branschen i god 
tid vet vad som gäller när man ansöker, 
medger Fabian Kjessler.

Om ansökan gäller inom en tomträtt 
eller på en privat fastighet, kan inte 
exploateringskontoret säga nej, däremot 
påtala att det är olämpligt påpekar Fabian 
Kjessler. Vilket inte helt stämmer när det 
gäller tomträtter. En nyhet i tillståndspro-
cessen är att den som har tomträttsavtal 
först måste kontakta exploateringskonto-
ret för att de ska kontrollera om det finns 
villkor i avtalen som förhindrar borrning. 
Det här tycker Svenska Kyl & Värme-
pumpföreningen känns rättsosäkert.

– Det är en ren tolkningsfråga. Det här 
är gamla skrivningar där det kan stå att 
det inte får anläggas en pannanläggning 
på fastigheten. Det avsåg oljepannor, men 
frågan är om exploateringskontoret kom-
mer att hävda att det även gäller värme-
pumpar. Det är inte säkert att ett negativt 
besked går att överklaga, då det inte är 
en del av själva tillståndsgivningen, säger 
Anne-Lee Bertenstam.

Förhandsbesked
Fabian Kjessler kan inte säga hur exploa-
teringskontoret kommer att tolka gamla 
avtal, det är en av de frågor förvaltningen 
ska utreda vidare. Han menar att exploa-

teringskontorets tolkning ska ses som ett 
förhandsbesked.

– Säger vi nej kan man ändå gå vidare 
med en ansökan och, om miljöförvalt-
ningen lyssnar på oss, få ett avslag i ett 
beslut som sedan kan överklagas.

Exploateringskontoret håller nu på att 
ta fram ett ärende till nämnden.

– Vi hoppas att det kommer upp 
under våren. Det är upp till politikerna 
när de tar upp det och det är inte givet 
att de tar upp det över huvud taget. 
Men vi vill få besked om hur vi ska 
förhålla oss och agera. För oss är det 
självklart att exploateringskontoret ska 
svara på dessa ärenden utifrån stadens 
roll som markägare.  S

Med anledning av beslutet skick-
ades ett informationsbrev ut. Det 

var undertecknat av Geotecs vd Johan 
Barth, SKVP:s vd Per Jonasson och Av-
antis dåvarande vd Michael Klasson. De 
formulerade sig bland annat så här:

"Möte 2014-08-22 angående 
märkning av kollektorer
Under fredagens möte mellan Pemtec, 
Muovitech, Uponor, Svenska Kyl- och 
Värmepumpföreningen, Avanti och 
Geotec togs ett gemensamt beslut att 
de kollektorer som används i Sverige 
skall vara P-märkta. Gällande normer 
för geoenergisystem skall också hänvisa 
till dokument där det framgår att det är 
P-märkning som gäller."

Ett kvalitetsmärke
P-märket är RISE:s (tidigare SP-koncer-
nens) eget kvalitetsmärke och kan finnas 
på både produkter och tjänster.

Så här skriver RISE om P-märkningen:
Märkningen innebär att förutom lag- 
och myndighetskrav uppfylls även 
marknadens höga krav. P-märket 
betyder också att produkten eller 
tjänsten är typprovad och att tillver-
karens eller utförarens egenkontroll 
övervakas av RISE. 

Tuffa tester
Vad innebär då P-märkningen rent prak-
tiskt just när det gäller kollektorer? Frågan 
går till Marcus Tillman, certifieringsingen-
jör på RISE och den som granskar testpro-
tokollen och utfärdar certifikatet.

– Till exempel tittar vi på densitet, ter-
misk stabilitet och smältindex. Det är tre 
egenskaper som ger förutsättningar för 
ett stabilt material med lång livslängd.

ALLA KOLLEKTORER 
SKA VARA P-MÄRKTA

Kontrollerna i samband med P-
märkning innebär även att kollektorns 
returböj testas.

– Vi gör dragprov på fogarna och vill 
då konstatera att materialet töjer sig och 
att det blir ett ”segt” brott; alltså att det 
inte går tvärt av. Dessutom ett så kallat 
”bucklingstryck” som visar hur böjen 
klarar påfrestningarna,

– Vi gör också tryckprov vid 20 och 
80 grader i upp till 1 000 timmar, säger 
Marcus Tillman.

Tecknar avtal
Utöver de praktiska testerna, som 
kan göras av ett ackrediterat tredje-
partslabb – till exempel RISE:s eget – 
förutsätter P-märkningen att tillverka-
ren tecknar avtal om tillverknings- och 
egenkontroll. RISE gör sedan årliga 
uppföljningar, där man kontrollerar att 
egenkontrollen skötts på rätt sätt och 
att inga förändringar av till exempel 
råvara eller dimensioner gjorts, så att 

produkten inte längre är densamma 
som P-märkningen gäller.

RISE granskar även tillverkarens 
kvalitetsledningssystem samt rutiner 
för hur man hanterar klagomål och 
reklamationer.  S

Det är nu tre och ett  
halvt år sedan den 
branschgemensamma 
överenskommelsen om att 
de kollektorslangar som 
används i Sverige ska  
vara P-märkta.

På hemsidan www.ri.se finns både ”Lilla boken om P” och en informationsfilm. 
Sök på ”P-märkning”

"Går politikerna på förvaltningens linje, då 
blir det borrstopp igen", konstaterar Anne-
Lee Bertenstam på Svenska Kyl & Värme-
pumpföreningen.
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TEXT: JÖRGEN OLSSON   

Om RISE
RISE – Research Institutes of Sweden – är 
Sveriges forskningsinstitut och innova-
tionspartner. I internationell samverkan med 
företag, akademi och offentlig sektor bidrar 
de till ett konkurrenskraftigt näringsliv och 
ett hållbart samhälle. 

RISE har 2 300 medarbetare som 
driver och stöder alla typer av innovations-
processer. 

RISE Research Institutes of Sweden är 
ett oberoende, statligt forskningsinstitut 
som bland annat erbjuder 100-tal test- och 
demonstrationsmiljöer för framtidssäkra 
teknologier, produkter och tjänster.
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Små 
magasin:

Stora 
magasin:

Fler kommuner skaffar 
reservvattentäkt
Trots de senaste årens extremt låga grundvat-
tennivåer kunde SGU notera att i somras hade 
knappt en tredjedel av landets 290 kommuner en 
reservvattentäkt. Nu verkar trenden vända och 
flera kommuner borrar sig till en bättre bered-
skap. Mattias Gustafsson, statsgeolog på SGU:

– Kommunerna har lärt sig något av denna 
period av torka och kris i tillgången på grund-
vatten. Fler investerar i alternativ till ordinarie 
vattenförsörjning.

– Mörbylånga håller på att utföra en reserv-
vattentäkt och Hässleholms kommun ska börja 
borra, fick jag information om nyligen. Båda 
borrar i annat område än där huvudkällan är.

Kristianstads kommun har också etablerat 

en ny täkt i ett nytt område. På Öland, som 
varit särskilt utsatt, har dessutom Borgholm 
både förstärkt befintlig grundvattentäkt och 
investerat i en avsaltningsanläggning.

Tillgången till grundvatten, drickbart eller 
för bevattning, är fortfarande problematisk på 
sina håll och flera kommuner samarbetar för 
att lösa resursfrågan. Mattias Gustafsson räk-
nar med att fler kommer att borra för att ha en 
täkt i beredskap vid problem i huvudkällan.

–  Vi vill se det som ett långsiktigt klimatar-
bete, och även Livsmedelsverket gör sitt för 
att kommunerna ska säkra sin vattenförsörj-
ning mot klimatförändringar. Att se över sin 
vattenförsörjning är att rusta för framtiden.

AKTUELLT

FOTO: LARS WIRTÉN

GRUNDVATTENNIVÅERNA 
HAR ÅTERHÄMTAT SIG

TEXT: MIA ISING   KARTOR: SGU 

Under 2016 och 2017 drabbades 
landet av de lägsta grundvatten-

nivåerna sedan mätningarna startade 
för 50 år sedan. Idag är situationen en 
annan, visar färsk statistik.

– Nivåerna har stigit och tillgången 
på grundvatten är god eller åtmins-
tone tillfredsställande i större delen av 
landet, även om lokala avvikelser kan 
förekomma, säger Bo Thunholm, ansva-
rig för SGU:s övervakningsprogram för 
grundvattennivåer. 

De stora grundvattenmagasinen har 
nivåer nära – eller i förekommande 
fall till och med över – de normala i 
Götaland, västra Svealand, Västerbot-
tens län samt Norrbottens län. Men i 
östra Svealand och en stor del av södra 
Norrland är nivåerna fortfarande un-
der eller mycket under de normala.

Över förväntan
Att höstens nederbörd skulle leda till 
mer vatten i brunnar och täkter var vän-
tat, men i stort är resultatet över förvän-
tan, enligt Bo Thunholm. Det tar tid för 
grundvattennivån i ett större magasin att 
repa sig, i en rullstensås kan det handla 
om månader och i värsta fall något år.

mycket över de normala

över de normala

nära de normala

under de normala

mycket under de normala

Mattias Gustafsson, statsgeolog på 
SGU i Lund.

Grundvattennivåerna 
februari 2018

– Grundvattennivåerna har hämtat sig, förhållandevis fort och mycket.
Så sammanfattar Bo Thunholm på SGU grundvattennivåernas åter-

hämtning efter den extrema torkan. Nivåerna är normala eller över de 
normala för årstiden i de små magasinen, och i stora delar av landet är 
de nära de normala i de stora magasinen.

Bo Thunholm vid ett av SGU:s 300 mät-
rör som håller koll på grundvattnet.

– Vi hade ett nederbördsunderskott fram 
till sommaren, vilket var särskilt påtagligt i 
södra Sverige. Men höstmånadernas neder-
börd blev riklig och vände grundvattenni-
våerna till det bättre förhållandevis fort. Det 
händer ibland, att de återhämtar sig så bra.

– När vi talar om återhämtning från 
”mycket låga nivåer” brukar de ligga på 
upp mot en meter under normalsituatio-
nen för månaden. Den återhämtning vi 
kunde se i januari, efter sommarens bot-
tennivåer, var minst så stor och även större 
på sina håll. Exempelvis noterade vi en 
meters ökning i jordlagren i Liatorp i Små-
land, och hela två meter i den snabbreage-
rande berggrunden på Värmdö.

Undantag
Många kommuner tar vatten från stora 
magasin och är vana vid att ha en vat-

tenförsörjning med god marginal. Nu 
har de fått uppleva andra tider.

– Särskilt i östra Svealand är läget 
fortfarande besvärligt. I Sala-trakten 
har grundvattennivån ökat med tre 
decimeter sedan i somras och på Got-
ska Sandön och i Böda på Öland med 
halvmetern.

– Trenden är uppåtgående här också 
och nivåerna är på väg att stiga, men 
flödet i rullstensåsarna är trögt och 
långsamt. Nu hänger allt på en fortsatt 
bra nederbörd!  S

Fotnot: SGU tar ett samlat grepp om infor-
mationen kring grundvattennivåer genom 
en ny portal – sgu.se/grundvatten/grund-
vattennivaer – som ger en överskådlig 
bild av grundvattenläget och visar hur det 
framtida klimatet påverkar grundvattnet.
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Fusion Sweden AB Härdgatan 28 432 32 Varberg      0340 599 110     info@fusionsweden.se

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 även har möjlighet 
att anpassa dem helt efter era önskemål och krav.

SAMLINGSBRUNNAR & FÖRDELNINGSRÖR

AKTUELLTAKTUELLT

En bit in på det nya året var 
det dags för kickoff och lanse-
ring av Geopraktisk, webbsi-

dan som ska locka nyanlända att utbilda 
sig och söka jobb inom borrbranschen 
och gruvnäringen. Med arbetssökande 
som målgrupp informerar sidan, som är 
en del av SGU:s webbplats, om yrken där 
man arbetar praktiskt med geologi. Be-
sökaren kan göra övningar för att se om 
han eller hon passar för ett sådant yrke.

Pontus Westrin på SGU är statsgeolog 
och projektledare för satsningen, som 
nu lämnat pilotstadiet och inledningsvis 
främst fokuserar på borrbranschen.

– Här kan besökaren läsa och lära 
om teknik, vägar till praktik, arbetsti-
der, lön, anställningsformer, villkor i 
branschen, säkerhet och sådant som är 
viktigt att veta innan man kommer till 
en arbetsplats.

Allt presenterat på lätt svenska och 
med hjälp av intervjuer, illustratio-
ner, filmer och andra rörliga moment, 
kompletterat av en ordbok. Geotec är en 

GEOPRAKTISK VISAR 
NYANLÄNDA VÄGEN TILL 
BORRBRANSCHEN
Det är ingen arbetsförmedling, 
men väl en vägvisare till en 
bransch i behov av arbetskraft. 
Det handlar om Geopraktisk 
– webbsidan som vänder sig 
till nyanlända i Sverige för att 
skapa intresse för yrkesutbild-
ningar och praktiskt arbete 
inom geologi.

av flera samarbetspartners som bidragit 
med information.

Framtidsbransch
Webbsidan presenterar yrket som ett 
uppdrag i en framtidsbransch. Utgångs-
punkten är att det byggs mer än på länge 
och då behövs det borrning, liksom för 
brunnar, bergvärme och prospektering 
av gruvor. Borrtekniker är ett yrke med 
en arbetsmarknad i hela Sverige – ett 
arbete som handlar om att ”jobba med 
teknik, vara utomhus, möta människor 
och arbeta praktiskt”.

– Vi pekar på en bransch där det 
finns jobb som vi tror kan intressera 
nyanlända. Kanske har man redan 

TEXT: MIA ISING    FOTO: JULIO GONZALEZ, SGU

SGU:s generaldirektör Lena Sö-
derberg öppnade presentationen 
av satsningen.

liknande yrkeserfarenhet från sitt 
hemland, eller är intresserad av att 
sätta sig på skolbänken. Utbildnings-
vägen till dessa jobb behöver inte vara 
lång, säger Pontus Westrin.

En grupp nyanlända har fått ge syn-
punkter på webbsidan under uppbygg-
nadsfasen.

– Vår testgrupp var mycket positiv 
till sidan. De tyckte det verkade vara ett 
spännande yrke och hade många frågor 
om jobb som borrtekniker.

Regeringsuppdrag
Bakgrunden till Geopraktisk är ett re-
geringsuppdrag som SGU fick 2014, att 
öka omvärldens kunskap om geologi. 

Ett delprojekt i det arbetet riktade sig 
till skolorna, SGU tog fram en webbsida 
med undervisningsmaterial för att be-
lysa geologi ur ett samhällsperspektiv.

– Vi fick höra att även företag 
använde sidan, som introduktion för 
nyanställda. Toppen! Då skissade vi på 
att anpassa sidan till arbetssökande, 
och sen föddes idén om Geopraktisk. 
Vi skrev en ansökan till Tillväxtverket, 
som har regeringens uppdrag att bidra 
till enklare vägar till jobb, om medel för 
att utveckla vår webbplats, berättar han.

I april 2017 gav Tillväxtverket 
sitt stöd till en samfinansiering. Nu 
är pilotprojektet – ”en modell för 
digitala verktyg för att skapa enklare 

vägar till jobb” – färdigt och en webb-
sida ligger uppe.

SFI
För att nå målgruppen har SGU vänt 
sig till SFI, den kommunala vuxenut-
bildningen i svenska för invandrare. 
Tanken är att SFI-lärarna ska använda 
webbsidan och dess material och öv-
ningar i sin undervisning.

– Det är ett bra sätt för oss att bana 
väg för framtida rekryteringar, men 
också ett bra sätt att lära svenska, tyck-
er Pontus Westrin. Vi hoppas att även 
Arbetsförmedlingen och branschen 
själv hjälper oss att lyfta webbsidan.

– Geopraktisk är inte någon garanti 

för att du får jobb som nyanländ, men ett 
verktyg för att göra vägen dit enklare och 
kortare. Ett sätt att skaffa sig bättre förut-
sättningar för att söka och få ett jobb.

Planen är att även sätta gruvnäringen 
under lupp samt att informera om hur det 
är att arbeta inom bergmaterialindustrin.

– Nyanlända är en stor och heterogen 
grupp, många är i arbetsför ålder och en 
viktig resurs. Svenskarnas intresse för 
yrkesutbildningar är begränsat och ar-
betsmarknaden står inför stora pensions-
avgångar. Därför har webbsidan en viktig 
funktion att fylla.  S

Läs mer: www.sgu.se/geopraktisk

Eyad Lolo redogjorde 
för detaljerna.– Vår testgrupp var mycket 

positiv till sidan. De tyckte 
det verkade vara ett 
spännande yrke och hade 
många frågor om jobb 
som borrtekniker.
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helt. Den andra brunnen behölls, men 
alla installationer togs bort.

– Eleverna är duktiga, det är en bra 
årgång. De f lesta är väldigt intresse-
rade och aktiva. Och de bangade inte 
för vädret, säger Kenneth Nilsson på 
Kristianstad Water som var utbildare 
den första veckan.

70 meters djup
Under den andra veckan f lyttades 
riggen till Stenberget inte långt från 
grustaget och eleverna fick borra i 

Den första veckan ägnades åt 
att borra två filterbrunnar i 

ett grustag i skånska Blentarp mellan 
Lund och Sjöbo. Ett rejält ruskväder 
med regn, snöblandat regn och rejäl 
blåst gjorde att eleverna fick en bra 
”reality check”.

– Det här blev en nyttig erfarenhet, 
att få känna på verkligheten även under 
mindre gynnsamma omständigheter. 
Det var lerigt och blött och de hade svå-
righeter att ta sig till och från borrplat-
sen, säger Johan Andersson på Geotec.

Utöver själva borrningen ingick alla 
moment vid en installation: foderrör 
svetsades, filter monterades, brunn-
narna rensades, el installerades, 
pumpar monterades och provades och 
kapaciteten mättes. Därefter avinstal-
lerades och fylldes den ena brunnen 

berg under Jan Berglunds ledning från 
Jannes Brunnsborrning. Även här 
lyckades man få vatten i brunnen.

– Vi borrade ner till 70 meters djup och 
de fick uppleva hur det går till när man hit-
tar en vattenförande spricka. Det gav också 
tillfälle att diskutera exempelvis hydraul-
spräckning när man inte hittar vatten.

Sista dagen fick eleverna möjlighet 
att ställa frågor som de hade samlat på 
sig under fältborrningarna.

– Det uppskattade de väldigt mycket, 
det kan vara svårt att ställa frågor när 
man står ute med hörselkåpor på.

Mångfacetterat
Jan Berglund tycker att årets klass är 
en av de bästa grupper han har haft.

– Alla var intresserade och tog emot 
kunskapen på ett bra sätt. Det här är ett 
mångfacetterat yrke med många olika 
moment som kräver olika kompetenser. 
Det har de fått inblick i nu under tuffa 
förhållanden, säger Jan Berglund.

– De här veckorna är som en för-
praktik till praktiken, där eleverna 
får möjlighet att prova sina teoretiska 
kunskaper på ett bra sätt, förklarar 
Johan Andersson på Geotec.

Mellan den 5 mars och 18 maj är elev-
erna ute på praktik och är därefter färdiga 
borrtekniker.  S

Under ett par veckor i månadsskiftet januari-februari 
drog eleverna i borrteknikerutbildningen åter ut i fält – 
den här gången för att omsätta teoretiska kunskaper till 
verklig borrning. 
TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: JOHAN ANDERSSON OCH ALI MOHAMMED

Christofer Andersson, Majed al Othman och Saga 
Hasund utför det sista momentet i installationen 

och monterar lock på brunnen. 

Borrning i berg under blå himmel. Andra veckan erbjöd torrare förhållanden än första borr-
ningsveckan. Samtidigt blåste det hårt och var kallt. Mhadi Muse, Majed al Othman, Norbert 
Kaczmarczyk, utbildare Jan Berglund från Jannes Brunnsborrning, Miroslaw Kowalski, Christof-
fer Stoltz och på knä Tony Urbanek framför utbildningsriggen. 

Ibland sitter det hårt inne! Norbert Kaczmarczyk, Miroslaw Kowalski, Christoffer Stoltz och 
Majed al Othman får med förenade krafter loss en koppling som kärvar på pumpen. Kenneth 
Nilsson från Kristianstad Water övervakar att allt går rätt till. 

Geotecs utbildningsrigg kom på plats med 
visst besvär i grustaget i Blentarp så att borr-

teknikereleverna kunde borra filterbrunnar 
under blöta och leriga förhållanden. 

Tuffa förhållanden när 
eleverna borrade i fält
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– Det anstår inte en kommun att fråga 
hur ett företag investerar sina pengar i 

den här typen av energilösningar. 

fina miljösiffror. I Växjö finns därmed 
en teknik som kan vara bättre ur miljö-
synpunkt, menar Madeleine Karlsson.

Specifikt för Växjö
Geotec har inte fått signaler om att 
några andra kommuner begär in den 
här typen av kompletteringar, som dels 
innebär mycket merarbete för entre-
prenörerna, dels riskerar att försena 
ett projekt.

– Det kanske är specifikt för Växjö 
eftersom vi i princip bara använder 
förnybart bränsle i fjärrvärmen. Ska 
vi då bara godta att man vill använda 
geoenergi när det inte handlar om små 
villaanläggningar? Vi tycker inte det. 
Vi vill istället få in ett underlag för att 
kunna bedöma vilken teknik som är 
bäst, förklarar Madeleine Andersson.

Det är inte bara rent miljömässiga 
bedömningar kommunen vill göra. Även 

Det senaste fallet gäller en större 
industrilokal. Efter sju veckors 

handläggningstid och begäran om kom-
pletteringar två gånger, gav kommunen 
borrningstillstånd. Kompletteringar till 
en ansökan är kanske inget uppseende-
väckande i sig. Det som väcker fråge-
tecken kring Växjö kommuns agerande 
är motiveringen. 

Miljö- och hälsoskyddskontoret kräver 
att den sökande ska redovisa hur anlägg-
ningen uppfyller miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler. Dessa lyder: ”Alla som 
bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd ska hushålla med råvaror och 
energi samt utnyttja möjligheterna till 
återanvändning och återvinning. I första 
hand ska förnybara energikällor använ-
das.” Geoenergi uppfyller väl dessa krav.

– Men är det verkligen säkert att 
värmepumpar är den bästa tekniken för 
Växjö? Vi har en fjärrvärme med otroligt 

TEXT: LARS WIRTÉN  ILLUSTRATION: MYRA S. SÖDERSTRÖM  

– Nej, vi vill styra in de sökande på 
den bästa tekniken.

Men det är fjärrvärme du exempli-
fierar med?

– Nej, geoenergi kanske matchar fjärr-
värmen, men vi måste få in ett underlag 
så att vi vet det. I det här fallet var tydli-
gen geoenergi den bästa tekniken.

Uppfyller kraven
Johan Barth, vd på Geotec, får känslan 
att Växjö medvetet försöker försvåra 
för installatörer och därmed geoener-
gin. Att geoenergi uppfyller kraven i 
miljöbalken menar han är vedertaget 
och knappast kan ifrågasättas.

– Miljööverdomstolen har dessutom 
slagit fast att det inte går att hävda att geo-

energi är ett sämre miljöval än fjärrvärme.
Det som upprör Johan Barth mest är 

att kommunen lägger sig i näringslivets 
egna lönsamhetsbedömningar och eko-
nomiska kalkyler.

– Det anstår inte en kommun att fråga 
hur ett företag investerar sina pengar i 
den här typen av energilösningar. Det är 
väl känt att geoenergin ger en ekonomisk 
fördel på sikt. Det kan många kommu-
ner skriva under på och är skälet när de 
väljer att anlägga geoenergi i skolor och 
andra kommunala verksamheter. Geo-
energin är bevisligen lönsam gentemot 
alternativen. Jag har svårt att tro att 
samma fråga ställs till en kund som vill 
koppla upp sig mot fjärrvärmen, säger 
Johan Barth.  S

när det gäller ekonomin i anläggningen 
vill kommunen ha ett finger med i spelet.

– Vi måste bedöma om det är rimligt 
att det kostar mer med den ena eller an-
dra tekniken. Det står tydligt i miljöbal-
ken. För att kunna göra det måste vi veta 
vad den ena tekniken kostar i förhål-
lande till den andra.

Kommer det här att bli ett stan-
dardförfarande vid borrningsansök-
ningar i Växjö?

– Det kan jag inte svara på. Det här 
senaste fallet var speciellt eftersom det 
är en så stor anläggning. Men vi behöver 
komma in tidigare i processen så att vi 
kan informera om att det finns en annan 
miljövänlig teknik som alternativ. Vi vill 
inte hamna situationer där företag i ett 
sent skede måste byta teknik. 

Är det en öppen målsättning att Växjö 
kommun vill styra in alla på att använda 
den kommunala fjärrvärmen?

Växjö kommun har vid ett par olika tillfällen begärt in kompletteringar till ansökningar om borrnings-
tillstånd för geoenergianläggningar. Bland annat vill man bedöma ekonomin i projekten.

– Det står tydligt i miljöbalken att vi ska göra en ekonomisk rimlighetsbedömning, säger Madeleine 
Karlsson, förvaltningschef på miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö. 

Växjö kräver kompletteringar 
vid ansökan om borrning

”I Växjö finns en teknik som kan vara bättre 
ur miljösynpunkt”, säger Madeleine Karlsson, 
förvaltningschef på miljö- och hälsoskydds-
kontoret i Växjö, och syftar på det kommunala 
energibolagets produktion av fjärrvärme. 

AKTUELLT
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Ett ”typiskt” – eller åtminstone 
mycket vanligt – ärende är att si-

doentreprenörer, som medlemsföretagets 
beställare tagit in, orsakar förseningar.

– Då kan inte vår medlem börja sin 
del av jobbet i tid och måste förhandla 
med beställaren om att få mer tid. Det 
har man rätt till, men i det läget är det 
många som behöver hjälp, säger hon.

Medlemsföretag kan också behöva 
stöd och råd i samband med byggmö-
ten: Vad ingår i uppdraget och vad är 
tilläggsarbete? Det händer att entre-
prenörer som lägger anbud gör misstag 
och tror att något moment ska räknas 
som tilläggsarbete, medan beställaren 
hävdar att det ingår. 

– I sådana fall beror ju allt på hur av-
talet är skrivet, säger Carina Utterström 
Mace.

– Ibland rör det sig om rena avtals-
brott. Att en beställare vill dra sig ur ett 
påskrivet avtal. Drabbas våra medlem-
mar av det får de hjälp av oss med att till 
exempel beräkna hur stort skadestånd de 
ska kräva och hur det går till.

Sammanfattningsvis handlar en stor 
del av rådgivningsverksamheten kring 
tvister om tolkningar och avvägningar 
– som allra oftast landar i någon typ av 
kompromiss och uppgörelse i godo.

Reviderar standardavtal
Ett annat stort och aktuellt arbetsfält 
för BI Affärsavtal är den pågående 
revideringen av AB 04 och ABT 06 – de 
standardavtal som reglerar 90 procent av 
alla entreprenadarbeten.

– Det sker i en arbetsgrupp, med 
representanter för både beställare 
och entreprenörer. Eftersom det är 
ett pågående arbete och nya bestäm-
melser ska förhandlas fram så kan jag 

– Alla medlemmar har rätt till en timmes gratis konsultation kring 
varje tvist eller osäkerhet som dyker upp. Det kan bli ganska 
många ärenden, om det är en stor entreprenad.

Det säger Carina Utterström Mace på BI:s avdelning affärsavtal. 
Hon är entreprenadjurist och en stor del av tiden ägnas åt just 
rådgivning till medlemsföretag.
TEXT: JÖRGEN OLSSON   

Rådgivning är en 
hjärtefråga för BI

inte gå in på detaljer – men arbetet 
går framåt.

– En nyhet för de nya AB/T-avtalen 
är att vi i arbetsgruppen har beslutat att 
skriva motiv till alla bestämmelser. Det 
är en sorts kommentar till bestämmel-
sen, likt en kommentar till en lag som 
talar om hur bestämmelsen ska förstås 
eller tolkas. Motiven kommer att samlas 
i en särskild handbok och något lik-
nande har inte gjorts sedan 1970-talet, 
så det blir ett lyft.

Sedan de nu gäl-
lande AB- och ABT-
avtalen togs fram har 
det kommit en del 
rättsfall som behöver 
vägas in i samband 
med revideringarna.

– Den så kallade 
Gotlandsdomen är en 
av dem. Den väcker 
frågan om hur stor 
risk en entreprenör 
ska behöva ta, när för-
frågningsunderlaget 
är undermåligt. Det är 
ett exempel på sådant 
vi behöver hantera och 
besvara i de uppdate-
rade versionerna.

Medlemskontakt
Arbetet med revide-
ringarna sker inom 
ramen för Byggandets 
Kontraktskommitté, 
BKK, en ideell förening 
med olika organisatio-
ner inom den svenska 
byggsektorn som 
medlemmar. Carina 
Utterström Mace: Carina Utterström Mace är entreprenadjurist på BI.

– Arbetet med revideringarna ska 
vara slutfört under 2019. Men vi började 
analysfasen redan under 2016, för att få 
in synpunkter från våra medlemmar 
och det går fortfarande bra att komma 
med reflektioner. Hur fungerar dagens 
avtal? Finns det områden där det ofta 
blir konflikter? Vi är helt beroende av 
den medlemskontakten för att få veta hur 
bestämmelserna fungerar och vad som 
behöver ändras.  S

I det här numret tittar Borrsvängen lite närmare på Sveriges Byggindustrier, 
BI, som är den svenska byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation.

Vilka frågor driver BI och hur gör man det? Vad är aktuellt nu och 
framöver – vilka är utmaningarna och möjligheterna? Hur arbetar BI som 
medlemsorganisation för sina medlemmars bästa? Vilken service får man 
och vilka fördelar har man som medlemsföretag?

På de följande sidorna möter du BI:s experter inom bland annat 
entreprenadjuridik, opinionsbildning och arbetsrätt. Numrets profilintervju 
har vi gjort med BI:s vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Dessutom hörs röster från några av de Geotec-företag som 
valt att teckna medlemskap i organisationen.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: BJÖRN WELLHAGEN, SVERIGES BYGGINDUSTRIER
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Sveriges Byggindustriers för-
bundsstyrelse har beslutat att fyra 

områden ska prioriteras av organisatio-
nen i dess arbete att driva opinion och 
påverka attityder:

• Kompetensförsörjning.
• Sund konkurrens.
• Ett attraktivt kollektivavtal.
• Hållbarhet och säkerhet.

Kompetensförsörjningen är för byggbran-
schen, i likhet med många andra bran-
scher och samhällssektorer, avgörande för 
att kunna utvecklas och leva upp till de 
förväntningar och behov som finns i sam-
hället. De kommande fem åren behövs 
50 000 nya medarbetare i byggbranschen 
bara för att täcka upp för kommande pen-
sionsavgångar. Samtidigt växer branschen 
kraftigt. Boverket bedömer att det behövs 
cirka 540 000 nya bostäder till 2025. Utö-
ver det behövs bland annat nya förskolor, 
skolor, sjukhus och ny infrastruktur.

– Branschen har mycket att göra de 
kommande åren och ett stort behov av 
att få in fler medarbetare, säger Håkan 

BORRSVÄNGEN # 4/2017

I FOKUS: INTRESSEKONFLIKT

Sveriges Byggindustrier bedriver ett omfattande 
opinionsarbete som en integrerad del av sin verksamhet. 
Just nu är det extra fokus på kompetensförsörjning och 
sund konkurrens.
TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: BJÖRN WELLHAGEN, SVERIGES BYGGINDUSTRIER.
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Håkan Lind är kommunikationschef 
på Sveriges Byggindustrier. 

– Branschen har mycket 
att göra de kommande 
åren och ett stort behov av 
att få in fler medarbetare.

Lind, kommunikationschef på Sveriges 
Byggindustrier.

Intensivt skolarbete
Sju av tio medlemmar i Sveriges Byggindu-
strier uppger att de har svårt att hitta per-
sonal, en situation som råder sedan ett par 
år tillbaka. Exempelvis saknas ingenjörer 
på alla nivåer inom bygg- och anläggning.

– På kort sikt är det därför viktigt att 
lyfta fram de utbildningar som finns. Vi 
måste också visa att det är en intressant 
och spännande bransch för alla. Vi be-
höver folk med alla typer av bakgrund. 
Inte minst behöver vi få in fler kvinnor, 
det är alldeles för få idag.

Sveriges Byggindustrier arbetar in-
tensivt gentemot skolorna och försöker 
få ungdomar intresserade för bygg- och 
anläggningsprogrammen. Även studie-
vägledarna är en viktig målgrupp. 

Projekt i Minecraft
Men i nionde klass är attityder och före-
ställningar redan etablerade. 

– Därför arrangerar vi bland annat en 
tävling för landets sjätteklassare som heter 
Future city, där skolelever får bygga virtu-
ella samhällen i programmet Minecraft.

– Vi behöver också flytta fram posi-
tionerna i andra kanaler. Vi tittar bland 
annat på hur vi kan inleda samarbeten 
med Youtube-stjärnor. Där har exempel-
vis Teknikföretagen varit framgångsrika, 
berättar Håkan Lind.

Nyanlända viktiga
En del åtgärder riktas också mot den 
viktiga gruppen nyanlända. Man har 
tagit fram ett koncept med yrkesin-
troduktionsanställningar, där Sveriges 
Byggindustrier tillsammans med Ar-
betsförmedlingen försöker hitta vägar in 
i yrket för nyanlända. 

– En del i det projektet är en app vi ny-
ligen har lanserat med 2 000 branschspe-
cifika ord som den här gruppen knap-
past får lära sig på sfi-utbildningen. Det 
är ett exempel på en åtgärd som sänker 
tröskeln och gör det lättare att komma in 
på arbetsmarknaden.

Flera lagändringar
Det andra fokusområdet, sund konkur-
rens, har mer handlat om att påverka 
politiken. Sveriges Byggindustrier har 
varit med om att få igenom två viktiga 
lagändringar och en tredje är på gång:

• Krav på personalliggare på alla 
byggarbetsplatser. Trädde i kraft 
den 1 januari 2016 för vissa företag 
och fullt ut för alla från den 1 
januari 2019.

• Krav på arbetsgivardeklarationer 
på individnivå. Börjar gälla den 1 
juli i år.

• Anmälningsplikt för utländska 
byggföretag som ska utföra arbe-
ten i Sverige. Ett förslag har varit 
ute på remiss och en proposition 
från regeringen läggs troligen i 
vår i riksdagen.

– Sammantaget hoppas vi att de här tre 
åtgärderna ska få bort svartarbeten och 
osund konkurrens.

Tillsammans med facket
I arbetet för en sund konkurrens sam-
arbetar Sveriges Byggindustrier med 
fackförbunden.

– Vi vill tillsammans åstadkomma 
en förändring, vi har ett gemensamt 
intresse i de här frågorna.

Sveriges Byggindustrier uppmuntrar 
myndigheterna att göra oannonserade 
kontroller ute på arbetsplatserna.

– Vi vill att de granskar branschen. 
Men det är viktigt att de vänder sig mot 
alla typer av företag. Våra medlemmar 
upplever att de som mer kända aktörer 
också blir mer kontrollerade. Fokus 
borde ligga på att hitta de som helt 
struntar i reglerna.

Direktkontakt lokalt
För att få ut sina prioriterade frågor 
framhäver Håkan Lind möten och 
direktkontakt med politiker och andra 
påverkare runtom i landet. Det här är 
en naturlig och integrerad del i arbetet 
för organisationens lokala företrädare. 

Även traditionella och sociala medier 
är viktiga kanaler att synas och höras 
i, liksom Almedalsveckan som främst 
används för att bygga relationer och 
träffa nyckelpersoner.

– Tidigare hade vi mer egna semina-
rier, nu ordnar vi snarare runda-bords-
samtal och träffas på luncher. Det är dyrt 
att arrangera seminarier i Almedalen, 
förklarar Håkan Lind.

Seminariearbetet fokuseras istället 
på ett särskilt program som löper över 
hela året, kallat Forum för bostäder 
och infrastruktur.

Del av dna:t
På kommunikationsavdelningen i 
Stockholm är det fem personer som 
under Håkan Linds ledning bland an-
nat arbetar med opinion och påver-
kan. Men antalet medarbetare som 
jobbar med frågorna är långt större. 
Alla lokalchefer har det som en del av 
sitt dagliga arbete och många experter 
i organisationen har opinionsarbetet 
som en del av sin arbetsbeskrivning. 
Att påstå att opinionsbildning är en 
del av Sveriges Byggindustriers dna är 
därför ingen överdrift. S

Sveriges Byggindustrier arrangerar Future 
city, en tävling för landets sjätteklassare 
där eleverna får bygga virtuella samhällen i 
programmet Minecraft.
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FOKUS: SVERIGES BYGGINDUSTRIER

– En tredjedel av de som jobbar 
i byggbranschen omfattas inte 

av kollektivavtal. 120 000 personer, och 
alla sätter sig inte in i huruvida de får 
övertidsersättning eller är försäkrade 
på jobbet. Det kan leda till oenighet. Få 
företag vill stå ensamma i en konflikt 
och stöd vid tvister och förhandlingar är 
en efterfrågad tjänst, säger Mats Åker-
lind, förhandlingschef och vice vd för 
bransch- och arbetsgivarorganisationen.

Tvister i tusental
Insatser som rör arbetsrätt ingår som en 
viktig del i ett av de fundament som bär 
Sveriges Byggindustrier, BI, nämligen 
arbetsmarknad. De övriga är närings-

ARBETSRÄTT – EN 
HET MEDLEMSFRÅGA
Många företag i byggbranschen väljer att inte ha kollektivavtal. Ett beslut som kan ge bekymmer, 
enligt Sveriges Byggindustrier. Årligen landar runt tusen arbetsrättsliga ärenden på deras bord. 
Framförallt är arbetsgivare med kollektivavtal i konflikt med fackförbund medan företag utan kol-
lektivavtal saknar färdiga lösningar.

TEXT: MIA ISING  ILLUSTRATION: MYRA S. SÖDERSTRÖM

TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: XX

politik och medlemsservice. Centralt, 
på kansliet i Stockholm, arbetar tolv 
personer med arbetsrätt. Därtill kommer 
personal på sex regionkontor och totalt 
sysselsätter arbetsrätt 60-70 personer.

– Vi har räknat ut att vi under en 
treårsperiod haft 3 000 ärenden, gan-
ska jämnt fördelade så grovt räknat 1 
000 per år, säger Mats Åkerlind.

Ungefär en tredjedel handläggs cen-
tralt och sammantaget lika många på 
större respektive mindre regionkontor.

– Nu när det är en kraftig expan-
sion på bostadssidan frestas byggfö-
retag att anlita personal på lite lösare 
boliner än vanligt och idag handlar 
tvisterna mycket om förväntningar på 

medarbetare som slår 
snett när det gäller 
kompetens.

– I en lågkonjunktur 
gäller det ofta frågor 
som arbetsbrist och att 
motparten är missnöjd 
med löneutvecklingen.

Värnar små 
medlemmar
Han berättar vad arbe-
tet med arbetsrätt mer 
kan innebära.

– Att ge medlemmar 
rådgivning om arbets-
miljö och säkerhet och 
att teckna kollektivavtal.

Viktiga punkter för 
BI i kollektivavtalen är 

gemensamma problemformuleringar 
och lösningar, liksom resekostnadser-
sättning och arbetstid.

– Vi har även delegationer som jobbar 
med tjänstemannaavtal och hit bjuder 
vi in medlemsföretag att representera 
branschen. Inte minst för att få input 
från mindre arbetsgivare, det är viktigt 
att fånga upp vad de vill förändra.

– De arbetsrättsliga frågorna är 
ständigt aktuella, konstaterar Mats 
Åkerlind.  S

Nära relation 
i regionen
– Att jobba regionalt är att jobba nära med-
lemmarna. Jag har en tät dialog med våra 
medlemsföretag. Det säger Hans Arvids-
son, nationell löne-och avtalskoordinator på 
Sveriges Byggindustrier i Göteborg, där han 
främst arbetar med lönefrågor, kollektivavtal 
och förhandlingar.

Alla 24 regionkontor har företagsrådgivare 
och arbetsrättsfrågor tar man hand om på de 
största orterna. Arbetsrätt är en het medlems-
fråga på regionkontoren, kan Hans Arvidsson 
intyga. Han tar ofta emot det första samtalet 
från en medlem i behov av råd eller stöd.

– Det kan gälla uppsägningar, hur ett avtal 
ska tolkas, företagets åtgärder vid anlitande 
av underentreprenörer eller en lönefordran 
som en arbetsgivare inte anser vara korrekt.

– Mycket löser vi här på BI Väst, men vi 
har kontinuerligt utbyte av erfarenhet med 
kollegor i andra regioner och med vårt kansli 
i Stockholm.

Allt är inte brandkårsutryckningar.
– Vi har löpande informationsträffar och 

utbildningstillfällen. Jag träffar medlemsföretag 
varje månad för att skaffa mig en bild av löne-
utveckling och förhandlingsläge i regionen. Vi 
finns där för medlemmarna, på olika sätt.

Mats Åkerlund är förhand-
lingschef på BI.

Anna-Karin Johansson.

väl anpassat till brunnsborrningsbran-
schen. Det är nästan mer som skiljer än 
som förenar mellan våra branscher och 
det gör att avtalet blir svårare att följa. 
Men det brukar alltid lösa sig.

Utöver avtal och rådgivning drar Jan-
nes Brunnsborrning nytta av det rika 
utbudet av utbildningar BI erbjuder.

– De har något som heter Entrepre-
nörsskolan, där man kan välja mellan 
massor av kurser. Jag går deras företags-
ledarutbildning och är snart klar med 
den. En kollega här på firman har just 
börjat samma utbildning.

– Vi får också regelbundet inbjudning-
ar till informationsträffar som BI ordnar, 
det kan gälla försäkringar eller andra 
frågor. Man skulle kunna engagera sig 
hur mycket som helst, om bara tiden 
fanns. Vi är mycket nöjda med det vi får 
ut av att vara medlemmar.  S

i samband med uppdrag – något man 
utnyttjat flera gånger. Bland annat har det 
gällt frågor kring företagets lönesystem.

– Regionalt är BI också ett väldigt 
bra nätverk och vi har varit på ett antal 
medlemsträffar.

Att tillhöra en arbetsgivarorganisation 
är också ett sätt att visa att man är seriös, 
menar David Johansson:

– Genom medlemskapet i BI blir 

"Valuta för pengarna"

Jannes Brunnsborrning, Burseryd

FBB, Finspång
vi inte ifrågasatta när vi dyker upp 
på en byggarbetsplats på samma sätt 
som tidigare. Det blir som en form av 
kvalitetsstämpel -  att vi är en arbetsgi-
vare som bland annat uppfyller de lagar 
och förordningar som ställs på oss. 
Det känns dessutom bra att tillhöra en 
organisation som driver bra frågor och 
som jobbar för att utveckla branschen i 
en sund konkurrens.  S

På Jannes, som varit med i BI se-
dan 2015, är Anna-Karin Johans-

son personalchef.
– I medlemskapet får vi dels hängav-

tal på det kollektivavtal som BI tecknar 
med Byggnads, dels tillgång till mycket 
kunskap. Vi har ofta frågat vår regionale 
representant om råd hur vi ska agera i 
olika frågor. 

Främst har det rört sig om frågor 
kring anställningstider och anställ-
ningsformer, löneläge och vad som gäller 
kring provanställningar.

– För en som jag, som jobbar med 
HR utan att vara utbildad för det, är det 
skönt att ha BI:s expertis i ryggen. 

De frågor som Anna-Karin vänder sig 
till BI med har ofta med tolkningen av 
kollektivavtalet med Byggnads att göra.

– Ska man vara kritisk så måste man 
säga att Byggnads avtal inte är särskilt 

– Att vi gick med i BI för några år 
sedan är bland annat en följd av 

att vi jobbar allt mer frekvent på byggar-
betsplatser, säger vd David Johansson. Vi 
kände ett behov av att få enklare tillgång 
till mer information, kunskap och hjälp 
– bland annat kring vilka krav våra 
beställare har rätt att ställa på oss.

FBB har fått en regional kontaktper-
son och kan bolla frågor som dyker upp 

Ett knappt 20-tal av Geotecs medlemsföretag har valt att även teckna egna medlemskap 
i Sveriges Byggindustrier. Vi har pratat med några av dem.

Under de många åren som medlem 
har TSB vid ett antal tillfällen utnyttjat 
BI:s hjälp som expertinstans. Inte bara 
när det gäller det arbetsrättsliga – även 
entreprenadjuridiken kan behöva tolkas.

– Det kommer fler och fler lagar och 
de blir svårare och svårare att förstå. 

TSB, Sollefteå
Då är det väldigt skönt att den hjälpen 
finns till hand, så att man får veta vad 
som gäller.

– Överlag uppfattar jag BI som en 
organisation som ligger i framkant i 
arbetet med kvalitets- och miljöfrågor, 
säger Torgny Svensson.  S

– En stor fördel med BI, som jag 
gick med i redan för 26 år sedan 

när jag startade företaget, är att de 
förhandlar för vår räkning. Byggnadsar-
betarförbundet kan vara en tuff motpart 
i förhandlingar, så jag är glad att jag slip-
per den biten, säger vd Torgny Svensson.
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Bland de cirka 3 500 medlem-
marna i Sveriges Byggindustrier, 

BI, finns allt från enmansföretag till bygg-
branschens riktigt stora drakar. Oavsett 
storlek, snittet ligger på cirka 30 anställda, 
har företagen tillgång till bransch- och 
arbetsgivarorganisationens service. Från 
kurser, utbildningar och publikationer till 
inköpsavtal och rådgivning om arbets-
miljö och säkerhet. Kostnadsfritt eller 
rabatterat. Service lämnas i första hand 
lokalt, men hela organisationens expertis 
står till förfogande.

– Vi har 
jobbat stra-
tegiskt och 
målmedvetet 
för att nå hit 
där vi är idag. 
Allt f ler små och 
medelstora med-
lemsföretag ut-
nyttjar våra tjäns-
ter. Kollektiv- samt entreprenadavtal å 
sin sida är viktiga, men medlemmarna 
har också förväntningar på att vi ska 

serva dem med avtal 
som har med förmå-
ner att göra, säger 
Peter Schyum som är 
affärsområdeschef för 
verksamhetsledning 
inom BI.

– 3 300 av våra 
medlemsföretag har 
under 50 anställda 
och kan inte alltid 
få så bra priser och 
villkor som vi får när 
vi förhandlar centralt 
för hela BI. Idag har 
vi 27 olika avtalspart-
ners, bland annat två 
drivmedelsleveran-
törer och runt fem 
billeverantörer.

Från fordon till fest
BI har knutit rabatt-
avtal med leverantörer 
av allt från bensin, 
ekonomisystem, 
event, fordon och för-
säkringar till kontors-
material, kreditupp-
lysningar, maskiner, 
mobiltelefoni och 
rekryteringstjänster.

– Bra medlemsservice, som att erbjuda rabattavtal, är ett 
konkurrensmedel för oss. Företag jämför i vilken orga-
nisation de får mest för medlemsavgiften och det är 
tydligt att medlemsservice är viktigt, konstaterar Peter 
Schyum på Sveriges Byggindustrier.
TEXT: MIA ISING ILLUSTRATION: MYRA S. SÖDERSTRÖM

MEDLEMSSERVICE 
med mångfald

Peter Schyum, affärsområdeschef för verksamhetsledning.

Vi frågar Peter Schyum vilka rabat-
tavtal som utnyttjas mest.

– Bensinavtalen. Hälften av alla 
våra medlemsföretag använder sig av 
dessa. Det beror sannolikt på att det är 
lättförståeliga avtal om rabatter på en 
vanlig och ofta använd produkt.

– Våra försäkringsavtal utnyttjas av 
runt 600 medlemsföretag, och varje 
år rullar det ut f lera hundra nya bilar 
från våra avtalade leverantörer, till-
ägger han.

Regelbunden översyn
Peter Schyum och hans kollegor vet vad 
de vill med organisationens rabattavtal.

–  Vi ställer inte bara kostnader 
mot varandra utan försöker många 
gånger i samarbete utveckla anpas-
sade produkter och tjänster för våra 
medlemsföretag, och tittar även då på 
aktuella leverantörers möjlighet att le-
verera. Det är ett krav att de ska kunna 
leverera över hela landet, och så vill vi 
teckna långsiktiga avtal.

Arbetet med rabattavtalen är en 
ständigt pågående process. Medlem-
marnas intresse och nyttjandegrad 
följs upp regelbundet.

– Det är viktigt att vi erbjuder 
medlemmarna ett urval av leveran-
törer att välja mellan, och att det är 
tilltalande rabatter och förmåner. Vi 
ska helt enkelt vara bäst i klassen, slår 
han fast.  S

FOKUS: SVERIGES BYGGINDUSTRIER

En renodlad arbetsgivar-
part för golvbranschen
Golvbranschen, GBR, är likt Geotec en renodlad branschorganisa-
tion vars medlemmar kan ha Sveriges Byggindustrier som kom-
pletterande arbetsgivarpart. Vd Johan Aspelin ser Sveriges Bygg-
industrier som ett viktigt komplement för sina medlemmar.

Golvbranschen är en medlemsstyrd 
branschorganisation med entrepre-

nörer, golvfackhandlare och leverantörer. 
Man servar medlemmarna i bransch-
frågor inom teknik, juridik, miljö- och 
hållbarhet och företagsutveckling.

– Det är verksamhetsnära frågor och 
vardagliga nyttigheter som vi tillhan-
dahåller. Gör vi inte det finns vi inte 
längre, då lämnar våra medlemmar, 
säger vd Johan Aspelin.

Golvbranschen engagerar sig dock 
inte i rena arbetsgivarfrågor. Det över-
låter man till Sveriges Byggindustrier, 
som en del av den svenska modellen där 
arbetsmarknadens parter förhandlar 
fram löner och anställningsvillkor i 
kollektivavtalade lösningar. Här utgör 
arbetsgivarorganisationerna en kärna 
tillsammans med fackföreningarna. 

– För att vi i golvbranschen inte ska 
vara för små och svaga i förhandlingarna 
är vi en del av byggavtalet, där Sveriges 
Byggindustrier är en part mot Byggnads-
arbetarförbundet. Sveriges Byggindustri-
ers uppgift är att föra vår bransch talan i 
de förhandlingar som rör våra medlem-
mar, förklarar Johan Aspelin.

Enbart arbetsgivarpart
Han tycker inte att det räcker att vara 
med i en branschorganisation som sam-

TEXT: LARS WIRTÉN

"Det borde ligga i varje företagares intresse 
att kunna påverka i arbetsgivarfrågor", säger 
Johan Aspelin, vd på Golvbranschen. 

tidigt inte är en arbetsgivarpart.
– För att som företag få ett helt paket 

av service och tycker att kollektivav-
tal är bra, då ska man vara medlem i 
Sveriges Byggindustrier. Det borde ligga 
i varje företagares intresse att kunna 
påverka i arbetsgivarfrågor. Bra kol-
lektivavtal är en förutsättning för sund 
konkurrens, något som är både aktuellt 
och centralt i vår bransch, där EU-re-
gistrerade företag agerar på marknaden.

Johan Aspelin ser inte någon risk för 
konkurrens mellan organisationerna. 
Golvbranschen har, liksom Geotec, ett 
samarbetsavtal med Sveriges Byggindu-
strier som reglerar hur de ska förhålla 
sig till varandra. För Golvbranschens 
medlemmar är Sveriges Byggindustrier 
enbart en arbetsgivarorganisation.

– Däremot kan det bli diskussio-
ner om vem som äger vilka frågor. 
Jag tycker till exempel att strukturer 
för kompetensförsörjning är en given 
arbetsgivarfråga. Sedan måste vi som 
branschorganisation jobba för att folk 
ska söka till de utbildningar som finns.

Indikator på seriositet
I golvbranschen finns många småföre-
tag som inte är medlemmar i Sveriges 
Byggindustrier.

– Det är ett stort problem att småfö-
retag inte passar in i strukturen. Kollek-
tivavtalen upplevs inte som rationalise-

rande utan snarare som ett ok att bära. 
Det behöver Sveriges Byggindustrier ta 
sig en funderare på.

Johan Aspelin vill inte ge en direkt 
uppmaning till golvbranschens småfö-
retagare att bli medlemmar i Sveriges 
Byggindustrier, även om han tycker att 
det är viktigt.

– Vilka organisationer man ska vara 
med i, det kan bara varje enskilt företag 
avgöra. Men kollektivavtal skulle kunna 
tänkas vara en indikator på seriositet. 
Sett i det ljuset skulle det vara enkelt 
att ta beslutet att bli medlem. Men det 
är Sveriges Byggindustrier som måste 
jobba med sitt erbjudande så att de 
upplevs som oumbärliga.  S
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Sveriges Byggindustrier, Bygg-
nads, Seko och Maskinentre-

prenörerna har tillsammans med 
apputvecklaren Lingio tagit fram ett 
yrkeslexikon för bygg- och anlägg-
ningsbranschen. Lingio-appen, som 
har kurser i flera språk, erbjuder i 
dag ett byggyrkeslexikon på svenska, 
engelska och arabiska men fler språk 
är på gång.

Ladda ner ditt eget bygglexikon
Allt fler medarbetare i den svenska 

bygg- och anläggningsindustrin har i 
dag ett annat första språk än svenska. 
Att kunna kommunicera med varandra 
är viktigt ur både en social aspekt som 
ur ett säkerhetsperspektiv. Tanken är 
att appen ska underlätta det dagliga 
arbetet för våra medlemsföretag.
• Cirka 2 000 bygg- och anläggnings-

relaterade ord, som bland annat ba-

serar sig på Skanskas byggordlista
• Ljudinspelningar med röstskåde-

spelare till alla ord
• Sök ”Lingio” i Google Play eller 

App Store. Öppna appen och 
tryck på den orangea loggan i nere 
högra hörnet. Scrolla sedan ner 
till ”Byggindustri”/”Construction 
Industry” för att få tillgång till 
ordlistan.
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En heldag om Sveriges tredje 
största förnybara energikälla

FÖR SJÄTTE ÅRET ARRANGERAR VI en heldag om 
geoenergi - Sveriges tredje största förnybara 
energikälla. Vi håller även i år 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.

UR PROGRAMMET:

AKTUELL UTBLICK - GEOENERGI I SVERIGE

Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum

SENASTE GEOENERGISIFFRORNA OCH UTVECKLING

Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum

ERFARENHETER FRÅN 20 ÅR MED GEOENERGI

Johan Tjernström, Akademiska Hus

SOLHYBRID OCH BORRHÅL FÖR 

BOSTADSRÄTTER

Jessica Benson, RISE

HÖGTEMPERATURLAGRET I EMMABODA 

– LÄRDOMAR FRÅN PROJEKTERING OCH 

DRIFT

Leif Rydell, Xylem

KONKURRERANDE INTRESSEN UNDER 

MARKEN

Paneldiskussion

Vill ditt företag ställa ut under 
Geoenergidagen 2018? Boka 
utställarplats på www.geoenergicentrum.se

OBS: WORKSHOP den 3 oktober för dig som är i branschen. 
Då diskuterar vi utveckling, kvalitetsarbete, riktlinjer för geoenergi, teknik & forskning och avslutar kvällen med 

geoenergimiddag.

ANMÄLAN 

till Geoenergidagen, workshopen 

och middagen görs till 

Svenskt Geoenergicentrum på 

www.geoenergicentrum.se. 

Där hittar du också mer information 

om Geoenergidagen 2018.
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Cirka 45 personer samlades från 
olika håll på Amsterdams flygplats 

någon dag in på det nya året. Vi lämnade 
ett kallt och blåsigt Europa och landade i 
Havana efter en behaglig flygning.

30 grader varmt och strålande sol? Det 
var det inte! Blåsigt och ungefär 20 gra-
der och den kallaste vintern på många 
år, enligt de infödda som vi var i kontakt 
med. Men det skulle bättra sig!

Några dagar i Havana med historik, 
kultur och andra sevärdheter fick vi ta 
hand om innan färden gick söderut.

Dramatisk historia
Kuba är en diktatur, och har varit det ett 
bra tag. Slaveriet avskaffades först 1898 
och befolkningen levde under mycket 
svåra förhållanden fram till revolutionen, 
då Fidel Castro, Che Guevara och deras 
kompisar såg till att ta makten. Efter revo-
lutionen fick folk det ganska bra, mycket 
med hjälp av dåvarande Sovjetunionen. 

Jubileumsresan 2018

Men när den stora Björnen i öst föll 1989 
och stödet uteblev, blev det sämre.

Turismen växer
I mångt och mycket har man levt i 
en skyddad värd, utan någon större 
mängd ofiltrerad information från 
omvärlden. Det har nu förändrats. 
Sedan cirka två år har man tillgång till 
internet via wifi-platser, som vissa ho-
tell eller parker. I tillägg växer turist-
industrin och dit söker sig alla sam-
hällsskikt för att tillgå den dricks som 
finns. Från att leva i ett land där en 
industriarbetare anses lika fint som en 
läkare, växer nu ett samhälle fram med 
stora klyftor. En grannlaga uppgift för 
den regering som sitter vid makten…

Utmärkt guidning
Vår resa tog oss förbi Grisbukten, där 
de CIA-tränade exilkubaner fick på 
pälsen 1961 i samband med ett invasi-
onsförsök, vidare till exotiska Trini-
dad. Efter många mil i buss, utmärkt 
guidade av Åsa Övrelid och Hanna 
Asp genom historia och natur, avslu-
tades vistelsen med fyra sköna dagar i 
Varadero, några mil öster om Havana. 
Bländvita stränder och ett varmt hav 
uppvägde bussresandet och alla njöt.

Cigarrer, rom och salsa? Absolut!  S

Tiden går fort när man 
har roligt. Det känns som 

häromåret när Geotec åkte till 
Italien, då för fem år sedan, för 
att fira 35 år som förening. Dags 
igen, men nu som 40-åring.
TEXT OCH FOTO: JOHAN BARTH 

gick till Kuba

Hela gänget. Djungelpromenad.

Tidsåldrar möts - hästtaxi med chauffören i 
mobilsamtal.

Obligatorisk åktur i 
amerikansk 50-talsbil.

Vy över Trinidad.
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Medlemsnytta och samhällsnytta – där lägger Sveriges 
Byggindustriers nya vd Catharina Elmsäter-Svärd sitt fokus. 

Hon sträcker fram handen, ler varmt och presenterar sig: 
– Hej, jag heter Cathis.

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH    FOTO: ANETTE PERSSON

I tidigare intervjuer har hon 
berättat att det långa för- och 

efternamnet kan vara besvärligt för 
andra att komma ihåg, medan smek-
namnet Cathis landar lättare. Det 
stämmer. Även sinnebilden av kvin-
nan som skakar hand här på Sveriges 
Byggindustriers kontor på Storgatan 
19 i Stockholm, lättas upp. Catharina 
Elmsäter-Svärd ger intrycket av att 
vara en rättfram person som vill möta 
människor i ögonhöjd och hon gör det 
genom att riva barriärer. 

I oktober 2017 tillträdde Catharina 
Elmsäter-Svärd, 53 år, sin tjänst på Sve-

riges Byggindustrier. I grunden beskri-
ver hon sig som en samhällsbyggare som 
har tagit vägen att förstå människor, 
förstå politiken för att nu verka här på 
Sveriges Byggindustrier.  

En av grundstenarna till att hon valdes 
till posten är hennes ledaregenskaper.

– Som ledare tar jag med mig mycket 
från tidigare erfarenheter, inte minst 
hur jag kan få människor i min omgiv-
ning att växa. Det är ungefär som man 
bygger ett lag, att man har olika roller 
och rollfördelningar. För att en organi-
sation ska fungera måste medarbetarna 
våga, vilja och förmå ta ansvar. När vi 

känner varandra, vet vi att resultatet 
blir bra. Dessutom spar det tid – jag får 
tid att göra annat och det är bra, säger 
Catharina Elmsäter-Svärd. 

Förstår organisationer
Ett annat skäl är hennes kunskap och 
förmåga att bygga organisationer.

– I den tidsanda vi befinner oss i finns 
ett starkt behov av att forma organisa-
tionen gentemot våra medlemmar. Min 
förhoppning är att jag kan använda 
det jag har med mig från mitt tidigare 
yrkesliv och det som är kopplat till 
politiken, till den roll Sveriges Bygg-

”Vi behöver rusta 
Sverige för framtiden”

Catharina Elmsäter-Svärd, 
ny vd för Sveriges Byggindustrier:
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industrier har för att vara relevanta i 
samhällsanalysen. Där ska vi också vara 
med och bidra, säger hon.

Högst upp på Sveriges Byggindustri-
ers agenda är uppgiften att få med-
lemmarnas intressen och samhällets 
intressen att hänga ihop. Fokusområ-
dena handlar om en byggsektor som är 
attraktiv, sund och säker. 

Fokus på 2025
– Det viktigaste för mig personligen är 
att sätta på mig glasögonen och se till att 
vi drivs åt samma håll. Vi behöver rusta 
Sverige och hålla fokus på Sverige 2025, 
säger Catharina Elmsäter-Svärd. 

Om sju år beräknas Sverige ha elva 
miljoner invånare. Behovet av bostäder 
och samhällsstruktur är stort. 

– Och det är just där våra medlems-
företag har sin kärna. Kan vi haka på 
maximal samhällsnytta för maximal 
medlemsnytta, då gör vi rätt saker, säger 
Catharina Elmsäter-Svärd. 

50 000 medarbetare behövs
I Arbetsförmedlingens senaste rapport 
om bristyrken fanns f lera av bygg-

sektorns yrken med. Kompetensför-
sörjningen är ett fokusområde och en 
utmaning för Sveriges Byggindustrier. 
50 000 nya medarbetare behövs i bygg-
sektorn bara för att täcka pensionsav-
gångarna de närmaste fem åren, och 
för att lyckas behöver branschen bli 
betydligt mer attraktiv - både för killar 
och tjejer, menar Catharina Elmsäter-
Svärd. Här handlar det om att riva 
barriärer, få bort förlegade synsätt och 
förutfattade meningar, exempelvis att 
arbetet i byggbranschen är för tungt 
för kvinnor. 

– Det pratas aldrig om att jobbet inom 
vården är tungt, en sektor där många 
kvinnor arbetar, konstaterar Catharina 
Elmsäter-Svärd.

Hon har en övertygelse om att ar-
betsplatser blir bättre om mångfalden 
är större - så varför bara rekrytera från 
halva befolkningen och inte hela? 

Byggbranschen ett framtidsyrke
– I dag finns bra hjälpmedel, det finns 
nya tekniker, digitala lösningar och vi 
jobbar i processer. Det finns möjligheter 
och utvecklingen går ganska fort. Vill 

man ha ett framtidsyrke, vill man vara 
med och bygga samhället – då är det 
i byggbranschen man ska vara, säger 
Catharina Elmsäter-Svärd. 

Efter 30 år i yrkeslivet som hotell-
chef, politiker och på ministerposter, 
som konsult och föreläsare är Ca-
tharina Elmsäter-Svärd van att jobba 
mycket, varje dag. Som vd på Sveriges 
Byggindustrier är schemat också fullt. 
Regelbundna mikropauser under da-
gen, kontroll över dagens uppgifter och 
att beta av dem en efter en är ett sätt 
hon använder för att återhämta sig och 
få tillbaka fokus. 

Vill se resultat
Just fokus är en av Catharina Elmsäter-
Svärds drivkrafter. Hon vill se resultat, 
oavsett hur vägen ser ut. Därtill har hon 
talets och retorikens gåva. 

– Jag har två öron också, annars kan 
jag inte förstå vad som behövs, och jag 
har rätt god erfarenhet av att se männis-
kan. I processer med människor brukar 
jag säga att roligast vinner. Roligast är 
när man får med människor på tåget 
man själv tror på, säger hon.  S

Bli bergsäker på
GEOENERGI!

GEOENERGI – Funktion och tillämpningar

GEOENERGI – Fördjupningskurs Design

GEOENERGI – Fördjupningskurs Avancerad Design

Anmälan, priser och
aktuella kursdatum:

www.geoenergicentrum.se

Våra kurser:
– Vill man ha ett framtidsyrke, vill man 
vara med och bygga samhället – då är 
det i byggbranschen man ska vara.

Vem är...
Namn: Catharina Elmsäter-Svärd

Bor: På landet i Enhörna, utanför 
Södertälje. Jag är uppvuxen där.

Familj: Gift sedan 30 år, vi har två 
barn som är 25 och 27 år. Nu har vi 
bara katter och en häst hemma. 

Bakgrund: Hotellchef i sju år, heltid 
i politiken (M), kommun, landsting, 
riksdag och regering i 25 år. 

Fritid: På min lediga tid tittar jag 
mycket på hockey. Jag är intresserad 
men också ordförande i Södertälje 
HK. Att bara vara hemma är skönt, 
att inte ha några tider att passa eller 
väskor att packa.

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 
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– Vi håller på att föra över all verk-
samhet från Brunnsborrarna Ederwall 
och Eriksson AB till det nya företaget 
Brunnsborrarna i Östersund AB men 
fysiskt ligger kontor, verkstad och lager 
kvar här i Lit och det kommer det att 
göra framöver också, berättar Stefan 
Eriksson, vd och styrelseordförande.

FÖRETAGET

ställda, succesivt kan sätta sig in i allt 
och komma in i sina roller.

Erfarenhet
Stefan, och även hans bror Urban, har 
klivit av ifrån all den dagliga verksam-
heten och är numera rådgivare och 
de har en del erfarenhet att förmedla. 
Deras far, Anton Eriksson, var med 
och bildade företaget 1944. Det har 
alltså 74 år på nacken och Stefan själv 
började arbeta i firman 1976 och 
Urban 1966. Det finns ett gediget 
arkiv och många möten har skett med 
kunder och borrare. Under åren har 
utvecklingen inom branschen gått 
stadigt framåt.

– I våra rapportböcker står det att 
en av företagets första anställda, Pelle 
Jonsson, på 40-talet borrade tusen me-
ter på ett år – ett rekord ingen kunde 
slå i Norrland. I dag borrar man tusen 
meter på en vecka, berättar Stefan med 
ett leende.

Leenden möter man många på kon-
toret. Här i huset är det inte bara om-
bonad värme, det finns en gemytlighet 
som spiller över på kunder och besö-
kare. Kanske är det en av anledning-
arna att f lera jobbat här 15-20 år och 
att Brunnsborrarna i Östersund AB är 
den största borrfirman i Jämtland.

– Jag skulle tro att 60-70 procent 
av jobben kommer via rörfirmor, tio 
procent från kommuner och resten 
är privatpersoner som anlitar oss. Vi 
har jämn beläggning sommar som 
vintertid och det ser ut att fortsätta 
på ungefär samma sätt och i samma 
omfattning framöver.

Toppjobb
I en region med mycket vildmark och 
fjäll blir det emellanåt annorlunda, 
spännande uppdrag som kräver speci-
allösningar för att frakta både man-
skap och utrustning på plats. Under 
åren har Brunnsborrarna i Östersund 
AB utfört borrningar åt Åreliftarna 
och på f lera av Svenska Turistfören-
ingens fjällstationer, där man använt 
sig av både f lyg och allehanda terräng-
fordon. 

Rickard Zetterholm har kommit in i 
köket och berättar om ett annat topp-

jobb som nyligen utfördes i Fjällnäs, 
Härjedalen.

– En vattenborrning till en restaur-
ang högt uppe på fjället, tre kilometer 
från avlastningsplatsen. Normalt är det 
bra att göra de här jobben med bärig-
het på snö men i det här fallet kom vi 
lite utanför den uppgjorda transport-
leden och körde fast. Efter en hel del 
trixande ordnade det sig och vi tog 
oss fram till borrplatsen. Det blir en 
del utmaningar men det är helt klart 
värt det. Fantastiska arbetsmiljöer och 
nöjda kunder som i det här fallet bjöd 
på mat i restaurangen!

– Och här har vi en av rookiesarna 
som bara har tre år på stället, skrattar 
kollegorna när Martin Eriksson kom-
mer in och slår sig ned vid bordet.

Martin, ansvarig för offerter, sälj 
och kundbesök, är lite trött efter att 

ha kört bil i snöglopp hela natten från 
Sandviken. Sonens lag tog sig till final 
i en fotbollscup. Samtalet glider över 
på fotboll och ÖFKs framgångar och 
den Brunnsborrarcup som företaget 
anordnade och sponsrade förra året. 
Åtta lag med spelare födda 02-03 från 
bland annat Dorotea, Åre och Funäs-
dalen möttes i Häggenås – fyra mil 
norr om Östersund.

Gemenskap
Under de morgontimmar 
vi besöker företaget är det 
många som kommer och 
går men eftersom man har 

Birgitta Nordell har snart jobbat 20 
år på kontoret hos Brunnsborrarna i 

Östersund AB.

Vi är i Hökbäck i Lit. För de som 
inte vet, är det få som skulle tro 

att den moderna villan uppe i backen 
är ett kontor och det för en borrfirma. 
Här huserar Brunnsborrarna i Öster-
sund AB och trots namnet befinner vi 
oss ett par mil utanför den jämtländ-
ska staden, alldeles vid Indalsälven.

Klockan är halv nio och det håller så sakteliga på att ljusna. Ute biter det i kinder och 
näsa men inne i det ljusgröna huset värmer det gott. Här går man runt i strumplästen 
och allt eftersom droppar personal in för en kopp kaffe, en macka och lite snack kring 
olika uppdrag – det blir fler och fler skor innanför ytterdörren.
TEXT: KATARINA RYCKENBERG, R-WRITE FOTO: GERTRUD BERTILSDOTTER REINEKE

DJUP VÄRME OCH TOPPJOBB

Här har Brunnsborrarna i Östersund sitt kontor. Ny ägaren Rickard Zetterholm med vd Stefan 
Eriksson i bakgrunden.

Martin Eriksson, kund- och säljansvarig.

De har valt att inte skynda på pro-
cessen. Det är stora tillgångar som de 
nya ägarna ska få en rimlig möjlighet 
att förvärva och man vill behålla en 
kontinuitet i företaget så att uppdragen 
kan löpa på som vanligt och så att de 
nya ägarna, Rickard Zetterholm och 
Ronnie Hoflén som tidigare varit an- Brunnsborrarna 

i Östersund AB 
Bildades: 1944

Kontor: Hökbäck, Lit, två mil utanför 
Östersund.

Verksamhetsområde: Hela Jämtland 
och Härjedalen.

Anställda: Åtta, alla på heltid.

Ägare: Rickard Zetterholm och Ronnie 
Hoflén.

Uppdrag: Vatten-, energi-och entre-
prenadborrningar samt installationer av 
pumpar och vattenfilter. Jämn beläggning 
sommar som vintertid.
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FÖRETAGET

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

www.geoenergicentrum.se

jobb utspridda med mer är femton mils 
radie från Östersund är det sällan alla 
i företaget är på plats samtidigt. De 
f lesta befinner sig också i en ålder med 
familj och små barn så föräldraledig-
heter och vård av sjuka barn kommer 
emellan.

– Men alla är inne var eller varannan 
vecka och eftersom de jobbat så länge 
tillsammans fungerar det jättebra med 
kontakt via telefon. Sedan träffas vi ju 

Vid ett tillfälle körde borriggen fast i snön. 

alla när det är kurser och säkerhets- 
genomgångar, säger Birgitta Nordell, 
som jobbar inne på kontoret.  

Hon funderar en stund och så utbris-
ter hon.

– Jamen i vår är det är ju faktiskt 20 
års sedan jag började – roligt, då har vi 
en anledning att samlas till fest!

Och roligt verkar man ha på Brunns-
borrarna i Östersund AB – med kunder, 
jobb och med varandra.  S
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I höstas behövde Sveriges högst belägna fjällstation Blå-
hammaren, 1086 meter över havet, servicehjälp med vattnet. 
Vädret var inte det bästa och efter ett dygns väntan kunde 
helikoptern lyfta med en tekniker ombord. 

Har borrat hos Zlatan
I dag är det åtta heltidsanställda som jobbar 
tillsammans i team. Ett fast team med ma-
skin har man i Åre kommun där två borrare 
är bosatta. 

Det är ett område med många bergvär-
mekunder både inom större anläggningar 
och privata fritidsfastigheter. Zlatan Ibrahi-
movic och Charlotte Perrelli är några som 
företaget har borrat hos. 

Men annars kommer uppdragen från 
alla delar av Jämtland och Härjedalen och 
man utför bland annat vatten-, energi-och 
entreprenadborrningar samt installationer av 
pumpar och vattenfilter.

Sju dagar efter att en arbetstagare 
har påtalat utebliven lön ska du 

som uppdragsgivare betala ut lönen. 
Oavsett om skälet är ekonomiska svå-
righeter beroende på brister hos bestäl-
lare eller oseriositet. Det kan bli följden 
av det nya lagförslag som den socialde-
mokratiska regeringen nu presenterat. 
Går regeringens förslag igenom innebär 
det ännu en börda för svenska småfö-
retag. Seriösa byggföretag riskerar att 
slås ut samtidigt som byggkostnaderna 
ökar. Fiffelföretagen kommer att fort-
sätta hitta kryphål.

 
Bakgrunden till regeringens förslag är 
ett EU-direktiv från 2014 om utstatio-
nering som ska skydda utstationerade 
arbetstagare. Syftet är i grunden gott. 
Sveriges Byggindustrier har därför 
varit aktiva med att föreslå konkreta 
åtgärder. Vårt förslag är en försäkrings-
lösning som omfattar alla arbetstagare 
i svensk byggbransch och som är en 
del av det statliga lönegarantisystemet. 
Grundkrav för försäkringsskydd bör 

Lagförslag hotar småföretag
ställas på den utstationerade arbetsta-
garen, anmälan till Arbetsmiljöverket 
eller Skatteverket, registrering till 
personalliggare och uppvisande av 
anställningsavtal enligt EU-regler. Då 
ser man till att alla får den lön de ska ha 
och värnar småföretagen.

 
Dessvärre vill den socialdemokratiska 
regeringen inte lyssna på det örat. Istäl-
let valde man att lägga ett förslag som 
innebär en kraftig överimplementering av 
EU-direktivet och som dessutom direkt 
undergräver den svenska modellen där 
fack och arbetsgivare kommer överens 
om arbetsmarknadens villkor. Att reger-
ingen kallar sin nya lag entreprenörsan-
svar ändrar inte det faktum att det är ett 
hot mot många av de svenska småföretag 
som är våra medlemmar.

 
Regeringens lagförslag innebär att en 
anställd som inte fått ut sin lön kan vända 
sig till sin arbetsgivares uppdragsgivare 
för att få ut lönen. Det betyder att varje ny 
affärsrelation innebär en ökad risk.  
 

Det innebär också att alla uppdragsgiva-
re måste ta höjd för den risk det innebär 
att anlita en underentreprenör och få 
oförutsedda lönefordringar. I slutändan 
hamnar den kostnaden hos allmänheten 
i form av dyrare bostäder. 
 
Regeringen använder gärna ord som ”ord-
ning och reda”, ”sund byggbransch” och 
”stoppa de oseriösa företagen” när de pratar 
om entreprenörsansvarslagen. De målsätt-
ningarna delar vi självklart. Sund bygg-
bransch är ett av våra prioriterade mål. 
 
Regeringens nya lagförslag kommer emel-
lertid knappast ha någon större betydelse i 
kampen för en sund byggbransch. Men det 
är desto mer effektivt för den som vill få 
mindre konkurrens, ökade byggkostnader 
och urholka den svenska modellen är det 
desto mer effektivt. Det här är skälen till att 
en enig förbundsstyrelse i Sveriges Byggin-
dustrier sagt nej regeringens förslag.

Mats Åkerlind, 
förhandlingschef Sveriges Byggindustrier
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I KORTHET

I Östersund har Vägverket, i 
samarbete med bland annat 

Chalmers och Jämtlands gymnasium 
byggt en testbana som halkbekäm-
pas med en kombination av geo- och 
solenergi. Banan invigs den 22 mars. 
I ett antal borrhål lagras sommarens 
ytvärme från vägbanan, för att sedan 
återföras när kylan kommer.

– Det finns många kritiska vägav-
snitt i landet, där vi är intresserade 

– Det började med att vi sökte fler rörmokare 
för att anställa. Vi och Närkes Rör passar bra 

ihop, båda är gamla firmor som gör bra jobb och är 
måna om ryktet. 

Nu har vi både stärkt vår kompetens och samtidigt 
breddat och kompletterat hela erbjudandet, eftersom 
vi framför allt jobbar med geoenergi till privatkunder, 
medan Närkes Rör huvudsakligen har uppdrag med 
service till fastighetsägare, säger David Elf på Asker-
sunds Brunnsborrning. S

Fredrik Kristoffers-
son är sedan ja-

nuari ny försäljningschef 
för Muovitech i Sverige. 

Han kommer när-
mast från motsvarande 
position på Mont Blanc 
lasthållarsystem. S

Vägverkets halkfria testbana är klar

Askersunds Brunnsborrning 
har köpt Närkes Rör

Ny försäljnings-
chef på 
Muovitech

Vattenrening 
med 100% nöjd 

kund garanti

www.bravavattenrening.se

• Brett sortiment
• Stor kunskap
• Hög servicenivå

VI UTFÖR 

SERVICE PÅ 

ALLA 
FILTER!

PUMPA OSS 
GÄRNA PÅ 
VÅR KUNSKAP

 
 
Vi är ju proffs.

- Rätt pump på rätt plats!

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

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

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

PROGRAMSERIEN

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

SDFServiceOnline
uNdERlättAR dIN vARdAG SOM bORRENtREPRENöR

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

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

Läs mer på www.sdfab.se

HARDAB:
• TILLVERKAD I SVERIGE.
• SERVICE DIREKT FRÅN HARDAB.
• ENKELT OCH BEPRÖVAT RÖR HANTERINGSSYSTEM.
• STEG 3B FLEX MOTORER UTAN ADBLUE.

TELEFON: 054-53 47 47 WWW.HARDAB.SE

av att kunna bekämpa framför allt den så 
kallade svarta halkan. Då vill vi ha system 
som är så självgående och energisnåla 
som möjligt. Det kan till exempel gälla 
broar, kurvor och backar. 

Testbanan i Östersund blir en mycket 
spännande experimentplats där vi kan 
studera hur systemet fungerar och hur 
det kan styras och utvecklas, säger Olov 
Stenlund, miljöspecialist på Trafikverket 
till Borrsvängen. S
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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

●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
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●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 ENERGILÖSNINGAR AB 
SÖDRA SANDBY
Tel: 046-50700

●STYRUD INGENJÖRSFIRMA AB 
SÄVEDALEN
www.styrud.se

●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

●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  77 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
070-766 70 10 Thomas Göransson alt. växel 
nr 010-475 43 40.

●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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Er leverantör av DTH Produkter 

För mer information ring eller skicka mail 

  Falun       Stockholm        Landvetter       Norsjö   

Huvudkontor Falun 
023-790 560 / info@lifa.se / www.lifa.se 

Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid. Fraktfritt. 
NYHET - NU på lager i Åhus! E.M.S. NORMPUMP CM

Konstruerad enligt EN 733 Standard.
Tillverkade i gjutjärn med pumphjul i brons. 

DN 32- DN-50 
Qmax 550 -1400 l/min

-10°C - +90°C

BBeställ före 14:00 så skickar vi 
dina varor samma dag.

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

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK

DIN LEVERANTÖR
AV DTH-VERKTYG

KONTAKTA
Göran Sandbäck, 070-616 09 40
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Debe vattenrening

Joakim Hagman
joakim.hagman@debe.se

Peter Ahlgren
peter.ahlgren@debe.se

Torgny Johansson
torgny.johansson@debe.se

debe.se

Våra 
40 mm kollektorer

är nu P-märkta!

EcoFe
Debes 
kemikaliefria 
filter!


