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LEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

VIKTEN AV  
UTBILDNING KVARSTÅR!
Borrentreprenörerna i Norden har att göra. 
Det är full fart i princip överallt. Förutom 
att det är en intensiv period på året är det 
tydligt att det råder en ökad efterfrågan på 
företagens tjänster. Större geoenergiprojekt, 
ökad efterfrågad på vattenbrunnar, både 
privat och kommunalt, och därtill infra-
struktursatsningar som leder till grundlägg-

ningsborrning. Även prospekteringsbranschen har 
vaknat till. En bred och ökad efterfrågan.

Förra gången vi hade en rejäl uppgång på geo-
energisidan ledde det till att flera nya aktörer 
etablerade sig på marknaden. Några tyvärr med 
kortsiktiga mål och bara med en försiktig vilja att 
ta till sig den branschpraxis som fanns. Det i sin 
tur ledde fram till det certifieringssystem som vi 
har idag på vatten- och energisidan. Tanken var ju 
att upprätthålla kompetensen och att utbilda nya 
personer, samt att kommunerna skulle kräva att 
den som söker tillstånd skall använda en certifie-
rad borrentreprenör.
Det är snart 15 år sedan. Fortfarande är det allt 
för få så kallade B-certifikat ute Det är de borrtek-
niker som står ute vid borriggen. Endast cirka 50 
stycken är utfärdade av cirka 900 möjliga. Så kall-
lade Ansvarig brunnsborrare, det vill säga oftast 
företagsledarna, finns det betydligt fler av.

Vi måste hitta ett sätt där fler av dem som fak-
tiskt i första hand kan påverka en säker installa-
tion blir certifierade. Och det är borrteknikern 
vid borriggen som har den största påverkansmöj-
ligheten. Det är viktigt att den personen har kom-
petens och vet hur hen skall bete sig. Både när 
det gäller installationen i mark, men också under 
själva borrningsarbetet. När jag får höra om 
skador på byggnader som hade kunnat undvikas 
bara genom försiktighet och lite kunskap blir jag 
beklämd eftersom skadan blir så ofantligt mycket 
större än bara egendomsskadan. Oviljan att be-
vilja tillstånd för borrningsarbeten och att synen 
på hanteringen av kaxvatten hos några kommu-
ner, springer just ur projekt där entreprenörerna 
har tagit genvägar. Genvägar som får stora följder 
och som hade kunnat undvikas!

Ett sätt är att faktiskt genomföra utbildningen 
med sin personal. Ta tiden i anspråk och se till att 
genomföra det! Målsättning bör ju vara att minst 
en person per borrekipage har en dokumente-
rad kunskap och avlagt ett prov där just det här 
styrks. Bara genom att gå den vägen, når vi ett 
förtroende inom och utanför branschen.

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

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

Overburden drilling systems by Mincon PPV 

      
             

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

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

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

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

• New innovations and latest manufacturing technology

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

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

• Spiral grooves push material out when rotating
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AKTUELLT

Den regionalt svåra vattenbristen 
ger väldigt mycket jobb på sina 

håll, men även marknaden för energi-
borrningar i samband med nybyggen 
eller konvertering från fjärrvärme till 
geoenergi tycks vara livligare än vanligt.

Borrsvängen ringde runt till en 
handfull borrföretag och frågade om det 
stämmer att hösten 2017 innebär ”hög-
tryck i branschen”.

– Det kan jag hålla med om att det är. 
Hos oss står det verkligen inte stilla, 
säger Pelle Svensson, vd på UBE i Åseda.

Företaget borrar i så gott som hela 
Småland och Blekinge.

– På vattensidan är det kanske inte 
riktigt samma panik som det var i fjol, 
men det kommer nya beställningar på 
vattenbrunnar hela tiden. Nytt är att det 
blivit fler uppdrag för kommuner, som 
börjat se sig om efter vattenreserver. Vi 
har till exempel haft en hel del jobb just 
för kommuner med att borra för vatten 
som bara ska användas till bevattning, 
där det inte är riktigt samma krav på 
kvaliteten som på dricksvatten.

– Våra två ordinarie riggar har gått kon-
tinuerligt en längre tid och vi har dragit 
igång den tredje också, som egentligen är 

XXXXXXXXAKTUELLTT

Det kommer rapporter 
om stor efterfrågan och 
fulltecknade orderböcker 
från medlemsföretag runt 
om i landet.

MED HÖSTEN KOM 

HÖGTRYCKET
vår reservmaskin. Det är nödvändigt för 
att hinna med, berättar Pelle Svensson.

I Kungälv är Emrik Eklund sedan års-
skiftet vd för PEGJ Holding, som äger 
dotterbolagen Peekab och Ingenjörsfirman 
Gunnar Jonsson. Tillsammans borrar 
firmorna i ett område som spänner mellan 
Uddevalla, Orust, Varberg och Borås. 
Emrik beskriver läget som ”körigt”:

– Vi hinner inte med. Vi har 200 
borrhål som ska göras nu under hösten. 
Vi har beställt en ny rigg och har under 
sommaren anställt fyra nya medarbetare. 
Egentligen skulle vi behöva en person till.

Merparten av höstens borrningar är 
för geoenergi. Man borrar ungefär 200 
vattenbrunnar och mellan 500 och 600 
energibrunnar om året.

– Det är energisidan som ökar. Det 
byggs kolossalt mycket i vår region och 
dessutom får fler och fler bostadsrätts-
föreningar upp ögonen för geoenergi.

James Vaughan är vd för en av Geotecs 
allra nyaste medlemmar, Brunnsborrning 
& Stenläggning i Blekinge AB. Man utgår 
från den gamla bruksorten Kallinge, men 
har hela Blekinge som arbetsområde.

– Det är mycket att göra, men vi hin-
ner med det vi ska. Ungefär 50 procent 
av vår verksamhet är borrning, resten är 
stenläggningsarbeten. Så särskilt mycket 
vattenbrunnar gör vi egentligen inte – 
energin står för bortåt 75 procent av vår 
borrning, säger James Vaughan.

Ahlqvists Brunnsborrning gör många 
vattenbrunnar på Gotland. Det har 
skett en ökning på sistone – men inte så 
mycket på grund av faktisk vattenbrist, 
menar vice vd Fredrik Ahlqvist:

– Det är väldigt sällan brunnar sinar 
så att vi behöver borra av den anled-
ningen. Däremot har medierapporte-
ringen kring det låga grundvattnet fått 
folk att tänka till och bli mer förutse-
ende, säger han.

Den främsta anledningen till det ökade 
borrande på vattensidan är kommunens 
krav i samband med nybyggnation:

– Utan att först ha borrat och prov-
pumpat blir det inget bygglov. Du måste 
visa att det finns tillräckligt med vatten 
där du har tänkt bygga. De kraven har 
egentligen funnits i flera år, men har 
skärpts på sistone.

Fredrik Ahlqvist skriver annars under 
på att det är högtryck på jobbet.

– Grundläggning, vatten, energi… allt 
rullar på väldigt bra. Men det har inte 
kommit som en överraskning utan är 
vad vi har räknat med.

Vid Norrlandskusten strax söder om 
Umeå ligger Holmsund och där finner 
vi Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg. 
De har fullt upp:

– Med vattenbrunnarna har vi haft 
full rulle konstant sedan semestern och 
gör definitivt fler brunnar än samma tid 
förra året. En av våra riggar går bara på 
vatten och det ser ut att fortsätta så ett 
bra tag framöver, säger Tomas Rehn.

– På energisidan är det också fullt 
större delen av hösten och här har vi 
börjat få in fler av de lite större projekten, 
med fem-tio brunnar på samma tomt, 
vilket är väldigt roligt.

– I entreprenadverksamheten, där vi 
borrar pålar, är vi helt fulltecknade och det 
blir också en del undersökningsborrning i 
samband med projekteringen av Norrbot-
niabanan – så nog är det högtryck.  

TEXT: JÖRGEN OLSSON

ILLUSTRATION: MYRA S SÖDERSTRÖM

Per Ohlsson på Riggtech fick i juli ta emot utmärkelsen Årets borrare 
av FAB, Föreningen för Aktiva i Borrbranschen.
– Det är såklart roligt att få uppskattning, säger pristagaren blygsamt.

Per Ohlsson är borrtekniker på 
Riggtech Entreprenad i Ljusdal. 

Han halkade in i yrket mest av en slump 
för nio år sedan. En vän tipsade honom 
om att borraryrket nog kunde vara något.

– Jag visste egentligen inte alls i början 
vad det skulle innebära. Men jag följde 
rådet, och det visade sig vara ett roligt 
yrke, så då vart jag kvar.

Per har idag svårt att tänka sig att 
jobba med något annat.

– Det är väldigt fritt och vi jobbar 
under stort eget ansvar. Man är sin egen 
nästan, tillsammans i laget på borriggen. 
Vi sköter allt själva kring utrustningen 
och hur vi lägger upp jobben på plats. 

När Borrsvängen når Per Ohlsson är 
han i Tromsö i Nordnorge och borrar 
ett  800-millimeters hammarborrhål, 48 
meter genom berg för en vattenledning. 

– Ingen borrning är den andra lik. Allt 
beror på precisionskrav och vad man 
borrar i. Men det är alltid mycket pengar 
inblandat, så det gäller att tänka sig för.

Och om det går fel?
– När något inte fungerar kan det vara 
fel på en maskin, eller borriggen, eller 
något rör till exempel. Det enda man 
kan göra är att lösa problemet på bästa 

sätt. Vi har aldrig misslyckats i någon 
borrning, däremot har det hänt att vi 
har tvingats tänka om och kanske byta 
utrustning. Det brukar gå, det är bara 
en fråga om tid.

Är det den typen av utmaningar som 
gör jobbet roligt?
– Det beror på hur problemet ser ut. Man 
lär sig mycket av det, det är så vi blir upp-
lärda. Det finns ingen egentlig utbildning 
för just hammarborrning vad jag vet. Men 
när det blir tidsödande är det inte roligt.

Varför har just du blivit 
Årets borrare?
– Jag vet faktiskt inte. Det är sällan jag 
träffar andra borrare utanför laget, så det 
är svårt att jämföra. Men man blir inte 
bättre än dem man jobbar med. Vi är hela 
tiden tre i laget, egentligen borde vi alla fått 
priset. Och firman jag jobbar för som ger 
oss möjlighet att göra jobbet på vårt sätt.

FAB vet däremot varför just Per Ohlsson 
är Årets borrare: ”Per Ohlsson är en ly-
hörd borrare som anpassar sitt arbete ef-
ter omständigheterna och på ett ödmjukt 
men målmedvetet sätt utnyttjar maskin 
och utrustning på ett optimalt sätt för 
effektiv och ekonomisk borrning.”  

TEXT: LARS WIRTÉN FOTO: PRIVAT

Årets borrare hyllar laget

var därför också involverade i Slussenprojektet och hade utfört 
borrningar vid Katarinahissen, och även ett i Vällingby.

Efter lunch begavs sig skaran på cirka 30 personer mot 
Slussen för studiebesök. Ungefär samtidigt öppnade sig 
himmeln och ett riktigt genuint sommarösregn passade på 
att blöta ner medlemmarna. Andreas Backhammar förevisa-
de arbetsplatserna och de olika moment som genomfördes. 
Därefter tog sig medlemmarna med hjälp av Stockholms 
utmärkta tunnelbanesystem till Vällingby där Drillcons 
arbetsplats besöktes.

På fredagen genomfördes årsstämman för verksamhetsåret 
2016. Årets Borrare uppmärksammades särskilt – se ovan. Ef-
ter stämman avslutades mötet med den traditionella punkten 
”Marknad”. En sammanfattande kommentar därifrån kan 
vara att det är tydligt att borrbranschen har vind i seglen!  

Medlemmarna inkvarterades centralt i Gamla Stan, på 
krypavstånd från Slussen, och på förmiddagen den 15 

juni drog föredragen igång. Efter en allmän historisk inledning 
om Slussen som institution och knutpunkt för stockholmarna, 
tog projektledaren och vd:n på Ahlqvist Brunnsborrning, An-
dreas Backhammar, in medlemmarna i grundläggningsborr-
ningens mysterier. Med en stor kunnighet berättade Andreas 
om projektets olika faser och de konstruktioner och utma-
ningar som möter entreprenörerna på en av Sveriges trängsta 
arbetsplatser.

På grund av svåra och känsliga markförhållanden var några 
av borrhålen tvungna att utföras med kärnborrning i grov 
dimension. Även kravet på precision var mycket högt. Drillcon 

En vecka innan midsommar träffades FAB-
medlemmarna i sommarsköna Stockholm för 
att genomföra ett av föreningens återkomman-
de möten. Denna gång var temat ”Grundlägg-
ning” och Slussenprojektet sattes under lupp.

TEXT: JOHAN BARTH

FAB studerade Slussenbygget

– Det är tydligt att borrbran-
schen har vind i seglen!
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AKTUELLT

På somrarna ökar antalet 
boende på Fårö explosionsar-
tat. För att klara vattenförsörj-

ningen har tankbilar kört i skytteltrafik 
från Gotland – fram till förra sommaren, 
då en ny vattentäkt började provpumpas 
som en följd av SGU:s så kallade Sky-
Tem-mätningar med helikopter år 2013. 
Allt såg väldigt lovande ut i början. Men 
kanske har uttagen varit för höga. Mot 
slutet av både sommaren 2016 och den 
gångna sommaren översteg kloridhalten 
Livsmedelsverkets gräns på 100 milli-
gram per liter. 

– Det här är jätteintressant för oss, 
men kloridhalten får oss att fundera. Ska 
vi investera i ett nytt vattenverk måste 
vi veta att kvaliteten är god och att den 
håller, säger Susanne Bjergegaard Pet-
tersson, avdelningschef på vatten- och 
avloppsavdelningen på Region Gotland.

Metoden fungerar
Oavsett utgången av vattenförsörjningen 
på Fårö visar provpumpningarna att meto-
den som användes, Sky-Tem, fungerar och 
kan bidra till att lösa vattenförsörjningen 
på andra platser som har problem med låga 
vattennivåer eller kvaliteten på vattnet.

Sky-Tem är en helikopterbaserad metod 
som mäter jordlagrens och bergarternas 
utsträckning och egenskaper till ett djup av 
cirka 200 meter. Under helikoptern hänger 
en stor ram, eller spole, som sänder ut 
elektromagnetiska vågor som fortplantar 
sig ner genom jorden. Ett mätinstrument 
i helikoptern fångar upp ”ekot”, eller led-

AKTUELLT

Sändarslinga med
sändarström Mottagarspolar

Markyta

Markström genast
efter strömavslag

Kort efter strömavslag

Långt efter strömavslag

NYTT VATTENHOPP 
PÅ FÅRÖ
Tack vare elektromagnetiska vågor och helikopter har 
sommargästerna på Fårö haft eget vatten de två senaste 
somrarna. Men den nya vattentäkten är osäker. En något 
för hög kloridhalt får Region Gotland att tveka. 

ningsförmågan, från de olika jordlagren.
– Vi får i princip samma upplösning 

som vid markbundna mätningar, men 
mycket snabbare och vi får enorma 
mängder data. Var 30:e meter får vi en 
motsvarighet till en geofysisk borrning 
ner till cirka 200 meters djup, förklarar 
Peter Dahlqvist på SGU, som ansvarar 
för Sky-Tem-mätningarna.

– När vi gör markbundna undersök-
ningar kommer vi kanske tre kilometer 
på en dag. Med helikoptern hinner 
vi undersöka en 150 kilometer lång 
sträcka på en dag.

Visade bra kvalitet
Genom att jämföra med befintlig data 
om geologin och komplettera med prov-
borrningar kan SGU få tämligen säkra 
data om geologin i större områden. Inför 
mätningarna 2013 hade SGU ringat in 
ett antal områden på Gotland som var 
intressanta för vattenförsörjningen. 

Ett av områdena var nordöstra Fårö, där 
vattensituationen sedan länge varit an-
strängd. Här fanns tidigare bara en mindre 
vattentäkt som endast försörjde det fåtal 
året-runt-hushåll som finns på ön. För 
att försörja sommargästerna med vatten 
har Region Gotland tidigare tvingats köra 
tankbilar hela somrarna till vattenverket. 

Därför var intresset stort för 
Sky-Tem-mätningarna, som mycket 
riktigt pekade på att det kunde finnas 
sötvatten i området. Ahlqvists Brunns-
borrningar provborrade på uppdrag av 
SGU och hittade vatten. 

TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: SKYTEM

– Grundvattennivån sjönk knappt 
när vi pumpade och vattnet visade bra 
kvalitet. Vi hittade inget organiskt mate-
rial, salt eller påverkan från lantbruket, 
berättar Peter Dahlqvist. 

Region Gotland spillde ingen tid utan lät 
Ahlqvists borra tre nya brunnar och bör-
jade genast provpumpa och fortsatte hela 
sommaren med konstant uttag. Det blev 
bara en obetydlig grundvattensänkning. 

Ligger som en kudde
Mot slutet av båda somrarna steg dock 
kloridhalten så att vattnet klassas som 
tjänligt med anmärkning. Peter Dahl-
qvist tycker inte att nivån är alarme-
rande hög utan tror att vattentäkten 
kommer att kunna användas.

– Vi lät flyga 
2 700 linjekilometer 

på tio dagar. Med 
vanlig markmätning 
hinner man kanske 

en eller två kilometer 
om dagen.

Peter Dahlqvist på SGU 
är inte orolig över den 
förhöjda kloridhalten i 
vattnet på Fårö. ”Den 
är långt under de flesta 
brunnar på Gotland.” 

Mätningar från helikopter ger

– Det är fortfarande långt under de 
f lesta brunnar på Gotland. Det gäller 
nu att hitta en nivå på uttagen så att 
vattnet räcker permanent utan risk för 
saltintrång.

Peter Dahlqvist beskriver sötvatten-
täkten som en kudde som ligger ovanpå 
det salta grundvattnet.

– Den kudden har en begränsad volym 
och pumpar du ut för mycket kommer 
saltvattnet närmare. Men jag hoppas att 
Region Gotland går vidare på Fårö och att 
de tar en mindre investering för att rena 
den i sammanhanget låga salthalten, fram-
för att köra tankbilar eller tvingas investera 
i en avsaltningsanläggning för havsvatten.

Tjänar snabbt in
I princip hela Gotland har problem med 
både volym och kvalitet på grundvatten 
i anslutning till befintliga vattennät. 
Därför öppnar Sky-Tem-metoden upp 
för helt nya möjligheter att få bättre 
dricksvatten på Gotland. Men även på 
andra platser i landet.

– Vi vet att metoden fungerar bra där 
det är sedimentär berggrund med exem-
pelvis kalksten och lerskiffer. Vi kommer 
under hösten att flyga i Halland, som en 
del i en satsning att komma till rätta med 
torka och låga grundvattennivåer.

FOTO: LARS WIRTÉN
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Mottagarspolar

Markström genast 
efter strömavslag

Kort efter strömavslag

Långt efter strömavslag

Sändarslinga med 
sändarström

Markyta

Det kostar såklart en hel del att an-
vända Sky-Tem. Men i förhållande till 
mängden data SGU får in, menar Peter 
Dahlqvist att det ändå är samhällsekono-
miskt. Region Gotland tror sig ha sparat 
drygt en halv miljon kronor varje som-
mar på att slippa köra tankbilar. 

– Hittar vi två-tre bra vattentäkter 
med den här metoden går samhället 
snabbt plus. Stora delar av datan vi får in 
blir heller aldrig gammal. Det mesta av 
geologin är ju beständig.

Fortsätter pumpa
SGU har till att börja med pekat ut tio 
områden på Gotland där chansen att 
hitta vatten bedöms vara stor.

– Jag tror att minst två eller tre av 
dessa kommer att ingå i den kommuna-
la vattenförsörjningen framöver, säger 
Peter Dahlqvist.

Men fyndigheten på Fårö har nu fått 
tjänstemännen på Region Gotland att 
sätta pannorna i djupa veck. Kommer 

Sky-Tem-mätningar genomförs med helikopter som flyger med en stor spole över marken som 
skickar ut elektromagnetiska vågor genom att med korta intervall slå på och av en elektrisk 
ström. Vågorna fortplantar sig ner genom jorden och en mottagarspole fångar upp ”ekot”, eller 
ledningsförmågan, från de olika jordlagren. Illustration: SGU.

det att krävas behandling? Kommer klo-
ridhalten att öka ännu mer? Därför har 
man satt arbetet med att söka vattendom 
för ett nytt vattenverk på paus.

– Vi fortsätter att pumpa under hösten 

för att se om det stabiliserar sig när uttaget 
är lägre. Vi vet helt enkelt inte hur vi ska 
fortsätta. Vi måste veta att kvaliteten är god 
innan vi bygger ett nytt vattenverk, konsta-
terar Susanne Bjergegaard Pettersson.  

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

 
 

färg, humus, salt eller uran i ditt dricksvatten? 

Marknadens
lägsta driftskostnad

• Inga byten av fi ltermassor

• Ingen elektrisk anslutning

Mycket 
enkel

installation!
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Elever på praktik: 
”EN GULDKÄNSLA ATT FÅ 
KOMMA UT OCH JOBBA”

AKTUELLT AKTUELLT

12

Att som oprövad elev komma direkt från skolbänken efter 
borrteknikerutbildningen och börja ”jobba på riktigt” skulle kunna vara ett 
stort steg att ta. Men för de två av årets praktikanter som Borrsvängen talat med 
gick det väldigt smidigt. Och framtiden på arbetsmarknaden ser ljus ut.
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– Allra först blev jag kanske lite 
ställd. De har ju annorlunda och 

modernare maskiner här än på utbild-
ningen, men det gick snabbt att vänja 
sig, säger Markus Wanér. Han gjorde sin 
praktik på Göte Karlssons Brunnsborr-
ning i Lammhult.

– Det är ett jättebra gäng. Min ar-
betskamrat Dennis har borrat brunnar 
sedan 1995 och jag är väldigt glad för att 
ha en så kunnig och erfaren kollega på 
praktiken. Det har gjort det mycket lätt-
are för mig att lära mig vidare. Och jag 
har verkligen fått prova på alla moment, 
säger han när vi når honom mot slutet av 
den elva veckor långa praktikperioden.

Såg annonsen på Facebook
Markus var först inne på att bli VVS:are, 
men på Facebook fick han syn på 
Geotecs annons för Borrteknikerutbild-
ningen, som föreningen sedan mer än 25 
år arrangerar på Arbetsförmedlingens 
uppdrag.

– Vatten och energi är intressanta 
ämnen i sig. Kombinerat med borrning 
kändes det som ett stort och brett fält; ett 
yrke där man skulle kunna göra många 
olika saker, så jag sökte, säger Markus.

Han har bara gott att säga om utbild-
ningen och beskriver det som en ”guld-
känsla” att som nyexaminerad borrtekni-
ker kunna komma ut och börja jobba.

– Jag har känt mig trygg från första 
början.

Markus har efter avslutad praktik 
fått anställning som borrare på CBA 
Entreprenad i Älmeboda.

Från lastbil till borrigg
Isuf Iseni, 40 år och med rötterna i 
Kosovo, hittade utbildningen när han 
googlade på ”lastbilskörkort”.

TEXT: JÖRGEN OLSSON

– Jag har jobbat med allt möjligt sedan 
jag kom till Sverige. Jag har hyrt ut party- 
tält, jobbat som rörmokare, på byggen, 
kört gods i lätt lastbil. Men jag har ju inte 
haft utbildning på något av det, så den 
delen i mitt CV var tom. Då är det inte så 
lätt när man vill vidare och söka jobb.

Fast jobb direkt
Isuf kände att CE-behörighet var vägen 
framåt – och på så sätt hittade han 
borrteknikerutbildningen, där körkortet 
ingår som en del.

– Jag ändrade mig och bestämde mig 
för att bli borrtekniker. 

Praktiken har han gjort hos Andre-
asson & Lindh i Halland – och det blev 
succé direkt:

– Redan efter några dagar blev jag 
erbjuden tillsvidareanställning. En av 
medarbetarna hade sagt upp sig och det 
behövdes en ersättare. Jag ska inte borra, 
utan jobba med att lägga ner kollektorer 
och pumpar, gräva för slangarna och 
sköta inkopplingen till huset.  

Markus Wanér fick efter praktiken jobb i 
ett annat borrföretag.

Isuf Iseni fick jobb direkt efter praktiken.

I KORTHET

Hon ser fram emot att skifta 
perspektiv – från det strikt 

finansiella till det mer marknads- och 
kundorienterade:

– Det finns väldigt mycket kunskap 
ute i våra bolag på olika håll i världen. 
Jag känner en väldig entusiasm inför 
möjligheten att samla den kunskapen 

Hon tar över Muovitech
Susanna Häyry är ny koncern-
chef för Muovitech. Efter sex år 
i företaget, senast som ekono-
michef, har hon nu det övergri-
pande ansvaret för Muovitech 
International Group.
– Som koncernchef ska jag 
koppla verksamheterna i våra 
olika länder ännu tätare till-
sammans och driva hela fö-
retaget framåt, säger hon till 
Borrsvängen.

och omsätta den i nya applikationer 
och produkter.

– Det är också väldigt roligt att få 
djupdyka i tekniken, berättar Susanna 
Häyry som när intervjun görs befinner 
sig på workshop på Geoenergidagen.

Muovitech finns i Finland, Sverige, 
Polen, Beneluxländerna, Storbritan-
nien, USA, Norge och i Spanien.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: JOHAN BARTH

– De geologiska förutsättningarna 
kan skilja ganska mycket, men samtidigt 
är många av behoven ganska lika. Jag 
känner en stor trygghet i att vi har både 
väldigt kundorienterade och praktiskt 
fokuserade tekniker och gedigna teore-
tiska kunskaper. Min roll blir att över-
sätta och samla ihop det vi kan, för att 
möta kundernas behov ännu bättre.  

Susanna Häyry, ny koncernchef för Muovitech.
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SGU efterlyser en hundraprocentig certifieringsgrad i branschen, 
det vill säga att alla borrtekniker är certifierade. Och att alla 
kommuner har certifiering som krav i tillstånden.

Göran Risberg, avdelningschef 
på SGU Mark- och grund-
vatten, lyfter fram konsumen-

tens rätt att känna sig trygg och säker på 
att personen som utför en borrning har 
den kunskap som krävs och att arbetet 
blir riktigt utfört.

– Det är vår grundinställning. En 
annan del i SGU:s inställning är att 
vi har identifierat certifiering som en 
viktig del för att nå miljökvalitetsmålet 
Grundvatten av god kvalitet. 

Det av riksdagen fastslagna målet ly-
der: ”Grundvattnet ska ge en säker och 
hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter 
och djur i sjöar och vattendrag.”

– Grundvatten ska kunna användas 
som dricksvatten, och enskilda brunnar 
är oftast borrade. Om de inte borras på 
rätt sätt finns det påtaglig risk att dricks-
vattnet påverkas, säger Göran Risberg.

Rapportera till Brunnsarkivet
Certifieringen utgör också ett incitament 
att följa lagen om uppgiftsskyldighet, det 
vill säga att rapportera in till Brunns-
arkivet. En certifierad borrare som inte 
sköter rapporteringen kan riskera att bli 
av med sin certifiering. Certifieringen 
kan därmed bli ett sätt att få ett så kom-
plett Brunnsarkiv som möjligt.

– Brunnsarkivet innehåller viktig in-
formation. Dels innebär det att det alltid 
finns en kopia på protokollet om konsu-
menten inte hittar det. Dels är Brunnsar-
kivet viktigt för alla infrastrukturprojekt 
och större byggnationer, att man har full 
koll var det finns brunnar.

Har blivit bättre
Göran Risberg upplever att certifiering-
en, som infördes för cirka tio år sedan, 
har förbättrat kvaliteten i brunnarna. 

– Normbrunn och certifieringen har 
gjort att brunnarna har blivit bättre. Ge-

I FOKUS: UTBILDNING

nerellt gäller ju att du inte behöver visa 
upp någon dokumenterad kompetens 
för att starta ett borrningsföretag. Det 
är i mångt och mycket ett lärlingsyrke. 
Därför är riktlinjer, utbildningar och 
certifiering så viktigt.

Bland företag som är anslutna till 
Geotec eller Avanti finns alltid minst en 
certifierad på varje företag.

– Men hos de som inte är anslutna till 
någon av branschorganisationerna är 
certifieringsgraden betydligt lägre.

Krav från kommunerna
Göran Risberg menar att kommunerna 
har ett stort ansvar i att ställa krav på 
certifiering i tillstånden.

– Många som har genomgått utbild-
ningen har kanske inte ansökt om cer-
tifikat just för att kommunerna där det 
verkar inte ställer krav på det. Idag är 
det bara cirka hälften av kommunerna 
som ställer det kravet.

Det skäl kommunerna ofta uppger 
är att de inte kan ställa det kravet av 
konkurrensskäl.

– Då menar jag att om de bara är 
tydliga med att från och med exempel-
vis hösten 2018 inför vi krav, då hinner 
borrningsföretagen utbilda sina borrare.

Det kan även vara okunskap hos kom-
munerna som ligger bakom.

– Hos mindre kommuner är det 
svårt att hålla kompetensen uppe inom 
det här området. Det är bland annat 
därför vi har tagit fram Normbrunn, 
så att kommunerna ska ha något att 
luta sig mot.

Bör utvecklas
Göran Risberg efterlyser även en ut-
veckling av certifieringen.

– Vi var med inledningsvis och enga-
gerade oss ur miljösynpunkt. Nu tycker 
jag att branschen själv är mogen att ut-
veckla certifieringen så att den täcker in 
fler områden, exempelvis de delar som 
rör arbetsmiljön. Det hänger ihop med 
vattenkvaliteten. Har du utrustning 
som är bristfällig ur arbetsmiljösyn-
punkt ökar risken för fel i utförandet.

Certifieringsläget 
2017
• Sedan certifieringen startade 2004 

har cirka 400 brunnsborrare certifie-
rats av drygt 1 000 aktiva.

• Idag finns drygt 200 giltiga 
personcertifikat.

• Av dessa har drygt 150 behörighe-
ten AB, Ansvarig brunnsborrare.

Certifiering 
för miljöns 
skull
Det är bråda dagar inom 
RISE Certifiering. Hösten 
är den tid då många kunder 
vill certifiera personal och 
företag, eller ansöka om för-
nyelse av ett certifikat. 
– Utbildning och certifie-
ring är en kompetenssäk-
ring, säger Ulf Petersson, 
och påminner om att cer-
tifiering av brunnsborrare 
är en direkt konsekvens av 
Sveriges miljömål.
TEXT: MIA ISING  

Certifiering av brunnsbor-
rare har gjorts sedan början 
av 2000-talet. Sverige hade 

antagit en rad miljömål och bland dem 
skyddet av vårt grundvatten. Ansvaret 
landade hos SGU och därifrån ledde 
vägen till utbildning och certifiering.

Utgångspunkten är, att om borrning 
utförs av en certifierad brunnsborrare 
får kunden en trygghet i att borraren 
har fått sin erfarenhet och kunskap 
kontrollerad. Felaktig borrning eller 
installation kan medföra skador på 
fastigheter och i värsta fall miljöpro-
blem. Inget nytt, tänker kanske den 
erfarne borraren. Likväl är certifiering 
inte självklart för alla. 

Kompetenskvitto
Ulf Petersson, som är tekniskt ansva-
rig för personcertifiering inom RISE, 
vet att berätta hur det går till:

– Kompetenssäkringen görs ge-
nom både utbildning och certifie-
ring. Utbildning sker vanligtvis hos 
utbildningsföretaget Approvus, eller 
branschorganisationerna. Certifiering 
görs av RISE.

RISE är idag enda instans att 
utföra certifiering, men medarbe-
tare från de institut som nyligen 
gick samman i RISE har varit med 

FLER BORRARE MÅSTE 
BLI CERTIFIERA DE

TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: JOHAN BARTH

Göran Risberg är dock noga med att 
SGU även framöver kommer att finnas 
med och stödja utvecklingen av certi-
fieringarna och bidra med utbildnings-
material till certifieringarna.

Brunnsborraren  
är ansvarig
SGU är inte den myndighet en brunns-
ägare ska vända sig till om borrningen 
inte har utförts korrekt. Därför har 
Göran Risberg svårt att ha en uppfatt-
ning om i vilken omfattning det brister 
i borrningarna av brunnar.

– Tidigare var det ganska vanligt att 
man ändå vände sig till oss när vattnet 
var påverkat. Sådana anmälningar 
får vi inte längre. Min bild är därför 
att den typen av skador har minskat 
betydligt.

– Det viktiga är att brunnsborrarna 
förstår att det är konsumentlagen som 
gäller och att det är brunnsborraren 
som är ansvarig. Det går inte att skylla 
på installatören, eller att man har blivit 
tillsagd att borra på en viss plats. Är 
det inte en bra plats ska man avråda 
eller vidta de åtgärder som krävs för att 
dricksvattnet inte ska riskeras.

– Ingen borrare vill medvetet förstöra 
grundvattnet. Därför är det viktigt att 
borrningsföretagen utbildar och hela 
tiden utvecklar sin personal. Vi vill att 
alla borrare ska vara certifierade, slår 
Göran Risberg fast.  

Göran Risberg på SGU vill se 
att alla brunnsborrare certifierar 
sig – och argumenterar även för 

utveckling av certifieringen.
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Den byggherre som har i upp-
drag att utföra ett bygg- eller 

anläggningsarbete måste ge någon på 
arbetsplatsen ansvar för att ta fram en 
arbetsmiljöplan. För att uttrycka det på 
myndighetsspråk: utse en Bas-P.

Det krävs också att entreprenören ger 
någon – det kan vara samma person – 
ansvar att uppdatera planen och se till 
att medarbetarna följer den. I formella 
ordalag: utse en Bas-U.

– Bas-P börjar med att göra riskbe-
dömningar och ta fram lokala regler 
för arbetsplatsen. Sedan övervakar och 

Grunden för en säkrare 
arbetsmiljö heter Bas

dokumenterar Bas-U 
arbetet. Bakgrunden är att 
byggsektorn är tyngd av 
olyckor. 

Det förklarar David 
Börjesson, vd på Altea AB 
i Linköping. De har lång 
erfarenhet av att hjälpa fö-
retag med den formalia Bas 
innebär. En rad kategorier 
ska redovisas, från bygg och 
anläggning till markarbete och 
schaktning.

Utsatta borrare
– Men jag har en känsla av att bygg-
herrar som anlitar borrare slarvar när 
det gäller att ta upp risker vid borr-
ning. Något som måste redovisas i en 
arbetsmiljöplan.

– Främst tänker jag på att borra nära 
en högspänningsledning eller väg. Och 
att arbeta med ämnen som kan utlösa 
överkänslighet, exempelvis fogskum. 
Så ta reda på om det finns en arbets-
miljöplan hos byggherren! uppmanar 
David Börjesson.

Vid avsaknad av arbetsmiljöplan kan 
Arbetsmiljöverket utdöma sanktioner 
mot byggherren. Enligt Arbetsmiljö-
lagen gäller stort sett samma regler för 
entreprenören i den lilla firman som för 
byggherren i den stora koncernen. 

Liten får lättnader
Till tröst för den entreprenör som bävar 
inför Bas: det finns bygg- och anlägg-
ningsarbeten som inte kräver arbetsmil-
jöplan. Det kan vara tillfällen då inga 
av de risker som är listade i "AFS 1999:3 
§12a" förekommer, och när omfattning-
en på arbetet är begränsad.

– I mindre projekt utan listade risker, 
exempelvis om du som ensam borrentre-
prenör i princip bara ska borra ett hål på 
en grusplan, krävs inte någon arbetsmil-

jöplan. Det kan dock vara bra att ha gått 
igenom de 13 riskerna för att förvissa sig 
om att de inte förekommer, säger David 
Börjesson.

Arbetsmiljöplan krävs där omfatt-
ningen på arbetet överstiger gränser som 
exempelvis fler än 20 personer i arbete 
samtidigt, uppdrag på över 500 arbetsda-
gar samt fallrisk på två meter eller mer. 

Dokumentmall
En del borrentreprenörer med ansvar 
för arbetsmiljön låter utbilda personal 
i att planera och samordna enligt Bas. 
Andra är beroende av extern hjälp. Fle-
ra av Geotecs medlemsföretag anlitar 
Altea för hjälp med riskbedömningar 
och arbetsmiljöplaner.

– Som borrare är du kanske själv i din 
firma, då kan formalia vara tungt. Men 
har du återkommande samma typ av 
uppdrag kan du med fördel låta ta fram 
en dokumentmall och sedan utgå från 
den vid varje uppdrag.

– Undvik att uppfinna hjulet på nytt, det 
är mitt råd, avslutar David Börjesson.  

P som i planering och U som i utförande. Lagen 
kräver att varje byggprojekt utser en byggarbets-
miljösamordnare, Bas, som ansvarar för dels 
planering av arbetsmiljön och dels utförande av 
byggnadsarbetet. Allt för en säkrare arbetsmiljö.
TEXT: MIA ISING  ILLUSTRATION: MYRA S SÖDERSTRÖM 

Detta är Bas
• Bas står för byggarbetsmiljö-

samordnare. Byggherren ska utse 
någon att svara för att arbetsplatsen är 
en säker och samordnad arbetsmiljö, 
hela byggnadsprojektet igenom. Någon 
som minimerar skaderisken och skapar 
förutsättningar för en trygg arbetsplats, 
från planering och projektering till 
färdigt utförande. 

• Ansvaret bygger på två olika uppdrag, 
Bas-P och Bas-U, som kan innehas av 
en och samma person.

• Bas-P står för projektering och 
planering. Den som utnämns ska upp-
rätta en arbetsmiljöplan för byggprojek-
tet och samordna medarbetarna för att 
motverka arbetsmiljörisker. 

• Bas-U står för utförande av bygg-
nadsarbete. Den som utnämns ska 
följa och uppdatera den plan Bas-P 
skrivit. Personen ska se till att medar-
betarna följer planen och dess regler 
och tar hänsyn till den gemensamma 
miljön när de väljer arbetsmetoder.

• Bas regleras i Arbetsmiljölagen, i de 
krav för bygg- och anläggningsarbeten 
som började gälla 1 januari 2009. 

Checklista för certifiering
Du som vill certifiera dig själv 
eller en medarbetare har en 
del steg att ta på vägen. Borr-
svängen sammanfattar vad du 
bör känna till.

Nivåer: 
Brunnsborrare certifieras på två nivåer: 
ansvarig brunnsborrare, AB, samt 
brunnsborrare, B. 

Krav:
Både certifikat AB och B kräver

• godkänd tentamen i Praktisk hydro-
geologi samt Juridik för brunnsborrare,

• kursen Säkerhet på väg,
• kursen/certifikatet Heta arbeten,
• godkänt svetsprov samt 
• att borraren omfattas av en ansvarsför-

säkring på minst fem miljoner.

Utbildningen i hydrogeologi samt juridik 
är mer omfattande och ställer högre krav 

vid AB-certifiiering. Tuffare villkor väntar även 
när det gäller praktisk erfarenhet. 

För certifikat AB krävs
• tre års praktisk erfarenhet inom arbetsle-

dande eller ansvarig ställning samt
• att företaget gjort 30 brunnar/år i tre år, 

under en femårsperiod.  

För certifikat B krävs
• 18 månaders praktisk erfarenhet som 

brunnsborrare samt 
• medverkan vid minst 45 brunnar eller totalt 

150 borrningar.

Utbildning och tentamen:
Kontakta din branschorganisation för utbild-
ning. Ett företag som erbjuder utbildning och 
tentamen i juridik och praktisk hydrogeologi 
är Approvus AB. 
Du kan vända dig till RISE om du vill boka 
tentamen direkt, eller har frågor om tentamen-
stillfällen. Hit vänder sig också den som vill 
certifiera ett företag.

Kostnad:
Grundutbildningar på några dagar erbjuds för 
runt 10 000 + moms.

Formulär: 
Ansökan om certifikat kan göras på webben.  
Det formulär som krävs finner du på 
www.sp.se under RISE Certifiering/
Personcertifiering.

Uppföljning:
Borraren är skyldig att årligen rapportera ge-
nomförda uppdrag, samt fortbildning/att man 
tillgodogör sig nya regler och kunskaper inom 
området, till sin certifieringsinstans. 

Förnya certifikat:
Glöm inte att förnya ditt certifikat! Det ställs ut 
på fem år, därefter måste du förnya det.

Läs mer:
• www.sgu.se
• www.sp.se

från början i utvecklingen 
av certifikaten. De har över 
tio års erfarenhet av att cer-
tifiera brunnsborrare.

– Det finns personcerti-
fiering samt företagscerti-
fiering. Personcertifieringen 
har fått störst genomslag 
och är den form av kvali-
tetssäkring som de f lesta 
kommuner väljer att kon-
trollera vid en ansökan om 

Detta är RISE
• RISE står för Research Institutes of Sweden, en färsk 

sammanslagning av certifierings- och forskningsinstituten 
Innventia, SP och Swedish ICT. 2017 har de gått samman 
i syfte att kunna erbjuda mer kompetens och fler tjänster 
under samma tak, inte minst till små och medelstora företag. 

• RISE driver och stöder alla typer av forsknings- och inno-
vationsprocesser för näringsliv och samhälle. 

• Svenska staten äger storinstitutet RISE med 2 200 medar-
betare. Göteborg är platsen för det nya huvudkontoret.

• RISE Certifiering är den del av institutet 
som utför certifieringar. De gör en rad 
personcertifieringar, däribland ”Certifierad 
Brunnsborrare”, men certifierar även 
exempelvis brunnsborrningsföretag.

• Läs mer på www.ri.se

att anlägga energibrunn.
Företagscertifieringen 

har dock fått visst upp-
sving, tillägger han, genom 
de allt större entreprenader 
för energilagring där borr-
företagen agerar underen-
treprenörer. Företagscerti-
fiering finns i två varianter, 
en större ISO-baserad och 
en mer anpassad kallad  
C-borrföretag.  

Ulf Petersson är tekniskt ansvarig för personcertifiering på RISE.  
Foto: Jörgen Olsson
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I Norge utbildas personal 
till bland annat bygg- och 

anläggning samt industriell 
produktion inom ett så kallat 
”2+2”-system. Det består av 

två års gymnasiala studier följt 
av två år som lärling på ett företag 
i den bransch man valt. Det hela 
avslutas med examen och ett offi-
ciellt betyg – ett så kallat fackbrev 

– till exempel som snickare. 
MEF, Maskinentrepre-

nörernas förening, som or-
ganiserar de norska brunns-
borrarna, har länge drivit på 
för att även utbildning till 
borriggsoperatör ska erbju-
das inom systemet och har 

nyligen rönt framgång:

– Vi har fått utbildningsdepartementet 
med oss. De kommer förmodligen att 
godkänna de kompetensmål vi har satt 
upp, den läroplan vi har tagit fram och 
det kommer att inrättas ett särskilt fack-
brev för borriggsoperatörer, säger Einar 
Østhassel på MEF.

Han räknar med att de första eleverna 
kan börja den nya utbildningen i en 
nära framtid.

– De två teoretiska åren sköts av den of-
fentliga skolorganisationen. Därefter är det 
två år som lärling på ett företag. Under de 
åren har lärlingen lön, som delvis betalas 
av det offentliga, säger Einar Østhassel.

Han bedömer behovet av nyutbildad 
och examinerad personal som stort 
– i synnerhet om man räknar in hela 
grundläggningsbranschen:

– Då handlar det ett behov på kanske 
200 personer om året. Koncentrerar vi 
oss på brunnsborrarbranschen, alltså 
med specialkompetens inom vatten- och 
energibrunnar samt hydrogeologi, så 
talar vi om ett behov på mellan 20 och 
40 personer om året. Många nu aktiva 
norska brunnsborrare börjar bli gamla, 
så vi står inför ett generationsskifte.

– Men först och främst är ett of-
fentligt fackbrev ett kraftigt lyft för 
branschens sociala status och ett erkän-
nande av kompetens. 

Finland
I Finland finns ingen officiell grundut-
bildning – den som vill bli brunnsbor-
rare söker anställning hos ett borrföre-
tag och lär sig sedan yrket genom att gå 

Hur står det till med utbildningarna för borrare i Norge, Finland och Danmark.  
Borrsvängen kollade läget med branschföreträdarna.
TEXT: JÖRGEN OLSSON  ILLUSTRATION:  MYRA S SÖDERSTRÖM

bredvid en erfaren 
borrare.

Däremot 
har den finska 
borrbranschen, 
vars medlemsor-
ganisation heter 
Poratek, tagit 

in- itiativ till en 
kortare utbild-
ning för aktiva 

bor- rare, för att 
dokumentera 

kompeten-
sen.

– Den ut-
bildningen 

består av 
ungefär en 

veckas teore-
tiska studier och 

sedan har man ett år 
på sig att avlägga alla 

de nödvändiga proven – förutom 
det borrtekniska allt från att köra lastbil 
till att ge första hjälpen, säger Porateks 
ordförande Jimmy Kronberg

– Utbildningen avslutas med att man 
genomför en brunnsborrning under 
uppsikt av en besiktningsman, som 
granskar att jobbet utförs korrekt. Det 
är ingen officiell certifiering, eftersom vi 

ännu inte har det kravet i Finland, men 
det är ett kompetensbevis. Vi tycker att 
det är viktigt att fler i branschen doku-
menterar sin kompetens, eftersom vi 
räknar med att kraven kommer att skär-
pas med tiden, säger Jimmy Kronberg.

Danmark
I Danmark arbetar ordföranden i Fören-
ingen af Danske Brøndborere, Christian 
Christiansen, för att modernisera och på 
andra sätt lyfta den grundbildning som 
finns – inte minst för att göra den mer 
attraktiv:

– Den utbildning vi har idag och som 
infördes år 2000 omfattar sex-sju veck-
ors kurs som bedrivs av Århus tekniska 
högskola. För att få B-certifikat som 
brunnsborrare krävs att man går kursen 
och att man har ett års yrkeserfarenhet.

– Jag skulle gärna se att utbildningen 
var längre och att den hålls på ett ställe 
där det finns bättre tillgång till teknisk 
expertis än vad Århus kan erbjuda. 
Det sistnämnda är faktiskt på gång; 
utbildningen ska flyttas till ett lärosäte i 
Horsens.

För att få driva ett brunnsborrningsfö-
retag i Danmark krävs AB-certifikat. Det 
får man genom att efter B-certifiering gå 
en påbyggnadskurs.

Tillsammans med branschnära orga-

nisationer arbetar den danska fören-
ingen för att lyfta utbildningen.

– Vi ser stora möjligheter till för-
bättringar och skulle vilja revidera och 
uppdatera hela utbildningsmaterialet, 
men det krävs politisk vilja också. Ge-
nom att arbeta tillsammans med andra 
ökar vi våra chanser att påverka, säger 
Christian Christiansen.  

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

CONSTRUCTION.SANDVIK.COM

DIN LEVERANTÖR
AV DTH-VERKTYG

KONTAKTA
Göran Sandbäck, 070-616 09 40

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

Kraven på borrentreprenören 
varierar mellan kommu-
nerna när en fastighetsägare 

ansöker om borrningstillstånd för 
geoenergi eller egen vattenbrunn. Att 
många kommuner kräver certifierade 
borrare för att ge fastighetsägaren 
borrningstillstånd framgår av kommu-
nernas hemsidor. Men vilken kunskap 
har kommunerna om den certifiering 
som görs av certifieringsföretaget 

I FOKUS: UTBILDNING

Certifierad eller inte – hur viktigt är det för kommunerna att en borrentreprenör är certifierad vid 
ansökan om borrningstillstånd? Det är ett krav, svarar flera kommuner Borrsvängen varit i kontakt 
med. Men det är inte avgörande vilket certifikat borraren har. 

TEXT: MIA ISING 

RISE, och som egentligen handlar om 
certifiering på olika nivåer? 

Borrsvängen har kontaktat en 
rad kommuner och fått en bild av 
att de lägger mindre vikt vid vilket 
certifikat borraren har, AB eller 
B, ansvarig brunnsborrare eller 
brunnsborrare. Men det är viktigt att 
entreprenören följer SGU:s vägledning 
för att borra brunn; den uppdaterade 
Normbrunn -16. Något som inte 

– Göteborgs stad ger mellan 250 
och 300 borrningstillstånd per år.

– Certifikatet är en kvalitetssäkring, 
en trygghet för den sökande och för 
berörda grannar. Klass B är tillräckligt 
i dagsläget. Vi gjorde bedömningen att 
det inledningsvis skulle räcka för att 
branschen inte skulle stå stilla. Men dis-

kussioner förs internt om att i framtiden 
ställa krav på AB-certifiering.  

– Normbrunn -16 är viktig för att 
den sammanfattar ett arbetssätt och en 
kunskap som vi tycker att man ska ha. 
Känslan är att med den kunskapen har 
borraren större förståelse för de krav och 
restriktioner som vi har.

ERIK SJÖQVIST, MILJÖINSPEKTÖR, GÖTEBORGS STAD:

Kommuner kräver certifikat 

alltid uppfylls, vittnar man om i en 
kommun.

Vi ställde frågor kring:
1. Hur många borrningstillstånd 

kommunen ger.
2. Kännedom om RISEs certifiering.
3. Certifiering enligt klass B och AB.
4. Varför det i förekommande fall inte 

krävs certifiering.
5. Hur viktig Normbrunn -16 är.

– Vi tar inte många tillståndsbe-
slut. De flesta ärenden är anmäl-

ningsärenden. De tillstånd vi ger regleras 
i föreskrifterna för vattenskyddsområden.

– I våra beslut skriver vi in följande 
försiktighetsmått om certifierade 
brunnsborrare: ”Brunnsborrare som 
anlitas ska vara certifierad eller ha 
motsvarande kunskap samt inneha en 
ansvars- och miljöförsäkring.” Inget 
om klass AB eller B. Vi anser att om 

arbetet följer gällande Normbrunn är 
det garanti för att brunnsborraren har 
den erfarenhet och kunskap som krävs 
för ett fackmannamässigt väl utfört 
arbete, och att påverkan på miljön blir 
så liten som möjligt. 

– Fram till dags datum har vi krävt 
att ”Vid utförande av energibrunnen ska 
kriterierna i Energibrunnsnorm -07 upp-
fyllas.” Nu ska vi ändra till att arbetet 
ska utföras enligt Normbrunn -16. 

GÖRAN ERIKSSON, 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR, NORRKÖPINGS KOMMUN:

– Haparanda stad har inte 
tillståndsplikt för borrning av 

bergvärme utan bara anmälningsplikt, 
och det inkommer cirka 20 anmäl-
ningar per år.

 – Ja, vi känner till certifieringen. 
Vi kräver inte certifiering, men jag vet 

PEKKA HANSKI, MILJÖINSPEKTÖR, HAPARANDA STAD:
att våra lokala rörfirmor alltid anlitar 
certifierade borrfirmor.

– Vi kräver att arbetet utförs enligt 
Normbrunn -16, så att borrningen 
görs på ett korrekt sätt. Det är också i 
syfte att undvika eventuell påverkan på 
miljön, i form av läckage.

– Vi har vanligtvis 90-100 ansök-
ningar per år om att borra för geo-

energi, sedan har vi vissa områden där det 
krävs tillstånd för att borra för dricksvatten 
och det är cirka tio anläggningar per år. 

– Ja, vi kräver att borraren ska vara 
certifierad och godtar både klass B och 
AB. I stort sett har alla fått tillstånd, det 
har varit någon anläggning som nekats 
inom primärt vattenskyddsområde.

– I våra tillstånd ställer vi som vill-
kor att Normbrunn följs. Vi har gjort 

en uppföljning av runt 250 anläggning-
ar där vi har begärt in provtrycknings- 
och brunnsprotokoll och fått många 
samtal från brunnsborrningsföretag 
om att de utför provtryckning men 
inte dokumenterar den, och att inga 
andra kommuner ställer krav på prov-
tryckningsprotokoll. Normbrunn säger 
ju att provtryckning ska dokumenteras 
och företagen intygar på brunnsproto-
kollen att de följt Normbrunn, men så 
är det inte riktigt.

MALIN WELANDER, MILJÖSAMORDNARE, VÄRMDÖ KOMMUN:

– Miljöförvaltningen i Stockholms 
stad gav 2016 cirka 400 tillstånd 

för värmepumpsanläggning.
– Vi ställer som krav att borraren 

som är på plats ska ha ett personcerti-
fikat utfärdat av RISE, oavsett B eller 
AB. Genom att kräva personcertifikat 
säkerställer vi att borraren har kompe-
tens att utföra borrningar för geoen-
ergi på ett riktigt och miljömässigt 
godtagbart sätt. Ett B-personcertifikat 
anser vi vara tillräckligt.

– Vi ställer också krav på att sökan-
den borrar och installerar anläggningen 
enligt kraven i Normbrunn-16. Här ges 
riktlinjer för hur förundersökning, tek-
niskt genomförande och handhavande 
bör gå till på ett säkert sätt, avseende 
hur grundvattnet, omgivande mark och 
byggnader eller annan miljö påverkas. 
Det är viktigt för att säkerställa att 
värmepumpsanläggningen borras och 
installeras miljö- och energimässigt 
godtagbart.

MARTIN HOLMSTEDT, PROCESSANSVARIG, STOCKHOLMS STAD:

– Miljö- och byggnadsnämnden 
handlägger cirka 40 ansökningsä-

renden om tillstånd för geoenergi per år. 
– Borrningar för energibrunnar i Ham-

marö kommun får bara utföras av certifie-
rade brunnsborrare. Målet är att minska 
risken för miljöstörningar, och därmed 

för skadestånd som kan bli följden om 
borrningen orsakar skada på miljö eller 
fastighet. En certifierad brunnsborrare har 
dokumenterad kunskap och erfarenhet. 
Dessutom ska företaget där brunnsbor-
raren arbetar ha en ansvars- och miljöför-
säkring på minst fem miljoner kronor.

ANN-KRISTIN DJUVFELDT,  
FÖRVALTNINGSCHEF, HAMMARÖ KOMMUN:
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”Utbildningen har fått bra genomslag”

– Eftersom det är tänkt att det ska vara uppåt sex måna-
ders praktisk tillämpning mellan de olika stegen, så tar det 

totalt mellan tre och fem år att genomföra allihop och bli klar.
– Utbildningen vänder sig ju även till medhjälpare utanför 

maskinen och till arbetsledare, men ser man till just maskin-
förare/operatörer så har hittills ett 30-tal gått igenom hela 
utbildningen och fått sitt kompetensbevis.

Minst 400 ska utbildas
Exakt hur många maskinförare det totalt handlar om är inte 

Svensk Grundläggning har sedan 2003 erbjudit ut-
bildningspaketet för bland annat maskinförare. För 
något år sedan fattade man beslutet att göra det 
obligatoriskt för alla medlemsföretag på entrepre-
nörssidan att utbilda sina medarbetare.
– Vi har fått bra genomslag, men det är en lång pro-
cess att utbilda alla, säger Sussie Bierbum, kursad-
ministratör på Svensk Grundläggning.

TEXT: JÖRGEN OLSSON    

I branschorganisationen Svensk Grundläggning (SAFE) är det sedan 
några år ett medlemskrav för entreprenörer att de ska utbilda sin 
grundläggningspersonal enligt organisationens specifikationer.
Utbildningen är teoretisk och leder fram till ett kompetensbevis –  
”Säker grundläggare” – som ska förnyas vart femte år.
TEXT: JÖRGEN OLSSON    FOTO: MIKAEL CREÜTZ/GOLDER ASSOCIATES

Utbildningen hos SAFE genom-
förs i tre steg. Grundkravet för 

att få gå introduktionskursen (steg 1) är 
att lärlingen, som till exempel kan vara 
smed utan yrkesbevis eller grävmaski-
nist eller chaufför med yrkesbevis, har 
jobbat minst 1 800 timmar med anlägg-
ning. Hos arbetsgivaren ska även en 
utbildningsansvarig utses.

Introduktion och handledning
Introduktionskursen tar två dagar och 
innehåller bland annat moment som 
hälsa och säkerhet, beräkningar, ma-
skinsäkerhet och säkra lyft med speciell 
inriktning på grundläggning samt 
avslutas med ett skriftligt prov.

Därefter arbetar lärlingen under hand-
ledning hos sin arbetsgivare under fyra 
till sex månader. Handledaren ska själv 
ha yrkesbevis för den maskin lärlingen 
arbetar i. Parallellt med lärlingsarbetet 
sker självstudier med stöd av handleda-
ren eller den utbildningsansvarige.

Geoteknik, juridik och praktik
Steg 2 i utbildningen kallas grundkurs 
och består av två delar. Kravet för att 

börja steg 2 är minst 2 700 timmar i yr-
ket samt att alla moment i självstudierna 
efter introduktionskursen genomförts.

Del 1 i grundkursen är två dagars ut-
bildning i geoteknik. Här tar man upp 
bland annat geologi, grundvatten, tjäle, 
jordarter, jordförstärkning, gränssnitt 
mellan berg och jord, risker och omgiv-
ningspåverkan samt jordförstärkning. 
Det hela avslutas med ett skriftligt prov.

Därefter fortsätter lärlingen arbetet i 
företaget på aktuell maskin och ska då 
träna på olika arbetsmoment, med målet 
att behärska olika metoder och bedöma 
olika tillvägagångssätt. Allting ska do-
kumenteras i utbildningsboken.

Ger yrkesbevis
När lärlingen nått totalt 5 400 timmar, 
varav 1 800 ska vara inom anlägg-
ningsarbete och 3 600 utbildningstid 
för den aktuella maskinen (minst 
1 200 av dessa ska vara som opera-
tör) vidimeras dokumentationen för 
prov, erfarenhet och teoriutbildning 
av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd 
(BYN), som utfärdar ett yrkesbevis.

Del 2 i grundkursen består också av 

två dagars utbildning, som handlar 
om arbetsplatsen. Ur innehållet kan 
nämnas bland annat bygghandlingar, 
entreprenadjuridik, tillsynsjournal, 
besiktningar, CE-märkning, service 
och arbetsplatsansvar. Även den här 
delen av grundkursen avslutas med 
skriftligt prov.

Kompetensutveckling
Det 3:e steget för att bli ”Säker grund-
läggare” är en tvådagars kompetens-
utvecklingskurs. Här går man igenom 
geo- och grundläggningsteknik, AMA/
AF, beställarrollen, arbetsmiljö, visuellt 
ledarskap samt aktuellt och nytt om 
maskiner. Efter avslutande godkänt 
skriftligt prov erhåller medlemsföre-
taget ett kompetensbevis för medar-
betaren. Beviset förnyas vart femte år, 
vilket sker genom en repetition av steg 
3; kompetensutveckling.

För tjänstemän finns ytterligare ett 
steg som heter 2P – Projektering och 
projektledning.

Denna kurs är öppen även för andra 
yrkeskategorier där grundläggning ingår, 
till exempel konsulter och husbyggare.  

Ett exempel på grundläggningsarbete, 
från bygget av Norra Länken i Stockholm. 

Stödkonstruktion bestående av stål-
spont och bakåtförankring med linstag 

inborrade i berg. Stålsponten är också en 
del av en tätskärmen i kombination med 

jetinjektering (jord) och ridåinjektering 
(berg). Borrmaskinen utför installation av 

mantelburna stålkärnepålar. 

känt, men Svensk Grundläggning räknar med att det bland 
medlemsföretagen finns omkring 400 stycken.

– Därutöver finns det en stor mängd små entreprenörer 
och företag som inte är medlemmar hos oss. Dem kommer vi 
ju inte åt genom kravet – däremot kan det bli så att de större 
entreprenörerna begär att de ska utbilda sig för att de ska bli 
anlitade, säger Sussie Bierbum.

En styrka i offerter
Tanken är att kompetensbeviset ska efterfrågas eller krävas av 
byggherrar – men också fungera som en styrka för entreprenö-
rer att lyfta fram i sina offerter.

Gensvaret har som sagt varit gott och många maskin-
förare går nu under hösten igång med utbildningen. Varje 
delkurs kostar arbetsgivaren mellan 6 000 och 9 000 kronor 
per medarbetare. Till det kan läggas kostnader för frånvaro, 
resor och övernattningar.

– Men kostnaderna har faktiskt inte varit föremål för 
några större diskussioner bland våra medlemmar, säger Sus-
sie Bierbum:

– Det är positivt att kunskap och säkerhet ute på arbetsplat-
serna värderas högre än kostnaden för utbildning!  

GEDIGEN UTBILDNING ÄR ETT  
MEDLEMSKRAV FÖR GRUNDLÄGGARE
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Har du råd att avstå utbildning?

Birgitta Olofson är konsult- och 
mötesledare och hjälper bland annat 

företag att välja rätt utbildningar. Hennes 
grundinställning är att det inte finns några 
generella svar på vad som är rätt eller fel, 
eller vilka utbildningar som ska prioriteras. 
Allt beror på var företaget befinner sig. 
Men hon är tydlig med var en företagsleda-
re ska börja som funderar kring utbildning 
och kompetensutveckling.

– Gör en kartläggning av vilka behov 
ni har. Vad är nästa steg för företaget? Ska 
vi växa och i så fall hur? Genom högre yr-
keskompetens? Genom ökad försäljning? 
Genom att köpa andra företag? Eller ska 
vi sälja företaget på sikt? Svaret på de frå-
gorna utgör en strategi som styr behovet 
av utbildning, säger Birgitta Olofson.

Klassisk utmaning
Utbildning och kompetensutveckling är 
en klassisk utmaning för enmansföretag 

Utbildning handlar om mer än rena yrkesutbildningar kring borr-
ning. Ledarskap, försäljning, programvaror, affärsstrategi –  
valen är många. Och helt nödvändiga, menar utbildningskonsul-
ten Birgitta Olofson på Step Education.
TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN   

Birgitta Olofson, 
utbildningskonsult.

och ägarledda företag; att hitta tid och 
våga ta den långsiktiga investering det 
innebär. Entreprenörer har närmast per 
definition inte tid med utbildning. De 
är mitt uppe i verksamheten och ska 
samtidigt leda och sköta företaget. 

– Men i längden måste du vidareut-
bilda både dig själv och dina medarbe-
tare. Entreprenören är avgörande för 
att bolaget ska överleva. Därför måste 
de satsa på sig själva.

– Om man bara låter verksamheten 
rulla på, då blir det till sist stressade och 
reaktiva beslut i stunden. Du hinner inte 
tänka efter, du väljer fel utbildning och 
då blir det en dyr kostnad istället för en 
lönsam investering, förklarar Birgitta 
och ger ett exempel:

– Du har kanske några säljare och 
köper samma utbildning till alla, för att 
ni plötsligt måste öka försäljningen. Alla 
befinner sig på olika nivåer, vilket gör att 

var och en kanske bara får ut 20 procent 
nytta av utbildningen, istället för 60-70 
procent som individuellt anpassade 
utbildningar skulle kunna ge.

Fyra kompetenser
Birgitta Olofson ritar ett fyrfältsdiagram 
och skriver in fyra olika kompetenser 
som varje företag måste ha:

1. Yrkeskompetens.
2. Social kompetens.
3. Administrativ kompetens.
4. Strategisk kompetens.

– Behovet av social och administrativ 
kompetens är alltid lika stort. Men ju 
längre bolaget finns, desto mer kommer 
ledningen behöva röra sig från yrkes-
kompetens mot strategisk kompetens.

Att utveckla den strategiska kom-
petensen handlar inte bara om att gå 
utbildningar. En viktig del är att träffa 
andra personer i liknande situationer 
men i helt andra branscher.

– Rör dig i andra nätverk än bran-
schens. Att gå en utbildning kan vara ett 
sätt att få kontakt med och bygga den 
typen av nätverk.

Mentor underskattat
I mindre företag är vd:n alltid nyckelper-
son. Därför menar Birgitta Olofson att 

det är extra viktigt i ägarledda företag att 
vd ställer sig ett antal frågor:

• Hur länge sedan gick jag en längre 
ledarskapsutbildning?

• Hur ofta tar jag mig tid att tänka 
långsiktigt?

• Hur viktig är jag för företagets 
överlevnad?

• Har jag haft en mentor?

– Att skaffa sig en mentor är en under-
skattad väg att få hjälp strategiskt.

Utbildning måste heller inte nödvän-
digtvis bli dyrt.

– Det finns böcker. Det finns TED-
talks på Youtube. Det finns oändligt 
med utbildning på internet, tipsar 
Birgitta Olofson.

Svårt att bedöma
Även utbudet av traditionella kurser 
och utbildningar är väldigt stort. Det 
kan vara svårt att avgöra om en utbild-
ning verkligen är bra och kommer att 
ge den förväntade affärsnyttan.

– Det är svårt, medger Birgitta Olofson. 
Välj gärna utbildningsföretag som har va-
rit med ett tag. De kanske är något dyrare, 
men har du råd att riskera en dålig utbild-
ning? Att medarbetaren är iväg och inte 
utför sitt arbete är ju också en kostnad.

Vid vissa tillfällen är det extra viktigt 
att tänka till kring utbildning:

• När du blir chef.
• När du anställer.
• När medarbetare får en ny roll.
• När företaget växer.
• Om ägarrollen förändras, till 

exempel om man går mot för-
säljning eller överväger att ta in 
partners.

Tre steg
Enligt Birgitta Olofson handlar utbildning 
och kompetensutveckling om tre steg:

1. Gör en kartläggning av företagets 
nuläge. Vad kan vi idag och vad vill 
vi kunna?

2. Gör en kompetensutvecklings-
plan, gärna för alla medarbetare, 
i alla händelser för nyckelperso-
nerna. Tänk inte bara en utbild-
ning vid ett tillfälle. Ta hjälp, var 
inte rädd för konsulter.

3. Beställ utbildningar, skaffa littera-
tur eller hitta material på nätet.

– Utbildning är inte allt. Men att inte 
gå på branschträffar, röra sig i andra 
nätverk och att utveckla sig själv och sina 
medarbetare, det är förödande.  

.se

OPENING VERY SOON

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

Här är de nya
borrareleverna

FOTO: JOHAN ANDERSSON

I början av september 
påbörjade årskullen 
2017-18 sin utbildning 
till borrtekniker. 
Under hösten och 
vintern varvas gedigna 
teoretiska studier 
med studiebesök och 
praktiska övningar i fält. 

Uppvuxen på 
gård i Skåne. 
Gymnasieutbild-
ning på Rymd-
gymnasiet i Ki-
runa. Har arbetet 
som barnskötare 
på förskola, mon-
tör på Volvo och 
trädgårdsmästar-
assistent.  

Intressen: Natur och friluftsliv. På 
sommaren brukar jag fjällvandra 
och paddla. Har en hund som jag för 
jämnan är ute i skogen med. Trädgård, 
växter och anläggningsarbeten tillsam-
mans med husrenovering är något jag 
gärna gör på min fritid. Hjälper stän-
digt min mor med att renovera hus.

SAGA HASUND,  
28 ÅR, SJÖBO/MALMÖ

Studerat sport/
idrott på Beijing 
Sport Univer-
sity under ett år. 
Fabriksarbetare i 
två år. Fick sluta 
när företaget 
såldes. Har efter 
det arbetat inom 
städ och träd-
gård under 14 
månader och nu 

ska jag bli borrtekniker. Innan dess 
har jag haft rivningsjobb och andra 
tunga arbeten. Testade även på jobbet 
som taxichaufför under en period.

Intressen: Lära mig nya saker, träna, 
läsa böcker och lära mig nya språk.

ALI MOHAMMED,  
36 ÅR, MALMÖ

Gick hantverks-
programmet 
med inriktning 
möbelsnickeri 
Efter gymnasiet 
började jag jobba 
på Entremat-
tecenter i Åhus 
som timanställd. 
2016 började jag 
som distributör 
på tidningsbä-
rarna.

Intressen: Ett av mina största intres-
sen är styrketräning. Umgås med 
familj, vänner och följa ishockeyn i 
Kristianstad.

CHRISTOFFER STOLTZ,  
24 ÅR, KRISTIANSTAD

Uppvuxen på 
lantbruk, ut-
bildade mig till 
snickare och hade 
eget byggföretag 
i tio år. Därefter 
f lyttade jag till 
Stavanger och 
gick teknisk yr-
keshögskola inom 
offshore-borr-
ning. Jag jobbade 

sex år på jack up-rigg för oljeborrning 
i Nordsjön. Till största delen som borr-
tekniker på borrdäck, men i slutet även 
som driftansvarig inom hälsa-, miljö- 
och säkerhet.

Intressen: Bygger just nu nytt hus 
och frun och dottern på fyra och ett 
halvt år hjälper också gärna till. I stort 
sett all fritid går åt till det. Annars 
älskar jag att resa, både i Sverige och i 
världen.

CHRISTOFER ANDERSSON,  
42 ÅR, TVÅÅKER

Kvalificerad 
förste smältare. 
Maskinförar-
certifierad för 
grävmaskin och 
hjullastare.

Intressen: 
Umgås med 
vänner, Cykling, 
fiske vara ute i 
naturen.

MIROSLAW KOWALSKI,  
50 ÅR, JÄRFÄLLA

Uppvuxen på 
lantgård. Tidigt 
maskinintresse. 
Har jobbat som 
krossmaskinist 
och hjullastarfö-
rare på maka-
damfabrik i åtta 
år. De senaste 
elva åren som 
betongpumpsma-
skinist, vilket jag 

fick sluta med efter en arbetsskada, ett 
jobb jag verkligen gillade.

Intressen: Fotboll (MFFA) och motor-
sport i alla dess former.

JAN-ERIK MAGNUSSON,  
54 ÅR, SJÖBO

Flyttade till 
Sverige för sju år 
sedan. Jag slutade 
femåriga tekniska 
gymnasiet som 
mekaniker och 
har även tvåårig 
eftergymnasial 
utbildning som 
datortekniker i 
Polen. Dessutom 
kurser i bland an-
nat svetsning och 

gasinstallation. Har flera års erfarenhet 
av arbete som CNC-operatör, svetsare 
och kvalitetskontrollant. I Sverige har 
jag jobbat som plåtslagare och lite som 
VVS-montör

Intressen: Träning, luftgevär och att 
läsa böcker.

NORBERT KACZMARCZYK,  
42 ÅR, MALMÖ

Åtta års arbets-
livserfarenhet av 
brunnsborrning 
från Syrien och 
Libyen. Har un-
der fyra månader 
praktiserat på 
ABUB-Ullaredes 
Brunnsborrning.

Intressen: Lyssna på musik, prome-
nera och vara med min familj.

MAJED AL OTHMAN,  
31 ÅR, TVÅÅKER

Fyra års arbets-
livserfarenhet 
inom industri och 
transport. Har 
mestadels arbetat 
som maskinfö-
rare.

Intressen: Jag 
är intresserad 
av idrott och 
motorsport. På 
min fritid tränar 

jag styrketräning, simning samt fotboll 
när tillfälle ges.

MHADI MUSE, 27 ÅR, MALMÖ

HASSAN AL MANSOUR,  
21 ÅR, MALMÖ

Däckbytare på 
Bilia. Har arbetat 
med firberkabel på 
Mofab.

Intressen: 
Teknik, träning, 
umgås med familj 
och vänner.

Har arbetat 
på lager som 
truckförare. 
Läste el- och 
dataprogrammet 
på gymnasiet.

Intressen: På 
min fritid tränar 
jag samt umgås 
med familj och 
vänner. 

ALI NEJAD,  
21 ÅR, MALMÖ

Innan utbildning-
en har jag arbetat 
på HP-borrningar 
i Klippan och 
blev tipsad om 
utbildningen av 
Tony Järnström. 
Ser utbildningen 
till borrtekniker 
som en möjlighet 
för mig att få de 
kunskaper och 

behörigheter som krävs för att snabbt 
komma in i branschen.

Intressen: På fritiden tränar jag, och 
umgås med familj och vänner.

ISAK MELLDÉN,  
21 ÅR, HÖGANÄS

     +++ Din expertpartner inom brunnsborrning +++

Vi kan vattenbrunnar!

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

www.gwe-group.com
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BRANSCHGRANNAR

darder i upphandlingsförfaran-
det, för att göra det lättare och 
tryggare för ledningsägare att 
beställa schaktfria tjänster.  

Den unga Branschorganisationen Schaktfritt, BOS, som samlar entreprenörer inom schaktfri 
ledningsförnyelse, har nu börjat få upp farten i arbetet, berättar föreningens kassör Mattias Höglund:
– Vi har startat några arbetsgrupper och har f lera medlemsansökningar på bordet. Det 
känns som att vi är på gång nu.

BOS bildades vårvin-
tern 2016. Det första 

projektet blev att inleda ett 
arbete med att uppdatera 
AMA-beskrivningarna. Nu 
har organisationen även fått 
igång några arbetsgrupper 
som ska arbeta mer utåt-
riktat:

– En grupp ska träffa 
beställare, bland annat Tra-
fikverket, kommuner och 
energibolag. Det är viktigt 
för oss att få igång en bra 
dialog på branschnivå, som 
dels ska handla om vilka 
möjligheter vår teknik er-
bjuder, dels vad vår omvärld 
förväntar sig av oss just som 

branschorganisation, säger 
Mattias Höglund. 

Nya medlemmar på gång
Man har också inlett ett 
uppsökande arbete för att få 
in fler medlemmar.

– Intresset är stort och 
nu har vi tre-fyra ansök-
ningar som ska behandlas 
till våren. Vi vill bara ha 
in entreprenörer i fören-
ingen och medlemskravet 
är att de i väsentlig del och 
kontinuerligt arbetar med 
schaktfri teknik, samt att 
de är medlemmar i BI eller 
har hängavtal med någon 
arbetsgivarorganisation.

TEXT: JÖRGEN OLSSON 

BOS HAR FÅTT UPP FARTEN

Ytterligare en arbetsgrupp 
jobbar med att ta fram upp-
handlingsstöd. Det finns ett 
stort behov av att förbättra stan-

Nyheter från våra branschgrannar

Brunnsborrning & Energiborrning 

Vi har utrustning i lager! 

-DTH-Kronor   
-DTH Hammare  

-Robit Piloter & Ring System 

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

Kontakta oss för mer info 
011 - 15 83 48
Info@slangman.se
www.slangman.se

underlättar arbetet och 
minskar skaderiskerna 
För nedsättning och upptagning av 
kollektorslang och vattenpumpar.

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

NYKUNDS-
KAMPANJ!
10% EXTRA RABATT! 

0300 52 12 10
www.scandiapumps.com

Ytterligare 10% rabatt på ditt 
nettopris. Erbjudandet gäller 
första köpet för nya kunder.

• Teknisk kunskap och expertis
• Personligt engagemang i 

varje kundkontakt
• Stor lagerhållning för snabba 

leveranser

Vad kräver du mer från 
dina pumpleverantörer?

Berätta gärna så löser vi det också!

I KORTHET

Sveriges första stu-
denthus projekterat 

för plusenergi har invigts. 
Det rör sig om 305 bostäder 
på KTH Campus i Stock-
holm. Kvarteret, som har tre 
byggnader, kommer även att 
inrymma en testbädd där 
det ska forskas kring bland 
annat minskad resursan-
vändning i befintliga och 
kommande bostäder.

Bostads- och forsknings-
kvarteret, som får sin energi 
från en kombination av geoen-

Fuglesang invigde  
energismarta studentbostäder

ergi, solceller och avloppsvär-
meväxlare, invigdes av Chris-
ter Fuglesang, astronaut och 
professor i rymdfart på KTH.

– Att spara jordens resur-
ser är en fråga för oss alla. 
Därför är fastigheter som 
kvarteret Forskningen och 
innovationslab som KTH 
Live-In-Lab viktiga byggste-
nar i att skapa en mer hållbar 
framtid för hur vi bygger 
våra städer, sa Fuglesang vid 
invigningen, rapporterar 
tidningen Byggvärlden.  

En nyhet från Svensk 
Grundläggning är 

lanseringen av kompe-
tensbevis efter fullgjort 
utbildningsprogram, något 
som fått positiv respons 
från entreprenörerna, och 
som förhoppningsvis leder 
till ännu kunnigare grund-
läggare.

– Under nästa år hop-
pas vi kunna komplettera 
med en mer maskintekniskt 
inriktad kurs från en eller 
f ler maskinleverantörer, 
säger Sussie Bierbum till 
Borrsvängen.

Inom arbetsmiljö är frå-
gan om ”working platforms”  

– alltså arbetsytans bärighet 
– ständigt aktuell.

– Vi tittar på ett koncept 
liknande det som finns 
bland annat i England, med 
ett dokument som vägled-
ning och ett intyg, vilket i 
en förlängning kan bli ett 
medlemskrav. Detta är även 
ett projekt i den europeiska 
organisationen EFFC (Euro-
pean Federation of Founda-
tion Contractors).

Arbetet med insamling av 
tillbuds- och olycksstatistik 
fortsätter och arbetsgruppen 
tittar på en bra ”paketering” så 
att det kommer till bättre nytta 
ute på arbetsplatserna.  

Arbetsmiljö och utbildning  
i fokus hos Svensk Grundläggning
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Från en handfull intresserade företag till en välrenommerad 
branschorganisation med 105 medlemmar och 60 aktivt 
stödjande partners. Under Roland Netterlinds 15 år som vd för 
Bergsprängningsentreprenörernas förening (BEF) har organisationen 
blivit känd och respekterad såväl i bygg- och anläggningsbranschen som 
hos berörda myndigheter. TEXT: KARIN STRAND   FOTO: ANETTE PERSSON

När Roland Netterlind på sin 
arbetsplats träffade den kvinna 

som skulle bli hans hustru betydde det 
inledningen på en ny karriär. 

− Jag tyckte inte att vi som par skulle 
arbeta på samma ställe så jag såg mig 
om efter något nytt. Det sammanföll 
med att några bergsprängare ville starta 
en branschförening. De hade bildat en 
interimsstyrelse och annonserade efter 
en vd. Jag sökte och fick jobbet, berättar 
han när vi träffas på Bergsprängningsen-
treprenörernas förenings kansli i Jakobs-
berg i nordvästra Storstockholm.

Efter 15 år har han för sista gången 
stängt dörren till det ljusa vd-rummet 
med dess utsikt över pendeltågsstationen. 

− Nu är det dags för de yngre att ta över.
Under åren har BEF utvecklats till 

en väl fungerande branschorganisa-
tion med omfattande utbildnings- och 
rådgivningsverksamhet samt ett brett 
kontaktnät inom bransch och myndig-
heter. Dessutom ger föreningen ut en 
tidning och är medarrangör till mässan 
Borr & Spräng samt det årliga seminariet 
Bergsprängardagarna.

Utbildning viktigt
Föreningens kursverksamhet ligger Ro-
land Netterlind särskilt varmt om hjärtat.

− Arbetsmiljö och säkerhet står högt 

på agendan och olyckor ska inte få 
inträffa, säger han.

En stor fara vid bergsprängning är så 
kallade dolor. Det är sprängmedel som av 
olika anledningar inte detonerat och som 
därför finns kvar i borrhålet eller i det los-
sprängda berget. En av BEF:s kurser foku-
serar därför på just dolor, hur och varför 
de uppstår och förebyggande skydd.

Många av kurserna rör olika typer av 
sprängteknik samt förarintyg vid trans-
port av explosiva varor. Men det finns 
också en kurs i upphandling och avtal.

− Bergsprängare är ofta praktiska 
människor, inte sällan små- eller ensam-
företagare, som verkar i en alltmer kom-
plex bransch. Det är viktigt att kalkylera 
rätt och förstå hur man ska manövrera 
så att man får rätt betalt, konstaterar 
Roland Netterlind.

Svårt rekrytera ungdom
Han är övertygad om att den svenska 
bygg- och anläggningsbranschen går en 
fortsatt ljus tid till mötes. Men det finns 
ett problem, och det är den framtida 
kompetensförsörjningen. 

− Det är jättesvårt att rekrytera ung-
domar till branschen – ja till praktiska 
jobb över huvud taget. Det är IT som 
gäller, det ser jag hos mina egna söner.

För att försöka säkra den framtida 

EN VD MED 
SPRÄNGKRAFT

• 105 medlemsföretag
• 60 aktivt stödjande partners (leve-

rantörer av produkter och tjänster 
inom branschen)

• Medlemsföretagen står för 85 pro-
cent av ovanjordssprängningarna 
i Sverige

• Kansli i Jakobsberg, Järfälla kommun
• Föreningen är remissinstans till 

MSB – Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap, Arbetsmiljö-
verket och Polismyndigheten

• www.bef.nu 

BERGSPRÄNGNINGS-
ENTREPRENÖRERNAS 
FÖRENING

kompetensen stödjer BEF skolor som har 
utbildningar inom bergsprängning och i 
samarbete med Sandvik delar föreningen 
ut stipendier för att uppmuntra ungdo-
mar att söka sig till branschen.

− Bergsprängaryrket är fortfarande 
relativt tungt fysiskt, men har blivit 
betydligt lättare under senare år. Det 
finns faktiskt några kvinnliga med-
lemmar i föreningen, men de utgör 
fortfarande en försvinnande liten del, 
säger Roland Netterlind.

Bra samarbete med Geotec
Bergsprängarna har en hel del gemen-
samt med brunnsborrare – borriggarna 

BORRSVÄNGEN # 3/2015
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Vem är...
Namn: Roland Netterlind

Ålder: 70 år

Bor: Villa i Viksjö, Järfälla kommun i nord-
västra Storstockholm.

Familj: Hustru och tre söner. ”Tyvärr 
har ingen av dem sökt sig till bygg- och 
anläggningsbranschen.”

Bakgrund: Byggnadsingenjörsutbild-
ning, arbete på anläggningssidan på 
Siab (nu NCC), arbete med industriav-
fall på Ragn-Sells, arbete med teknisk 
fastighetsdrift på Dalkia (nu Veolia), vd 
för Bergsprängningsentreprenörernas 
Förening, BEF, 2002−2017.

På fritiden: Tidigare båtliv i skärgården, 
nu kajakpaddling samt friluftsliv i alla 
former, gärna fjällvandring.

har exempelvis ofta samma stomme. 
Bergsprängarna borrar dock inte på långa 
vägar lika djupt − det handlar om cirka 20 
meter i en bergtäkt och 10−15 meter när 
man spränger berg för vägdragning. 

− Vi har ett bra samarbete med 
Geotec, men det skulle kunna bli ännu 
djupare, konstaterar Roland Netterlind. 

− Vi har många gemensamma leveran-
törer och vi har en del att lära av Geotec 
när det gäller organisationens program 

för borrutveckling och service.
BEF samarbetar även nära med 

Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) 
och verkar inom ramen för regionråden 
inom Sveriges Byggindustrier. 

− Där kan vi påverka de stora byggentre-
prenörerna, säger Roland Netterlind.

Aktiva styrelseordförande
Roland Netterlind har aldrig sett det som 
en nackdel att han leder och företräder 

bergsprängarbranschen trots att han inte 
själv är bergsprängare i botten.

− Tvärtom faktiskt. Ibland kan det 
vara bra att inte veta för mycket utan se 
på frågor lite utifrån. Sedan har jag ju 
faktiskt varit med och sprängt, så helt 
okunnig var jag inte när jag tillträdde.

Roland Netterlind syftar på sina år på 
Siab då han arbetade på anläggnings-
sidan och var involverad i en hel del 
sprängarbeten.

− Min efterträdare är inte heller berg-
sprängare utan polis. Han heter Patrik 
Jansson arbetar på Stockholmspolisens 
tillståndsavdelning för explosiva ämnen.

Patrik Jansson får ta över en välskött 
organisation. Men Roland Netterlind vill 
inte ta åt sig äran själv utan lyfter fram 
de två styrelseordförande som verkat 
under de här 15 åren.

− Den förste, Wolgan Carlsson, är 
en riktig visionär och den andre, Jan 
Johansson, en skicklig strateg och ut-
vecklare. Utan dem hade föreningen inte 
varit vad den är i dag.

Kajakpaddling och husfix
Roland Netterlind ser åren på BEF som en 
av de stora höjdpunkterna under arbetslivet.

− Det har hänt så mycket och vi har 
växt till en stor organisation. Cirka 85 
procent av all bergsprängning ovan jord 
utförs av våra medlemmar.

Men vid fyllda 70 år tycker Roland Net-
terlind att det är dags att dra sig tillbaka.

− Det kanske blir lite svårt att varva ner. 
Men min hustru har gjort en lista med 
40 punkter över vad som behövs göras på 
huset och i trädgården, så nog finns det sys-
selsättning, konstaterar han med ett leende.

− Dessutom fick jag en kajak i födelse-
dagspresent. Hittills har jag bara testat 
den i Mälaren, men så småningom ska 
jag ge mig ut i skärgården. 

− Bergsprängare 
är ofta praktiska 
människor, inte 
sällan små- eller 
ensamföretagare, 
som verkar i en 
alltmer komplex 
bransch. 

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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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:
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Lars-Göran Svensson är inte en person som fram-
häver sig själv och säger att han är duktig. Inte alls. 

Men det skymtar fram mellan orden i alla de historier han 
berättar från sitt långa yrkesliv. Numera driver han ABUB, 
AB Ullareds Brunnsborrning, som just har flyttat till den 
lilla orten Ätran, några mil in i landet från den halländ-
ska kustorten Varberg. Men egentligen ville han bli bonde 
som pappa. När pappa bestämt avrådde från det yrkesvalet 
tänkte Lars-Göran, Lasse kallad, bli elektriker i stället. Och 

Lars-Göran Svensson har närmare 46 år i 
branschen. Yrkesvalet var storebrorsornas 
”fel” – det var för att visa dem att han dög 
som han blev så skicklig. Tack vare det har 
han bland annat varit borrningsinstruktör i 
Kirunagruvan och precisionsborrat i Norge.

han trivdes bra som elektrikerlärling. 
Ända tills han hade tagit körkort.

– Då märkte jag att den minimala 
lönen inte räckte till bränslet, säger han.

Ville visa bröderna att han kunde
Därför började han tjata på sina äldre 
bröder Ove och Stig att få jobba i deras 
brunnsborrningsföretag. De hade 1971 
startat Sydsvensk Garantiborrning, med 
ett eget koncept: de tog tio kronor mer 
per meter, men garanterade kunderna 
vatten. Det var Ove som fick idén efter 
att ha mött en person som fått ett 60 
meters hål borrat, men inget vatten.

– De fick massor av kunder. Men från 
början ville mina bröder inte ha med 
mig, de är nästan 20 år äldre än jag och 
tyckte att jag var för liten eller för klen. 

När han väl fick jobba hos dem på 
prov slet han som ett djur för att visa 
att han dög. Det värsta han kunde 
tänka sig var att en kund skulle vara 
missnöjd och säga det till bröderna. 
Skickligt folk behövdes, orderböckerna 
var välfyllda och bröderna hade en 
väntelista som täckte in ett helt år. Så 
visst fick Lasse vara kvar.

Företaget köpte den ena begagnade 
amerikanska riggen efter den andra, mon-
terade dit borrtorn, rotation och hiss och 
sände ut den på jobb. Lasse jobbade ihop 
med en nyanställd ett halvår innan han 
fick gå vidare, sätta ihop en ny maskin och 
ta med sig en ny kille att lära upp.

– Samtidigt tog jag mig an ytterliga-
re en ny kille. Det var inte så svårt på 
den tiden, bara tre spakar att sköta.

Då gällde det att sikta rätt
Men efter tio år sålde bröderna sitt 
företag, varpå Lasse började jobba på 
TGB, Tung Geoteknisk Borrning AB, i 
stället. Där fick han köra det mesta på 
marknaden förekommande maskiner. 
Han var även med och byggde om en 
oljerigg som skulle till England, där 
de hade särskilda krav. Ja, han blev 
utskickad på alla möjliga uppdrag.

– Och jag fick så småningom vara med 
i gänget som utvecklade metoder för 
schaktfri ledningsläggning, så kallad ba-
nanborrning, i samarbete med forskare 

på Chalmers, säger Lars-Göran Svens-
son. Vi gick ner med borren och styrde 
det under åar, vägar och liknande. Den 
största bananborrningen vi gjorde var 
under Nordre Älv i Kungälv, 480 meter. 

I samband med att LKAB omorgani-
serade i Kirunagruvan hyrdes TGB in 
som underentreprenör och Lars-Göran 
Svensson skickades upp för att lära 
personal att borra raka hål.

– De skulle borra 100–110 meter i ett 
svep och spränga allt på en gång i stäl-
let för att, som tidigare, borra tio meter 
i taget och spränga varje natt. Förut-
sättningen för att detta skulle fungera 
var att hålen hade max en procent 

avvikelse. Det var väldigt svårt.
Han har också arbetat ett antal år 

i Norge med genomborrning, där det 
borras från exempelvis en bostadstomt 
30–50 meter genom ett berg rakt mot 
en specifik punkt där vatten, 
el, tele och liknande finns. Då 
gällde det att sikta rätt, och 
erfarenheterna från mätningar, 

TEXT OCH FOTO: LENA M FREDRIKSSON mer än väl

ABUB, 
AB Ullareds 
Brunnsborrning
Startade: 2004.
Ägare: Lars-Göran Svensson 
Anställda: borrarna William Dahlberg 
och Mikael Karlsson
Plats: Ätran, några mil öster om Var-
berg i Halland
Utrustning: En Welldrill 3062, en 
Nemec 407 och en kompressor Atlas 
Copco Y35 
Devis: Kunden ska vara nöjd!

Under 1970-talet åkte borrarna i Lars-
Göran Svenssons bröders företag ut 
två och två med lastbil och husvagn 
och jobbade runt om i landet. De hade 
fullt upp att göra eftersom de gav 
garanti på att borrningen skulle leda till 
att kunderna fick vatten.

Lillebror visade sig duga 

– Jag är så väldigt glad att jag har 
de här unga killarna i företaget, 
säger Lars-Göran Svensson. 
Utan dem skulle jag inte klara 
mig. De fixar allt och tycker inte 
att nånting är för krångligt. 
Storebror Stig är över 80 år, men 
rycker fortfarande in ibland när 
det behövs.
Fr v: William Dahlberg, Lars-
Göran Svensson, Stig Svensson 
och Mikael Karlsson.
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styrning och vilken utrustning som 
fanns kom väl till pass.

Bästa reklamen är 
att kunderna är nöjda
Så småningom vaknade intresset för att 
starta eget och jobba närmare hemmet 
och familjen. Sagt och gjort, 2004 köpte 
Lars-Göran Svensson en maskin och 
startade ABUB, AB Ullareds Brunns-
borrning. Strax började folk att ringa. 

– Många kände till mig, och det bor-
rades väldigt mycket för geoenergi just 
då, så jag fick genast massor med jobb. 

Han har aldrig lagt några pengar på 
marknadsföring, utan tänker i stället 
att nöjda kunder leder till f ler jobb.

– Det finns inget som sprider sig så 
snabbt som när en kund är missnöjd. 
Därför har jag lagt mitt krut på att göra 
lite extra så att kunden inte har minsta 
anledning att bli missnöjd. Jag borrar alltid 
vattenbrunnar 5,5 tum och med en garanti 
på minst 3 000 liter vatten per dygn.

Han arbetade länge ensam i sitt 
företag, förutom att brodern Stig Svens-
son ryckte in vid behov. Men för tre år 
sedan anställde han William Dahlberg, 
som är en baddare på att köra den 
nyinköpta riggen. Och ett år senare 
anställde han Mikael Karlsson, som har 
lastbilskörkort och har kört spolbil.

– Jag är så himla glad att jag har de här 
killarna! Folk ringer ofta och säger ”sickna 

Lars-Göran 
Svensson
• Ägare till ABUB.
• Gift med Susanne Hillar. Två döttrar, Linn 

och Johanna.
• Började i brödernas företag Sydsvensk 

Garantiborrning 1972.
• Arbetade på TGB 1982–1992, med upp-

drag på många platser, bland annat för att 
lära personer i Kirunagruvan att borra rakt.

• Arbetade 1993–2004 i Norge, åt Vest-
norsk Brunnborning, där han bland annat 
precisionsborrade. 

– Jag tänker jobba i tre år till, 
tills jag är 67, säger Lars-Göran 
Svensson. Sedan säljer jag och 
tar ledigt. Jag hoppas att någon 
av mina anställda vill ta över då, 
eller någon annan. Som jag ser 
det går borrare en ljus framtid 
till mötes. Det byggs mycket 
och det blir allt fler områden där 
vår utrustning används, som till 
exempel för stålkärnepålar och 
dragstag. Och borrning inom 
miljösanering.

goa killar du har, dem ska du vara rädd 
om”. Och det är jag. Det senaste året har 
varit ganska tungt med sjukdom i familjen, 
samtidigt som vi måste leta ny lokal till 
företaget. Men tack vare killarna har det 
funkat bra ändå och jobben har rullat in.

Tror på en ljus framtid för företaget 
– men utan honom själv
Numera består uppdragen av ungefär lika 
delar energiborrning och vattenborrning.

– Men vi har också andra uppdrag. 
Vi har haft ett par, i våra ögon, stora 
uppdrag med förankringshål och 
undersökningshål. Egentligen skulle vi 
nog kunna anställa någon till, men jag 
vill ta det lite vackert.

Lars-Göran Svensson tänker bli pensio-
när på heltid om tre år och då ska ABUB 
säljas. Han tror att köparen kommer att 
gå en ljus framtid till mötes.

– Det finns många nya områden för 

– Det finns inget som 
sprider sig så snabbt 
som när en kund är 
missnöjd. Därför har 
jag lagt mitt krut på 
att göra lite extra så 
att kunden inte har 
minsta anledning att bli 
missnöjd.

den här typen av utrustning, samtidigt 
som jag tror att trenden med nybygg-
nation här på landet kommer att hålla 
i sig, säger han. Så jag tror det kom-
mer att finnas väldigt gott om jobb 
framöver. En annan sak som är bra är 
att samarbetet mellan olika borrare 
är så gott nu. Förut betraktade många 
varandra som konkurrenter, men nu 
hjälps folk åt, lånar ut utrustning till 
varandra och så. Det gillar jag!  

Lars-Göran Svensson 
har tidigare gjort det 
mesta och till exempel 
själv lagat sina maski-
ner när det har varit 
möjligt. Men den nya 
riggen är nog William 
Dahlberg den enda 
på företaget som kan 
hantera fullt ut.

Lars-Göran Svensson på ett av sina 
första uppdrag i storebrödernas 

företag. Som synes var det viktigare 
att bli solbränd än att ha skyddsut-

rustning vid arbetet.

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

www.geoenergicentrum.se
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I KORTHET

Eurodrilling Center är ny av-
talsleverantör till Geotec.

– Vi har varit igång ända sedan 1998, 
men har huvudsakligen vänt oss till 
grundläggningsbranschen med riggar, 
service och utrustning. Men för två år 
sedan fick vi även agenturen för Comac-
chios brunnsborrningsriggar och nu 
har vi precis fått klart med finska Robits 
utrustning för ringborrsystem.

– Det innebär att vi blir lite av en ”dag-
ligvaruhandel” för brunnsborrare, så då 
tyckte vi att det var dags att ta steget och 
bli avtalsleverantör till Geotecs medlem-
mar, berättar vd Christer Wretman.

Företaget har fem anställda och finns i 
Länna i södra Stockholm.  

Ny avtalsleverantör 

Backadalen är med sina 971 lägen-
heter en av landets största bostads-

rättsföreningar. Nu satsar man på ett 
nytt energisystem, kallat Smart Heat, där 
fjärrvärmen kompletteras med geoenergi. 
Överskottet från fjärrvärmen ska under 
sommaren värma ett borrhålslager, som se-
dan nyttjas av värmepumparna på vintern.

Borrningarna påbörjas under hösten. An-
läggningen, som ska vara klar att tas i drift i 
början av 2019, förses med 25 värmepumpar 
från IVT och väntas ge en effekt på 2,2 me-
gawatt. Totalkostnaden för investeringen är 
knappt 50 miljoner kronor. Totalentreprenör 
är Energiförbättringar i Väst AB. 

Stort geoenergi- 
projekt i GöteborgPUMPA OSS 

GÄRNA PÅ 
VÅR KUNSKAP

 
 
Vi är ju proffs.

- Rätt pump på rätt plats!

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

Vattenrening 
med 100% nöjd 

kund garanti

www.bravavattenrening.se

• Brett sortiment
• Stor kunskap
• Hög servicenivå

VI UTFÖR 

SERVICE PÅ 

ALLA 
FILTER!

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

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

PROGRAMSERIEN

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

SDFServiceOnline
uNdERlättAR dIN vARdAG SOM bORRENtREPRENöR

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

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

Läs mer på www.sdfab.se

En investering som räcker livet ut.
Att köpa HARDAB är en ganska stor sak. Äntligen har man valt att 

investera i sig själv och sin kropp. En borrigg tillverkad i Sverige av ett 
svenskt företag byggd för den svenska brunnsborraren. En investering 

inför pensionen, för en kropp som ska klara av lekar med barn och 
barnbarn och en investering för att slippa lyfta borrör. För med HARDAB 
lyfter man inte borrör, man använder ett beprövat och av många älskat 

rör hanteringssystem. Att köpa HARDAB innebär också att du får bra 
service och pratar direkt med tillverkaren.

Kontakta oss idag för en lite mer självisk investering.

Kopparhuset på Kungsportsavenyen 
i Göteborg har vid Fastighetsmässan 

i Göteborg utsetts till Västsveriges smartas-
te fastighet. Bakom priset står Fastighetsä-
garna och mässarrangören Easyfairs. Ny- 
och ombyggnationen av Kopparhuset har 

Smartaste fastigheten
resulterat i en helt Co2-neutral fastighet 
mitt i centrala Göteborg. Geoenergi 
hämtas från ett 40-tal 300 meter djupa 
hål till en energicentral som i sin tur 
drivs av fastighetsbolaget Wallenstams 
egenproducerade vindkraftsel.  
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●AHLQVISTS  
BRUNNSBORRNING AB
KLINTEHAMN
www.ahlqvistbrunnsborrning.se/

●ALVERDENS AB 
HUDDINGE
www.alverdens.se

●ARNE ZETHZON  
VATTENANLÄGGNINGAR AB
SÖDERTÄLJE
mobil 070-609 74 92

●ASKERSUNDS  
BRUNNSBORRNING AB
ASKERSUND
mobil 070-397 99 80

●BENGT JONSSONS  
BRUNNSBORRNING AB
HJÄLTEBY
tel. 0304-66 07 77

●BENGT KARLSSONS  
BRUNNSBORRNINGAR 
I ALSTERBRO AB
ALSTERBRO
tel. 0481-580 06

●BERGUM 
BRUNNSBORRNING AB
OLOFSTORP
tel. 031-702 56 00
mobil 070-723 56 00

●BGE ENERGI &  
VATTENBORRNING AB
SALA
www.bge.se

●BOSTRÖMS  
BRUNNSBORRNING AB
MORA
mobil 070-621 82 52

●BPS BORR &  
PUMPSERVICE AB
TYRESÖ
tel. 08-770 18 25

●BREDAREDS 
BRUNNSBORRNING AB
mobil 0705-438613

●BRUNNSBORRARNA  
I ÖSTERSUND 
AB LIT
www.brunnsborrarna.nu

●BRUNNSBORRARNA 
REHN OCH SJÖBERG AB
HOLMSUND
tel. 090-401 33

●BRYNGELS AB 
HUDIKSVALL
tel. 0650-56 00 12, 060-66 88 55

●CHARLIES BRUNNS- 
OCH ENERGIBORRNING AB
VILHELMINA
mobil 070-373 28 17

●CLARKS VATTEN  
OCH ENERGI AB
TÄRNSJÖ
tel. 0292-509 88

●ENERGIBORRNING I  
LIDKÖPING AB
LIDKÖPING
mobil 070-260 06 62

●FINSPÅNGS  
BRUNNSBORRNING AB
FINSPÅNG
tel. 0122-100 64

●FRENSBORG DRILLING AB
mobil 0705-241000

●GEOBORR GEOENERGI AB 
SALTSJÖ-BOO
mobil 070-747 07 30

●GRÄV OCH BORR  
I SVERIGE AB
JÖRLANDA
www.gobis.se

●GÖTE KARLSSONS  
BRUNNSBORRNING AB
LAMMHULT
tel. 0472-26 50 75, 
0455-429 99

●HÅKANS VATTEN &  
ENERGIBRUNNAR AB
ANKARSRUM
tel. 0490-521 22, 
mobil 070-575 68 27

●HÖJDENS  
BRUNNSBORRNING AB
KARLSTAD
tel. 054-21 15 15

●ING. GUNNAR JONSSON AB 
KÅLLERED
tel. 031-795 40 10

●INPRO  
BRUNNSBORRNING AB 
SUND, ÅLAND
tel. +358 18 - 438 88

●JAN LUNDBLAD AB 
HJO
www.janlundblad.se

●JANNES  
BRUNNSBORRNING AB
BURSERYD
www.jannesbrunnsborrning.se

●JOHN NILSSONS 
BRUNNSBORRNING EFTR.
BILLESHOLM
mobil 070-590 27 19

●JW BRUNNSBORRNING AB 
KOVLAND
www.jwbrunnsborrning.se

●JÄMTBORR AB  
TANDSBYN
tel. 063-75 43 14

●KENNETH S  
BRUNNSBORRNING 
I HALLSBERG AB
HALLSBERG
mobil 070-671 69 59

●MAGNUSSON &  
PETTERSSON AB
LINDESBERG
tel. 0581-135 25

●MALMBERG BORRNING AB 
ÅHUS
tel. 044-780 19 20

●MASKINTJÄNST AB 
GÄLLIVARE
tel. 0970-162 80

●MORA BRUNNSBORRNING AB 
MORA
mobil 070-272 20 91

●MOTALA  
BRUNNSBORRNING AB
MOTALA
mobil 070-234 60 16

●MULLSJÖ  
BRUNNSBORRNINGAR AB
MULLSJÖ
www.mullsjobrunn.se  

●MÄLARÖARNAS   
BRUNNSBORRNING AB
SKÅ
tel. 08-56 02 43 48

●NIBU BORR AB 
GÄVLE
tel. 026-16 03 10

●NORRBOTTENS  
BERGTJÄNST AB
PITEÅ
tel. 0911-165 68

●PEEKAB BRUNNSBORRNING 
KUNGÄLV
www.peekab.nu

●RH BRUNN &  
ENERGIBORRNING AB
BRÅLANDA
www.rhbrunn.se

●ROSLAGSBRUNNAR AB 
NORRTÄLJE
tel. 0176-144 96

●ROTOTEC AB 
UPPLANDS VÄSBY
tel. 08-568 218 00 

●RUBENSSONS  
BRUNNSBORRNING AB
TRANÅS
www.rubenssonsbrunnsborrning.se 

●SKÅNSKA ENERGI AB 
SÖDRA SANDBY
www.skanska-energi.se

●STYRUD INGENJÖRSFIRMA AB 
SÄVEDALEN
www.styrud.se

●VI VÄRMER SVERIGE 
HÄGERSTEN
tel. 08-708 75 00

●SÖRMLANDS  
BRUNNSBORRNING AB
FLEN
tel. 0157-107 30

●TA ENERGY SYSTEM AB  
KNIVSTA
www.tabrunnsborrning.se 

●TBL BRUNNSBORRNING AB 
MARIEHAMN, ÅLAND
tel. +358-18-320 63

●TEAM PTL AB 
VÄXJÖ
tel. 0470-211 90

●TS BRUNNSBORRNING  
OCH ENTREPRENAD AB
SOLLEFTEÅ
www.tsbab.se

●UBE BORRNING AB 
ÅSEDA
tel. 0474-170 20

●VADSTENA VILLAVÄRME AB 
MOTALA
tel. 0143-249 20

●VARA BRUNNSBORRNING AB 
VARA
mobil 070-796 25 82

●VATTEN OCH BORRTEKNIK  
I SMÅLAND AB
STOCKARYD
tel. 0382-205 14

●ZÜBLIN AB 
UPPSALA
www.zueblin.se

●DALA BRUNNSBORRNING AB
073-182 13 42

●JÄRVSÖ BORR AB
0651-411 10

●GVB I LJUNG AB
tel: 033-264180

●HÅKAN SJÖMAN AB
Rimbo 
0708-53 10 50

●ABUB ULLAREDS BRUNNSBORRNING
Ullared 
0346-23 500

●ANDREASSON OCH LINDHS 
ENTREPRENAD AB

        Åled 
0703-12 42 15

●BR. JOHANSSONS SKOGSMASKINER KB/
EUROBORR KB

        Bjurholm 
0705-809 881

● BRUNNSBORRNING OCH STENLÄGGNING 
I BLEKINGE 
Kallinge
0768-757474

Borrande medlemmar verksamma i Sverige
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Utländska  
medlemsföretag:

DANMARK:

●GEO 
LYNGBY, DANMARK
tel .  +45-45-88 44 44

 
FINLAND:

●ROTOTEC OY 
TAMPE, FINLAND
tel. +358-10-422 33 00

●SKÄRGÅRDENS 
BRUNNSBORRNING AB
KIRJALA, FINLAND
www.kaivonporaus.com

 
ISLAND:

●ALVARR HF 
REYKJAVIK, ISLAND
tel. +354-561-2460

 
LETTLAND:

●SIA LEONIDA LOBANOVA 
RIGA, LETTLAND
tel. +371-7 14 86 03

 
LITAUEN:

●KAUNO HIDROGEOLOGIJA 
KAUNAS REG.,LITAUEN
tel. +370-37 39 33 53

NORGE:

●BRØNN OG  
SPESIALBORING A/S
TERTNES, NORGE
tel. +47-551-853 18

●HALLINGDAL BERGBORING A/S
ÅL, NORGE
tel. +47-320-859 00

●ROTOTEC A/S
Flateby, Norge
+47-952-206 65

Adressändringen gör du enklast genom  
att sända ett kort e-postmeddelande  
till redaktion@geotec.se 
Ange gärna det tre- alt. fyrsiffriga nummer 
som finns i adressfältet högst upp på sista 
sidan.

Du kan även beställa prenumeration   
till dina samarbetspartners.

tel.: 075-700 88 20    
fax:  075-700 88 29 
e-post: redaktion@geotec. se   
webb: www.geotec.se

GEOTECS 
MEDLEMSFÖRETAG  81 medlemmar i Sverige, 7 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum Geotec bildades år 1977 och är idag Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag. 

Samtliga svenska medlemsföretag  
som arbetar med vatten- och/eller 
energiborrning har minst en (1) 
certifierad ansvarig borrare.
Du hittar medlemsföretagen på 
www.geotec.se
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Övriga

●BGE  
VÄRMEPUMPAR AB
SALA
www.bge.se

●DRILLCON CORE AB 
NORA
tel. 0587-828 20

●KRISTIANSTAD WATER AB
KRISTIANSTAD
mobil 0761-80 20 00

●SVENSK GRUNDLÄGGNING
www.safegeo.se

●TERRA 
STORVRETA
mobil 070-527 91 40

●TJ:S PUMPSERVICE AB 
FINSPÅNG
mobil  070-628 14 06

●BRAINHEART ENERGY 
SWEDEN AB, 
0733-779900

●DRILLEX AB, 
BROMMA
070-2338070

●ENERGY MACHINES
0709-774007

●SVENSKA KYL- 
OCH VÄRMEPUMPFÖRENINGEN
08-52227500

●PILFALKEN AB
ASKIM
0705-39 43 10

●VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB
VELLINGE
040-42 41 30

●HANS OLSSONS BRUNNSSERVICE AB
VARA
0704-942 474
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Antalet långtidsarbetslösa ökar 
trots att Sverige befinner sig i 
högkonjunktur. Samtidigt uppger 
sju av tio medlemsföretag i Sve-
riges Byggindustrier att man har 
svårt att hitta rätt utbildad perso-
nal. Det skriver Björn Wellhagen, 
näringspolitisk chef, Sveriges 
Byggindustrier. 

Regeringen har lagt fram höst-
budgeten. Reformutrymmet på 

drygt 40 miljarder kronor vittnar om 
att det går bra för Sverige. Finansminis-
ter Magdalena Andersson (S) var också 
nöjd när hon presenterade den ekono-
miska politikens inriktning. Tillväxten 
är stark. Statsskuldens andel av BNP 
minskar. Sysselsättningen bland inrikes 
födda närmar sig rekordnivåer. 

Sveriges Byggindustrier delar regering-
ens uppfattning om det starka konjunk-
turläget. Däremot ser vi med stigande oro 
på den tudelade arbetsmarknaden och 
bristen på arbetskraft i vår bransch.

De senaste årens kraftiga befolknings-
ökning har förstärkt underskottet på 
bostäder i många kommuner. Därför är 
det glädjande att bostadsbyggandet har 
tagit fart. Prognosen för 2017 är att runt  

DEBATT

Bostadsmålet 
kräver fler som bygger 

70 000 bostäder börjar byggas under året, 
vilket är den högsta byggtakten på 20 år. 
Men för att få fram ännu fler bostäder 
krävs det också fler folk som bygger. 

Påtaglig brist
Bristen på rätt utbildad personal är på-
taglig inom alla områden; såväl yrkesar-
betare som ingenjörer. Vi vill kunna 
välkomna ännu fler till branschen. 
Byggindustrin har ett behov av 50 000 
nya medarbetare på fem års sikt, enbart 
till följd av åldersavgångar. Sju av tio 
medlemsföretag i Sveriges Byggindu-
strier har redan i dag svårt att hitta rätt 
utbildad personal. 

Parallellt med den skriande bristen 
på arbetskraft växer gruppen lång-
tidsarbetslösa. Trots högkonjunkturen 
har kategorin arbetslösa i 12 månader 
eller mer ökat till 148 500 personer. 
Tudelningen av arbetsmarknaden är ett 
slöseri med mänskliga drivkrafter och 
ett växande hot mot Sveriges tillväxt. 

Se över fördelningen
Därför krävs en rejäl översyn av 
regionalt yrkesvux och yrkeshögsko-
lan. Regeringens riktade satsning på 
drygt fyra miljarder kronor på utbild-

ning och etablering i arbetslivet är 
positiv.  Satsningen ger bland annat 6 
750 nya utbildningsplatser i yrkesvux 
2018.  Men fler utbildningsplatser är 
ingen mirakelkur för byggindustrin. 
Fördelningen av platser mellan olika 
yrkesgrupper inom vuxenutbildningen 
behöver ses över. Tidigare fördelning 
mellan olika yrkeskategorier har varit 
alltför ojämn. Antalet elever inom med 
inriktning mot vård och omsorg var 
drygt 55 000 under perioden 2014 till 
2015, medan bygg och anläggning stod 
för cirka 1000.

Merparten av de statliga medlen till 
yrkesutbildning för vuxna har alltså 
gått till kommunernas egen kompe-
tensförsörjning, snarare än bristyrken i 
privat sektor. När regeringen nu satsar 
på ett utökat yrkesvux måste Byggin-
dustrins stora behov av rätt utbildad 
arbetskraft tillgodoses. Om inte fram-
står möjligheten att uppnå Boverkets 
behovsanalys på 600 000 nya bostäder 
fram till 2025 som än mer utopisk.

Björn Wellhagen
näringspolitisk chef, 
Sveriges Byggindustrier
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HDF-serien

BORRVÄTSKEPUMPAR

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

Små kraftfulla vattenpumpar som drivs av 
maskinens hydraulik.

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

HDF
40

HDF
180

HDF
200

HDF
160

HDF
90

HDF
200

Vattenflöde max l/m 40 23 40 70 150 250

Vattentryck max bar 40 180 200 160 90 200

Oljeflöde max l/m 8 35 55 90 85 280

Oljetryck max bar 190 190 190 180 190 190

För mer information ring eller mejla

. . . dessutom med tillhörande 
ringborrsystem och borrkronor! 

Bosse Bäckgren
070-6169013
bo@eurodrilling.se

Christer Wretman                                                                       
070-5654466                                                                                 
christer@eurodrilling.se   

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

Nu lanserar vi en världsnyhet! 
En unik sänkborrhammare 

från ROBIT
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www.debeflowgroup.com


