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En heldag om Sveriges tredje 
största förnybara energikälla

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

UR PROGRAMMET:

AKTUELL UTBLICK - GEOENERGI I SVERIGE

Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum

SENASTE GEOENERGISIFFRORNA OCH UTVECKLING

Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum

ERFARENHETER FRÅN 20 ÅR MED GEOENERGI

Johan Tjernström, Akademiska Hus

SOLHYBRID OCH BORRHÅL FÖR 

BOSTADSRÄTTER

Jessica Benson, RISE

BORRHÅL OCH VÄRMEPUMPSYSTEM MED 

PV/PVT – TEKNIK OCH EKONOMI

Nelson Sommerfeldt, KTH

HÖGTEMPERATURLAGRET I EMMABODA – 

LÄRDOMAR FRÅN PROJEKTERING OCH DRIFT

Leif Rydell, Xylem

KONKURRERANDE INTRESSEN UNDER MARKEN

Paneldiskussion

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

ANMÄLAN 

till Geoenergidagen, workshopen 

och middagen görs till 

Svenskt Geoenergicentrum på 

www.geoenergicentrum.se. 

Där hittar du också mer information 

om Geoenergidagen 2018.

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

TID: 4 OKTOBER KL 08:30-16:00
PLATS: SCANDIC TALK, ÄLVSJÖ 2018
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GRUNDVATTNET KARTLÄGGS
SGU har fokus på särskilt utsatta områden.

GEOTEC FÖRSTÄRKER
Joakim Hjulström är nytillträdd teknisk kommunikatör 
på Geotecs kansli.

SAMGÅENDET NÄRMAR SIG
Sedan även Avanti med stor majoritet röstat ja kan 
samgåendet med Geotec vara ett faktum i november.

I FOKUS: 
RÅD OCH RIKTLINJER
Vi reder ut bland annat GDPR, risker med kvartsdamm, behov 
av uppföljning och dokumentation av rutiner. 

FÖRETAGET 
Klas Samuelsson driver Bredareds Brunnsborrning i 
tredje generationen.
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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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LEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

MÅNGA FAKTORER 
BAKOM ÖKADE KRAV 
PÅ VÅR BRANSCH
GDPR! Är det någon som har fått något 
mail om den nya lagen om hantering av 
personuppgifter? Om du inte har det, tillhör 
du en ytterst lite klick människor som av 
någon outgrundlig anledning inte finns 
med i något register.
Jag tror att alla är rätt trötta på den mas-
siva informationsstorm som drabbade oss 

under maj månad. Inte desto mindre är det en 
lagstiftning som bekommer oss och det gäller att 
göra rätt. Givetvis har vi ett avsnitt om den nya 
lagstiftningen i detta nummer, läs på sidan 20-21.

Mängden regler och lagkrav som omfattar en 
borrentreprenörs verksamhet tenderar hela 
tiden att växa i antal. Eller? Kan det vara en ef-
fekt av att vi också blir mer och mer medvetna 
om kraven utifrån, eller att beställarsidan blir 
mer uppmärksam på vad som gäller? Troligen 
en kombination av allt.
Det är mycket att sätta sig in i om man skall följa 
allt till punkt och pricka. Administrationsbördan 
ökar hela tiden och att ha ”kontoret på fickan” är 
det faktiskt få som idag klarar av. 

Värdet av att följa de krav som lagstiftaren och 
branschen sätter upp ligger mycket i säkerhet 
för omgivning och konsumentskydd. Vi vill ju 
faktiskt ha hållbara anläggningar sett över tid och 
med ett genomförande som inte skadar eller på-
verkar människa eller miljö. Ett kvalitetstänkande 
helt enkelt, som ligger väl i linje med den trend vi 
har inom företagen att genomföra och införliva 
ISO-systemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Numret du håller i handen behandlar förutom 

GDPR, råd och riktlinjer för termisk responstest, 
förläggning av kollektorer i mark, rutiner om 
kompressorer, kvartsdamm, brandfarliga vätskor 
och mätning och uppföljning och geoenergisys-
tem. Och mycket annat matnyttigt förstås!

Vi har precis gått igenom den varmaste 
majmånaden sedan temperaturmätningarna 
startade, på vissa ställen så tidigt som 1739. 
Inte bara värmen har varit på rekordnivåer, 
mängden nederbörd har också varit otroligt 
liten. Statistiskt sett kommer det att regna 
ungefär den mängd som förväntas på årsbasis, 
men det finns givetvis risker att den kommer 
i större mängder och då under korta perioder, 
varvid avrinningen ökar och det bildas mer 
ytvatten än grundvatten.
Effekterna kommer med stor sannolikhet att på-
verka grundvattenmagasinen i landet, och redan 
känsliga områden har redan påverkats.

Kraven på dig som borrentreprenör ökar, när 
vi i områden med låga grundvattennivåer, får 
borra djupare för att nå användbara mängder. 
Kontrollera konduktiviteten regelbundet och 
hjälp konsumenterna med att ta vattenprov. 
Installationstekniskt kan det också komma att 
kräva lågvattenreservoarer eller större hydro-
forer. För er som arbetar mot lantbrukare eller 
större förbrukare kan det vara värt att använda 
sig av geofysiska metoder som VLF, för att hitta 
lämpliga placeringar av brunnslägen.

Inte desto mindre hoppas jag att ni får en fin 
sommar och en god semester!
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Calle Hjerne, hydrogeolog på SGU.

SGU har i uppdrag av regering-
en att kartera förekomsten av 

grundvatten med betoning på särskilt 
utsatta områden. Därför har man star-
tat ett antal projekt fram till 2020 för 
att öka kunskapen om grundvattenni-
våerna och beredskapen inför perioder 
med brist på grundvatten.

En av de första åtgärderna har varit 
att definiera vad ”särskilt utsatta om-
råden” innebär. 

– Någon sådan definition fanns 
inte tidigare. För att veta var vi ska 
göra våra karteringar fick vi därför 
börja med att definiera vad vi menar, 
säger Calle Hjerne, hydrogeolog och 
projektledare för att bygga ut grund-
vattennätet.

SGU föreslår nu att följande 
definition används: Särskilt utsatta 
områden är regionalt och geologiskt 
avgränsade delar av Sverige med 

Hela Östersjökusten från Uppland till Blekinge, Öland, Gotland och delar 
av Västkusten. Dessa områden föreslår SGU ska bedömas som särskilt 
utsatta områden med mycket stor risk att det uppstår brist på grundvatten.
TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO OCH ILLUSTRATION: SGU

HÄR ÄR LANDETS SÄRSKILT 
UTSATTA OMRÅDEN

Grundvatten:

förhöjd risk att grundvattentillgång, 
grundvattnets nivå eller kvalitet med-
för problem i samhället.

Att det är låga grundvattennivåer i ett 
område innebär inte i sig att det är ett 
särskilt utsatt område.

– Vi kan exempelvis ha låga grund-
vattennivåer, men om grundvattnet 
inte används i området är det svårt 
att tala om ett bristområde, förklarar 
Calle Hjerne.

Underlag för prioritering
Utifrån den definitionen har SGU 
nu ett förslag på en nationell indel-
ning i områden med mycket stor, 
stor, måttlig och låg risk för brist på 
grundvatten.

– Vi kommer att fokusera våra in-
satser till de områden som vi bedömer 
har mycket stor eller stor risk. Men 
det utesluter inte insatser även i övriga 
områden.

Calle Hjerne understryker att syftet 
med att ta fram bristområden endast 
är att vara underlag för att prioritera 
SGU:s insatser.

– Det är inte en definitiv karta över 
grundvattenförhållanden i Sverige. Jag 
vill också påpeka att vi har kartlagt ur 
ett övergripande nationellt perspektiv, 
så det finns säkert lokala avvikelser. I 
dagsläget är det dessutom ett förslag, 
den är ännu inte beslutad.

Sju parametrar
Bedömningen gjordes utifrån ett antal 
parametrar som är av betydelse för 
grundvattnet idag och i framtiden:
• Användning av grundvatten.
• Grundvattenbildning.
• Effektiv nederbörd vid torrår.
• Fördelning av effektiv nederbörd 

över året.
• Scenarier om framtida förändringar i 

grundvattenbildning.

• Magasineringsförmåga.
• Salt grundvatten.

Fyra projekt
SGU kommer de närmaste åren ge-
nomföra fyra projekt som fokuserar på 
särskilt utsatta områden.
1. Utökad grundvattenkartering. 
– Här beskriver vi vilka vattenresurser 
som finns i ett begränsat område och vi 
kommer att fokusera på områden som vi 
inte har karterat tidigare.

2. Utbyggnad av nätet för grund-
vattenmätning.
– Vi har 300 stationer idag över hela 
landet där vi mäter grundvattnet. Nu 
fördubblar vi antalet mätstationer och 
fokuserar på områden där vi har ganska 
glest med mätdata.

3. Utökade mätningar med Sky-Tem.
– Sky-Tem är en helikopterbaserad 
metod som mäter jordlagrens och berg-
arternas utsträckning och egenskaper 
till ett djup av cirka 200 meter. Vi har 
tidigare gjort mätningar på Öland, Got-
land och i Halland. Nu utökar vi dessa i 
ett första steg till Östergötland, Väster-
götland och området runt Örebro. I ett 
andra steg lägger vi även till Skåne.

4. Tredimensionell kartering.
– Traditionellt har SGU publicerat kartba-
serad information som endast visar ytan. 
Det finns efterfrågan på information där 
även djupdimensionen finns med. Det pro-
jektet går inte ut på att vi ska kartera hela 
Sverige i 3D. Det kan istället vara att vi gör 
en tredimensionell kartering av ett grund-
vattenmagasin som ett exempel och visar 
hur andra kan göra, säger Calle Hjerne.  S

Fotnot: Förslaget på särskilt utsatta områden 
är ännu inte beslutat, varför det kan komma 
att ändras.
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AKTUELLT

I början av december gick Stockholm stad 
tillbaka till det gamla förfaringssättet, där 

trafikkontoret är remissinstans på ansökan om 
borrningstillstånd istället för exploateringskon-
toret. Men exploateringskontoret ville lägga fram 
ett ärende under första halvåret till exploate-
ringsnämnden för att få ett politiskt beslut på ett 
borrstopp och att återfå rollen som remissinstans. 
Men politikerna i nämnden nobbar ärendet.

– Vi fick besked i månadsskiftet april/maj att 
nämnden inte kommer att ta upp ärendet och att 
Stockholm stad återgår till de tidigare rutinerna 
där trafikförvaltningen är remissinstans, säger 
Johan Barth, vd på Geotec.

Försäljningen störtdök
Beskedet är en stor framgång för branschen. Geotec, 
Avanti och Svenska Kyl- och värmepumpfören-
ingen bildade i höstas en arbetsgrupp för att förmå 
Stockholm att häva borrstoppet, som fick allvarliga 
konsekvenser för många företag.

– För företagen inom borr- och värmepumpbran-
schen innebar stoppet mycket stora och negativa 
konsekvenser. Försäljningen av fastighetsvärme-
pumpar störtdök i Stockholm. Omfattningen var så 
pass stor att en total nedgång i försäljningen i hela 
landet om 16 procent kunde uppmätas under hösten. 
Motsvarande siffra för samma period 2016 var en 
tillväxt om 30 procent, säger Per Jonasson, vd på 
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Framgångsrik strategi
Arbetsgruppen lade upp en strategi för hur frågan 
skulle kommuniceras och vem man skulle adres-
sera. Strategin omsattes sedan i debattartiklar och 
brev till samt möten med ledamöterna i exploa-
teringsnämnden. Politikerna tog uppenbarligen 
intryck av arbetsgruppens budskap.

– Det här visar på styrkan när flera organisa-
tioner samarbetar. Arbetsgruppen har fungerat 
mycket bra och det är ett väldigt skönt besked att 
Stockholm stad nu återgår till tidigare rutiner, 
säger Johan Barth.  S

Slopat 
borrstopp i 
Stockholm
I månadsskiftet april/maj kom be-
skedet från exploateringsnämnden 
i Stockholm: Det blir inget poli-
tiskt beslut i frågan om borrstopp. 
Nu permanentas Trafikkontoret 
som remissinstans och tankarna 
på att införa borrstopp verkar vara 
ett minne blott.
TEXT: LARS WIRTÉN

Bedömning av 
bristområde för 
prioriteringar inom 
SGUs grundvatten-
satsning

Risk för bristsituation

Mycket stor 

Stor

Måttlig 

Låg
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AKTUELLT

Fredrik Ahlqvist har funnits med i 
den arbetsgrupp som i ett drygt år 

jobbat för sammanslagningen. Han beskri-
ver arbetet som ”intressant och lärorikt”:

– Vi i arbetsgruppen har hela tiden 
trott på det här och det är väldigt skönt 
att båda föreningarnas medlemmar nu 
har gett så klara besked, säger han.

Med överväldigande majoritet, 
21 ja mot tre nej, röstade under 
våren även Avantis medlemmar 
för en sammanslagning mellan 
Avanti och Geotec.

– Jag var på plats som in-
bjuden till mötet och det var 
en otroligt positiv stämning. 
Nu går vi gemensamt vidare 
med arbetet att skapa en or-
ganisation som talar för hela 
branschen med en och samma 
röst, säger Geotecs ordföran-
de Fredrik Ahlqvist.

AVANTI OCH GEOTEC 
är ett steg närmare samgående

Nu närmast bildas en interimsstyrelse, 
sammansatt av representanter från både 
Geotec och Avanti. I november ska så 
båda föreningarna ha årsstämma och 
enligt stadgarna rösta om sammanslag-
ningen en andra gång.

– Det är då vi knyter ihop säcken. 
Vi kommer att ha våra årsstämmor på 
samma plats och blir det bifall även 
vid dessa andra omröstningar kom-
mer den nya föreningen att kunna ha 
sin första stämma omgående, säger 
Fredrik Ahlqvist.

Nytt namn och logga
Interimsstyrelsen kommer nu att jobba 
vidare utifrån det gemensamma mål-
dokument som tagits fram.

– Bland annat ska den nya föreningen 
ha ett helt nytt namn, ny logga och ny 
grafisk profil, säger Fredrik Ahlqvist och 
betonar ett par av de avgörande faktorer 
som talar för en sammanslagning:

– En av de stora vinsterna är att vi får 
en mycket större tyngd när vi som en 
förening representerar hela branschen 
när vi bedriver lobbyarbete och är re-
missinstans. Vår bransch är i förändring 

och det ställs undan för undan större 
krav på oss alla, oavsett man är liten 
eller stor. Tillsammans får vi en starkare 
ekonomi och blir en större kraft.

Starka tillsammans
– Vi har spännande framtidsmöjlighe-
ter – bland annat kring borrhålslager för 
fjärrvärmebranschen och halkbekämp-
ning av vägar. De möjligheterna tar vi 
bättre tillvara om vi arbetar tillsammans.

– På samma sätt är det med de oros-
moln vi ser. Borrstoppet i Stockholm 
är ett av dem, framväxten av kom-
munala ”fjärrvärmezoner” ett annat. 
Det krävs en stark organisation för att 
tackla dem.

Mycket återstår, betonar Fredrik 
Ahlqvist. Inte minst valberedningen 
har ett stort jobb.

– Men vill vi så går det och nu har 
ju båda föreningarna visat att vi vill. 
Det är egentligen inget unikt att två 
branschorganisationer går samman, 
vi har ett färskt näraliggande exempel 
i när SVEP och KV-företagen blev 
SKVP. Det finns arbetssätt och ruti-
ner för hur det här ska gå till.  S

TEXT: JÖRGEN OLSSON 

ILLUSTRATION: MYRA.S.SÖDERSTRÖM
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FOTO: LARS WIRTÉN

DIGER JOBBLISTA NÄR 
GEOTEC FÖRSTÄRKER

– Det känns mycket bra och inspirerande att vara en del av en 
branschorganisation; det var inget jag tänkte på när jag började söka nytt 
jobb. Nu ser jag fram emot att vara delaktig i alla Geotecs verksamheter.

Så säger Joakim Hjulström, som sedan i mitten av april förstärker 
Geotecs organisation.

Han är utbildad geolog vid Lunds 
universitet och kommer närmast 

från Skånska Energilösningar, där han 
i några år arbetat med bland annat pro-
jektering och projektledning av geoen-
ergianläggningar, med anbud och som 
geolog knuten till borrverksamheten.

– Med tiden kom arbetsuppgifterna att 
hamna lite väl långt ifrån min utbildning, 
så jag började fundera på alternativ. Johan 
Barth var en av dem jag frågade om tips, 
jag tänkte mig ett entreprenörsföretag 
eller konsultfirma inom geoenergi och 
borrning, men det visade sig ju att Geotec 
behövde förstärkning, så här är jag nu.

Att utbildnings- och yrkesvalet en 
gång föll på geologi är inte enbart en 
slump – men heller inte så långt ifrån:

– Jag hade gått samhällsvetenskapliga 
programmet på gymnasiet och visste 
inte riktigt vad jag ville syssla med. Så 
jag började göra en lista över vad ett jobb 
skulle innehålla för att jag skulle vilja 
syssla med det åtta timmar om dagen 
resten av livet. Jag vill vara växelvis ute 
och inne, jag vill att det ska vara något 
där jag aldrig blir riktig fullärd och där 
jag gör nytta för samhället.

Upptäckte geoenergi
Utifrån kraven gjorde Joakim en lista på 
tänkbara yrken. Marinbiolog var ett av 
dem, lantmätare ett annat.

– Men sedan fastnade jag för geologi 
och började på universitetet i Lund. Det 
var där jag första gången kom i kontakt 
med geoenergi; tidigare visste jag inte 
ens att det fanns. Det blev en ögonöpp-
nare och en stor inspiration för mig – att 

TEXT: JÖRGEN OLSSON   FOTO: JOHAN ANDERSSON

få jobba med ett energislag som kombi-
nerar ingenjörskonst med naturveten-
skap och dessutom bidrar till den gröna 
omställningen i samhället.

– Geologutbildningen i Lund är 
ganska teoretisk. Jag ville jobba mer 
praktiskt och därför blev det geoenergi- 
och brunnsborrning när jag sedan gav 
mig ut på arbetsmarknaden.

Mycket på listan
Nu är Joakim Hjulström på plats som en 
viktig förstärkning på Geotecs kansli. 
Listan på arbetsuppgifter är redan lång.

– Jag kommer att jobba en hel del 
med branschens riktlinjer samt göra 
utredningar, hålla föredrag och svara på 
frågor från medlemmar och allmänhet. 
En annan uppgift blir att titta på Geotecs 
brunnsteknikerutbildning och hur den 
kan utvecklas. Jag vill också gärna jobba 
aktivt med omvärldsbevakningen av 
allt som rör vår bransch; det är ett sätt 
att ligga steget före och kunna påverka 
regleringar och lagstiftning, säger han.

Gärna i fält
Just nu jobbar Joakim mycket med att 
uppdatera riktlinjerna kring förläggning 
av kollektorslang i mark.

– Jag har också hunnit med att hålla 
ett föredrag. Det var i samband med 
SKVP:s skol-SM i kylteknik. Jag gillar 
variationen och tack vare min bakgrund 
har jag ganska kort startsträcka inom de 
flesta områden som Geotec arbetar med. 
Och eftersom jag verkligen gillar de 
praktiska delarna så hoppas jag att det 
blir lite uppdrag i fält också.  S

Joakim Hjulström, teknisk kommunikatör 
på Geotecs kansli.

Joakim Hjulström
• 31 år, geolog.

• Bor i Marieholm utanför Eslöv med fru 
och tre barn.

• Tränar löpning och spelar musik – 
elbas, gitarr och munspel.
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nala dricksvattenförsörjningen. Huruvida 
enskilda vattenbrunnar kommer att ingå i 
det nya rådets arbetsområde är oklart.

– De har väl inte högsta prioritet i utred-
ningen, men det är såklart något vi måste 
överväga. Livsmedelsverket har informa-
tionsansvar kring enskilda brunnar, men 
de regleras inte på samma sätt som det 
kommunala dricksvattnet. Men vi tycker 
att frågor kring enskilda brunnar är viktiga, 
inte minst ur hälsosynpunkt. Det finns mer 
att göra där, säger Per-Erik Nyström.

Stor fråga
Rådet ska inte bara arbeta med klimatan-
passning och krisberedskap, utan även 
med att säkra kvaliteten på dricksvattnet 
genom ”ett sammanhållet arbete från täkt 
till kran”. Även kunskapsutveckling, dist-
ribution och produktion av dricksvatten 
kommer att ingå i rådets arbetsområde.

– Dricksvattenfrågan är mycket större än 
de flesta tror. Det är många myndigheter 
som arbetar med vattenresursen, dricks-
vattenproduktion, hälsa och säkerhet. 

AKTUELLT

Två gånger om året samlas Rå-
det för samhällsbyggnad, ett 
av flera så kallade användarråd 

som SGU driver. 
– Vi använder råden för att berätta 

om vår verksamhet med de aktörer 
som använder vår information och för 
att få veta vad branscher och samhälle 

Rådet för samhällsbyggnad:

”DET BEHÖVS MER 
GEOLOGI I SAMHÄLLET”
Ett forum för dialog och utbyte 
av information – och ett fönster 
för branschen till Näringsde-
partementet. Med Rådet för 
samhällsbyggnad vill SGU hålla 
örat mot marken. 

behöver. Vi vill samtidigt veta vad som 
är på gång i de olika branscherna. Det 
är ett informationsutbyte om sam-
hällsutvecklingen utifrån ett geologiskt 
perspektiv, säger rådets sekreterare 
Charlotte Defoort, hydrogeolog på SGU.

Informa-
tionsutbytet 
är viktigt 
för att SGU 
ska kunna 
anpassa sin 
verksam-

TEXT: LARS WIRTÉN   FOTO: SGU

het efter omvärldens förväntningar och 
möta de behov som finns.

– Vi vill komma ut så bra som möjligt 
med den information vi har, förklarar 
Charlotte Defoort.

Förutom att de olika representan-
terna berättar vad som är nytt inom 
deras områden och vilka frågor som 
är viktiga och kanske kritiska, görs ett 
antal olika presentationer där SGU eller 
någon annan aktör gör fördjupningar. 

– Vid de senaste mötena har vi berät-
tat om vår grundvattensatsning och vårt 
maringeologiska arbete. 

Mer geologi i samhället
En återkommande fråga är bristen på 
geologisk kompetens. Universiteten och 

Charlotte 
Defoort, hy-
drogeolog på 
SGU.

Ett nationellt dricksvattenråd ligger 
i linje med vad Dricksvattenutred-

ningen föreslog när den lades fram 2016. 
– Den utredningen tittade på om vi gör 

tillräckligt mycket för att klimatanpassa 
produktionen av dricksvatten. Där finns 
en del utmaningar, konstaterar Per-Erik 
Nyström, nationell dricksvattensamord-
nare på Livsmedelsverket.

Rådet syftar till att nationella myndig-
heter och länsstyrelser ska samarbeta och 
samverka mer, främst kring den kommu-

Det nationella dricksvattenrådet 
ska utöver Livsmedelsverket bestå av 
Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, 
Folkhälsomyndigheten, SGU, Kemika-
lieinspektionen, SMHI och Trafikverket. 
Dessutom ska länsstyrelserna och kom-
munerna representeras.

I december ska Livsmedelsverket 
rapportera arbetet till regeringen. Det be-
fintliga Nationellt nätverk för dricksvatten 

kommer 
att fung-
era som 
vanligt tills 
det nya 
rådet är på 
plats.  S

TEXT: LARS WIRTÉN FOTO: PRIVAT

Livsmedelsverket har fått 
i uppdrag av regeringen 
att inrätta ett nationellt 
dricksvattenråd. Hur det 
ska arbeta och med vilka 
frågor utreds just nu av 
Livsmedelsverket.

Nationellt dricksvattenråd 
utreds av Livsmedelsverket

Per-Erik 
Nyström, 
Livsmedels-
verket.



11BORRSVÄNGEN # 2/2018

– Byggbranschen skriker efter 
folk och konsulterna har svårt 
att hitta geologisk kompetens. 

högskolorna saknar studenter samtidigt 
som professorerna är på väg mot pension.

– Byggbranschen skriker efter folk 
och konsulterna har svårt att hitta geo-
logisk kompetens. Vi ser i rådet att det 
behövs mer geologi i samhället, säger 
Charlotte Defoort.

De viktigaste frågorna som kom-
mer upp på rådets möten, exempelvis 
kompetensbristen, sammanfattas av 
SGU som sedan lyfter dem vidare till 
Näringsdepartementet. Rådet blir på 
så sätt även en kanal till politikerna för 
branschen.

Viktig instans
Johan Barth, vd på Geotec och leda-
mot i rådet, lyfter just informations-
utbytet som centralt för Geotec och 
borrbranschen.

– SGU är en extremt viktig instans för 

våra medlemmar. Myndigheten sitter på 
både grundläggande geologisk infor-
mation och information som är viktig 
ur energi- och livsmedelssynpunkt. 
Dessutom förser våra medlemmar SGU 
med data kring geologiska förhållanden 
genom att lämna in brunnsprotokoll.

– Det är ett väldigt bra forum för att 
få information från SGU, men även att 
kunna föra fram egen information och 
synpunkter som samtidigt når de andra 
aktörerna i rådet, förklarar Johan Barth.

Grundvattenfrågor är generellt viktiga 
menar Johan Barth och lyfter särskilt 
fram hur skyddsområden kring grund-
vattnet ska utformas och vilka restriktio-
ner som ska gälla.

– Här har SGU och brunnsborrarna ofta 
samma syn, medan kommunerna kan ha 
en annan uppfattning. Det är ett exempel 
då rådet är ett viktigt forum för dialog.  S

Rådet för 
samhällsbyggnad
SGU:s råd för samhällsbyggnad är 
ett organ för informationsutbyte och 
diskussion om frågor rörande geologisk 
information för en hållbar utveckling 
inom samhällsplanering och samhälls-
byggnad. 

I rådet är följande aktörer, utöver Geo-
tec, representerade: Svenska Teknik & 
Designföretagen, Trafikverket, Havs- och 
vattenmyndigheten, Sveriges Bergmate-
rialindustri, Naturvårdsverket, Jordbruks-
verket, Boverket, Statens geotekniska 
institut, KTH, ÅF, NCC och Göteborgs 
stad. Ordförande är SGU:s generaldi-
rektör Lena Söderberg.
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AKTUELLT

12

I sex år arbetade Christofer Anders-
son som borrtekniker offshore på 

en borrplattform i Nordsjön. Men till slut 
lockade land och en tillvaro som passade 
att kombinera med familjeliv. Han fick upp 
ögonen för den utbildning till borrtekniker 
som Geotec nu har drivit i snart 30 år.

– Jag läste om utbildningen i en an-
nons och tänkte att det arbete den ledde 
till liknade lite det jag gjorde på Nord-
sjön, det skulle nog passa mig, berättar 
Christofer Andersson.

Hans erfarenhet från riggen visade sig 
vara helt rätt för att platsa på utbildningen 
till borrtekniker och i höstas satte Christo-
fer Andersson sig på skolbänken, på Hvilan 
Utbildning utanför Malmö. Han hade 
förvisso utbildning för oljeborrning, från en 
teknisk yrkeshögskola i Norge, men arbetet 
i Nordsjön skiljer sig från det på land.

– På Nordsjön borrade vi ner till 10 
000 meter, och i helt andra dimensio-
ner, konstaterar han.

Inspirerande praktik
Praktikperioden ledde Christofer 

Christofer har fått 
smak för geoteknik

Andersson till Geogruppen AB i 
Göteborg.

– Jag hade planerat att vara på två 
arbetsplatser för att få en varierad prak-
tik, men jag har helt fastnat för geotek-
nik och stannar här. Det är något med 
jord- och bergarter som lockar. Bara en 
sådan sak som att de har funnits där i 
tusentals år, till och med miljoner, och 
att du kan se dess lager och skiftningar 
när du går i terrängen!

– Det krävs en hel del av dig som 
borrare, du måste hela tiden tänka efter 
hur lagren ser ut där nere. Du blir aldrig 
fullärd. Geologi och geoteknik är viktigt 
och jag hade gärna läst mer av det under 
utbildningen.

Även om geoteknisk sondering och 
provtagning är annorlunda mot brunns-
borrning är utbildningen till borrtek-
niker en bra grund, tycker han. Löne-
bilden ser bra ut i jämförelse med andra 
hantverksyrken, om än han inte kommer 
i närheten av förtjänsterna på Nordsjön.

Under våren har Christofer Andersson 
och kollegorna bland annat uppdrag inom 

Från Nordsjöns svall och brus 
till fast mark på Västkusten. 

Christofer Andersson, som under 
våren gör praktik i utbildningen 

till borrtekniker, lämnade 
oljeplattformen och fann sitt kall i 

geotekniska undersökningar.

TEXT: MIA ISING  FOTO: KARIN ANDERSSON

Daniel Rönnängsgård, Tautech.

en geoteknisk undersökning i Kungsbacka. 
Det blir en hel del geoteknisk sondering 
inför grundläggningen i olika villaprojekt, 
och praktiktiden har även tagit honom 
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tillbaka till Norge för kärnborrning vid ett 
brobygge i Fredrikstad.

– Omväxlingen roar mig, det är utveck-
lande med olika sonderingsmetoder och 
jobbet är mer spännande än jag kunde 
tro. Att borra ser kanske inte så glamoröst 
ut, men jobbet kan vara så mycket mer.

Han blir inte svaret skyldig på vad han 
önskar sig, när han nu står till arbets-
marknadens förfogande:

– Ett jobb inom geoteknik, det är det 
jag söker. Det är en lite smalare nisch än 
att borra brunnar, arbetstillfällena är 
kanske inte lika många, men jag tror att 
om du bara har bestämt dig ordnar det 
sig, då blir du det du vill!

Branschen vill se bredd
Mikael Lilja, vd för Geogruppen, ser 
positivt på att ta emot praktikanter.

– Det är första gången vi har en prak-
tikant i fält. Det är inte något besvär att 
ta emot praktikanter, inte när de är som 
Christofer som tar för sig av arbetsupp-
gifterna och är nyfiken och ställer frågor.

Geogruppen har uppdrag inom 
både brunns- och energiborrning samt 
geotekniska undersökningar. Mikael 
Lilja hade gärna sett att utbildningen till 
borrtekniker gav lite mer kött på benen 
när det gäller den senare inriktningen.

– Det skulle vara bra om utbildningen 
var något mer allround och gav bättre 
insikt i kärnborrning och geoteknisk 
sondering. Maskinerna är smidigare och Mikael Lilja, Geogruppen.

Christofer 
Andersson om att 
bli borrare:

• Utbildningen ökar chanserna att få de 
intressantaste uppdragen inom borrning.

• Utbildningen ger omfattande kunska-
per i att borra, och vissa geotekniska 
kunskaper.

• Arbetet är relativt tungt, men omväxlande.
• Arbetsmarknaden ser bra ut, liksom 

arbetstider och lön.

Geotec om 
utbildningen till 
borrtekniker:

• Det är bra med erfarenhet av exempelvis 
maskin-, bygg- eller anläggningsarbete.

• Tyngdpunkt på vatten- och energi-
borrning samt grundläggning.

• Prospekteringsborrning och geotek-
nik ingår.

det ingår mer kundkontakt i jobbet, och 
det tror jag dessutom skulle locka fler 
tjejer till utbildningen.

Även Daniel Rönnängsgård, produk-
tionschef på Tautech AB i Göteborg, är 
positiv till praktikanter. De hyr ut personal 
och utrustning inom främst grundläggning 
och är intresserade av att ta emot borrelever.

– Då får vi en chans att ta pulsen på 
dem samt att de får en tydligare bild av 
vad yrket handlar om.

Han tycker att det vore värdefullt om bli-
vande borrtekniker erbjöds att välja inrikt-
ning under utbildningen. Företaget söker 
kompetens inom grund- och anläggnings-
borrning och det är lika viktigt att eleverna 

kan fördjupa sig i detta som i brunns- eller 
undersökningsborrning, menar han.

– Branschen blir allt mer specialiserad. 
Då krävs bra kunskap inom respektive 
område. Det är superviktigt!  S

– Vi har också ny-
ligen tagit in fyra 

nya medlemsföretag. Det är 
både glädjande och viktigt, 
eftersom det ger oss större 
möjligheter att nå ut. Nu är vi 
totalt elva medlemmar i BOS, 
säger Mattias Höglund till 
Borrsvängen.
De nya medlemmarna ä 
Swoosh i Umeå, Nordic Dril-
ling System i Gävle, Railcare 
i Skelleftehamn och TSB Bor-
rentreprenad i Sollefteå.

Branschgrannar:
Ny ordförande för BOS
Mattias Höglund, vd och marknads-
chef på Pollex AB, är ny ordförande för 
Branschorganisationen Schaktfritt, BOS. 
TEXT: JÖRGEN OLSSON

BOS styrelse har fattat ett 
beslut om att jobba hårdare 
för att öka marknaden för 
schaktfritt.

– Vi vill nå ut med infor-
mation om våra tekniska 
lösningar på en högre nivå än 
till beställare. Bland annat vill 
vi nå Trafikverket, länsstyrel-
serna och politiker på olika 
nivåer. Närmat på agendan 
står att ta fram en strategi för 
hur det arbetet ska bedrivas, 
säger Mattias.  S

Mattias Höglund, vd för Pollex och ny ordförande för 
Branschorganisationen Schaktfritt, BOS.
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AKTUELLT

Att hitta intressanta platser 
för organisationens mötes-
aktiviteter kan vara en mer 
än en sport. Ibland är det 
till och med besvärligt. 

Föreningen växer och när 
mötesplatsen är intressant 
eller föreläsningarna lockar, 
händer det att vi är mer än 
100 personer. Och skriver 
man ”skoter” på kallelsen kan 
vi nästan garantera fullt antal!

TEXT: JOHAN BARTH 

FOTO: JOHAN ANDERSSON OCH MARKO KONONTSUK

Strålande vintersol och en 
historisk omröstning

Hur det gick till, vet vi inte, men 
vi lyckades av någon outgrundlig 

anledning boka upp torsdag till söndag 
mitt i den så kallade Stockholmsveckan 
som ligger i mitten av mars. 

Det innebär också att det inte bara är 
stillsamma eftermiddagsföreläsningar, 
utan snarare att ett par hundra personer 
står och tokdansar klockan fyra på fre-
dagseftermiddagen. I skidkläder…

Dalarna mötte borrbranschen med full-
komligt strålande skidväder. Runt -10°C 
och inte ett moln på himmelen. Även vin-
den höll sig någon annan stans. Helt enkelt 
perfekt skidväder för den som ville!

De flesta anlände under torsdagens 
eftermiddag/kväll, för fredagen var 
föreläsningsdag från tidig morgon. Först 
ut var ett ordinarie medlemsmöte med 
information om vad som händer inom 
Geotec som organisation som sådan och 
det som påverkar vardagen. Därefter 
information från Svenskt Geoenergicen-
trum med Signhild Gehlin.

Tekniska kommittén hade ett välfyllt 
pass som behandlade kronor, borr-
stänger, retursystem för borrkronor, 
service på kompressorer, borrkax och 
miljö, brandklassning av markslang, 
mekaniska kopplingar och slipdamm 
vid slipning av stift. 

Lektion i formationsfilter
Efter lunch höll Johan Barth i en förkortad 
utbildning i filterbrunnsdimensionering 
(formationsfilter). Att fält kunna avgöra rätt 

slitsvidd är inte alltid lätt bara genom att 
titta på kaxet. Att göra en våtsiktning efter 
en lathund är ett mer korrekt förfarande. 
Johan presenterade bakgrunden och gick 
igenom metodiken, väl assisterad av Ulf 
Carlsson från Mullsjö Brunnsborrning.

Glädjande för föreningen var att flera 
representanter från Avanti deltog i mötet. 
Under det gångna året har vi umgåtts ovan-
ligt mycket, vilket har varit väldigt positivt!

På lördagen höll Signhild Gehlin fö-
reläsning om vilka effekter som djupare 
borrhål får för hela energisystemet, 
inte bara det faktum att man måste 
lyckas borra ner på djupet, men också 

att utrustningskraven förändras, både 
avseende metodik och produkter.

JA till samgåendet
Innan lördagens lunch hölls Geotecs extra-
stämma som behandlade sammanslagning-
en mellan Avanti och Geotec. Det gemen-
samma måldokumentet gicks igenom och 
därefter röstning. Resultatet var ett starkt 
JA! med överväldigande majoritet. 

Hopp och lek efter lunch, med skidor 
på längden och tvären, och skoter för 
hugade spekulanter.

Det fanns mycket att fira den kvällen, i 
goda vänners lag.  S

... till en skotertur i perfekt vinterväder. 

Från föreläsningar och överläggningar...

AKTUELLT
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Nytt från 
övriga Norden

I Danmark har FDB, Foreningen 
af Danske Brøndborere, äntligen 

gått i mål med sin strävan att få den 
officiella brunnsborrarutbildningen flyt-
tad från Århus Tech till VIA University 
College i Horsens.

– VIA har betydligt större kompetens 
och bättre förutsättningar för att sköta 
utbildningen. I samband med flytten 
ser vi också över innehållet i utbild-
ningen. En del av kursinnehållet behöver 
moderniseras och eventuellt kommer vi 
också att lägga till något eller ett par nya 
moment, säger FDB:s styrelseordförande 
Christian Christiansen.

Danmarks skakas annars av en 
dricksvattenskandal, sedan rester av 
insektsgift hittats i dricksvattnet på 
f lera håll i landet.

– Det är ett nytt insektsgift, som 
framför allt används i områden där det 
odlas mycket rovor och lök. Framför 

allt är Fyn och Lolland drabbat, men 
även flera andra delar av landet, säger 
Christian Christiansen.

De uppmätta mängderna är små, men 
Danmark har absolut nolltolerans mot 
insektsgift i vattnet.

– Det är mycket fokus på hur proble-
met ska lösas. På många av platserna tas 
vattnet från gamla filterbrunnar och de 
vattenverk som är berörda har börjat 
anlägga nya brunnar.

Finland
Den finska branschorganisationen Pora-
tek har nyligen uppdaterat och publice-
rat sin standard för geoenergibrunnar, 
Normienergiakaivo -17.

– Den främsta nyheten är att vi 
strukit kravet på att en energibrunn 
ska ha diametern 140 millimeter eller 
mera. 80–90 procent av alla ener-
gibrunnar i Finland är 115 millimeter. 
I övrigt förtydligas en del av skriv-
ningarna som gäller miljöskydd när 
man anlägger en energibrunn, säger 
Porateks vd Timo Rajala.

Vidare fortsätter Poratek att växa och 
föreningen har nu 22 borrande med-
lemmar och 20 partners, främst i form 
av leverantörer.

– Nyligen fick vi bra reklam, när 
Jimmy Kronholm var på finsk TV i 
egenskap av Porateks ordförande och 
tipsade fritidshusägare om vad de 
ska tänka på när det gäller enskilda 
brunnar i samband med att sommarsä-
songen börjar.

På marknadssidan noterar man i 
Finland en kraftig ökning av antalet 
stora projekt.

– Mängden projekt med tio brunn-
nar på 350 meter eller mer ökar stadigt, 
säger Timo Rajala och konstaterar även 
att Finland följer Sverige när det gäller 
brunnsdjup:

– Vi borrar djupare och djupare. Över-
lag har finska borrare mycket att göra – 
ordervärdet är detsamma från årsskiftet 
till nu som motsvararande period i fjol.

Norge
Även från Norge kommer 
positiva nyheter när det gäller ut-
bildning av borrare. Till slut har nämli-
gen nu den norska regeringen sagt ja till 
att inrätta en offentlig utbildning.

– Det blir två år på gymnasiet och två 
år som lärling på företag, sedan examen 
och därefter får man sitt fackbrev och 
färdig borriggsförare, berättar Einar 
Østhassel, branschdirektör på Maskinen-
treprenörernas Förbund, MEF, i Norge.

Det innebär att brunnsborrare om 
några år kommer att vara ett ”erkänt” 
yrke med samma struktur på utbild-
ning som till exempel snickare, elek-
triker eller gjutare.

– Även grundläggningsbran-
schen har varit med på resan 
och kommer att få en liknande 
offentlig utbildning.

I Norge startas även ett 
stort projekt som syftar till 
att utvärdera och jämföra 
kollektorer. 27 olika partners, 
däribland Svenskt Geoener-
gicentrum är med i arbetet 
som finansieras av Norges 
forskningsråd.

– I övrigt borras det myck-
et i Norge, men priserna är 
låga. Vi har stora pro-
blem med utländska 
företag som inte tar 
varken socialt 
ansvar eller 
arbetsgi-
varan-
svar och 
därför kan 
lägga sig 
20–30 pro-
cent under 
seriösa en-
treprenörer, 
säger Einar 
Østhassel.  S

Två glada utbildningsnyheter, välfyllda orderböcker och en 
reviderad brunnsnorm. Men också en giftskandal och pro-
blem med oseriösa företagare. Borrsvängen har kollat läget 
med de nordiska syskonorganisationerna.

TEXT: JÖRGEN OLSSON  ILLUSTRATION:  MYRA S SÖDERSTRÖM
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I FOKUS: RÅD OCH RIKTLINJER

Hur farligt är det att stå vid bor-
ren när kvartsdammet ryker? 

Vilka risker utsätter du dig för som bor-
rare? Eller är det inte så dramatiskt, om 
arbetspassen är korta och du håller dig 
på behörigt avstånd från containern? De 
bakomliggande frågorna var många när 
Geotec bad IVL, Svenska Miljöinstitutet 
att undersöka riskerna för exponering av 
kvartsdamm vid borrning.

20 mätningar av kvarts och respirabelt 
damm gjordes under juni-augusti 2017, 
på fyra borrplatser i fyra geologiska typ-
områden, och nu ligger rapporten ”Mät-
ning av kvarts och damm vid borrning” 
på bordet. Bo Sahlberg, forskare på IVL, 
berättar om de mätningar som ligger till 
grund för rapporten.

– Vid varje plats fick de som arbetade 
med maskinen bära en provtagare under 
en arbetsdag. För varje person dokumen-
terades de arbetsmoment som personen 
gjorde och därutöver fastställdes omgiv-
ningsfaktorer som vindriktning, vindhas-
tighet, temperatur och luftfuktighet.

Väder och vind gör sitt till, liksom berggrunden samt hur effektiv vattenbegjutningen 
vid containern är. Det visar en färsk rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet om 
risker för exponering av kvartsdamm vid borrning. Använd andningsskydd och gör 
egna mätningar, uppmanar forskarna.
TEXT: MIA ISING   FOTO: WILLEM DUIS, IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

– Vi gjorde ”stickprov” vid borrig-
gen och containern och personburna 
mätningar på sju personer, i Skåne och 
Småland samt i Stockholmstrakten.

Dammlunga
Dammpartiklar från kvarts förekom-
mer normalt tillsammans med annat 
damm och är så små att de inte syns. 
De är farliga då kroppen inte kan 
göra sig av med partiklar som andats 
in. När de når ner i lungorna mins-
kar lungornas volym, vilket kan göra 
dig andfådd och öka belastningen på 
hjärtat. Så kallad dammlunga ökar 
även risken för Kol och lungcancer, har 
Arbetsmiljöverket slagit fast.

– Det är lätt att inte ta faran på allvar 
när partiklarna inte syns. Därför är det 
viktigt att borrbranschen är medveten 
om riskerna, påpekar Bo Sahlberg.

Andningsskydd
– Den som utsattes för störst påver-

kan i studien var den som arbetade vid 

containern. När vattenbegjutningen av 
kaxet inte fungerade eller inte fanns, 
blev damm- och kvartshalterna extra 
höga, säger Bo Sahlberg.

Studien pekade även på andra fak-
torer som påverkade utsattheten för 
personalen vid riggen respektive vid 
containern, allt från på vilket avstånd 
från maskinen containern stod, till 
vindriktning och andel kvarts i berg-
grunden.

– När du borrar löper du störst risk 
om du borrar i kvartsrika bergarter som 
gnejs och granit. Den skånska kalkrika 
jorden visade inte samma problem. 
Blåser det ”olyckligt” kan dammet även 
söka sig till den som arbetar vid riggen, 
inflikar Bo Sahlberg.

Sverige tillåter 0.1 milligram kvarts 
per kubikmeter luft och det var bara 
på ett ställe i studien som gränsvärdet 
överskreds.

– Är man osäker på förhållandena 
på en arbetsplats ska man skydda sig. 
Eller, allra helst, alltid bära andnings-

SKA BIDRA TILL 
BÄTTRE ARBETSMILJÖ

STUDIE I KVARTSDAMM 
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skydd för säkerhets skull, både vid 
borrigg och container.

Komplettera mätningarna
Referensmätningar av kvartsdamm som 

riktvärden inom en bransch är möjligt, 
förutsatt att dessa mätningar överensstäm-
mer med den verklighet där de sedan blir 
vägledande, säger Bo Sahlberg.

– Geotecs medlemmar kan med fördel 
använda rapporten i sitt arbetsmiljöarbete. 
För att dra ännu säkrare slutsatser kan 
resultaten kompletteras med mätningar på 
den egna arbetsplatsen, avslutar han.  S

Fotnot: Arbetsmiljöverket har utfärdat före-
skrifter och rekommendationer kring hante-
ring av kvarts; Kvarts – stendamm i arbetsmil-
jön AFS2015:2.

SKA BIDRA TILL 
BÄTTRE ARBETSMILJÖ

IVL:s mätningar visar att olika faktorer 
påverkar exponeringen för kvarts och 
respirabelt damm. Stor inverkan har:
• Kvarts i berggrunden; ju högre andel 

desto större risk att halten damm 
närmar sig/överskrider gränsvärdet.

• Vattenbegjutning; hur effektivt denna 
förmår att minska spridningen av 
damm från containern.

Åtgärder för att förebygga risker med 
kvartsdamm, enligt Arbetsmiljöverket:
• Använd andningsskydd.
• Skärma av/kapsla in arbetsprocessen.
• Ventilera.
• Vattenbegjut det dammande mate-

rialet.
• Städa arbetsplatsen och rengör 

utrustningen.

Referensmätningar får, enligt IVL, använ-
das som underlag i riskbedömningen och 
för val av åtgärder:

Inverkan och åtgärder

• Om förhållandena är likvärdiga mel-
lan det egna arbetsstället och den 
plats där referensmätningar gjorts.

• Förutsatt att exempelvis arbets-
metoder och maskinell utrustning 
överensstämmer i stor utsträckning.

• När en tydlig dokumentation, som 
redovisar de likvärdiga förhållande-
na, finns tillgänglig på det arbets-
ställe där man hänvisar till resultat 
från referensmätningar.

IVL Svenska Miljöinstitutet
• Är Sveriges första miljöforskningsin-

stitut, grundat 1966.
• Har sin bas i Sverige och Europa, 

närmare 300 anställda.
• Bedriver fristående, icke vinstinrik-

tad forskning.
• Finansieras av staten, näringslivet 

och EU.

Olika faktorer påverkar exponeringen för respirabelt damm 
och kvarts. När en arbetsplats använder referensmätningar 
som vägvisare är det viktigt att riskerna inte underskattas 
och att lämpliga åtgärder vidtas, uppmanar IVL.

Kvartsdammpartiklarna är så små att kroppen inte kan göra sig av med dem om de andats in.

–Det är lätt att 
inte ta faran på 
allvar när inte 
partiklarna syns. 
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Syftet med riktlinjerna är att skapa 
förutsättningar för beställare och 

konsulter att göra relevanta uppföljningar 
av hur anläggningen fungerar och hur 
den lever upp till den förväntade pre-
standan. Riktlinjerna ska också vara en 
handledning i att optimera driften utifrån 
anläggningens aktuella förutsättningar. 
Genom att använda riktlinjerna ska man 
få svar på tre huvudsakliga frågor:
• Fungerar anläggningen som det var 

tänkt?
• Fungerar anläggningen ”bra”?
• Fungerar anläggningen optimalt?

Enligt Klas Berglöf, som har erfarenhet 
av mätning och uppföljning av geoen-
ergianläggningar sedan 1980-talet, är 

BORRSVÄNGEN # 2/2018

I FOKUS: RÅD OCH RIKTLINJER

riktlinjerna välbehövliga, då uppfölj-
ning utifrån rätt ingångsdata är ett 
eftersatt område idag.

– Många investerar i kostsamma 
anläggningar, men lägger inte mycket 
resurser på att följa upp om de verkligen 
fungerar. Så länge det brummar och blir 
varmt eller kallt tror man att allt fung-
erar som det ska.

Viktigt att dokumentera
En svårighet vid uppföljning är att 
underlaget för upphandling ofta inte är 
tillgängligt längre, säger Klas Berglöf.

– Det är viktigt att lagra och do-
kumentera den informationen för att 
kunna göra en relevant uppföljning. 

Den information och de ingångsvärden 
som användes i projekteringen behöver 
utnyttjas för att säkerställa att systemet 
fungerar som man har tänkt. I de fall 
prestanda är dålig behövs informationen 
för att lokalisera avvikelsen.

När prestandan i geoenergianlägg-
ningar designas sker det ofta utifrån 
extrema driftpunkter, det vill säga kalla 
vintertemperaturer och höga sommar-
temperaturer som sällan förekommer. 
Det ger ingen bra utvärdering och stäm-
mer sällan med den typiska driften.

– Det är viktigt att istället designa utifrån 
driftpunkter där du har mycket drifttid. 

Ett vanligt problem är att anläggning-
arna och värmesystemen överdimensio-

TEXT: LARS WIRTÉN ILLUSTRATION: MYRA S. SÖDERSTRÖM  

Svenskt Geoenergicentrum har precis publicerat Riktlinjer för mätning och 
uppföljning av geoenergianläggningar.

– Många anläggningar levererar inte den förväntade besparingen. Det finns 
mycket pengar att spara genom att följa upp och optimera anläggningen, säger 
Klas Berglöf på Climacheck som har ingått i arbetsgruppen.

 FÖLJ UPP
värmekällor  

utetem
peratur

radiatorer, ventilation,
 utetemperatur

energie�ektivitet

optimering

MÄT, OCH SPARA
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neras utan att hänsyn tas till att de flesta 
drifttimmarna är på mycket lägre laster, 
menar Klas Berglöf.

– Det kan leda till stora driftsproblem, 
plus att det blir dyrt, både vid investeringen 
och i drift. Dessutom ökar risken för have-
rier till följd av mycket start och stopp.

Mer systemtänk
För att kunna utvärdera prestandan 
och optimera en geoenergianläggning 
behöver systemets samtliga delar mätas: 
värmekällan (geoenergisystemet), distri-
butionssystemet (radiatorer, ventilation 
med mera), klimatet (utetemperatur, 
luftfuktighet) som ofta påverkar både last 
och temperaturnivåer samt styrsystemet. 
Klas Berglöf tror att riktlinjerna kommer 
att driva på mot mer systemutveckling 
och helhetstänk, då dagens anläggningar 
ofta inte optimeras och samma fel uppre-
pas många gånger.

– Det finns effektiva aggregat av alla de 
sorter redan idag. Felet är många gånger 
att det inte köps maskiner som passar 
där de ska användas. De här riktlinjerna 
ger ett ökat fokus på energieffektivitet 

sett över ett helt år i ett helt system, sna-
rare än prestanda vid en viss driftpunkt. 
Att föra in värden utifrån mätta förhål-
landen leder till systemtänk.

Blir internationella
Nu efterlyser arbetsgruppen återkoppling 
från de som börjar använda riktlinjerna.

– Vi har kommit många steg på vägen, 
men det kommer säkert att komma till 
ytterligare aspekter och erfarenheter, 
säger Klas Berglöf.

I arbetsgruppen har ingått represen-
tanter för beställare, konsulter, entre-
prenörer och experter inom mätning 
och uppföljning.

– Alla i arbetsgruppen jobbar med 
de här frågorna sedan länge. Men att 
systematiskt sammanställa det och sila 
ut vad som är viktiga parametrar så att 
vi får enkla, uppföljningsbara mät-
storheter, det har varit en process. Det 
är viktigt att använda det arbete som 
gjorts för projektering i samband med 
att anläggningen tas i drift, justeras 
in och följs upp och att den övervakas 
genomtänkt och systematiskt. 

– Uppföljningen blir kostnadseffek-
tiv om rätt värden samlas in och kan 
jämföras med hur systemet är tänkt. 
Det krävs inte så många givare för att 
veta prestanda och hitta avvikelser. 
Många långa diskussioner och speku-
lationer om orsaker till problem kan 
undvikas på så sätt.

Del av Annex 52
Nästa steg är att de svenska riktlinjerna 

ska bli en del av det internationella samar-
betsprojektet Annex 52. Genom Annex 52 
samlas kunskap, information och erfaren-
het kring kvalitetsmässiga långtidsuppfölj-
ningar av olika typer av geoenergisystem 
för såväl kommersiella och offentliga 
byggnader som flerfamiljshus.

Riktlinjerna kommer att revideras ef-
terhand som förslag på förbättringar och 
andra synpunkter kommer in.  S

Ladda ned Riktlinjer för mätning och uppföljning 
av geoenergianläggningar på Svenskt Geoen-
ergicentrums webbplats.
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GDPR står för General 
Data Protection Regula-
tion och är en EU-förord-
ning som ersätter PUL 

(personuppgiftslagen) och ett 50-tal 
andra registerlagar. 

GDPR ställer krav på hur man får 
samla in och behandla personuppgifter.

– Så fort du har någon annans uppgif-
ter – namn, adress, telefonnummer eller 
någon annan personuppgift i din dator, 
telefon, på papper eller på bild – så räk-
nas det som att du behandlar dem, säger 
David Börjesson.

För att leva upp till GDPR ställs en 
rad krav, bland annat ska man uppfylla 
följande grundläggande principer:
• Man får bara samla in och behand-

la personuppgifter för korrekta 
ändamål.

I FOKUS: RÅD OCH RIKTLINJER

Allmänna dataskyddsförordningen, eller GDPR, har trätt i kraft sedan den 25 maj. Den 
ställer en rad krav på hur man yrkesmässigt behandlar personuppgifter.

Borrsvängen har tagit David Börjesson, vd och juridisk expert på Altea, till hjälp att 
reda ut begreppen och förtydliga vad som gäller.
TEXT: JÖRGEN OLSSON    ILLUSTRATION: MYRA S SÖDERSTRÖM

DETTA KRÄVER  
GDPR AV DIG

• Man får inte ha fler uppgifter om en 
person än man behöver.

– Man kanske behöver postadress, 
telefonnummer och e-postadress. Men 
inte uppgifter om vad personen kör för 
bil eller vad maken eller makan heter, 
kommenterar David Börjesson.
• Uppgifterna ska vara korrekta – det 

är inte tillåtet att lagra inaktuella eller 
felaktiga personuppgifter.

• Principen om lagringsminimering.
– Det innebär att man inte får spara 
uppgifter längre än vad som är nödvän-
digt. Till exempel tidigare kunder, före 
detta anställa med mera.

Rättslig grund krävs
Vidare måste man ha rättslig grund för 
all behandling av personuppgifter.

– Det finns olika rättsliga grunder. En 

sådan grund är samtycke från perso-
nen det gäller, eller att man måste ha 
uppgifterna för att kunna fullgöra ett 
avtal, till exempel gentemot kunder och 
anställda. Att behandlingen krävs för 
att fullgöra lagstiftning är en annan 
rättslig grund, till exempel att man 
måste lämna inkomstuppgifter om sina 
anställda till Skatteverket.

Att göra-listan
Så vad ska man nu göra som företagare? 
David Börjesson punktar upp de vikti-
gaste åtgärderna:
• Upprätta ett register över all person-

uppgiftsbehandling man har.
– Registret ska innehålla uppgifter 
om ändamål med behandlingen, vilka 
kategorier av uppgifter man lagrar, vilka 
de lämnas ut till, vilka tidsramar man 

rättsliga 
grunder

register

samtycke

avtal

incidenter

minimerad 
lagring

säkerhet
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har för radering av uppgifter och vilka 
tekniska och organisatoriska säker-
hetsåtgärder man vidtar för att skydda 
uppgifterna.
• Säkerställa att man följer de grund-

läggande principerna och har rättslig 
grund för all personuppgiftsbehand-
ling.

– Här inser de flesta att de måste gallra 
och framför allt ta bort inaktuella per-
sonuppgifter.
• Upprätta avtal med personuppgifts-

biträden.
– Ett biträde är en fysisk eller juridisk 
person utanför den egna organisatio-
nen som behandlar personuppgifter å 
företagets vägnar. Det kan till exempel 
vara en extern löneadministratör eller 
datakonsult. 
• Styra upp insamling, lagring och 

behandling.
– Här måste man till exempel be-
stämma hur man lagrar och sorterar 
inkommande mejl och hur mobil-
telefoner används. Får de anställda 
använda företagsmobilerna privat eller 

använder man privat mobiltelefon i 
tjänsten? Då innehåller de en bland-
ning av privata uppgifter och sådant 
som omfattas av GDPR, påpekar David 
Börjesson.

Rättigheter för registrerade
Även de registrerades rättigheter fastslås 
i GDPR. Alla som finns i registret har 
bland annat rätt att:
• Få utdrag på vilka uppgifter som är 

registrerade.
• Komplettera och uppdatera sina 

uppgifter.
• Att bli borttagen ur registret.

– Det är formulerat så att man har rätt att 
få sina uppgifter strukna och bli ”bort-
glömd” av den som hade ens uppgifter.

Garantera säkerheten
Säkerheten kring uppgifterna regleras 
också. GDPR ställer krav kring inbyggt 
dataskydd, dataskydd som standard 
samt säkerhetsåtgärder.

– I registret ska det framgå vilka 
tekniska och organisatoriska säkerhets-

åtgärder man vidtagit. Det kan vara 
lösenord, kryptering, brandvägg med 
mera. Det är typen av behandling och 
vilka risker för den registrerade behand-
lingen är förenad med, som sätter ribban 
för säkerhetsåtgärderna.

GDPR har också en särskild artikel om 
incidenter.

– En incident kan vara om obehö-
riga får tillgång till personuppgifterna 
eller om uppgifter felaktigt tas bort. 
Inträffar det måste det rapporteras till 
Datainspektionen inom 72 timmar 
från det att incidenten upptäcks.

Riskerar dryga böter
Att inte leva upp till GDPR är förenat 
med böter. Dessa kan uppgå till fyra 
procent av företagets omsättning eller 
max 20 miljoner euro.

– På det kommer eventuella ska-
destånd till drabbade. Här finns inga 
summor fastslagna, men enligt rättsfall 
från PUL-lagstiftningen handlade det 
om mellan 10 000 och 35 000 kronor per 
registrering, varnar Börjesson.

Dokumentationen för hur man lever 
upp till GDPR ska inte skickas in till nå-
gon eller redovisas, men ska kunna visas 
upp på anmodan.

Konsulthjälp är bäst
– Tyvärr finns inga mallar eller exempel 
från svenska myndigheter. Danmark, 
Nederländerna, Tyskland och Storbri-
tannien har tagit fram bra vägledningar 
som man kan titta på om man vill.

– Men det bästa är att ta hjälp, avslu-
tar David Börjesson. Man vänder sig till 
en konsult som har mallar och verktyg. 
Vi på Altea har mellan 40 och 45 mallar 
och exempel och som brunnsborrnings-
företag med avtal med oss får man 
tillgång till den hjälpen. S
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Arbetet med att ta fram 
svenska riktlinjer för ter-
misk responstest (TRT) för 

energibrunnar började 2013 i sam-
band med Geoenergidagen. Riktlin-
jerna omfattar utrustning, utförande, 
analys och redovisning. De är uppde-
lade i två delar: utförande samt analys 
av data.

– Det vi har tagit upp i riktlinjerna 
är den klassiska typen av termisk 
responstest där man mäter ingående 
respektive utgående temperatur på 
den cirkulerande värmebäraren i kol-
lektorn. Det är den vanligaste formen 
vid kommersiell användning, säger 
Signhild Gehlin på Svenskt Geoener-
gicentrum som var projektledare vid 
framtagandet.

– Vi har däremot inte tagit fram 
riktlinjer för andra typer av respons-
testmätningar, som när man använder 
optisk fiber eller värmekabel. Det 
kan vara intressant i vissa specifika 
sammanhang, men för projektering av 
vanliga anläggningar ser vi det som 

I FOKUS: RÅD OCH RIKTLINJER

2015 publicerade Svenskt 
Geoenergicentrum riktlinjer för 
termisk responstest anpassade 
för svenska förhållanden. Den 
europeiska CEN-standard som 
finns sedan tidigare går inte att 
använda i Sverige.

Svenska riktlinjer för 
termisk responstest

främst motiverat att ha riktlinjer för 
den vanligaste metoden.

Återfyllda hål i Europa
Sedan tidigare har den Europeiska stan-
dardkommittén, CEN, röstat igenom 
riktlinjer för vad de har valt att kalla 
geotermisk responstest. Men dessa är 
enligt Signhild Gehlin oanvändbara. 
Inte bara för att de utgår från återfyllda 
borrhål, eftersom vattenfyllda borrhål 
inte är tillåtna på kontinenten.

– CEN förankrade inte arbetet i 
branschen och riktlinjerna är helt enkelt 

TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN

Sighild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum.

bristfälliga. I den tyska byggstandarden 
VDI finns däremot en bra och relativt 
nyreviderad del som handlar om termisk 
responstest. Men även de riktlinjerna 
utgår från återfyllda borrhål och inte 
vattenfyllda som vi använder i Sverige.

– Därför var det viktigt att vi tog 
fram de här riktlinjerna som utgår från 
skandinaviska förhållanden med vatten-
fyllda borrhål, där värmen inte bara leds 
genom olika material utan även påverkas 
av vattenrörelser. Återfyllda borrhål kan 
utvärderas med samma metod, men då 
får man inte fakta om grundvattenrörel-
serna, förklarar Signhild Gehlin.

Väl förankrade
Riktlinjerna är väl förankrade i bran-
schen genom workshops och remisser. 
Representanter för såväl forskning, 
entreprenad, konsultverksamhet, fast-
ighetsförvaltning som leverantörer har 
varit delaktiga i processen och under 
lång tid kunnat lämna synpunkter.

Termisk responstest utförs för att be-
stämma hur en känd tillförsel av värme 
eller kyla påverkar temperaturen i ett 
borrhål för geoenergi. Denna termiska 
respons beror på markens och kollek-
torns termiska egenskaper och gör det 
möjligt att förutse borrhålets framtida 
termiska beteende.  S

Riktlinjer för termisk responstest (TRT) går 
att ladda ned på Svenskt Geoenergicentrums 
webbplats.

– Rent formellt flyttas mer av 
ansvaret för kravställning och 

tillsyn över till MSB. Naturvårdsverket 
fokuseras i sina föreskrifter på sekun-
dära skydd för cisternerna och lämnar 
kraven på cisterner och rörledningar till 
MSB säger David Börjesson på Altea.

En del tekniska krav på utrustningen 
skärps i och med att de knyts både till 
den så kallade ATEX-lagstiftningen 

Högre krav på cisterner med brandfarlig vätska

om explosiv atmosfär och till CE-
märkningen enligt maskindirektivet. 
Bland annat gäller kravskärpningen 
kopplingar och korrosionsskydd. 

Riskerar lagbrott
– Borrare berörs av detta framför allt 
när man reparerar eller bygger om 
den utrustning som omfattas. Det är 
många i branschen som är händiga 

TEXT: JÖRGEN  OLSSON 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Naturvårdsverket gör under sommaren 
om sina respektive föreskrifter för cisterner och rörsystem med brandfarlig vätska.

och duktiga på att fixa och laga, men 
risken är att det man lagat inte längre 
uppfyller lagstiftningens krav, säger 
David Börjesson.

De nya föreskrifterna träder i kraft 
den 1 juli.  S

Mer information finns på msb.se och natur-
vardsverket.se. 
Sök på MSBFS 2018:3 respektive NFS 2017:5.
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För ett antal år sedan tog dåva-
rande Svep, Svenska Värmepump-

föreningen, i samarbete med Geotec och 
Avanti fram anvisningar för förläggning 
av kollektorslang i mark. Man tittade 
då mycket på de regelverk, till exempel 
Mark AMA, som gäller för byggbran-
schen, vilket ledde till tämligen rigorösa 
och strikta riktlinjer. De blev svåra 
att följa, framför allt på konsumentsi-
dan. Samtidigt har det skett en teknisk 
utveckling som har gjort att riktlinjerna 
har behövt uppdateras.

Nu arbetar Svenskt Geoenergicentrum 
med att ta fram nya riktlinjer som är 
fokuserade på konsumentmarknaden. 
Parallellt håller riktlinjer för större, 
kommersiella anläggningar att tas fram 
inom ramen för det internationella sam-
arbetet i Annex 27.

– Det finns ett behov av att skilja på 
riktlinjerna för konsumentanläggningar 
och större anläggningar. Därför har vi 

Just nu är Arbetsmiljöverket, AMV, ute i landet och inspekterar rutinerna kring 
hur företag sköter bland annat sina kompressorer.

– Det handlar om AFS 2017:3, ”Användning och kontroll av trycksatta 
anordningar”, säger David Börjesson på Altea till Borrsvängen.

Nu kollas rutinerna kring kompressorer 

TEXT: JÖRGEN OLSSON 

De trycksatta anordningar det 
vanligen handlar om när det gäl-

ler borrningsföretag är:
• Stationära kompressorer i lokaler.
• Mobila kompressorer.
• Transportabla gasf laskor/slutna 

cisterner.
– Det som krävs är att man kan visa 
rutiner för riskbedömning vid använd-

ning och placering av anordningen, 
samt rutiner för fortlöpande tillsyn, 
det vill säga egenkontroll, besiktning 
med mera, säger David Börjesson.

Måste föra journal
För vissa anordningar krävs dessutom 
att man för journal över ”anordningens 
återstående livslängd”.

Lagom till sommaren kommer det att finnas nya riktlinjer 
för förläggning av kollektorslang i mark för konsumentan-
läggningar. Det lovar Joakim Hjulström på Geotec.

Uppdaterat om

kollektorslangar
TEXT: LARS WIRTÉN   

valt att dela på dem, förklarar Johan 
Barth, vd på Geotec.

Fokus på brandskydd
Arbetet är nu inne i sin slutfas och kom-
mer enligt tidsplanen att publiceras före 
halvårsskiftet.

– Vi har mycket fokus kring brand-
skyddet, eftersom det är en brandfarlig 
vätska i kollektorslangarna. Vi går 
till exempel igenom hur man ska göra 
genomföringen och vilket brandskydd 
som krävs. Det är också en fråga om 
konsumentsäkerhet. Brister det i brand-
säkerheten kan det drabba konsumen-
ten hårt, säger Joakim Hjulström som 
arbetar med riktlinjerna åt Svenskt 
Geoenergicentrum.

Utöver avsnitt om brandskydd inne-
håller riktlinjerna exempelvis anvisning-
ar på krav som ska ställas på material 
i slangar, kopplingar och och lämpliga 
metoder vid provtryckning.

– Det är en övergripande genomgång 
av vad du bör tänka på för att undvika 
problem.

Att riktlinjerna för förläggning av 
kollektorslang i mark nu är uppdaterade 
är efterlängtat.

– De är efterfrågade av bland andra 
kommunerna, eftersom Normbrunn 
hänvisar till riktlinjerna, konstaterar 
Johan Barth.  S

– Det innebär att man fortlöpande 
ska dokumentera att man inte över-
skrider den maximala livslängd för 
anordningen som tillverkaren satt upp.

– Om dokumenterade rutiner saknas 
riskerar man sanktionsavgifter på mel-
lan 10 000 och 100 000 kronor per an-
ordning, beroende på antalet anställda, 
säger David Börjesson.  S



24 BORRSVÄNGEN # 2/2018

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

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

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK

DIN LEVERANTÖR
AV DTH-VERKTYG

KONTAKTA
Göran Sandbäck, 070-616 09 40
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I KORTHET

Varuhuset Gekås i Ullared har invigt 
72 nya stugor i Gekåsbyn, där tillresta 

shoppare kan övernatta. 
Byggandet av de nya stugorna har präg-

lats av miljötänkande – energinyttjandet är 
lågt och värmen kommer från geoenergi och 
frånluftsåtervinning. S

Geoenergi i 
Gekås nya stugor

Maria Paulsson är sedan i påskas tillför-
ordnad vd för Muovitech Sverige. Hon 

kommer senast från kabelföretaget Nexans och 
har bred teknisk kompetens inom polymera 
material och plastproduktion. 

Maria Paulsson tar efter sommaren även 
formellt över som vd efter Juha Ojala som 
kommer att fokusera på internationell koncept-
utveckling. S

Ny vd för 
Muovitech Sverige

Torbjörn, 1:e Statsgeolog vid SGU, 
avled den 18 maj i Thailand, där han var 

bosatt sedan 2011.
Torbjörn var en känd hydrogeolog vid myndighe-

ten, hade en mycket stor betydelse för uppbyggna-
den av SGUs Brunnsarkiv. Han var också mycket 
bidragande till att lagen om uppgiftsskyldighet till 
SGU blev lagstadgad 1 januari 1976. Torbjörn var 
också mycket aktiv i samarbetet med båda brunns-
borrarorganisationerna i etablerandet av certifiering-
en av brunnsborrare samt att den första upplagan 
av Normbrunn trycktes.

Torbjörns minne består hos kollegerna vid och 
från SGU.

Torbjörn Fagerlind 
avliden

Birger Fogdestam, Senior hydrogeolog

011 - 15 83 48
Info@slangman.se
www.slangman.se

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

Ur kranarna porlar rent vatten. Men behandlingarna av dricksvattnet 
riskerar att ta bort mer än föroreningar och ämnen som slaggar igen 
rör och slangar. De naturliga, livsnödvändiga mineralerna behövs – 

för hälsans skull, menar Ingegerd Rosborg, gästforskare på KTH.

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH    FOTO: ANETTE PERSSON

Dricksvatten – en livsnödvändig tillgång för allt 
levande. I vattnet kan ohälsosamma föroreningar 
förekomma samt ämnen som orsakar rostangrepp 

och avlagringar i rör och installationer. För att råda bot på det 
hela behandlas dricksvatten över hela jorden, så även i Sverige: 
pH-värdet regleras med natriumhydroxid, vattnet avhärdas och 
filtreras. I vissa delar av världen framställs dricksvatten genom 
omvänd osmos, det vill säga att vatten avsaltas.

Det vi får ur kranarna är rent vatten – men behandlingarna 
bidrar till att de naturliga, och många gånger livsnödvändiga 
mineralerna ofta är på för låga nivåer, eller saknas helt.  

Kunskap saknas
– Tyvärr kan människor alltför lite om vatten. I dag är vi 
mer fokuserade på att ta bort ämnen som kan orsaka stopp 
i det tekniska maskineriet – och man glömmer bort vad det 
mänskliga maskineriet behöver. Det är i regel ingenjörer som 
tar besluten, när det är nutrionister vi egentligen behöver, säger 
Ingegerd Rosborg, gästforskare på KTH, näringsterapeut och 
konsult i eget företag. 

Ingegerd Rosborg har en vetenskaplig och holistisk syn 
på dricksvattnet. Vattnet är ett livsmedel – inte bara den 
kemiska beteckningen H20 – och för hälsans skull behöver 
det innehålla mineraler.

– Mineralerna fungerar även som antagonister till toxiska 
metaller som kan finnas i dricksvatten. Kalcium är exempel-
vis en bra antagonist till uran, men vid normal filtrering och 
avhärdning sjunker just nivåerna av kalcium och uranet i 
dricksvattnet släpps vidare, säger Ingegerd Rosborg.

Försurningens effekter
Ingegerd Rosborg har alltid haft en stark dragning till 
naturen och i synnerhet till vatten. Som barn tog hon alla 

chanser att vara utomhus. I strilande vårregn, under de 
skira lövverken, på cykeln ner till sjön.

På 1970-talet och fram till mitten av 1980-talet såg hon hur 
naturen förändrades av försurade regn. Luftföroreningar från 
Ruhrområdet i Tyskland, Polen och England öste ned över 
delar av Sverige i form av sur nederbörd. 

Med egna ögon såg Ingegerd Rosborg hur kräftorna i om-
rådet kring Tiveden i Västergötland inte bara blev färre till 
antalet, hon kände också att kräftskalet förändrades. Det var 
mjukt som silkespapper. Löv- och barrträdens former föränd-
rades, vissa arter drabbades av svampangrepp och den gula 
kantarellen försvann.

– Trattkantarellen som tycker om sur jord bredde istället ut 
sig, säger Ingegerd Rosborg. 

Medför hälsorisker
Men om skogarna och vattendragen drabbas så hårt och synligt 
av försurningen – hur drabbas då människan? 

År 2000 var Ingegerd Rosborgs första del i doktorand-
studierna vid Kristianstads Högskola klar. Hon gjorde en 
vetenskaplig studie på 150 kvinnor bosatta i Härryda och 
Hässleholms kommuner. Hon kunde visa att de kvinnor som 
druckit försurat brunnsvatten hade betydligt fler sjukdoms-
symptom än de kvinnor som drack basiskt brunnsvatten från 
Kristianstadsslätten, som består av 100 meter tjock kalksten. 
Hon kunde visa att mineraler som kalcium, magnesium och 
bikarbonat tycks vara kopplade till friskfaktorer för hjärta, 
kärl och andra folksjukdomar, medan mineralfattigt och 
försurat vatten istället skapar riskfaktorer för hälsan. 

De viktiga mineralerna
Kan man lösa problemet med att ta ett dagligt mineraltillskott 
eller genom kosten? 

”VATTEN ÄR LIVSMEDEL – 
INTE BARA H2O”
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”VATTEN ÄR LIVSMEDEL – 
INTE BARA H2O”
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PROFILEN

Det är en möjlighet, menar Ingeborg 
Rosborg, men det är bevisat att krop-
pen lättare tar upp mineraler via vatten 
som kommer från kalkrika områden 
än via mat. 

– Dricksvatten kan utgöra en bety-
dande del av det dagliga mineralintaget, 
särskilt för små barn som växer och för 
äldre som har svårt att få i sig tillräckligt 
med näring, säger hon. 

Inte sällan möter hon samstämmiga 
experter på konferenser och semina-
rier. De talar samma språk, det vill säga 
vikten av att bevara mineraltillgången i 
dricksvatten. 

Vill vidga perspektivet
Ingegerd Rosborg redigerar just nu den 
andra utgåvan av boken Drinking Water 
Minerals and Mineral Balance – Im-
portance, Health Significance, Safety 
Precautions (Springer förlag), en bok 
där en rad experter tillsammans med 
Ingegerd Rosborg har avsikten att vidga 
perspektivet kring vattnets beskaffenhet. 

I dag talar man om övre högst tillåtna 
halter för oönskade substanser och hög-
sta accepterade koncentrationer av vissa 
livsnödvändiga mineraler. 

De halterna handlar om att undvika 
avsättning på rör, missfärgning av porslin 
och tvätt med mera. Vi vill vidga perspek-
tivet till en basal mineralbalans i vatten 
och intervallen i boken presenteras för 
samtliga essentiella mineralämnen där 
magnesium och kalcium hör till några av 
de viktigaste, säger Ingegerd Rosborg.   

Ger aldrig upp
Som forskare och näringsterapeut käm-
par Ingeborg Rosborg för människans 
rätt till det mineralrika vattnet. Hon vill 
öka förståelsen, förändra synen – även 
om hon emellanåt får kämpa i motvind.

– Men jag ger inte upp som forskare. 
En klok person jag mötte en gång sade, 
att hade jag inte mött motstånd i livet, då 
hade jag inte heller stått emot i forsk-
ningen. När WHO ändrar sin vattenreg-
lering – då kan jag dö, säger hon. S

– Dricksvatten kan utgöra en betydande del av det dagliga 
mineralintaget, särskilt för små barn som växer och för  

äldre som har svårt att få i sig tillräckligt med näring.

Vem är...
Ingegerd Rosborg
Bor: På Östermalm i Stockholm – har 
lantställe i Skåne.

Familj: Tre barn. 

Bakgrund: Gymnasie- och 
högskolelärare i kemirelaterade 
ämnen, teknologie doktor.

Fritid: Bad – året runt.
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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 
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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FÖRETAGET

PANG säger det när proppen 
släpper inne i maskinen och 

kompressorn protesterar. 
– Det var nog en slang som explo-

derade, gissar en man i den nyfikna 
skara som samlats på gårdstunet utan-

Det är roligare när det krånglar, 
tycker Klas Samuelsson, tredje 
generationens brunnsborrare i 
Bredared.

Idag är en rolig dag.

TEXT OCH FOTO: ANNA HAGNELL

förgyller vardagen

960 gånger per dag, lyfter Klas Samuelsson (t h) 
borrstänger när Sonicborren vibrerar fram borrkärnor 
på bortåt 62 meter. Men idag lyfter både Klas och Per 
Särnmark när det ska bli ny vattenbrunn i Rångedala.

för den röda stugan vid Rångedala 
hembygdsförening.

Klas och kollegan Per Särnmark 
får plocka fram slägga och de stora 
nycklarna för att justera anordningen. 
De har bara hunnit sex meter ned i 
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backen och det tar ett tag innan de får 
allt på plats igen. Så stänger de av och 
ser nästan lite generade ut när de fulla 
med små, grå prickar av lerigt vatten 
går åt sidan för att prata.

– Jag som skulle vara ren idag, f linar 
Klas åt kameran, men han är förberedd 
för det mesta och snart har den smut-
siga tröjan fått fungera som handduk 
och en renare version kommit på.

Någon explosion var det förstås inte 
tal om, mer en vanlig dag på jobbet. 
Både Klas och Per tycker att det roligaste 
med arbetet är det där som kräver im-
provisation och kreativ problemlösning.

Som far och farfar
Per har jobbat ett halvår i firman 
medan ägaren Klas gjorde som far 
och farfar och började borra brunnar 
så fort som möjligt, med något som 
enbart kan beskrivas som iver. Pappa 
Kurt slutade skolan så snart det bara 
gick, för att få jobba i sin pappa Yngves 
firma. Klas hann testa lite annat efter 
gymnasiet men det var ändå brunns-
borrningen som vann.

– Det är ju ett så omväxlande jobb. 
Även om det är samma moment är det 
olika kunder, olika trädgårdar. Och 
nya problem varje dag, säger Klas med 
ett av sina många leenden.

– Ja, vi gillar problemlösning. Idag 
körde vi fast med kronan men här är 
lätt att arbeta i övrigt, säger Per med 
en nick mot gårdstunet.

– Andra gånger får vi knappt fram 
riggen ens. Allt handlar om att lösa 
uppgifterna i stunden.

Svarar på nyfikna frågor
Det regnar småspik ute och vi sitter i ett 
uthus där så småningom den nya hydro-
foren till den nyborrade vattenbrunnen 
ska installeras. Strax kommer ett par som 
haft med sig fällstolar och kaffetermos 
när de tittade på brunnsborrarnas arbete.

– När vi borrade brunn fick de inte 
vatten förrän vid 120 meter. Hur ska 
det bli här, undrar de.

Klas och Per svarar tålmodigt på 
frågorna som upprepas varje dag, med 
samma goda jämnmod och varma leende.

– Det är inte en borrning utan att folk 
kommer och tittar och byter några ord.

Kanske är det de stora maskinerna, 
kraften och det djupt mänskliga i att söka 
vatten, funderar vi, som lockar åskådar-
na. Men Klas tror att det mest är för en 
äldre generation som brunnsborrarjobbet 
kunnat vara en dröm. De unga gillar inte 
smutsen, vädret och grovarbetet, gissar 
han. För den digitala generationen är 
brunnsborrning inget framtidsarbete.

– Men vattenbrunnar kommer alltid att 
behövas. För energiborrningens del kom-
mer marknaden däremot att ändras snart. 
Även om vi i vårt företag inte märkt av det 
än. Alltså, i princip görs ju färre och färre 
hål för bergvärme för privatkunder. Men 
för oss har det inte minskat. Konstigt nog.

Bredareds brunnsborrning har sitt 
huvudkontor på Samuelssons släktgård 
Sköttning utanför Borås och arbetar inom 
ett femmilsområde med traditionell borr-
ning. Idag är de störst i trakten, med två 

förgyller vardagen

Företaget: 
På gården Sköttning, Bredared, 
utanför Borås. 
Startat av farfar Yngve 1952 (med 
egen maskin sedan 1956). Yngve dog 
1999, pappa Kurt som tagit över dog 
redan 2009, 58 år gammal. Idag har 
företaget sex medarbetare.
Verksamhet: Brunnsborrning och 
underhåll av vattenbrunnar, energiborr-
ning, stenspräckning samt borrning med 
Sonic som tar borrkärnor.
Klas om Geotec och Avanti:  
”Det blir jättebra för kunderna med en 
enad branschorganisation när de söker 
kvalitet. Två organisationer skapar 
tvetydighet. Jag tror mycket på 
sammanslagningen.”

Per Särnmark har bara varit på fimran i ett halvår, men han och Klas har känt varandra sedan 
barnsben.

Klas Samuelsson, vd på 
Bredareds Brunnsborrning.
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maskiner. För 15 år sedan var de ett av fyra 
företag där de största konkurrenterna hade 
fem, sex maskiner.

– Bergvärme för villakunder börjar 
ju bli färdiggjort. Men jag tror att geo-
energin har en framtid när man talar 
om bergvärme för större geoenergian-
läggningar. Sedan skulle även ny tek-
nik för exempelvis vägvärme innebära 
ett stort uppsving för branschen. 

Ett biföretag till den traditionella 
borrningen är Sonic Geo Drill, där 
hela borrkärnor tas upp med vi-
brerande teknik. Kärnorna använd 
sedan för geologisk analys och un-

dersökning av förorenad mark. Här 
har Klas företag länge varit ensamt i 
Sverige. Förra året var första gången 
maskinen var fullbelagd.

– Det har varit en lång uppförsbacke 
för att få igång marknaden. Det är så när 
man är först med ny teknik. Det krävs 
mycket arbete för att få igång efterfrågan.

Sonicborren har en vibrerande 
enhet som kan plocka upp intakta 
borrkärnor av jord, lera och grus ned 
till 62 meters djup. Här har företaget 
kunder, huvudsakligen åt myndighe-
ter, från sydligaste Skåne till nordli-
gaste Norrland. 

– Det har varit en lång 
uppförsbacke för att 
få igång marknaden. 
Det är så när man är 
först med ny teknik. 
Det krävs mycket 
arbete för att få igång 
efterfrågan.

Med Sonic Geodrill kan man ta upp 
ostörda borrkärnor för analys.

Norges ledende anleggstekniske spesialfirma innen fagområdene  
boring, fundamentering og sprøytebetong. Vi har vårt kontor,  
verksted og lager på Berger i Skedsmo kommune.  
Se også vår nettside www.entreprenorservice.no

Vi søker nye medarbeidere  
til vår Boreavdeling
Boreavdelingen har pt 26 ansatte som i hovedsak er fordelt på 
teknikkene sjaktboring, kjerneboring og styrt boring i løsmasser. 
Vi utfører mange spennende prosjekter som krever engasjerte og 
kreative medarbeidere. I løpet av 2019 vil vi også starte boring 
med en Ø2800 mm TBM.

På grunn av en økende oppdragsmengde søker vi nå etter 
fagarbeidere for vår virksomhet innen sjaktboring og  
kjerneboring.

Er du nøyaktig, løsningsorientert og selvstendig, har gode  
samarbeidsevner og er interessert i å holde deg oppdatert  
innen dette fagområdet? Da er dette rette stedet for deg!

Søkere med erfaring fra boring vil bli foretrukket, og spesielt  
innen våre fagfelt. Førerkort klasse B er en forutsetning.

Vi tilbyr bl.a. konkurransedyktige lønnsbetingelser,  
opplæring/oppfølging og kollektiv pensjonsordning.

Ta kontakt med avdelingsleder Hans Reinert Flaten på  
telefon (+47) 454 94 181 for nærmere informasjon og  
eventuelle spørsmål.

Søknad sendes innen 1. august  
på Skanska Norge AS sine jobbsider  
https://jobs.skanska.com/jobs/fagarbeider-sjakt-og-kjerneboring-7773
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Klas Samuelsson
Vem: Vd för Bredareds brunnsborrning

Ålder: 41

Familj: Hustrun och kollegan Maria, 

Klara, 8 år och Maximilian, 2.

Bor: Villa i Borås

Inte sällan kommer de stora verktygen till 
användning.

Att den nya verksamheten ligger 
Klas varmt om hjärtat är inte att ta 
miste på. Att våga satsa på det nya var 
hans och pappa Kurts gemensamma 
”baby”. När Kurt gick ur tiden 2009, 
bara 58 år gammal, valde Klas ändå att 
gå vidare på egen hand.

– Det var vår idé, som vi utveck-
lade tillsammans. Det är klart att jag 
saknar honom på en massa olika sätt. 
Sedan hade det gjort en stor skillnad 
för företaget om han hade varit kvar. 

Hela resan med Sonicsatsningen. 
Far och son snackade jobb vare sig de 

var på jobbet eller ej. Idag arbetar ofta 
Klas tillsammans med sin bror Henrik 
som är rörläggare. De anställda är 
grannar och vänner sedan länge. Nu 
senast är det Per som tillkommit. De 
båda har jagat tillsammans ”sen Klas 
knappt kunde gå” och jobbförslaget 
framförde Klas från semesterstugan 
medan Per dukade inför den årliga 
grabbmiddagen. När nu hustru Maria 
går in i företaget för att arbeta med 
både administration och tekniskt plan-
arbete är cirkeln sluten. Varför prata 
om något annat än borrning, när det 
ändå är på allas läppar?  S

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

www.geoenergicentrum.se
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I KORTHET

Med helikoptermätning med 
hjälp av den så kallade TEM-

tekniken inledde SGU i slutet av maj 
sökandet efter nya grundvattentill-
gångar i östra Östergötland och i 
Västergötland väster om Vättern. 

Tekniken, som använder sig av elek-
tromagnetiska vågor, ger en tredimen-
sionell bild av jordlager och bergarter 
ner till 200 meters djup. 

Robbans Vatten- och 
Energientreprenad AB, det 

är det nya namnet på företaget 
som tidigare hette RH Brunn- och 
Energiborrning AB.

– I och med att Håkan, som var 
H:et i RH, inte är med sedan några 
år så tyckte jag att det var läge att 

SGU letar efter mer grundvatten

RH har blivit Robbans

Mätningarna är ett led i arbetet 
för att skapa säkrare vattenför-
sörjning i stora delar av landet, 
ett behov som uppmärksammats 
efter de senaste årens mycket låga 
grundvattennivåer. 

Efter helkopterflygningar sker 
tolkning av insamlade data och 
preliminära resultat kan presenteras 
före årets slut.  S

byta namn också. Jag funderade 
igenom det några gånger, det kan 
ju finnas en risk med att gå ifrån ett 
gammalt varumärke. Men så gott 
som alla kunder vet redan hur det 
ligger till, så det är nog ingen fara, 
säger Robert ”Robban” Andersson 
till Borrsvängen.  S www.robota.se

Hör av dig så 
berättar vi mer!

Rätt pump direkt, 
med PumpSoft.

Hör av dig så 
berättar vi mer!

Vattenrening 
med 100% nöjd 

kund garanti

www.bravavattenrening.se

• Brett sortiment
• Stor kunskap
• Hög servicenivå

VI UTFÖR 

SERVICE PÅ 

ALLA 
FILTER!



HARDAB
HARDAB 5000 H-6 är maskinen för stora energiborrnings-
projekt. Med beprövade HARDAB Rod Handling System blir 
borrningen effektivare och säkrare, viktigt vid stora projekt. 
Utskjutbar rörkorg gör maskinen smidigare om borrning 
med 3 meter borrör önskas.

HARDAB.COM BUILT YOUR WAY.

SKAPAD FÖR STORA PROJEKT
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●AHLQVISTS  
BRUNNSBORRNING AB
KLINTEHAMN
www.ahlqvistbrunnsborrning.se/

●ALVERDENS AB 
HUDDINGE
www.alverdens.se

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

●ASKERSUNDS  
BRUNNSBORRNING AB
ASKERSUND
mobil 070-397 99 80

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

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

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

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

●BOSTRÖMS  
BRUNNSBORRNING AB
MORA
mobil 070-621 82 52

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

●BREDAREDS 
BRUNNSBORRNING AB
mobil 0705-438613

●BRUNNSBORRARNA  
I ÖSTERSUND 
AB LIT
www.brunnsborrarna.nu

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

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

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

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

● FBB FINSPÅNGS  
BRUNNSBORRNING AB
FINSPÅNG
tel. 0122-100 64

●FRENSBORG DRILLING AB
mobil 0705-241000

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

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

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

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

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

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

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

●JAN LUNDBLAD AB 
HJO
www.janlundblad.se

●JANNES  
BRUNNSBORRNING AB
BURSERYD
www.jannesbrunnsborrning.se

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

●JW BRUNNSBORRNING AB 
KOVLAND
www.jwbrunnsborrning.se

●JÄMTBORR AB  
TANDSBYN
tel. 063-75 43 14

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

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

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

●MASKINTJÄNST AB 
GÄLLIVARE
tel. 0970-162 80

●MORA BRUNNSBORRNING AB 
MORA
mobil 070-272 20 91

●MOTALA  
BRUNNSBORRNING AB
MOTALA
mobil 070-234 60 16

●MULLSJÖ  
BRUNNSBORRNINGAR AB
MULLSJÖ
www.mullsjobrunn.se  

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

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

●NORRBOTTENS  
BERGTJÄNST AB
PITEÅ
tel. 0911-165 68

●PEEKAB BRUNNSBORRNING 
KUNGÄLV
www.peekab.nu

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

●ROSLAGSBRUNNAR AB 
NORRTÄLJE
tel. 0176-144 96

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

●RUBENSSONS  
BRUNNSBORRNING AB
TRANÅS
www.rubenssonsbrunnsborrning.se 

●SKÅNSKA ENERGILÖSNINGAR AB 
SÖDRA SANDBY
Tel: 046-50700

●STYRUD INGENJÖRSFIRMA AB 
SÄVEDALEN
www.styrud.se

●SÖRMLANDS  
BRUNNSBORRNING AB
FLEN
tel. 0157-107 30

●TA ENERGY SYSTEM AB  
KNIVSTA
www.tabrunnsborrning.se 

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

●TEAM PTL AB 
VÄXJÖ
tel. 0470-211 90

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

●UBE BORRNING AB 
ÅSEDA
tel. 0474-170 20

●VADSTENA VILLAVÄRME AB 
MOTALA
tel. 0143-249 20

●VARA BRUNNSBORRNING AB 
VARA
mobil 070-796 25 82

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

●ZÜBLIN AB 
UPPSALA
www.zueblin.se

●JÄRVSÖ BORR AB
0651-411 10

●GVB I LJUNG AB
tel: 033-264180

●HÅKAN SJÖMAN AB
Rimbo 
0708-53 10 50

●ABUB ULLAREDS BRUNNSBORRNING
Ullared 
0346-23 500

●ANDREASSON OCH LINDHS 
ENTREPRENAD AB

        Åled 
0703-12 42 15

●BR. JOHANSSONS SKOGSMASKINER KB/
EUROBORR KB

        Bjurholm 
0705-809 881

● BRUNNSBORRNING OCH STENLÄGGNING 
I BLEKINGE 
Kallinge
0768-757474

Borrande medlemmar verksamma i Sverige
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GEOTECS 
MEDLEMSFÖRETAG  77 medlemmar i Sverige, 7 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum

Övriga

●BGE  
VÄRMEPUMPAR AB
SALA
www.bge.se

●DRILLCON CORE AB 
NORA
tel. 0587-828 20

●KRISTIANSTAD WATER AB
KRISTIANSTAD
mobil 0761-80 20 00

●SVENSK GRUNDLÄGGNING
www.safegeo.se

●TERRA 
STORVRETA
mobil 070-527 91 40

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

●BRAINHEART ENERGY 
SWEDEN AB, 
0733-779900

●DRILLEX AB, 
BROMMA
070-2338070

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

●SVENSKA KYL- 
OCH VÄRMEPUMPFÖRENINGEN
08-52227500

●PILFALKEN AB
ASKIM
0705-39 43 10

●VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB
VELLINGE
040-42 41 30

●HANS OLSSONS BRUNNSSERVICE AB
VARA
0704-942 474
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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

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

Samtliga svenska medlemsföretag  
som arbetar med vatten- och/eller 
energiborrning har minst en (1) 
certifierad ansvarig borrare.
Du hittar medlemsföretagen på 
www.geotec.se
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Det ska råda nolltolerans mot 
fusk i byggbranschen. Sned-
vriden konkurrens till följd av 

kriminell verksamhet drabbar hederliga 
företagare, skriver Catharina Elmsäter-
Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.
 
Svarta löner. Utländsk arbetskraft som 
exploateras. Brister i miljö- och säker-
hetsregler på arbetsplatserna. Tyvärr 
ökar fusket i byggbranschen.
 
Enligt en ny undersökning från 
Skatteverket instämmer 53 procent 
av byggföretagen i påståendet ”svarta 
löner förekommer i vår bransch”. Det 
ska jämföras med 26 procent 2013. 

DEBATT

Nu rensar vi byggbranschen 
från organiserad brottslighet

Ett annat illavarslande tecken är Fair 
Play Byggs årsrapport. Under 2017 ökade 
antalet anmälningar om oegentligheter 
med en fjärdedel. Det handlar om 
mycket grova former av kriminalitet; 
skattebrott, penningtvätt och brott mot 
utlänningslagen är några exempel.
 
Det ska råda nolltolerans mot fusk i bygg-
branschen. Därför finns anledning för 
Sveriges Byggindustrier att vara självkri-
tiska. För att skapa en sundare bransch, 
och effektivare skattekontroll, har vi 
utvecklat branschstandarden ID06. Dess-
värre har kontrollen av enskilda personer 
som får identitetskorten varit bristfällig. 
Det har varit alldeles för lätt att fuska.
 

Sveriges Byggindu-
strier representerar 
3 500 av 97 000 
byggföretag i landet. 
Vi kommer aldrig 
kunna stoppa allt 
fusk, men vi ska 
göra allt vi kan för 
att stoppa fuskarna. 
Därför sker en om-
fattande satsning på 
sund konkurrens. 
 
• Alla som har 
ID06-kort kommer 
att behöva registrera 
sig igen och söka om 
sina kort för att bli 
godkända enligt det 
nya ID06-systemet. 
Byggherrarna, Fast-
ighetsägarna, SABO, 
Installatörsföretagen. 
Maskinentrepre-
nörerna, Plåt-och 
Ventföretagen, Glas-
branschföreningen 
samt Måleriföretagen 
går samtidigt in som 
nya delägare i ID06 
AB tillsammans med 
Sveriges Byggindu-
strier. Det breddande 

ägande markerar att sund konkur-
rens är en angelägenhet för hela 
byggbranschen, både för beställare 
och leverantörer.
 
• Vi för diskussioner med Skattever-
ket i syfte att förbättra reglerna om 
personalliggare. Sveriges Byggindu-
strier vill även se anmälningsplikt 
till Skatteverket för alla som ska 
utföra arbete i Sverige. Från och med 
den 1 juli gäller också nya bestäm-
melser om arbetsgivardeklaration på 
individnivå.
 
• Vi välkomnar fler oannonserade 
kontroller från Arbetsmiljöverket. 
Våra medlemsföretag behöver myn-
digheternas hjälp för att säkerställa 
att branschens säkerhetskrav efter-
levs och att endast behöriga personer 
verkar på byggarbetsplatserna. 

Snedvriden konkurrens till följd 
av oseriös och kriminell verksam-
het drabbar hederliga företagare 
som följer lagar och regelverk. Som 
arbetsgivarorganisation kan vi 
aldrig acceptera att människor far 
illa på grund av ett utbrett slarv på 
arbetsmiljöområdet hos oseriösa 
”företagare”.

Sverige har den högsta befolknings-
tillväxten i relation till folkmängd 
sedan industrialiseringen på 
1860-talet. Redan inom ett de-
cennium kommer vi att vara elva 
miljoner invånare. Befolkningsök-
ningen kräver hundratusentals nya 
bostäder, mer väg och järnväg, f ler 
skolor, vårdcentraler och idrottshal-
lar. Det är i grunden goda nyheter 
för oss i byggbranschen, men det är 
attraktiva, sunda och säkra företag 
som ska bygga landet.

Catharina Elmsäter-Svärd,
vd Sveriges Byggindustrier 
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Er leverantör av DTH Produkter 

För mer information ring eller skicka mail 

  Falun       Stockholm        Landvetter       Norsjö   

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



Allt på lager. Fraktfritt.
 

Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

Allt du hittar i vår prislista  nns på lager. 
Beställ före 14:00 så skickar vi 

dina varor samma dag.

Vi  nns tillgängliga 06:00-21:00 
alla dagar, hela året, utan undantag.

044-242 242, ems@emspump.se

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

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

PROGRAMSERIEN

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

SDFServiceOnline
uNdERlättAR dIN vARdAG SOM bORRENtREPRENöR

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

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

Läs mer på www.sdfab.se
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PRISLISTA 2018
April 2018

NY
prislista!

Din kompletta leverantör
för allt inom

vattenförsörjning & geoenergi


