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En heldag om Sveriges tredje 
största förnybara energikälla

FÖR SJUNDE ÅRET ARRANGERAR VI en heldag om 
geoenergi - Sveriges tredje största förnybara 
energikälla. Vi håller 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.

I år kommer vi under den avslutande delen av 
workshopen den 2 oktober att fokusera på 
förutsättningar och teknikstatus för djupgeotermi i 
Sverige och Norden. Detta är en del av samarbetet 
med det nybildade Innovationsklustret Varmt&Kallt 
som stöds av Energimyndigheten. Målet är att 
undersöka och skapa underlag för möjligheterna till 
en framtida nationell forsknings- och 
teknikutvecklingssatsning inom området.

OBS: WORKSHOP den 2 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 2019.

TID: 3 OKTOBER KL 08:30-16:00
PLATS: SCANDIC TALK, ÄLVSJÖ 2019
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LEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

Alfons blev 24 år gammal. Han avled efter 
en arbetsplatsolycka i norra Sverige.

Man skall inte behöva dö på sin 
arbetsplats. Det är en stor förlust för alla 
inblandade.

Olyckan i Gällivare har satt ljuset på ett problem 
som vi i många år har uppmärksammat och 
försökt att påverka. Utvecklingen av trycklufts-
borrningen har gått fort. När jag kom i kontakt 
med borrbranschen i mitten av -90 talet användes 
fortfarande kompressorer med 20 bars arbets-
tryck. Nu är det nästan legio med 35 bar. Det är 
nästan, i kronor räknat, billigare idag per borrad 
meter än för 20 år sedan. Hastigheten är det som 
räddar ekonomin. Pressen av att borra fort och 
djupt påverkar efterfrågan på högtryckskompres-
sorer. Men det gäller för alla delar i systemet att 
följa efter i utvecklingen.

Samtliga tillverkare bör vara medvetna om den 
risk som borrteknikerna löper på sina arbets-
platser. De höga tryck som idag finns i maski-
nerna och i den utrustning som finns mellan 
kompressor och borrigg, måste också testas och 
levereras med intyg så att de kan uppvisa kraven 
för hållfasthet. Men det är inte allt. Även beskriv-
ningar som tydligt anger hur man handskas med 

utrustningen är viktig. Vilka moment kan skada 
utrustningen så att hållfastheten förändras?

Jag hoppas att vi får en förändring som 
förbättrar arbetsmiljön för borrteknikerna. 
Mycket talar för att olyckan har ökat medvetandet 
hos leverantörer och tillverkare, och det är,  
i all sorg, positivt.

Det arbete som i dagarna startar via en arbets-
grupp bestående av representanter från bransch, 
tillverkare och leverantörer kan förhoppnings-
vis leda fram till förändringar som just ger oss 
säkrare arbetsplatser. Det behövs, men inte bara. 
Företagen måste arbeta med ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete, anta arbetsmiljöpolicys och 
utbilda sina anställda. Inte förrän då finns det 
möjlighet att nå någon form av nollvision.

De anställda är företagens viktigaste tillgång. 
Och en god arbetsmiljö är grunden för att man 
skall utvecklas, trivas, vara säker och utföra ett 
bra arbete.

Därför är företagens arbetsmiljöarbete ett 
högprioriterat ämne för alla involverade i vår 
borrbransch!

SÄKRARE ARBETSPLATSER 
KRÄVER FÖRÄNDRINGAR 
I ALLA LED

En heldag om Sveriges tredje 
största förnybara energikälla

FÖR SJUNDE ÅRET ARRANGERAR VI en heldag om 
geoenergi - Sveriges tredje största förnybara 
energikälla. Vi håller 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.

I år kommer vi under den avslutande delen av 
workshopen den 2 oktober att fokusera på 
förutsättningar och teknikstatus för djupgeotermi i 
Sverige och Norden. Detta är en del av samarbetet 
med det nybildade Innovationsklustret Varmt&Kallt 
som stöds av Energimyndigheten. Målet är att 
undersöka och skapa underlag för möjligheterna till 
en framtida nationell forsknings- och 
teknikutvecklingssatsning inom området.

OBS: WORKSHOP den 2 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 2019.

TID: 3 OKTOBER KL 08:30-16:00
PLATS: SCANDIC TALK, ÄLVSJÖ 2019
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– Det har varit många sömnlösa nätter.
Så säger Janne Pellikka, vd på GE Maskintjänst i Gällivare, där en 

medarbetare omkom efter en arbetsplatsolycka i januari.
Omständigheterna är oklara – men klart är att företaget har belagts 

med borrstopp och att Janne själv utreds för vållande till annans död.

Det var den 29 januari, under 
pågående borrningsarbete, 

som tryckluftsslangen släppte från 
riggen. Slangen träffade den 24-årige 
medarbetaren, som skadades svårt på 
överkroppen och några dagar senare 
avled på sjukhus.

Såväl arbetsmiljöverket som Riksenhe-
ten för miljö- & arbetsmiljömål och före-
taget själva utreder just nu händelsen.

– Det innebär att jag inte kan säga så 
mycket och framför allt att jag varken 
kan eller vill spekulera. Det vi vet är att 
kopplingen på tryckluftsslangen alltså har 
släppt vid riggen och att fångsstrumporna 
är hela, vilket tyvärr antyder att de inte 
varit fastsatta, säger Janne Pellikka.

Slangen och kopplingarna är köpta 
i ett paket. Och till synes avsedda för 
driftstryck på 35 bar.

– Ett stort dilemma för oss är att vi 
inte kan få tag i ett datablad för pro-
dukten som verifierar att paketet med 

TEXT: JÖRGEN OLSSON

ingående komponenter är avsett för det 
trycket, säger Janne Pellikka.

– Man utgår ju ifrån att man får 
utrustning som håller för den använd-
ning man köper den för.

Belagda med borrstopp
Arbetsmiljöverket har belagt GE Ma-
skintjänst med ett muntligt borrstopp 
och dessutom ställt upp en lång rad 
punkter där företaget måste göra och 
redovisa förbättringar.

– Mycket på den listan är redan gjort. 
Men dilemmat är fortfarande slangpaketet.

Olyckan och dödsfallet skapade givetvis 
stor chock och förstämning på företaget.

– Det är en mycket tung tid för 
alla på firman. Själv har jag grubblat 
mycket över vad jag borde ha vetat och 
vad jag kunde ha gjort bättre. 

Vållande till annans död
Som vd för företaget utreds Janne 

Pellikka nu som misstänkt för vållande 
till annans död.

– Jag vet inte vad som händer eller 
hur det ska sluta, men det har varit 
många sömnlösa nätter. Jag vet inte 
heller om jag vill eller kan fortsätta 
som vd eller ha något personalansvar 
över huvud taget framöver.

Efterlyser tester och märkning
I ett försök att blicka framåt vill Janne 
Pellikka se ett antal konkreta åtgärder 
kring utrustningen borrföretagen 
använder:

– Jag hoppas att alla produkterna 
på marknaden är testade för det de 
säljs för. Dessutom att tillverkarna 
sätter öglor eller andra fästpunkter 
för fångststrumpor eller fångstvajrar 
på sina maskiner, samt att man veri-
fierar att den säkerhetsutrustningen 
också verkligen håller för de tryck 
som avses.  S

DÖDSOLYCKAN  
I GÄLLIVARE
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Myndigheten varken kan eller 
vill kommentera det pågående 

ärendet, men Fredrik Hedlund förkla-
rar hur man generellt agerar vid olika 
typer av händelser.

– Allting bygger på att arbetsgiva-
ren använder systemet E-skada för att 
anmäla tillbud och olyckor. När vi får 

Tydliga rutiner 
vid tillbud och olyckor
– Anmäl alltid alla olyckor 
till oss, även små inciden-
ter. Det är en viktig del av 
det systematiska arbets-
miljöarbetet och hjälper alla 
att bli bättre på att undvika 
allvarliga olyckor.

Så säger Fredrik Hedlund, 
regionchef för region Nord 
på Arbetsmiljöverket, som 
hanterar dödolyckan hos GE 
Maskintjänst.

TEXT: JÖRGEN OLSSON

– Men kan anmäla på olika sätt men 
vi rekommenderar det webbaserade 
systemet som vi har tillsammans med 
försäkringskassan.  S

Beställaransvaret vid köp av 
yrkesmässiga transporter har 

förtydligats och skärpts. För borrbran-
schen är detta angelägna nyheter för 
entreprenörer som anlitar en transportör 
för att till exempel flytta kaxcontainrar 
eller borriggar.

– Det åligger beställaren att kontrol-
lera att företaget har yrkestrafiktillstånd. 
Saknas detta faller ansvaret på beställaren 
och det blir böter. Även upp till ett års 
fängelse finns i straffskalan, säger David 
Börjesson på Altea till Borrsvängen.

Den som beställer tjänsten måste alltså 
försäkra sig om att transportföretaget har 
tillstånd att utföra den. För att underlätta 
detta har Transportstyrelsen tagit fram en 
e-tjänst, där man med hjälp av transpor-
törens organisationsnummer kontrollerar 
att yrkestrafiktillstånd finns.  S

E-tjänsten finns på webbadress https://yttkoll.
transportstyrelsen.se/extweb/Trafiktillstand/

Kolla transportörens tillstånd!

Fredrik Hedlund, Arbetmiljöverket.

in en sådan anmälan kan vi agera på 
tre olika sätt.

– Är det en liten incident är det van-
ligaste att vi avslutar ärendet utan åt-
gärd. Vid lite allvarligare tillbud begär 
vi in en utredning från arbetsgivaren.

Gör separat utredning
Men vid de f lesta allvarliga olyckor 
och alltid vid dödsfall, gör Arbetsmil-
jöverket en inspektion på plats och gör 
dessutom en egen separat utredning, 
utöver den som arbetsgivaren själv 
måste göra.

– Vår utredning ligger sedan till 
grund både för våra åtgärdsbeslut, alltså 
vilka åtgärder arbetsgivaren måste vidta 
och för om vi anser att ärendet ska gå 
vidare till åtalsprövning. Beslutar vi 
om åtalsprövning skickar vi vår utred-
ning till åklagarmyndigheten, där en 
åklagare tar över och fattar beslut om 
hur ärendet sedan ska gå vidare, säger 
Fredrik Hedlund.

Anmäl på webben
Han betonar hur viktigt det är att alla 
händelser anmäls.
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Utbildningen till borrtekniker, 
som Geotec arrangerar på upp-
drag av Arbetsförmedlingen 
är nu igång. Nytt är att utbild-
ningen har flyttat till Uppsala 
och att den även drivs enligt 
ett delvis nytt upplägg.

UTBILDNINGEN ÄR IGÅNG I UPPSALA

FOTO: JOHAN ANDERSSON

Gjorde sin förpraktik 
hos Ing. Gunnar 
Jonsson AB.

Utbildning/arbets- 
livserfarenhet: Musik-
inriktning på gymna-
siet, läst tekniskt basår 
och kurser i teknisk 
matematik under 1,5 
år på Chalmers tek-

niska högskola. Har arbetat på restaurang 
samt med fastighetsskötsel.

Spelar gärna innebandy på fritiden 
och tycker om musik och mat.

TIM ERIKSSON, 
23 ÅR FRÅN TIERP 

Det innebär bland annat att 
eleverna börjat med en förprak-

tik, där de under en veckas tid fått följa 
med en potentiell arbetsgivare ut i fält. 
Förpraktiken är till för att ge eleverna en 
chans att bilda sig en realistisk uppfatt-
ning om vad jobbet verkligen innebär – 
till exempel när det gäller arbetstiderna, 
om det är mycket resor, hur tungt och 
fysiskt det är och om jobbet överlag 
känns intressant och lockande.

Här presenterar vi årets elever – tolv 
potentiella blivande kollegor på jobbet.  S

Gjorde sin förprak-
tik hos TA Brunns-
borrning & VVS AB.
Utbildning/arbets-
livserfarenhet: Ar-
betat som snickare, 
kört budbil, vakt, 
bartender, restaur-
ang. Har truckkort.
Elitidrottare som 

tävlat för Sverige i tekwondo under 
f lera år. Var med i OS i London. På 
fritiden är det träning och umgängen 
med familj och vänner som gäller.

JOSEF AL-ZUBEIDY, 
29 ÅR FRÅN MÄRSTA

Gjorde sin förprak-
tik hos Rototec AB.
Utbildning/arbets-
livserfarenhet: 
Arbetat som kock 
under större delen 
av sitt yrkesliv. Har 
även arbetet med 
fastighetsskötsel och 
asfaltsläggare.

Intresserad av tyngre motorfordon och 
stora motorer. Trebarnspappa som um-
gås med familj och vänner på fritiden. 

MAGNUS JUHLIN, 
30 ÅR FRÅN UPPSALA 

Gjorde sin praktik 
hos Mälaröarnas 
Brunnsborrning AB.

Utbildning/arbets-
livserfarenhet: 
Arbetsledare och 
demontör på Kuusa-
koski. Har kört 
materialhanterare, 
Fuchs 350, hjul-

lastare och grävmaskin. Uppvuxen på 
lantbruk i Somalia.

Fritidsintressen är regelbunden träning, 
umgänge med familj och vänner tillsam-
mans med promenader i skog och mark. 

ABDUKADIR MOHAMED HASSAN, 
37 ÅR FRÅN SPÅNGA

Gjorde sin förpraktik 
hos EVB Brunns-
borrning AB och 
Wessman Drillling 
Solution AB.

Utbildning/arbets-
livserfarenhet: 

Arbetat som 
ingenjörsgeolog, 
snickare, målare 

samt inom vård och omsorg.
Fritidsintressen är friluftsliv och gamla 

dieselmotorer.

ÅKE NYBERG, 
55 ÅR FRÅN UPPSALA

Gjorde sin praktik 
hos BGE Energi och 
Vattenborrning AB.

Utbildning/arbets- 
livserfarenhet: 
Bilmekaniker, 
lackerare, utbildad 
svetsare. Kan svetsa 
aluminium och 
rostfritt. Har c-kort, 

YKB, traverskort och truckkort för 
motviktstruck.

Fritidsintressen är motivlackering, 
bygga custombilar samt mineraler  
och ädelstenar.

JIMMY RINGBOM, 
50 ÅR FRÅN SALA

Eleverna har bland annat hunnit med ett studiebesök på Gruse, där Helena Nygren tog emot dem.

AKTUELLT
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UTBILDNINGEN ÄR IGÅNG I UPPSALA

ABEDALMUHAIMEN ALUMAWI, 
29 ÅR FRÅN UPPSALA

Gjorde sin förpraktik 
hos Wessman 
Drillling Solution AB.

Utbildning/arbets-
livserfarenhet: 
Företagsekonom 
med universitets-
utbildning från sitt 
hemland. 

Arbetat som eko-
nomiansvarig och butikschef.

Spelar schack, skriver lyrik och sjunger 
på sin fritid. 

Gjorde sin förprak-
tik hos Rototec AB.

Utbildning/arbets-
livserfarenhet: Läst 
elektroteknik vid 
Blekinge Tekniska 
högskola har sedan 
arbetat på Volvo 
Cars med IT och 
datateknik, varit 

skiftledare McDonalds.
Spenderar gärna sin fritid med 

familjen, promenader i skog och mark. 
Nyfiken på det mesta och omsätter 
gärna teori till praktik. 

SOHAIB AHMAD, 
37 ÅR FRÅN UPPSALA

Gjorde sin praktik 
hos TD Energiborr-
ning AB.
Utbildning/arbets-
livserfarenhet: Gick 
fordonstekniskt utbild-
ning på gymnasiet. 
Har arbetat med bland 
annat elektronikåter-
vinning och lokalvård.

Fritiden upptas av familjeliv, lite 
dataspel och att umgås med vänner.

NIKLAS ERIKSSON, 
27 ÅR FRÅN TIERP

Gjorde sin för-
praktik hos Gävle 
Brunnsborrning AB.

Utbildning/arbets-
livserfarenhet: 
Gymnasieutbildning 
inom jordbruk och 
högskolepoäng i eko-
logi. Utbildad last-
bilsmekaniker, har 

kört taxi och limousine, har Inspecta 
MMA svetslicens i tjockare gods.

Fritidsintressena är miljöfrågor och 
reparationer och renoveringar av tek-
nisk karaktär

KONSTANTINOS PAPADOPOLUS, 
52 FRÅN SANDVIKEN

Gjorde sin förpraktik 
hos BGE Energi och 
Vattenborrning AB.
Utbildning/arbets-
livserfarenhet: 
Utbildad transport-
ingenjör, har arbetat 
om bil-och bussme-
kaniker, byggnads-
arbetare, jobbat på 

betongfabrik och hyvleri.
Fritiden spenderas med att meka 

med bilar och motorcyklar, fiska, resa 
och umgås med familj och vänner.

AUDRIUS ZUBREVICIUS, 
32 ÅR FRÅN HEBY

Gjorde sin förpraktik 
hos GRUSE Maskin 
& Teknik AB och 
BPS Borr och Pump 
Service AB.
Utbildning/arbets-
livserfarenhet: 
Butiksbiträde, sex år 
i familjeföretag i Sy-
rien innan flytten till 

Sverige. Har arbetat på café i Sverige.
Fritidsintressen är motorcyklar och 

att umgås med vänner.

BASSEL SHEIKH SIDDI, 
25 ÅR FRÅN STOCKHOLM. 

Eleverna på borrteknikerutbildningen 2019 – blivande kollegor och medarbetare.
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Föredrag, Geoenergidagen, kur-
ser, statistik, riktlinjer och råd, 

tidningen Svensk Geoenergi. Listan över 
aktiviteter och leveranser från Svenskt 
Geoenergicentrum är lång. Under 2019 
kommer fokus ligga på innovationsk-
lustret Varmt&Kallt samt två samver-
kansprojekt, så kallade annex, inom ra-
men för forskningsprogram finansierade 
av International Energy Agency, IEA. 

Varmt&Kallt är en nätverkssats-
ning för att främja utvecklingen inom 
värmepumpande teknik, energilager och 
geotermi. Svenskt Geonergicentrum och 
Svenska Kyl- och Värmepumpförening-
en, SKVP, är initiativtagare till klustret 
som beviljades medel från Energimyn-
digheten i november förra året.

– Vi behövde ett forum för att bland 
annat bygga vidare på resultaten från 
det nu avslutade forskningsprogrammet 
Effsys Expand, och stimulera utveckling 
och innovation inom området. Vi kom-
mer att genomföra ett antal aktiviteter 
inom ramen för Varmt&Kallt, bland 
annat som en del av årets workshop på 
Geoenergidagen. Den delen kommer 
att kretsa kring djupgeotermins status 
i Sverige och vilken väg vi ska gå inom 
det området.

Det har varit full aktivitet i 
Svenskt Geoenergicentrum 
2018. Det nya året lovar 
gott med deltagande i ett 
par forskningsinriktade 
samverkansprojekt och 
inte minst det nystartade 
innovationsklustret 
Varmt&Kallt med 
finansiering från 
Energimyndigheten.

Svenskt Geoenergicentrum 
ångar på

– Vi ser ett ökat intresse för geotermi. 
Tiden är nu mogen att titta närmare på 
det och vilka satsningar vi behöver göra 
i Sverige, säger Signhild Gehlin.

Kvalitetssäkring
De två internationella samverkanspro-
jekten som Svenskt Geoenergicentrum 
deltar i heter IEA ECES Annex 27 och 
IEA HPT Annex 52.

Annex 27 tittar på kvalitetssäkring 
av borrhålssystem. Det är indelat i tre 
delprojekt: design, konstruktion och 
underhåll. Svenskt Geoenergicentrum 
leder arbetet kring design och publice-
rade 2018 en State of the Art-rapport 
som beskriver läget för borrhålsanlägg-
ningar i Sverige idag, hur du går till 
väga vid design, konstruktion och drift, 
och hur du förebygger fel och risker. 

– Slutrapporten för hela programmet 
blir klar i höst och då kommer vi att 
översätta den och publicera på vår hem-
sida, berättar Signhild Gehlin, teknisk 
expert på Svenskt Geoenergicentrum.

Långtidsmätning
Annex 52 fokuserar på långtidsmätning 
och uppföljning av prestanda hos geo-
energisystem. Annexet leds av Svenskt 
Geoenergicentrum och pågår till den 31 
december 2021.

– Vi kommer att analysera 15 anlägg-
ningar i Sverige och lika många till i 
ytterligare fem länder. Det ska mynna 
ut i riktlinjer för hur och vad man ska 
mäta, vilka nyckeltal som ska använ-
das och hur de ska tas fram, förklarar 
Signhild Gehlin.

Kurser och Geoenergidagen
I vanlig ordning kommer Svenskt Geo-
energicentrum arrangera kurser i geoen-
ergi under året. Nytt för i år är att vårens 

två kurser hålls i Skåne. Grundkursen 
”Funktion och tillämpningar” går av 
stapeln i Lund i mars och i Stockholm i 
oktober. Fördjupningskursen ”Design 
med EED” genomförs i Malmö i maj 
och i Stockholm i november. I december 
hålls fördjupningskursen ”Avancerad 
design” i Stockholm.

Den 2-3 oktober är det dags för den sjun-
de upplagan av Geoenergidagen på Scandic 
Talk vid Stockholmsmässan i Älvsjö. 

– Det har blivit en lyckad satsning. Såväl 
utställare, besökare som föreläsare har 
varit väldigt nöjda genom åren, så det fort-
sätter vi med, säger Signhild Gehlin.  S

TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN

Signhild Gehlin ser ett ökande intresse för 
geotermi.
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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

En tolv dagar lång studie- och safariresa genom 
Botswana och Zimbawe. Spännande dagsturer 
över savannen och längs floden varvas med 
intressanta föredrag om hur landskapet vi ser har 
bildats. 

Resan börjar i Botswanas huvudstad Gaborone 
där vi besöker svenska konsulatet samt David Li-
vingstones f.d. farm som numera är ett museum. 
Därefter går färden vidare med flyg till Maun vid 
Okavangodeltat*. 

Färdledare och arrangör
Birger Fogdestam

Avresa och reslängd
November 2019, 12 dagar

Resmål
Okavangodeltat, Chobe nationalpark, 
Zambezifloden, Viktoriafallen

Anmälan och mer information 
birfog@hotmail.com, max 16 deltagare

Studieresa till Botswana och Zimbabwe
Vi får en inblick i hur deltat bildats och dess 
betydelse för grundvattenbildning och för 
landets dricksvattenförsörjning.

Därefter följer sju dagars safari och natur-
geografiska studier genom väglöst landskap 
mot nordöst. Vårt mål är Kasane vid Zambe-
zifloden nära gränsen till Zimbabwe. Däri-
från går resan vidare utefter floden ända till 
vår slutdestination vid Victoriafallen i Zim-
babwe. Vi får lära oss mer om den sprickzon 
som genom tektoniska processer i basalt-
berggrunden gett upphov till vattenfallen.

*Möjlighet till flyg- och helikoptersafari över Okavangodeltat och Victoriafallen.
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tolkning av geofysiska mätmetoder 
i borrhål och var även med i djup-
geotermiprojekten i Lund i början av 
2000-talet. I det sistnämnda projektet 
erhöll man mycket värdefull informa-
tion om teknik och möjligheter.

Riksriggen
Det var också Leif som i huvud-
sak stod bakom införskaffandet av 
Riksriggen, Sveriges enda borrnings-
plattform för forskningen. Trots 
relativt kort tid i drift har borrnings-
projekten som man genomfört med 
Riksriggen gett Sverige ovärderliga 
geologiska kunskaper som man inte 

12

Smålänningen Leif examinera-
des som geolog 1970, och trots 

att inledningen av hans arbetskar-
riär var mer geologiskt traditionell 
blev det ganska snart fokus på teknik 
i allmänhet och borrning i synner-
het. Ett intresse som tillsammans med 
forskningskapaciteten ledde fram till en 
professur i Georesursteknik på Lunds 
Tekniska Högskola.

En pionjär
Leif var involverad i gasborrnings-
projekt på Svalbard, var med om att 
utveckla Sveriges enda nu fungerande 
geotermisystem, tog fram modeller för 

Leif Bjelm har gått ur tiden
I februari avled Leif Bjelm efter en längre tids sjukdom. Leif var tidigt en av få 
att lyfta borrningsprofessionen till den akademiska världen.

Leif Bjelm vid en föreläsning på Kungliga Vetenskapsakademin 
år 1990. Foto: Privat.

Född och uppvuxen 
i Eksjö var du redan 

från barnsben färgad av den 
småländska kulturen. Vi två 
träffades som något vilsna 
studenter i Lund och blev 
snabbt vänner för livet.  Av 
en slump började vi båda 
läsa geologi, detta efter att ha 
misslyckats med första årets 
studier (för din del i psykolo-
gi). Vi satt på ATEN (dåtidens 
samlingsplats) och bläddrade 
i universitetets ämneskatalog 
när vi valde att bli geologer. 

Allt sedan dess har det 
varit ett nöje att vara en nära 
vän till dig, både i och utan-
för arbetet. Även med våra 
respektive familjer har vi haft 
många njutbara och roliga 
stunder. Vi i familjen minns 
med glädje alla våra gemen-
samma firanden och resor.

Du var en mångfacetterad 
person med en säregen hu-
mor med tycke för det dråp-
liga och det genuint småländ-
ska. Inte minst vårdade du 
”gammelsmåländskan” ömt, 
ett språk vi två ofta använde 
oss av sinsemellan. 

Minnesord över Leif Bjelm

tidigare haft möjlighet till. En fantas-
tisk prestation!

Smittande entusiasm
När en sådan tongivande person visar ett 
genuint intresse för borrningsteknik och 
vad man kan ta reda på med hjälp av borr-
ning, spiller entusiasmen över på andra. 
Vår bransch har under många år fått ta del 
av personer som har gått i Leifs plantskola. 
Och på det sättet kommer Leifs gärning att 
få leva vidare under många år fram i tiden.

Den gärningen, och mycket annat, har 
borrningsbranschen mycket att tacka för!

Johan Barth

Trots din höga akademiska 
rang, kunde du också konsten 
att prata med ”bönder på 
bönders vis och de lärde på 
latin”. Du var också mycket 
drivande i allt du hann med 
att genomföra. ”Man kan 
bara själv skapa sin egen livs-
situation” var ditt grundläg-
gande rättesnöre här i livet. 
Din småländska envishet, 
ditt sinne för bildspråk, dina 
djupa kunskaper samt din 
övertalningsförmåga ledde 
till flera personliga fram-
gångar. Exempelvis lycka-
des du att från en blygsam 
befattning på LTH på kort tid 
bygga upp en kraftfull egen 
avdelning för teknisk geologi, 
som nu lever vidare. För detta 
och mycket annat kommer du 
att bli ihågkommen för lång 
tid framöver.

Jag och min familj saknar 
Dig mycket!

Din vän Olle Andersson med 
familj

AKTUELLT



DET ÄR INTE PRISET 
SOM ÄR DEN STORA 

SKILLNADEN!
Det är prestandan som är den stora skillnaden. 
Priset skiljer bara 10% mellan en TurboCollector 

och en kollektor med slät insida.
Erbjuder du din kund marknadens bästa kollektor?
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Två universitet i Tyskland utvecklar sedan några år tillbaka en 
helt ny borrteknik, EIT, där starka, elektriska stötar används 
istället för traditionella borrkronor. Lyckas man kan det minska 
kostnaden väsentligt vid framför allt djupborrning för geotermi.

EIT står för Electric Impulse 
Technology och utvecklas 
av Tekniska Universitetet 

Bergakademie i Freiburg och Tekniska 
Universitetet i Dresden. Tekniken går i 
korthet ut på att generera mycket kraf-
tiga elektriska impulser, i princip blixtar, 
för att krossa berg. 

Hösten 2017 kunde forskarna lämna 
laboratoriet och för första gången testa 
tekniken i verkliga förhållanden med en 
borrigg man själva konstruerade. 

Vid borrning med elektropuls skickas 
25 blixtar på vardera 600 000 volt i 
sekunden ner i berget med hjälp av en 
borrkrona som byggs upp kring två 
elektroder med olika laddningar. Trycket 
och temperaturen som uppstår av blix-
tarna krossar berget och fraktionerna 
leds bort med hjälp av en icke-ledande 
borrvätska. Tekniken är särskilt lämpad 
i kristallint berg som granit och gnejs.

– Den fungerar även i sandsten och 
andra mjukare bergarter, men där är 
konventionell borrteknik mycket snab-
bare, säger Matthias Voigt, forsknings-
assistent på Tekniska Universitetet i 
Dresden.

Utmaningar finns
Den stora vinsten med elektropuls är att 
inga rörliga, mekaniska delar används. 
Inga borrkronor behöver bytas ut under 
borrningen vilket sparar mycket tid och 
pengar. Ju djupare borrning, desto mer 
tid och fler borrkronor sparas, varför 
tekniken kan bli intressant vid geotermi-
projekt där man borrar flera kilometer 
ner i berget. På dessa djup kan ett byte av 
borrkrona ta upp mot ett dygn.

Men det finns utmaningar. Alla in-
gående delar i en elektropulsrigg måste 
klara temperaturer på upp till 200 grader 
Celsius och ett tryck på 1 000 bar.

– Vi vill också kunna använda vatten 
eller vattenbaserad slurry istället för 

BLIXTRANDE BORRNING 
PÅ GÅNG I TYSKLANDTEXT: LARS WIRTÉN  

FOTO: DETLEV MÜLLER, TU BERGAKADEMIE FREIBERG. 
ILLUSTRATION: TU DRESDEN.

Vid borrning med elektropuls skickas 25 blixtar på vardera 600 000 volt i sekunden ner i 
berget med hjälp av en borrkrona som byggs upp kring två elektroder med olika laddningar.

I FOKUS: NY TEKNIK OCH LÖNSAMHET
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oljebaserad, då det är mer miljövänligt. 
Men det ställer högre krav på tekniken, 
förklarar Matthias Voigt.

Dubbelt så fort
Lyckas man få fram en borrigg som kla-
rar verkliga förhållanden fullt ut tror fors-
karna att elektropulstekniken ska kunna 
borra med dubbel hastighet i kristallint 
berg jämfört med konventionell teknik.

– Vi är dock inte ute efter att ersätta 
konventionell borrningsteknik. Vi vill ut-
veckla en ny teknik som kompletterar och 
utökar antalet verktyg man kan använda. 

BLIXTRANDE BORRNING 
PÅ GÅNG I TYSKLAND

Det senaste året har forskarlaget 
genomfört laboratorietester för att 
bättre förstå hur tekniken fungerar, 
inte minst vad som sker under det 
höga trycket. Under 2019 kommer nya 
fältborrningar att genomföras. 

– Vi hoppas nå goda resultat under året 
för att kunna ta nästa steg i utvecklingen, 
som är att anpassa tekniken till en kom-
mersiell rigg. Men det ligger nog fem till tio 
år fram i tiden innan EIT går att använda 
kommersiellt, konstaterar Matthias Voigt.

Enligt forskarna har geotermisk ener-
gi potentialen att försörja Tyskland med 

Även en kort video finns på 
borrsvängen.se som tydligt visar 
blixtarna och hur berget krossas.

landets totala behov av el och värme 
de kommande 10 000 åren. Målet med 
EIT är att göra borrningen billigare och 
därmed minska investeringsrisken. På 
så sätt hoppas forskarna bidra till att 
göra geotermisk energi till en bärande 
förnybar energikälla som samtidigt kan 
användas som reglerkraft i ett energi-
system där elproduktionen varierar från 
dag till dag.  S

På illustrationen är högspännings- 
elektroderna gröna och de jordade 

elektroderna röda. Den vita delen är isolator. 

Borrkronan som genererar blixtar på 600 000 volt. De vita ”tänderna” längst ut på borrkronan är elektroder med högspänning, de svarta 
”tänderna” emellan är jordade elektroder. Mellan dessa krossas berget med hjälp av kraftiga elektriska impulser (blixtar).
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I FOKUS: NY TEKNIK OCH LÖNSAMHET

Affärssystem är ett samlings-
begrepp för olika typer av 

IT-system som hanterar och integrerar 
företagets information inom olika om-
råden. På så sätt kopplas till exempel 
kunddata samman med projektdata 
som arbetade timmar och använt ma-
terial hela vägen fram till en faktura. 
En del affärssystem inbegriper även 
företagets hela bokföring.

– Den som har ambitionen 
att göra det enklare för sig 
och samtidigt få loss mer 
debiterbar tid bör absolut 
skaffa någon form av 
affärssystem.
Det säger Sören 
Alexandersson, vd på SDF, 
Svensk Dataförvaltning, 
som utvecklar affärssystem 
anpassade till service- och 
installationsföretag.

AFFÄRSSYSTEM GER FLER 
BORRMETER TILL RÄTT PRIS 

Affärssystem är i allmänhet uppde-
lade i olika moduler som kan kopplas 
på utifrån behov och verksamhet. 
SDF har en modul som är specifik för 
borrföretag. Den har stöd för borrpro-
tokoll som kan skrivas ute i fält direkt 
i mobilen.

– Framöver kommer man även att 
kunna skicka protokollet direkt från 
mobilen till SGU:s brunnsarkiv, förkla-
rar Sören Alexandersson.

Ökar säkerheten
Det är ett exempel på den stora fördel 
och vinst ett affärssystem ger. Genom 
att samla all viktig information kring 
projekt och uppdrag i ett system, kan 
mycket manuellt arbete undvikas. Af-
färssystem ökar också kontrollen och 
överblicken för företaget och ökar säker-
heten i all dokumentation. 

– Det blir ett effektivare och enklare 
sätt att arbeta. Du har med dig all infor-
mation du behöver ut på fältet i telefo-
nen, och kan mata in allt du behöver 
direkt på plats. 

Ett mobilt affärssystem ger större nog-
grannhet i rapporteringen, menar Sören 
Alexandersson. 

– Du matar in tid och material 
direkt på plats. Annars är det vanligt 
att man kanske viker en dag för ad-
ministration. Då ska timmar kommas 
ihåg f lera dagar efteråt. Papper med 
noteringar kanske har försvunnit. Med 
ett bra affärssystem kan entreprenö-
ren vara ute mer och därmed få mer 
debiterbar tid.

Ligger i molnet
Affärssystem är inte längre begrän-
sat till större företag. Idag blir det allt 
vanligare att systemleverantören står 
för hårdvara och serverutrymme och att 
kunderna jobbar via molnet och betalar 
en månadsavgift. Det gör det enkelt och 
ekonomiskt även för mindre företag.

– Lejonparten av våra kunder är små-
företag med upp till tio anställda.

Enligt Sören Alexandersson växer 
digitaliseringstjänster så det knakar. 
Det visar att det finns många entre-
prenörer som ännu inte har infört ett 
affärssystem i verksamheten.

– Man kanske tror att det är jobbigt 
att lära sig, eller också har man inte 
insett fördelarna. Jag träffar på många 

som fortfarande använder sig av kom-
plexa Excelsystem.

Artiklar stommen
SDF:s system är uppbyggt på ”artiklar” 
som användaren själv ger namn och 
sätter pris på. Det kan vara timmar, 
material, borrmeter, service med mera. 
Artikelnummer från olika leverantörer 
kan också läsas in i systemet så att an-
vändaren enkelt kan ange olika typer av 
material och produkter som har använts 
i projektet. De produkter som används 
mest kan läggas i snabblistor för snab-
bare åtkomst. Även interna arbeten som 
service på riggen kan loggas på detaljni-
vå för att hålla full koll på hur mycket tid 
och material som går åt. Checklistor av 
olika slag kan läggas upp, såväl generella 
som specifika för varje jobb. 

Systemet kan även användas för att logga 
avvikelser med hjälp av en särskild modul 
som stöder olika kvalitetssäkringssystem. 
Här kan avvikelser som avser exempelvis 
arbetsmiljö läggas in direkt i fält. 

Justera systemet
En vd som vill ha koll kan plocka ut 
många olika typer av statistik och rap-
porter ur systemet. För att inte gå vilse 
i mängden data som genereras rekom-
menderar Sören Alexandersson att ha en 
dialog med leverantörerna redan när ett 
system handlas upp.

– Stäm av hur ditt sätt att arbeta 
stämmer med leverantörens system. Det 
kanske är systemet som behöver justeras, 
snarare än hur just du och ditt företag 
arbetar. Samtidigt kan systemleverantö-
ren ge dig goda tips och råd hur du kan 
ändra arbetssätt för att bli mer effektiv.

Sören Alexandersson sammanfattar 
fördelarna med ett affärssystem i tre 
punkter:

• Det väsentliga är att du får kortare 
väg från kundförfrågan till skickad 
faktura.

• Du blir mer effektiv i administra-
tionen, vilket leder till f ler debiter-
bara borrmeter.

• Risken att bortglömda timmar inte 
kommer med som underlag för 
meterpriset minimeras.

• Du får betydligt bättre översikt när 
all affärsviktiga data är samlade 
i ett system med ett gemensamt 
gränssnitt. S

TEXT: LARS WIRTÉN

FOTO: EMMY JONSSON

”Ett affärssystem gör arbetet mer effektivt 
och enklare”, säger Sören Alexandersson, vd 
på SDF i Göteborg.
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I större företag skulle det vara 
svårt att driva verksamhet 
utan affärssystem. Malmberg-
koncernen i Yngsjö utanför 
Kristianstad har ett stort och 
komplext system, skräddarsytt 
för deras behov.

Koncernchefen Sara Malmberg 
har full koll på projekten: hur 

mycket diesel som går åt, hur många 
timmar som läggs ned, vilket material 
som används med mera.

– Vårt system är anpassat till att vi 
är en koncern och framförallt till våra 
projektledare, affärsområdeschefer, 
ekonomifunktionen och mig som kon-
cernchef som styr företaget. De som är 
ute på fältet och borrar kan egentligen 
bara tidrapportera mobilt i systemet 
via en app, säger Sara Malmberg. 

Malmberg handlade upp affärssys-
temet för cirka tio år sedan och har lö-
pande utvecklat det sedan dess. Det är 
helt anpassat till just deras verksamhet 
och förhållanden. Hade Sara Malmberg 
handlat upp ett affärssystem idag hade 
hon valt ett standardupplägg.

– Vårt affärssystem är fantastiskt bra 

och har många möjligheter. Men det 
är stort och tungt och med ett egenut-
vecklat system blir vi väldigt beroende 
av konsulter. Det blir dyrt när man 
bygger in sig i stora system. Idag har 
utvecklingen inom digitaliseringen 
gjort att det finns bra standardsystem 
som är lättare att hantera.

Löpande prognoser
Malmberg har byggt in i princip alla 
företagets digitala funktioner i affärs-
systemet. Det hanterar tidrapporter, 
lagersaldo, leverantörsartiklar, inköp, 
fakturering och bokföring. Men lager-
hanteringen är fortfarande en utmaning, 
menar Sara Malmberg.

– Den delen är inte optimal, vi måste 
fortfarande hantera lageruttag manuellt. 
Men vi kör många stora projekt och där 
lägger vi in artiklarna som projektinköp, 
det vill säga order direkt till leverantö-
rerna. Generellt vill vi minimera lager-
hanteringen.

Malmberg använder affärssystemet fram-
för allt till att löpande göra projektprogno-
ser och successiva vinst-avräkningar.

– Systemet ger oss bra koll på hur 
mycket som köps in och hur mycket tid 
som läggs ned i projekten i förhållande 
till offert. Om prognoserna visar att 
projektet inte verkar hålla vad som är of-

TEXT: LARS WIRTÉN FOTO: LARS OWESSON

Malmberg har full koll på projekten

f lytta över dem till bokföringssystemet 
där fakturorna skapas.

– Då är allt material inlagt, allt är pris-
satt och klart. Det är bara en knapptryck-
ning, programmen pratar med varandra.

Sparar pengar
Magnus Jonsson är övertygad om att 
företaget sparar pengar på att använda 
ett affärssystem.

– Den största vinsten ligger i att ha 
ordning och reda på allt. Hanteringen är 
mycket lättare och inga jobb försvinner. 
Medarbetarna behöver inte inom konto-
ret för administrationens skull.

– Får vi ett akutjobb kan vi skicka en 
person direkt från ett jobb till ett annat. Då 
går det en order med vägbeskrivning och 
arbetsuppgifter direkt till mobiltelefonen.

Magnus Jonsson tror dock inte att det blir 
mer debiterat på grund av affärssystemet.

– Däremot finns inte längre någon risk 
att vi glömmer någon kund eller att vi åker 
fel och blir försenade. Med bättre ordning 
och reda får vi mer nöjda kunder och det 
är alltid den bästa marknadsföringen.  S

Det säger Magnus Jonsson på Bengt 
Jonssons Brunnsborrning AB på 

Tjörn i Bohuslän. Företaget har tio medar-
betare och började använda SDF:s affärssys-
tem för fyra år sedan. Dessförinnan var det 
papper och mappar som gällde.

– Alla jobb dokumenterades och log-
gades på papperslappar som eventuellt 
lades i en mapp. Sedan hanterades dessa 
på bästa sätt. Det var ett konstant sit-
tande med detta på kontoret. Man fick 
jaga lappar som inte kom in och det 
skulle inte förvåna mig om det förekom 
att lappar försvann. Det är en väldig 
skillnad att ha allt samlat direkt i telefo-
nen när man är ute på jobb, konstaterar 
Magnus Jonsson.

På kontoret ansvarar två personer 
för att ta hand om ordrarna och att 

– Vi använder ordersystemet i 
alla jobb, all försäljning går via 
det. Det är lite skillnad mot att 
använda papper och penna.
TEXT: LARS WIRTÉN

Bättre ordning och reda ger nöjda kunder

Sara Malmberg, koncernchef på Malmberg, 
använder affärssystemet för att göra pro-
jektprognoser och uppföljningar. 

fererat går vi in och tittar på orsaken. 
Sara Malmberg menar att affärs-

systemet helt klart gör koncernen mer 
effektiv och lönsam.

– Tack vare det kan vi snabbt agera 
om något ser ut att gå fel.  S

Magnus Jonsson har infört affärssystem och 
slipper jaga papperslappar.
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Mats Holm är utvecklingsan-
svarig för verktyg på Sandviks 

affärsområde Exploration, som alltså 
huvudsakligen ägnar sig åt maskiner 
och verktyg för prospekterings- och 
gruvindustrin.

– När det gäller rör och kronor hän-
der det kanske inte så väldigt mycket. 
Mycket är standardbundet och det som 
sker handlar huvudsakligen om materi-
alförbättringar, säger han.

Den stora utvecklingstrenden handlar 
i stället om säkerhet och arbetsmiljö. 

– Vi har till exempel tagit fram ett 
helt nytt rörhanteringssystem för gruv-
maskinerna, som just nu implemente-
ras tillsammans med LKAB i Kiruna. 
Det systemet knyter vi stora förhopp-
ningar kring.

Mer och mer digitaliseras
I linje med viljan att skapa bättre ar-
betsmiljö kring borrningen ligger också 
utvecklingen av datoriserade system, 
säger Mats Holm:

– Vi rör oss helt klart mot mer och mer 
datoriserade miljöer. Ett exempel på det 
är att vi går från manuellt hanterad till 
datoriserad reglering av ventiler för juste-

TEKNIKUTVECKLING OCH FRAMTIDSDRÖMMAR
ring av borrtryck, 
vattentryck och 
vattenflöde. Det är 
relevant även för 
brunnsborrare.

Nästa stora kliv?
När det gäller det 
längre perspektivet 
då? Finns det nya, 
stora tekniksprång 
att ta och vilka 
skulle de i så fall 
kunna vara?

– Jag ser väl 
inget nytt språng 
i närtid, men det 
kommer säkert. 
Man kan tänka sig 
att hela borrförloppet förr eller senare är 
helt datoriserat och automatiserat.

– En dröm, som jag tror att alla bor-
rare och utvecklare har, är att kunna 
byta borrkrona utan att behöva lyfta upp 
strängen. Det skulle vara ett verkligt kliv 
framåt. Jag tror att det är möjligt på sikt 
och vissa försök har gjorts, men hittills 
har det stupat på hållfastheten.

Mer effektiv hammare
På DTH-sidan hos Sandvik är Johan 
Bergqvist produktchef för hammar-
utvecklingen. 

– En ständig utmaning är att göra 
hammarna mer energieffektiva. 

Man stoppar in oerhört myck-
et energi, men får egentligen 
inte ut så mycket.

– Därför jobbar vi mycket 
med effektivisering, till 

exempel när det gäller 
luftförbrukningen 
som ju har en direkt 

koppling till dieselför-
brukningen. Här har 
vi nyligen släppt en ny 
hammare, RH560, som 
har mellan 10 och 15 

procent bättre prestanda 

när det gäller luftförbrukningen. Kom-
binerad med en flödesstyrd kompressor 
kan man minska dieselförbrukningen 
ungefär lika mycket.

Den nya hammaren har till exempel ing-
en fotventlil, vilket gör den mer luftsnål.

– Vi jobbar mycket med att öka borr-
sjunkningen, för att spara tid och pengar 
i borrningen. Det handlar dels om 
luftförbrukningen men också om olika 
toleranser i hammaren och att optimera 
timingpunkterna.

Oljefri hammare?
Sandvik är nu på gång med en hammare 
som med prestanda att hantera vatten-
flöde och mottryck för att utan problem 
ta sig ner till 350 meter och djupare.

– På önskelistan över uppfinningar 
står ju en oljefri hammare, för miljöns 
skull. Jag kan idag inte riktigt se hur 
det skulle gå till, men det handlar ju 
om att tänka utanför boxen, säger 
Johan Bergqvist.  S

Fotnot: Borrsvängen har utan 
framgång sökt representanter för Atlas 
Copco/Epiroc för intervjuer om deras 

pågående arbete inom forskning och utveckling.

Sandvik och Mincon är två av de större leverantörerna 
till den svenska borrningsbranschen. 

Vad arbetar de just nu med på forsknings- 
och utvecklingsavdelningen – och vilken är 
”dröminnovationen”? Borrsvängen har kollat läget.

TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: SANDVIK

Mats Holm och Johan Bergqvist arbetar med produktutveckling 
på två av Sandviks affärsområden.

Sandviks nya hammare 
RH560 kom i höstas.
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Det irländska företaget Mincon är en välkänd aktör i Sverige. De 
traditionellt gula, svarta och ljusblå produkterna på den nordiska 
borrmarknaden har de senast 15 åren fått se sig ersättas av andra 
färger. De mörkblåa har varit framgångsrika. Inte utan anledning.

– Mincon har lagt ner kolossalt mycket kraft på forskning och 
utveckling på produkter till den nordiska borrindustrin. Det är en 
stark borrmarknad här och från irländskt håll har man tidigt insett 
potentialen, säger John Gøytil, från Mincon.

Mincon bedriver en löpande 
utveckling. Man vill verkligen 

ligga först. Den hammare man nu har 
är populär och har fungerat väl. Men 
bolaget kommer inom de närmsta må-
naderna att släppa en ny hammarserie. 
Fokus är på att med samma luftf löde 
genom hammaren, åstadkomma en 
högre penetrationshastighet.

Inom utvecklingen på kronsidan har 
Mincon lagt ner stora resurser på att 
hitta en krona som passar den nordiska 
borrtekniken.

– För några år sedan var vi långt 
ifrån den produkt som vi i dag säljer. 
Vi känner att vi har hittat rätt och 
den går mycket bra, men är också ett 
resultat av en hård satsning där design, 
stiftens fastsättning och geometrin är 
noggrant beaktade.

Utvecklar hela systemet
John pratar engagerat om utveckling, 
eller kanske snarare brist på utveckling 
inom borrbranschen.

– Man måste se det som ett system. 
Kombinationen mellan operatör, 
borrör, hammare och krona måste 
fungera hela vägen. Om den ena delen 
brister, får det långtgående konse-
kvenser för systemets verkningsgrad. 
Hittills är det få som har arbetat med 
utveckling genom hela systemet. 
Det är en av anledningarna till att 
Mincon för några år sedan satsade 
på att införliva borrörstillverkning 

TEXT: JOHAN BARTH   FOTO: MINCON

i produktf loran. Tillverkningen lig-
ger i värmländska Sunne (Driconeq 
Production AB), och Johan Åhs som 
är Global Product Manager, verifierar 
Johns systemtankar.

– Genom att förbättra rören och 
se till att de håller mindre luft, har 
borrsystemet förbättrats i prestanda. 
Företagaren får lägre dieselförbruk-
ning, snabbare igångsättning av 
hammaren vid stångbyte och lägre 
ljudnivåer när de använder borrör 

som eX-Flow, som är vårt registre-
rade varumärke, säger Johan.

Framtiden?
Johan Åhs pekar på att de framtida bor-
rören kommer att förbättra arbetsmiljön 
genom att väga mindre och de kommer 
också att vara än effektivare. Det senare 
kommer av avancerade flödesanalyser som 
bolaget nu arbetar med. John Gøytil spa-
nar om att inom några år finns det kronor 
som i den nordiska geologin bibehåller 
dimensionen ner till cirka 350 meter, något 
som ur många perspektiv är värdefullt.

– Sen vill vi gärna fortsätta med att ut-
bilda borrarkåren. Det är också en viktig 
ingrediens, säger John, som gärna hade 
sett fler animationer som bra förklarar 
funktionerna i processen.

Både John och Johan pekar på vikten 
av att ha platser med känd geologi när 
man utför sina tester. Det är något man 
normalt inte har.

– Det hade varit värdefullt att kunna 
ha tillgång till, avslutar John.  S

Mincons nya 24-tumshammare.
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Branschens totala utveckling
Graferna är baserade på de företag 
som finns med i faktadelen och be-
räknas genom att summera Summa 
rörelseintäkter för respektive år.

Summa rörelseintäkter
År  Rörint (tkr)
2013    1 483 055
2014    2 556 189
2015    2 657 422
2016    2 831 497
2017    3 284 854

Branschens medianvärde
Medianvärden baseras på de före-
tag som presenteras i faktadelen 
och som har lämnat in bokslut från 
respektive år.

År         Rörint (tkr)
2013    5 854
2014    6 008
2015    6 167
2016    6 172
2017    6 027
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 5 000 000

Statistiken omfattar åren 2013 
till och med 2017. Den baserar 

sig på uppgifter från cirka 240 företag.
– Det är alla företag som är re-

gistrerade för borrningsverksamhet. 
Geotec- och Avantimedlemmar samt 
icke anslutna företag. Företaget Züblin 
är exkluderat i sammanställningen ef-
tersom det är så enormt mycket större 
än alla andra och därmed avviker för 
mycket i statistiken, kommenterar 
Johan Barth.

Visar svart på vitt
Geotec använder statistiken dels för att 
göra egna bedömningar av branschens 

BORRBRANSCHEN I SIFFROR

utveckling, dels i kommunikationen 
med myndigheter och politiker.

– Det är viktigt att ha svart på vitt 
och kunna visa siffror på hur omfat-
tande och betydelsefull vår bransch 
är och dessutom att efterfrågan på 
våra tjänster ökar. Det senare visar 
statistiken tydligt både vad gäller 
omsättning och antal anställda, säger 
Johan Barth.

En användbar bild
En svårighet med statistiken är att 
en del företag som är registrerade för 
borrning också är aktiva inom många 
andra verksamheter.

– Det är svårt att analysera hur stor del 
av omsättningen som verkligen kommer 
från borrning. Så man kan säga att sta-
tistiken inte är 100 procent rättvisande, 
men att den ger en bra, intressant och 
användbar bild av hur branschen mår, 
säger Johan Barth.

Statistiken innehåller också upp-
gifter om vilka myndigheter som är 
branschens största kunder; alltså vilka 
kommuner som köper borrtjänster för 
mest pengar.  S

Fotnot: UC är Sveriges ledande affärs- och 
kreditupplysningsföretag och ägs av de 
svenska bankerna.

Geotec har från UC köpt in statistik över borrbranschens utveckling de senaste åren, med 
tonvikt på intäkter, omsättning och antal anställda.
– Det här gör vi på regelbunden basis och vi använder statistiken för att kunna 
bedöma branschens utveckling och se vilka parametrar som påverkar företagen, säger 
Geotecs vd Johan Barth.
TEXT: JÖRGEN OLSSON    

 25 000 000 4 000 0002 831 4975 8546 1873 558 888



21BORRSVÄNGEN # 1/2019

Branschens totala utveckling
Graferna är baserade på de företag 
som finns med i faktadelen och be-
räknas genom att summera Antal 
anställda för respektive år.

Antal anställda
År  Antal anst
2013              784
2014           1 315
2015           1 280
2016           1 320
2017           1 398

Branschens medianvärde
Medianvärden baseras på de företag 
som presenteras i faktadelen och 
som har lämnat in bokslut från 
respektive år.

År         Antal anst
2013           3
2014           3
2015           3
2016           3
2017           3
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Branschens totala utveckling
Graferna är baserade på de företag 
som finns med i faktadelen och beräk-
nas genom att summera Resultat före 
avskrivningar för respektive år.

Resultat före avskrivningar
År   Res. f. avskr. (tkr)
2013                    170 395
2014                    297 929 
2015                    288 146
2016                    314 606
2017                    353 594

Branschens medianvärde
Medianvärden baseras på de 
företag som presenteras i fakta-
delen och som har lämnat in 
bokslut från respektive år.
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År   Res. f. avskr. (tkr)
2013                            496
2014                            584 
2015                            684
2016                            662
2017                            580

Inköp per myndighet (tkr)
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Myndighet
1. Täby kommun

2. Kungälvs kommun
3. Lidingö stad

4. Nyköpings kommun
5. Skövde kommun
6. Härryda kommun

7. Kristianstads kommun
8. Örebro kommun

9. Hjo kommun
10. Järfälla kommun
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2016 rådde ”all time high” i bygg-
branschen när 60 000 nya lägen-

heter och småhus påbörjades, och 2017 
var det dags för en ny toppnotering –  
64 000 bostäder. Men den tiden är förbi, 
konstaterar Sveriges Byggindustrier, BI, i 
sin senaste prognos. 

Den totala bygginvesteringen sjun-
ker, trots att investeringarna i offentliga 
lokaler och anläggningar ökar. Behovet av 
lokaler är stort i kommuner och lands-
ting, men varken det eller byggandet av 
infrastruktur och andra anläggningar 
uppväger nedgången i bostäder. Bostads-
investeringarna beräknas minska två 
procent 2018 och nio procent 2019.

– I år räknar vi med att det påbörjas 
drygt 42 000 bostäder, ett tapp på över 
21 000 sedan 2017. Nedgången i ny-
produktionen gör att över 30 miljarder 
kronor försvinner från en årlig total 
bygginvestering på drygt 500 miljarder, 
säger Johan Deremar, nationalekonom 
på BI. 

I investeringar mätt beräknas byg-
gandet av bostäder gå ned till 232 mil-

Byggmarknaden är kluven just nu. Byggandet av lokaler och 
anläggningar fortsätter att öka, men trots goda förutsättningar är 
den sammantagna utvecklingen medioker. En tredjedel av nypro-
duktionen av bostäder försvinner på två år, enligt Sveriges Bygg-
industriers konjunkturprognos.

BÅDE UPP OCH NED I 
BYGGKONJUNKTUREN

TEXT: MIA ISING 

FOTO: SVERIGES BYGGINDUSTRIER/ROSIE ALM

jarder kronor i år, från 260 miljarder 
rekordåret 2017. 

Tufft i banken
Enligt BI beror det på skärpta villkor och 
hårdare amorteringskrav för den som ska 
låna till sin bostad. Det har blivit tuffare 
att gå till banken.

– Bostadsbyggandet skulle behöva 
fortsätta på 2017 års nivå, det behövs 
många f ler bostäder. Men det skulle 
kräva förändrade lånevillkor och för-
ändringar inom en del andra regelsys-
tem, bland annat hyressättningssyste-
met, menar Johan Deremar. 

En mittblockspolitik har sett dagens 
ljus och på sikt kan saker hända i fråga 
om såväl amorteringskrav och flyttskatter 
som hyressättning. Låneinstitutens krav 
kommer dock att ligga fast ett bra tag till, 
räknar han med.

– De nyligen införda reglerna rivs inte 
upp i första taget. Bostäder är ett känsligt 
och komplicerat ämne.

Lokaler och anläggningar
Prognosen pekar på att det 2018 

byggdes lokaler och anläggningar för 265 
miljarder kronor, en ökning med fem 

respektive sex procent från året innan. 
Uppgången förklaras av kraftigt ökade 
investeringar i exempelvis skolor, sjukhus, 
vägar och spåranläggningar. 

Och lokalinvesteringarna fortsätteratt 
att öka, även om en svagare utveckling för 
det privata dämpar tillväxttakten något. 
Även för privata anläggningar dämpas 
den något, men det offentliga fortsätter att 
vara en stark motor.

– Här kan vi verkligen tala om högkon-
junktur, till skillnad mot bostadssidan. 
Det råder liksom två olika konjunkturer 
samtidigt inom byggindustrin, reflekterar 
Johan Deremar.

Arbetsmarknad
Tillgången på kvalificerad arbetskraft är 
fortfarande ansträngd, från platschefer 
och arbetsledare till golvläggare och platt-
sättare, men problemet är på väg att plana 
ut. Borrarna kan komma i ett nytt läge.

– Den som borrar för bostäder lär få det 
tuffare, men det kan vägas upp av geolo-
giska undersökningar och anläggnings-
projekt. Stockholmsregionen, som haft en 
tydlig nedgång i bostäder, står inför stora 
byggen av tunnelbana och annan järnväg, 
säger Johan Deremar.

Enligt BI pekar mycket på att vi är på 
väg in i en lågkonjunktur, 2020-2021 
kan vi vara mitt i den, och generellt kan 
investeringarna inte fortsätta i dagens 
takt. Men nyckelkompetens, som att 
kunna en viss borrningsmetod, är alltid 
eftertraktad.

– Så tror jag att det förblir, det är aldrig 
fel att vara specialiserad inom ett område, 
säger Johan Deremar.  S

I sin rapport beskriver Sveriges 
Byggindustrier, BI, utvecklingen 
av bostäder, lokaler, anläggningar 
och byggarbetsmarknad samt 
ekonomiska händelsers påverkan 
på svensk byggindustri. Den 
utkommer två gånger per år.

Prognoserna utgår från såväl 
statistik över bygglov, investeringar 
och sysselsättning som orderläge 
i byggbranschen och Konjunktur-
institutets undersökningar.

ByggKonjunkturen 

         Investeringsvolym Procentuell förändring i fasta priser
              (Mdkr)   Utfall
Sektor                      2017     2017             2018      2019

Byggandets utveckling

Bostäder                260,5         12                 -2          -9
Nybyggnad               158,9         14                 -5         -16
Ombyggnad                 75,0           8                  4            1
Fritidshus                  11,3         19                10          -2
Transaktionskostnad                15,2           2                 -4            1

Lokaler                164,8           7                  5            2
Privat                  98,9           3                  1            0
Offentligt                 65,9         15                10            5

Anläggningar                 86,7           0                  6            4
Privat                  43,8          -4                  8            3
Offentligt                 42,9           4                  4            5

Summa bygginvesteringar              511,9           8                  2           -3
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Bo Lorentzon hade lång erfaren-
het som förhandlare för Sveriges 

Byggindustrier, BI, när han i somras 
fick uppdraget att driva en förändrings-
process för dess branschregionråd. Nu 
är han branschföreningarnas röst in i BI 
– samtidigt som han är BI:s talesperson 
ut mot föreningarna. Bo Lorentzon ger 
en målande bild av sin roll: 

– Jag är som midjan i ett timglas, jag 
befinner mig mitt i flödet, oavsett vilket 
håll budskapen går!

Många av BI:s medlemsföretag 
med speciell inriktning är med i 
en yrkesspecifik branschförening. 
Föreningarna tar hand om specialföre-
tagens behov av service och BI han-
terar arbetsgivarfrågor och generella 
branschfrågor. Rådet är deras gemen-
samma forum, här möts arbetsgivar-
organisationen och representanter för 
ett 20-tal föreningar, från dykare och 
mobilkransförare till plattsättare och 
ställningsbyggare.

– Det är främst små och medelstora 
företag i föreningarna, mest underentre-

prenörer och inte så många 
stora drakar. Men eftersom 
större förtag har önskat 
förändringar i BI:s arbete 
vill vi se om det även gäller 
branschföreningarna.

– Allt handlar om att 
göra både oss och våra 
medlemmar vassare på 
arbetsmarknaden och då 
är det viktigt att fören-
ingarna får det stöd de 
behöver. Vi ska underlätta 
entreprenörskapet, menar 
Bo Lorentzon.

Intervjuer
Ambitionen är att ta ett 
helhetsgrepp för att stärka 
branschföreningarna. 

– Vi vill både allmänt 
få in deras synsätt bättre 
i vår organisation, ta 
reda på vad de tycker är 
viktigt att kunna erbjuda 
medlemmarna och se hur 
vi kan hjälpa dem.

Bo Lorentzon rivstartade när han 
tillträdde den nyinrättade tjänsten. 
Det var naturligt att börja med att ta 
reda på vad föreningarna vill och det 
gjorde han genom en rad intervjuer. 
Han åkte runt och tog temperaturen i 
så gott som alla föreningar i höstas. 

– Vi pratade om vilken hjälp de öns-
kar, vad BI kan göra för dem och om 
organisatoriska möjligheter och utma-
ningar. Jag drivs av att göra skillnad 
och tror att någon form av förändring 
är viktig nu när byggbranschen går 
mot allt f ler underentreprenörer.

Åtgärdsförslag
Det är först senare i vår som det finns ett 
underlag för BI att förhålla sig till, men 
Bo Lorentzon kan redan nu säga något 
om vad förändringsprocessen kan landa i. 

– Samarbetsavtalen mellan BI och 
branschföreningarna, som säger att vi 
ansvarar för arbetsgivarfrågor och de för 
branschfrågor, ligger fast. Det är där vi 
har våra respektive kompetenser. Men 
det kan bli aktuellt med justeringar.

– Det är en allmän önskan att vi ska 
serva medlemmarna i mer än arbetsgi-
varfrågor. Enskilda föreningar ska kunna 
slippa att hantera sådant som rör exem-
pelvis arbetsmiljö, miljöfrågor och kom-
munikation – men hur kan diskuteras.

Intervjuerna Bo Lorentzon gjort med 
branschföreningarna har bjudit honom 
insikten att det är en bred samling av 
föreningar han har att göra med. Deras 
syn på arbetsgivarorganisationens 
insatser varierar.

– Det har överraskat mig, att bransch-
föreningarnas syn på vad vi gör och inte 
gör för dem kan skilja sig så brett åt. Jag 
har fått höra allt från att vi gör alldeles för 
lite till att vi faktiskt gör för mycket!   S

Fotnot: Geotec är en av organisationerna i 
branschregionrådet.

Det pågår ett förändringsarbete 
inom Sveriges Byggindustrier. 
Bo Lorentzon, funktionsansva-
rig för bransch- och medlems-
utveckling, har rest landet runt 
för att fånga branschförening-
arnas önskemål och förvänt-
ningar på BI. En rapport ska 
upp på bordet i vår, för att visa 
vägen till ett förbättrat stöd för 
medlemsföretagen.

Branschföreningarnas 
behov under lupp

Bo Lorentzon, Sveriges Byggindustrier. 

• Mötesplats för 20 branschföreningar inom Sveriges Byggindustrier, BI.  
Här utbyter föreningarna erfarenheter och uppdaterar sig om arbetsgivarorgani-
sationens arbete.

• Träffas fyra gånger per år.
• Inrättade 2018 en tjänst för att ge BI en bättre bild av branschföreningarna och 

deras arbete.
• Presenterar 2019 ett förslag på hur stödet till föreningarna och dess medlemmar 

kan förbättras – som ett led i en utredning av hur BI:s verksamhet ska se ut år 2025. 

Branschregionrådet

TEXT: MIA ISING   FOTO: ROSIE ALM
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I FOKUS: NY TEKNIK OCH LÖNSAMHET

Anders Olsson minns både 
tiden före Odex och det enorma 

genomslag på borrbranschen som 
metoden fick när den lanserades under 
tidigt 1970-tal.

– Före Odexmetoden drev man ju 
foderrör genom att rotera och eller slå 
ner dem. Stötte man på sten fick man 
försöka spränga sönder dem.  Det var 
otroligt tidskrävande och slitsamt att 
borra så.

Med Odex kom ett system med DTH-
hammare med en excentrisk krona, 
som borrade ett så pass stort hål att den 
samtidigt kunde dra med sig foderröret 
ner i hålet. När man sedan vände till 
vänsterrotation fälldes excentern in och 
hammaren drogs upp genom foderröret.

– Det var ju en revolution, såklart. 
Men jag minns att många tyckte att 
det var lite suspekt. Borrbranschen var 
väldigt konservativ på den tiden.

Blev snabbt standard
Snart kom emellertid flera varianter på 
metoden och det tog inte lång tid innan 
den blev standard.

– Det som tidigare tagit dagar kunde 
nu göras på några timmar, plus att man 
kunde ta sig fram i alla sorters forma-
tioner. Vad den excentriska borrningen 
har betytt för effektivitet och lönsamhet 
i branschen går knappast att överskatta, 
summerar Anders Olsson.

Ny teknik inom kärnborrning
Inom sitt eget specialområde, kärn-
borrning, ser han nu hur tekniken 
raskt går framåt. 

– Det rör sig om nya sätt att mäta 
borrhålens avvikelse, metoder för 

Ett tekniksprång som 
gav branschen ny fart

snabbare överföring av information till 
geologen eller bergmekanikern samt 
nya metoder för att korrigera borrhålets 
bana så att det träffar ett förutbestämt 
målområde. 

Det är tack vare den snabba utveck-
lingen av gyron och system för överfö-
ring av data direkt från borrplatsen till 
de personer som fattar beslut om borr-
hålets fortsättning, samt nya styrbara 
kärnrör och mudmotorer, som detta 
gjorts möjligt.

Från veckor till dagar
Gyrona ersätter de gamla optiska och 
mekaniska metoderna för borrhålsmät-
ning och utvecklingen av nya och mer 
exakta styrbara borrverktyg ersätter 
mekaniska borrhålskilar.

Att krökmäta ett djupt borrhål, ut-
värdera resultaten, kommunicera med 
den ansvariga konsulten eller geologen 
samt att eventuellt justera borrhålets 
bana kunde tidigare ta en vecka eller mer 
i anspråk. I dag är det möjligt att göra 
samma sak på några dagar.

Även vid brunnsborrning
De nya så kallade nordsökande kon-
tinuerliga MEMS-gyrona kan kanske 
även vara intressanta vid borrning för 
geoenergi, menar Anders Olsson

– Med ett sådant gyro kan man mäta 
inuti DTH-borrör som har en slät insida. 
Borrhålen måste dock luta minst 10° 
från vertikalen. Det är då fullt möjligt att 
krökmäta borrhålet med en hastighet av 
upp till 100 meter per minut.  S

Det senaste riktigt stora 
tekniksprånget inom borr-
ning, Odex, kom redan i 
början av 1970-talet.  
Anders Olsson, nestor 
inom framför allt kärn-
borrning, anar nu nästa 
revolution – men då 
handlar det om mätning.

Anders Olsson förklarar borrhålsmätning med nordsökande gyro.

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON 
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Tel: 023 790 560     www.lifa.se 
Kontakta oss på LIFA 

FURTHER. 
FASTER. 

Prövad Kvalitet 
Topp Prestanda 

För Stenhårda Jobb! 

Kvalitetsprodukter 
för stenhårda jobb! 

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
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Jan-Erik Rosberg tar emot 
i det så kallade V-huset på 
Lunds Tekniska Högskola, 

LTH, där framför allt väg- och vattenre-
laterad utbildning och forskning huserar. 
Kopplingen till vatten och ingenjörs-
kompetensen kring borrningsteknik 
och mätningar har gjort att Avdelningen 
för teknisk geologi, där han är univer-
sitetslektor, har hamnat här istället för 
på Geologiska institutionen. Vi träffas 
i sista stund innan Borrsvängen går till 
tryck. Jan-Erik har haft hektiska veckor 
med mycket undervisning och handled-
ning av studenter. En roll och uppgift 
han trivs mycket bra med. 

– Jag har alltid gillat utbildningen. Ett 
av de bästa sätten att lära sig sitt eget ämne 
bättre är att tvingas förklara det för andra.

Här utgör Jan-Erik Rosberg något av 
ett undantag inom forskarkåren, där 
många skyr den påtvingade utbildnings-
plikten och mest ser det som ett hinder i 
sin egen forskning.

– Jag tycker utbildningen ger en hel del 
för forskningen. Det är en viktig möjlig-
het att introducera ämnet och få duktiga 
nya studenter att göra bra examensjobb. 

Jan-Erik menar att det är viktigt för 
framtiden att få fler att intressera sig för 
grundvattenfrågor. 

– Endast 0,6 procent av jordens 
vatten är grundvatten. Det ska räcka 
till dricksvatten och all annan vat-
tenförsörjning. Globalt ser vi hur man 

Riksriggen är en borrigg som forskningen har fri tillgång till – förutsatt 
att Jan-Erik Rosberg ger tummen upp. Som föreståndare bedömer han 
om borrningsprojekten går att genomföra rent tekniskt. Och Riksriggen 
har i dubbel bemärkelse fördjupat hans egen forskning.

plockar ut alldeles för mycket grund-
vatten utan att tänka sig för.

Förestår Riksriggen
Jan-Erik Rosberg har forskat en hel del 
kring vattenfrågor, bland annat i Syd-
amerika. Men just nu är det borrning 
som dominerar. Han är involverad 
i hydrauliska tester och mätningar i 
borrhål. Inte minst är han förestån-
dare för Riksriggen, den borrigg som 
forskare i Sverige har fri tillgång till. 
I november 2009 tilldelades Teknisk 
geologi ett anslag från Vetenskapsrådet 
på 25,8 miljoner kronor för att köpa in 
och bygga upp en nationell forsknings-
infrastruktur för djup kärnborrning. 

– Elddopet för riggen var de borrningar 
vi utförde i Åre 2014, då vi borrade oss ned 
till 2 496 meters djup, berättar Jan-Erik.

Borrningen var ett led i ett interna-
tionellt forskningsprojekt med cirka 100 
forskare involverade. Syftet var bland an-
nat att försöka ta reda på hur bergsked-
jor, som den svenska fjällkedjan, har bil-
dats. Och man är på god väg att lyckas. 
Det som återstår är att nå ner till den zon 
där kontinentalplattorna en gång har 
kolliderat. Nu har forskargruppen som 
Jan-Erik ingår i beviljats medel för att 
borra ett nytt djupt borrhål i Jämtland, 
den här gången närmare Östersund.

– Åre-borrningen gav forskningen 
mycket. Vi ville borra djupare men vi 
hade inte teknisk kapacitet. Det nya 

TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: SANNA DOLCK WALL

borrhålet kommer att ge information 
om berggrunden ända ner till kolli-
sionszonen, eftersom denna ligger på 
ett grundare djup om man går österut. 
Jag hoppas vi kommer igång nästa år.

– Borrprojektet är en vetenskaplig 
och teknisk framgång. Kärnåtervin-
ningen var nära 100 procent och det är 
den djupaste kärnborrningen i Sverige 
med de använda borrdimensionerna.  

Liv på djupet
Jan-Erik var tekniskt ansvarig i projektet 
och hade som uppgift att utforma brunn-
nen så att alla olika tester skulle kunna 
genomföras. Förutom fjällkedjans bildan-
de syftade projektet bland annat till att 
studera liv djupt ned i berggrunden, hur 
temperaturen ökar med djupet och mäta 
grundvattenströmning på stora djup.

– Jag kunde inte tänka mig att de 
skulle kunna hitta småkryp på de dju-
pen. Men det kan finnas liv där i form av 
mikrobiell aktivitet.

Vardagen är dock betydligt mer 
jordnära för Riksriggen. Den senaste 
borrningen genomfördes i Skummeslöv 
i södra Halland för att undersöka ett 
potentiellt grundvattenmagasin.

– Innan dess borrade vi för att spåra 
föroreningar efter en nedlagd kemtvätt. 
Där ville vi ha koll på hur förore-
ningarna skulle kunna sprida sig.

I år kommer Jan-Erik att vara med 
och etablera en forskarskola och ett 
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Jan-Erik Rosberg
Bor: Med fru och två barn i en villa 
i Eslöv.
Fritid: Följer barnens aktiviteter, 
fotboll och handboll. Tränar själv ena 
sonens fotbollslag. ”En pedagogiskt 
större utmaning med 10–11-åringar 
än studenter på LTH. När man har 
förklarat uppgiften gör de ändå på 
sitt eget vis.”
Favoritvatten: Kranvatten

testcentrum inom ramen för samma eu-
ropeiska nätverksprojekt som Riksriggen 
är en del av. Riksriggen betyder mycket 
för forskningen, förklarar Jan-Erik, i och 
med att den kan användas av forskarna 
utan att betala hyra.

– Det ger tid att i lugn och ro slut-
föra borrningen och utföra de tester 
man behöver.

Började med geotermi
Det blir då en cirkel som sluts för Jan-
Erik. Direkt efter civilingenjörsexamen 
blev han anställd i ett djupgeotermi-pro-
jekt i Lund, där man borrade en brunn 
till 3 700 meters djup och en annan till 
1 900 meter. Projektet strandade dock 
beroende på att vattenflödena inte var 
tillräckliga. Ur kommersiell synpunkt 
var projektet därmed misslyckat.

– Men ur vetenskapligt per-
spektiv fick vi fram mycket ny kunskap i 
det projektet.

Kunskaper som Jan-Erik Rosberg nu 
tror kommer att få nytt liv i takt med att 
intresset för djupgeotermi ökar. I Fin-
land borrar exempelvis energibolaget St1 
världens djupaste borrhål för geotermisk 
värme (se Borrsvängen nr 4/2018).

– Kan vi få fram en billigare borrteknik 

och metoder att öppna upp de sprickor som 
finns i berget så att de börjar kommunicera 
med varandra, då kommer djupgeotermisk 
borrning bli intressant i Sverige. Det är 
utvecklingen av luft- och vattenhammar-
borrning som öppnar upp för detta. 

Att vara föreståndare för Riksriggen pas-
sar Jan-Erik Rosberg väldigt bra. Precis som 
han trivs med och värdesätter kontakten 
med studenterna, vill han vara nära verk-
samheter utanför universitetets väggar.

– Min ingenjörsbakgrund gör att jag 
gärna vill att man ska kunna tillämpa 
min forskning. Jag tycker om att jobba i 
samverkan med industrin i olika projekt 
och medverka till att ta fram billigare 
och bättre metoder. Det driver mig.  S

– Kan vi få fram en billigare 
borrteknik och metoder, då 
kommer djupgeotermisk borrning 
bli intressant i Sverige.
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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:

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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FÖRETAGET

De fem anställda borrarna och 
montörerna är på uppdrag och 

sonen Jonas Jansson, företagsledare i 
tredje generation, har precis kommit in 
efter en landning på Arlanda. 

Resorna till och från Finland är 
frekventa sedan Stures Brunnsborr-
ning förvärvades av den snabbväx-
ande geoenergikoncernen Rototec i 
november förra året. Rototecs lokala 
kontor ligger på bara fem minuters 

Bland åkrar och vid en slingrig väg i Vallentuna, norr om 
Stockholm, ligger Stures Brunnsborrning. Mitt på dagen är 
fastigheten tom, förutom på andra våningen där Bo Jansson 
och hustrun Lena har kontor. Orientaliska mattor på golvet 
och generösa skrivbord i trä ger kontrast till verkstadshallen 
en metalltrappa ner, där maskiner, slangar och annan 
utrustning skvallrar om företagets verksamhet.

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH   FOTO: ANETTE PERSSON

Första, andra, tredje:
GENERATIONSSKIFTEN 
MED APTIT PÅ FRAMTIDEN

Ändrade roller. För tre år sedan tog Jonas Jansson över vd-rollen på Stures Brunnsborrning. Bo Jansson är numera konsult, mentor och mycket 
nöjd med sonens utveckling av företaget.

FÖRETAGET
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avstånd, och det är där Jonas arbetar 
nuförtiden.

Vad är det då för företag Rototec har 
förvärvat? 

Stures Brunnsborrning är ett av Sve-
riges äldsta företag i branschen, välkänt 
för att ligga i teknisk framkant, med 
ägare som har djup kunskap och erfaren-
het och som inte sällan agerar rådgivare 
åt både branschkolleger och kunder. 

Generationer av utveckling
Företagets utveckling kan dels ses som 
en spegling av sin tid, dels som ett vitt-
nesmål om äldre generationers öppna 
sinne för vad den yngre kan åstadkom-
ma. Entreprenörskap, fingertoppskänsla 
för vart utvecklingen är på väg och god 
tajming tycks också ingå i receptet. 

I mitten av 1970-talet när tekniken 
för energi- och värmepumpar var ny, 

Bo och Jonas Jansson delar entreprenörandan och fingertoppskänslan för vart geoenergibranschen är på väg. Samgåendet med Rototec 
visar vägen – och den är framåt.

bad grundaren Sture Jansson sonen Bo 
att ta hand om den delen, medan han 
själv fortsatte med borrning av vatten-
brunnar. 

– Det är därför vi alltid har legat 
långt fram i teknikutvecklingen och i 
branschen. Jag är tekniskt nyfiken och 
intresserad. För att driva utvecklingen 
framåt har jag initierat nära samarbe-
ten med doktorander på olika högsko-
lor och varit involverad i forsknings-
projekt i syfte att stärka kompetens 
och kunnande. Det har varit intres-
sant, ja en fantastisk resa, säger han. 

Digitalt och effektivt
Jonas i sin tur är barn av sin tid: digital 
med intresse för bolagsutveckling.

När han började arbeta i familjeföreta-
get efter gymnasiet 2005 noterade han att 
företaget skulle kunna drivas mer effektivt. 

– Ja, Jonas tillhör ju den digitala 
generationen och det är en otrolig 
skillnad. Jag jobbar med tusen pärmar, 
medan Jonas har en dator och utför tre 
gånger så mycket som jag på en fjärde-
del av tiden, säger Bo.

Jonas ler, nickar och håller med. 
– Så är det. I dag är dessutom kraven 

i projekt och byggen stora, och all input 
har jag här i min dator. En fördel är att 
jag har kontoret med mig jämt. Men att 
som pappa jobba sex dagar i veckan tolv 
timmar om dagen … Borrning är kul 
och intressant men inte allt i mitt liv. 
Dessutom är det andra tider nu. 

Nu krävs större resurser
Det han syftar på är att Stu-
res Brunnsborrning, precis 
som alla företag i bran-
schen, har ställts inför nya 
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– Enmansföretaget fungerar tyvärr 
inte längre. Du har inte resurser att 
göra femtio borrhål på tre veckor, 
som då ska vara kontrollerade, klara 
och dokumenterade. 

utmaningar: Kunderna och de största 
beställarna är numera fastighetsbolag, 
landsting och kommuner och projek-
ten kräver större resurser, f ler borrma-
skiner och därmed mer personal och 
större omsättning. 

– Omsättningskrav på 25 miljoner 
kronor på vissa entreprenader är inte 
ovanliga. Projekten blir allt mer komplexa 
och kompetenskrävande, säger Jonas. 

För tre år sedan när Jonas tog över som 
vd, började far och son analysera det nya 
landskapet. De såg fler sammanslagning-
ar, att antalet företag minskade medan 
antalet maskiner och ekipage ökade. 

– Det blir vanligare med företags-
konstellationer – och de kommer för 
att man ska kunna bygga framtiden, 
säger Jonas. 

Gasa eller bromsa?
– Enmansföretaget fungerar tyvärr 
inte längre, säger Bo. Du har inte 
resurser att göra femtio borrhål på tre 
veckor, som då ska vara kontrollerade, 
klara och dokumenterade. 

Större organisationer och mer kom-
petens är därför ett krav i dag – och ska 
man vara med och fortsatt ligga i fram-
kant, då hamnar man vid ett vägskäl. 

– Vi insåg att antingen accelererar 
vi eller så accepterar vi att åka med i 
bakvattnet. Men den ambitionen har 
inte någon av oss. Stures Brunnsborr-

ning var ett välmående bolag, men ett 
bolag som inte hänger med, det är inte 
min grej, säger Jonas.

– När vi tittade framåt såg vi också 
att det började bli dags för mig att 
trappa ner, och i dag har Jonas två små 
barn. När Rototec visade intresse för 
oss, såg vi att samgåendet gör framti-
den. Nu kan Stures Brunnsborrning 
öka tillsammans med Rototec, säger Bo.

Mer kompetens i alla led
Jonas tycker att samgåendet känns helt 
naturligt, givet de förutsättningar som 
gäller i branschen. 

– Det  kommer leda till f ler stora 
projekt. Vi tar med kunder och erfa-
renhet, och kan vi kombinera maskin-
parken och ledningen där kommer vi 
bli ännu mer kompetenta på fält och på 
tjänstemannasidan. Jag har pappa med 
i bakgrunden som mentor, det är en 
trygghet.  Samtidigt utvecklas bran-
schen hela tiden, och han ska vara med 
i olika arbetsgrupper.

Bo skrattar till: 
– Jag vill definitivt inte sitta hemma i 
soffan. Det är lagom att vara rådgivare, 
konsulta och hjälpa till i den nya kon-
stellationen. Det finns oerhört många 
kompetenta personer på Rototec. 
Samtidigt behöver bolag som har stark 
tillväxt som målsättning och tillström-

ning av nytt folk erfarenhet att stödja 
sig mot. Och den har jag. 

Vad skulle Sture säga? 
Plötsligt uppstår ett replikskifte i 
pingpong-stil mellan far och son.

– Han skulle vara stolt över det vi har 
byggt upp. Vi tog över hans livsverk och 
lyfte det till höga nivåer. Vi har ett bra rykte 
runt om oss och lojala kunder, inleder Bo.  

– Vi har inte skickat ut en annons 
på tio år.

– Nej, vi har snarare varit ordermot-
tagare än säljare.  

– Och starka i projektrollen – så något 
rätt har vi gjort, konstaterar Jonas.  S

Stures Brunns-
borrning/
Rototec 
Startade: 1940, ingår i Rototec-
koncernen sedan 2018. 
Företagsledare: Jonas Jansson, född 
1986, med mentor Bo Jansson, född 1956. 
Anställda: Åtta medarbetare.
Årsomsättning: 25 till 30 miljoner 
kronor per år.

FÖRETAGET



33BORRSVÄNGEN # 1/2019

EN STOR 
HAMMARE
ÄNNU STÖRRE 
FÖRDELAR 
Föreställ dig tillförlitligheten hos Sandvik RH460 
kombinerat med enkelheten i den mindre Sandvik 
RH510. Lägg till högre effektivitet och produktivitet 
och du får nya Sandvik RH560 med en ökad  
penetrationshastighet på upp till 15 %.

Sandvik RH560 ger en högre slagkraft för samma 
luftvolym vilket gör att du kan borra ännu snabbare 
och med ökad effektivitet, även i utmanande  
bergformationer. Hör av dig så berättar vi mer.

Kontakta
Tobias Jansson, tel: 070-616 20 10

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/RH560

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

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

Vi skickar samma dag!

Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.
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www.robota.se

Hör av dig så 
berättar vi mer!

Rätt pump direkt, 
med PumpSoft.

Hör av dig så 
berättar vi mer!

Vattenrening 
med 100% nöjd 

kund garanti

www.bravavattenrening.se

• Brett sortiment
• Stor kunskap
• Hög servicenivå

VI UTFÖR 

SERVICE PÅ 

ALLA 
FILTER!

MARKNADEN
DITT LEVERANTÖRSREGISTER

www.baga.se

Vässade vattenfilter
Vi kan det här med vatten- och avloppsrening
Det hänger ihop! Kontakta oss så berättar vi 
mer om hur vattenreningsfilter och avlopps-
anläggningar fungerar och påverkar varandra.

Med vår kunskap och branschens största 
serviceorganisation är BAGA det trygga valet!

Ring!

Denna ruta är liten.  
Vår pumpkunskap är STOR,  
och viljan att lösa  
knepiga vattenproblem 
ÄNNU STÖRRE! 

0300 52 12 10

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

www.nct.se

● 

NCT erbjuder 
återfyllnadsentreprenad

av energiborrhål.
Hög värmeledningsförmåga
genom produkten MUOVITERM.

Skyddar grundvattnet mot 
föroreningar. 

●

Vill du 
synas 
här?

Kontakta
David Lundström
tel 0735 699 350,  
david@mnemonista.se
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Vi stödjer Svenskt Geoenergicentrum
Läs mer om Intressentskap och Stödjande Företag:

www.geoenergicentrum.se
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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

● FBB 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

●ROBBANS VATTEN- OCH ENERGI-
ENTREPRENAD AB
FRÄNDEFORS 0708-353137

●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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GEOTECS 
MEDLEMSFÖRETAG  77 medlemmar i Sverige, 5 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum

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

●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

●VI VÄRMER SVERIGE 
08-708 75 00
info@vivarmer.se
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Utländska  
medlemsföretag:

 
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:

●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

 77 medlemmar i Sverige, 5 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

NORGE
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Hittills i år har 12 personer 
förolyckats i tjänsten. Fler av 
dem arbetade i byggbranschen. 
I jämförelse med samma period 
under 2018 så är det dubbelt 
så många som förolyckats. 
Nyligen träffade vi arbetsmark-
nadsminister Ylva Johansson 
(S) för att diskutera möjliga 
vägar framåt för en vision om 
noll olyckor – alla ska komma 
hem efter en arbetsdag på våra 
arbetsplatser!

Sverige ligger långt fram 
när det gäller arbetsmiljö 
och säkerhet inom bygg-och 

anläggningsbranschen. Totalt har antalet 
olyckor halverats sedan 1960-talet. De 
senaste åren har medlemsföretag i Sveri-
ges Byggindustrier gjort oerhört mycket 
för att utveckla och göra förbättringar i 
syfte att skapa en säkrare bransch och en 
bättre arbetsmiljö. 

Men det vi gör räcker inte. Statistiken 
talar sitt tydliga språk: det är tre gånger 
större risk att råka ut för en allvarlig 
olycka på en byggarbetsplats jämfört 
med andra branscher. De bakomlig-
gande orsakerna är flera: personfaktorer 
som ålder och attityd och inställning 
till säkerhet påverkar, men även vilken 
säkerhetskultur som präglar arbetsplat-
sen spelar in. Inte minst är god plane-
ring av arbetet starkt kopplat till ett väl 
fungerade förebyggande arbete för hälsa 
och säkerhet.

Beteende och attityder
Säkerhet är ett prioriterat fokusområde 
för Sveriges Byggindustrier. Vi har länge 

Ingen ska dö på våra 
arbetsplatser

jobbat för att motverka olyckor i bygg-
branschen. Just nu pågår förberedelserna 
för en fysisk säkerhetspark vid Arlanda 
flygplats i Stockholm där människor som 
arbetar i vår bransch ges möjlighet att 
träna säkerhet och reflektera kring bete-
ende och attityder. Stationerna i parken 
kommer att utgå från riskområden som 
finns på verkliga arbetsplatser. Sveriges 
Byggindustrier är huvudman i projektet. 

Vi tycker även att säkerhetskulturen 
börjar i skolan. Därför har Sveriges 
Byggindustrier tagit fram en kostnads-
fri interaktiv säkerhetsutbildning på 
nätet Safe construction training för 
säkrare arbetsplatser. Mer än 10 000 
personer har redan genomfört den. 
Utbildningen handlar om beteende och 
attityder och sätter ribban för lägsta 
acceptabla kunskapsnivå för alla som 
jobbar i branschen. 

Temadagar om säkerhet
Utplacerade runt om i landet har Sveri-
ges Byggindustrier sex arbetsmiljöråd-
givare som ger våra medlemsföretag råd 
och stöd, samt anordnar seminarier och 
informationsträffar kring säker arbets-
miljö. Varje år sedan 2015 arrangerar 
arbetsmiljörådgivarna en särskild Säker-
hetsdag i samarbete med våra medlems-
företag. Årets dag infaller den 29 april. 
Temat är Säkerhetskultur. 

Sveriges Byggindustrier är även med 
i Håll Nollan, en samverkan med över 
50 aktörer för noll olyckor i byggbran-
schen. Bland aktörerna finns flera av 
Sveriges största byggbolag, däribland 
NCC, PEAB, Veidekke och Skanska. 
Visionen är att ingen ska skada sig på 
svenska byggarbetsplatser. 

Mer måste göras!
Men mer behöver göras för att stoppa 

olyckorna. Därför välkomnar vi ar-
betsmarknadsministerns inbjudan till 
samtal. Medan vi arbetar på vår kant, 
är vi tydliga med vad som behöver 
göras från statligt håll: 

• Arbetsmiljöverket behöver göra fler 
oannonserade inspektioner för att få 
bort de oseriösa företag som förstör 
för alla dem som vill göra rätt för sig. 
 

• Beställare måste ställa krav på 
entreprenören som anlitas när det 
gäller arbetsmiljö och säkerhet för 
alla medarbetare i företagen. Men 
det räcker inte bara med krav, kraven 
behöver också följas upp.

Samverkan en självklarhet
Arbetsgivaren har ansvaret för arbets-
miljön, men samverkan är viktig. Vi 
ser därför fackförbundens Skydds-
ombud som en viktig resurs i arbets-
miljöarbetet. Dessa skall självklart 
ges förutsättningar att vara delaktiga i 
arbetet mot en nollvision. Samverkan 
ute på arbetsplatserna är nödvändig 
för att skapa och upprätthålla en bra 
arbetsmiljö. 

58 personer förolyckades i Sverige under 
2018. Det är 58 personer för många. 
Ingen ska dö på våra arbetsplatser. 

Catharina Elmsäter-Svärd, 
vd Sveriges Byggindustrier

Mats Åkerlind, 
förhandlingschef Sveriges Byggindustrier 

Berndt Jonsson, 
nationell samordnare för säkerhetsarbetet 
på Sveriges Byggindustrier 

DEBATT

FOTO:  ROSIE ALM



HARDAB

HARDAB introducerar åter radiostyrning för sina 
riggar efter mer än 15 års frånvaro, med ny 
världsledande teknik. 
Kombinerat med HARDAB rörhantering innebär 
detta att vi tar säkerhet, ergonomi och komfort 
vid borrning till en helt ny nivå. 

Med radiostyrningen kan borraren utföra en 
stor del av sitt arbete på ett säkert avstånd från 
maskinen. Med detta kommer HARDAB ha ett av 
marknadens bredaste produktprogram av 
maskiner byggda med kvalitetskomponenter.

Produktprogrammet omfattar nu maskiner 
byggda med beprövad reläteknologi ända upp 
till avancerade maskiner med stora displayer och 
PLC-styrning.

HARDAB.COM | 054-53 4747 BUILT YOUR WAY.

Stora nyheter under året.
Andra nyheter från HARDAB:
• Nytt informationssystem med stor 12” skärm 

och 5 års garanti. Inklusive ett djupgående  
serviceprogram som påminner när det är dags 
för service och ger tips för att minimera stille-
stånd.

• Optimerade hydraulspakar för ännu bättre   
körkänsla.

• Optimerad rotationsenhet.
• Optimerad hydraulsvets för bättre              

svetsegenskaper.
• Optimerad bränsleekonomi.
• Vi byter till Stage IV/Stage V motorer och kan 

nu leverera riggar från 56 kW ända upp till 129 
kW och med ännu större hydraulpumpar, vilket 
ger snabbare produktionsriggar.
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NYHET!

KOLLEKTOR
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Alla kollektorer är P-märkta.
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