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NU FLYTTAR UTBILDNINGEN
Brunnsteknikerutbildningen sker framöver i Uppsala.

BRUNNSBORRARDAGEN JUBILERADE
I september ordnades Brunnsborrardagen för 30:e året.

ALMEDALEN 2018
Geotec och Svenskt Geoenergicentrum fanns på plats under 
årets Almedalsvecka och ordnade bland annat tipspromenad.

I FOKUS: TORKAN & MARKNADEN
Den rekordtorra sommaren har gett högtryck i branschen. 
Entreprenörer, myndigheter och grundvattenexperter kommenterar 
och analyserar.

FÖRETAGET 
Pelle Svensson driver UBE i Åseda och lyfter fram erfarenhet och 
engagemang.
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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

I förra numret av Borrsvängen skrev 
jag om den varmaste majmånaden i 
mannaminne som just hade passerats. Det 
var då det. Därefter svettades vi igenom 
den varmaste sommaren i mannaminne. 
Vattenbristen som följde kom inte som en 
överraskning men effekterna av den blev 
nog större än vad många förutsåg. Många 

blev tagna på sängen och medierna i landet 
fokuserade i betydligt större utsträckning på 
den problematik som vattenbristen medförde 
än vad vi tidigare upplevt. Aldrig förr har väl 
SGU:s personal frekventerat TV-sofforna såsom 
denna sommar.

Följderna av torkan förföljer oss fortfarande nu 
i oktober, även efter att nederbörden faktiskt 
har börjat komma och temperaturerna fallit 
till mer igenkännliga nivåer. Till exempel har 
lantbrukarna tvingats förändra sin produktion 
eftersom det uppstått brist på foder till 
djurhållningen.

Att ha tillgång till vatten är ett av våra mest 
grundläggande behov. Men det är inte en 
självklarhet. I Sverige har vi historiskt sett varit 

bortskämda med en god tillgång på grundvatten 
och dessutom till ett förhållandevis lågt pris. 
Den självklarheten gäller inte längre!

Torkan har också lett till att myndigheter och 
kommuner har fått upp ögonen för sårbarheten i 
de resurser som finns, och även vilken beredskap 
man har för vattentäkterna.

För er borrentreprenörer har det senaste 
halvåret inneburit bråda dagar. Vart jag mig än 
vänder är beskedet det samma. Det borras som 
aldrig förr. Även inom energisidan är efterfrågan 
stor. Ni har en eftertraktad kompetens och 
kraven på er entreprenörer är, precis som jag 
skrev i min förra ledare i Borrsvängen, höga.

Grundläggande kunskaper, inte bara hur man 
gör säkra vattenanläggningar, utan även hur 
vatten rör sig i mark och hur den så kallade 
hydrogeologiska cykeln fungerar, är delar av 
de kunskaperna. Det är anledningen till att vi 
i detta nummer av Borrsvängen fokuserar på 
vårt viktigaste livsmedel. Som geolog tycker 
jag givetvis att det här är superintressant, men 
det är viktiga kunskaper för alla som har med 
grundvatten att göra, vare sig man bygger i 
grundvatten eller använder det. 

Trevlig läsning!

TORKAN SÄTTER FOKUS
PÅ VÅR KOMPETENS
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AKTUELLT

Det har varit stort fokus på brand-
skyddet i arbetet med riktlinjerna, 

eftersom det är en brandfarlig vätska i 
kollektorslangarna. Bland annat går doku-
mentet igenom hur man ska göra genom-
föringen och vilket brandskydd som krävs. 

Riktlinjerna utlovades att vara klara 
före sommaren. Men efter diskussioner 
med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, valde Svenskt 

Riktlinjer för kollektorslangar publicerade

Svenskt Geoenergicentrum har nu publicerat nya riktlinjer för förläggning av 
kollektorslang i mark för konsumentanläggningar. Efter synpunkter från bland 
annat MSB om brandskydd försenades de men blev klara i början av oktober.

Leif Möller, Arbetsförmedlingen.

TEXT: LARS WIRTÉN   FOTO: JOHAN ANDERSSON

Geotec har drivit utbildningen 
åt Arbetsförmedlingen (tidigare 

Länsarbetsnämnden) under lång tid. 
Men när höstens elevkull sätter sig på 
skolbänken är det i lokaler i Uppsala och 
inte utanför Lund.

– Behovet av borrare är störst i mellersta 
och norra Sverige. Där ökar möjligheterna 
att få jobb och där finns fler företag som 
kan erbjuda praktikplats under utbildning-
en. Det talade för en flytt, säger Leif Möller 
på Arbetsförmedlingen i Lund.

Förvisso byggs det en hel del i Öre-
sundsregionen idag, tillägger han, men 
det verkliga behovet av tjänster – brett 
och långsiktigt – finns enligt Arbetsför-
medlingen uppåt landet. 

Fortsatt förtroende
Leif Möller ansvarar för uppföljning av 
de leverantörer och tjänster som Arbets-
förmedlingen anlitar inom byggsektorn 
och ”gröna” näringar. Han betonar att 
förtroendet för Geotec är stort. Bransch-
organisationen har utbildat borrare i 

Nu lämnar utbildningen av 
borrtekniker den skånska 
myllan och flyttar till Uppsala. 
Utbildningen ska finnas där 
behovet av borrare finns, för-
klarar Leif Möller på Arbetsför-
medlingen, som även fortsätt-
ningsvis ger Geotec i uppdrag 
att driva utbildningen.
TEXT: MIA ISING  

UPPSALA FÅR UTBILDNINGEN    AV BORRARE
snart 30 år, varav många år på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen.

– Det är en bra utbildning och vi vär-
desätter att Geotec har ett stort kontakt-
nät i branschen. Flytten handlar om en 
marknadsanpassning och att rusta för 
framtiden, det tjänar alla på. 

Avspark för den ”nya” utbildningen är 
den 6 november i år, med inledningsvis 
förberedande kurser. Utbildningen går 
på heltid och är 32 veckor lång, varav 
elva veckor är arbetsplatsförlagd praktik. 

Nygammalt upplägg
Utbildningen är bred och riktar sig mot 
de flesta borrningstekniker, så som vat-
ten- och energi-, kärn- och grundlägg-
ningsborrning samt geoteknik. Precis som 

tidigare är det yrkesmän och specialister 
som undervisar, och det krävs erfarenhet 
av exempelvis maskin-, bygg- eller anlägg-
ningsarbete för att söka till utbildningen. 

Leif Möller hoppas att utbildningen 
ska fortsätta att locka skåningar, även 
med Uppsala som utbildningsort. Borr-
branschen har ett stort behov av arbets-
kraft och oddsen att få jobb är stora för 
den som är beredd att flytta på sig – för 
utbildning och för en framtida anställ-
ning. Utbildningen kan även öppna dör-
ren för jobb i våra grannländer.

– Efterfrågan på borrtekniker är alltid 
stor efter en torr sommar, inte minst 
en sommar som denna, men vi räknar 
också med att de geotekniska undersök-
ningarna blir vanligare framöver. Så det 
finns absolut ett behov av borrare.   S

Arbetsförmedlingens 
yrkesutbildningar
Arbetsförmedlingen erbjuder korta 
arbetsmarknadsutbildningar till yrken 
med brist på personal. Utbildningarna 
skräddarsys i samarbete med en 
arbetsgivare eller branschorganisation. 

Den som är intresserad av att 
bli borrtekniker vänder sig till sin 
handläggare på Arbetsförmedlingen.

Se Arbetsförmedlingens film om borr-
yrket: www.arbetsformedlingen.se

Geoenergicentrum att vänta med publi-
ceringen. I början av oktober meddelade 
MSB att man inte hade några ytterligare 
synpunkter på riktlinjerna och Svenskt 
Geoenergicentrum kunde publicera dem 
den 2 oktober.

– Det var angeläget att riktlinjerna 
förankrades ordentligt hos MSB. De 
blir nu lättare att tolka och får en större 
tyngd, säger Joakim Hjulström på Geo-
tec som har arbetat med riktlinjerna åt 
Svenskt Geoenergicentrum.

Övergång i huset
Tveksamheten från MSB gällde hur 
lagstiftningen ska tolkas och vilka regler 
som omfattar geoenergisystemet.

– Stötestenen gällde var övergången 
från plast- till metallrör ska vara: inne i 
huset eller utanför och/eller under jord, 
förklarar Joakim Hjulström och fortsätter:

– MSB var oroliga för att plastled-
ningen skulle kunna smälta vid en 
brand och att den brandfarliga kollek-
torvätskan rinner ut i pannrummet.
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UPPSALA FÅR UTBILDNINGEN    AV BORRARE

slangar, kopplingar och lämpliga 
metoder vid provtryckning.

Parallellt håller riktlinjer för 
större, kommersiella anläggningar 
på att tas fram inom ramen för det 
internationella samarbetet i Annex 27.

Vid sidan av Svenskt Geoener-
gicentrums riktlinjer gäller även 
MSB:s generella föreskrifter för 
brandfarliga vätskor, se länk för mer 
information. 

Riktlinjerna hittar man på Svenskt 
Geoenergicentrums hemsida, 

www.geoenergicentrum.se  S

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-
och-ratt/Gallande-regler/Brandfarliga-
och-explosiva-varor/

Nytt upplägg 
ska öka träffsäkerheten

Modellen kallas rekryteringsut-
bildning och bygger på ett tätt 

samarbete mellan bransch, utbildnings-
leverantör och Arbetsförmedlingen.

– Vi arbetar för att ha en tät kontakt 
med de företag som behöver anställa. 
Vi vill att de antingen är med och tar in 
elever på utbildningen, eller påverkar ut-
bildningen – eller bådadera. Målet med 
det är att det ska bli rätt från början; att 
utbildningen ska ha rätt kvalitet, att de 
som tas in verkligen är intresserade och 
blir anställningsbara efter utbildningen.

I den förberedande fasen, som är fyra 
veckor lång, medverkar företag och 
branschrepresentanter. Man intervjuar 
sökande elever och dessa får även under 
en veckas tid följa med en potentiell 
arbetsgivare ut i fält.

– Då får eleverna en chans att bilda 
sig en realistisk uppfattning om vad 
jobbet verkligen innebär. Hur är arbets-
tiderna, är det mycket resor, hur tungt 
och fysiskt är det, känns jobbet intres-
sant och lockande?

Alla blir vinnare
Arbetsförmedlingen arbetar mer och mer 
med rekryteringsutbildningar och har på 

TEXT: JÖRGEN OLSSON   

senare tid börjat bli mer och mer aktiva 
under just den förberedande delen.

– Det beror på att vi inte alltid har 
fått det utfall vare sig vi, företagen eller 
eleverna vill ha. Alla vinner på att träff-
säkerheten och kvaliteten ökar. Efter den 
förberedande delen ska eleven kunna 
svara på frågan ”Är det här en bransch 
för mig?” och de involverade företagen 
ska kunna besvara frågan ”Är den här 
eleven en person för vår bransch?”. 
På så sätt blir det här en del av både 
ansöknings- och antagningsprocessen, 
förklarar Daniel Strömblad.

Lite högre krav
Det här sättet att jobba ställer lite extra krav 
på de medverkande företagen, menar han:

– Det gäller att vara beredd att av-
sätta lite tid, dels under förberedelsen, 
dels under själva utbildningen. Att 
man erbjuder praktikplatser och står 
för handledning, besöker utbildningen 
lite då och då och kanske bjuder in 
till ett studiebesök om man har något 
extra intressant projekt igång.

Hör av er till AF!
– Ett annat viktigt medskick till borr-

Daniel Strömblad, arbetsförmedlare med 
specialinriktning på yrkesutbildningar på 
Arbetsförmedlingen i Uppsala. 

branschen är att vi gärna vill att de hör 
av sig till sina lokala arbetsförmedling-
ar om de ser kommande behov av att 
anställa. Då får vi rent geografiskt veta 
var de största behoven finns och kan 
lägga extra krut på att marknadsföra 
utbildningen där.  S

F
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MSB övervägde därför att skarven ska 
ligga utanför huset, nedgrävd i marken. 
Även om det är en mer brandsäker lös-
ning för det med sig andra problem.

– Dels vill varken vi eller MSB ha 
dolda skarvar och gängade kopplingar 
under mark. Då måste man installera en 
kopplingsbrunn för att kunna inspek-
tera. Dels blir det en dyrare och mer 
komplicerad lösning att installera. 

– Det är en mer robust och säker lös-
ning att ha en obruten slang utan skar-
var hela vägen fram till huset. MSB går 
nu på samma linje som vi och godkän-
ner övergång inne i huset.

Material och metoder
Utöver avsnitt om brandskydd innehål-
ler riktlinjerna exempelvis anvisningar 
på krav som ska ställas på material i 

När borrteknikerutbildningen drar igång igen i 
november blir det enligt ett delvis nytt upplägg.

– Vi startar med en förberedande del, för att 
öka träffsäkerheten, säger Daniel Strömblad, 

arbetsförmedlare i Uppsala.
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Friska vindar blåste över Brunns-
borrardagen på Wenngarn den 21 

september, vilket föranledde de utställa-
re som höll till utomhus att förankra sina 
montertält extra noga. Några hundra 
personer sammanlagt, bestående av 
medlemmar, leverantörer och konsulter 
inom brunnsborrningsbranschen ming-
lade inne i och utanför Kulturstallet och 
köade för grillade hamburgare som spred 
förföriska dofter över området.

Den 21 september arrang-
erade Avanti Brunnsbor-
rardagen för 30:e gången. 
Samtidigt firades Avanti-orga-
nisationens 45-årsjubileum. 
Medlemmar och leverantörer 
samlades i och utanför Kul-
turstallet på Wenngarns slott 
utanför Sigtuna för att ta del 
av utrustning, tjänster och 
nyheter inom branschen.

JUBILEUMSTRÅNGT
på Brunnsborrardagen

Inne i det gamla barockslottet hölls 
ett f lertal seminarier där det första, 
med rubriken ”Torkan!”, lockade extra 
många åhörare. Det var Göran Ris-
berg, avdelningschef för avdelningen 
Mark och grundvatten vid SGU som 
talade om konsekvenserna av de torra 
somrarna 2017 och 2018, där ju årets 

sommar var extrem med sin extra 
sommarmånad (maj).

Politiskt intresse för vatten
Göran Risberg berättade att torkan, i 
kombination med att det i år är valår, har 
fört vattenfrågan högt upp på den politiska 
dagordningen. SGU har redan tidigare fått 

TEXT OCH FOTO: KARIN STRAND

Mikael Johansson från Fusion Sweden AB (till vänster), demonstrerade samlingsbrunnar för geoenergi med Mikael 
Ekberg, Slussen.biz, och Amelia Morey Strömberg, Vatteninfo Sverige AB. 

Göran Risberg från SGU inledde dagen med ett seminarium om hur årets torka fört 
upp vattenfrågan på den politiska dagordningen.
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uppdraget att ”förfina och utöka kartlägg-
ning och karaktärisering av grundvatten-
nivåerna i särskilt utsatt områden”. Arbetet 
innefattar bland annat de redan påbörjade 
helikoptermätningarna som, när data har 
bearbetats, i sin tur kommer att resultera 
i ett behov av att handla upp uttagsborr-
ning. Det handlar i första hand om sydli-
gaste Sverige, men även om jordbruksbyg-
der i exempelvis Östergötland.

– Torkan i somras har resulterat i ett 
politiskt intresse för vatten som vi inte 
sett tidigare och det kommer säkert fler 
politiska beslut framöver. Det kommer 
att finnas en förväntan både på bransch 
och myndigheter att tillhandahålla utö-
kad information och att ta fram innova-
tioner på området, sade Göran Risberg.

Även kommuner och enskilda brunn-
sägare ska involveras i insamlandet av 
information och SGU har därför fått i 
uppdrag att göra det möjligt att rappor-
tera in brunnsdata till myndigheten för 
att på så sätt ka kunskapen om landets 
grundvattenförhållanden.

Certifieringar
Andra seminarier handlade om certifie-
ringsregler för energikollektorer.

Marcus Tillman från forskningsinsti-
tutet RISE berättade om certifieringsreg-
lerna för energikollektorer och tipsade om 
den egna webbsidan ri.se.

– Finns produkten presenterad på vår 
hemsida är den certifierad och då vet man 
att den håller bra kvalitet, sade han.  S

Avantis styrelseordförande Göran Persson höll ett seminarium om ”renvatten”, det vill 
säga vatten av dricksvattenkvalitet, och alternativa vatten baserat på ett vetenskapligt 
arbete i ämnet. Exempel på alternativa vatten är regnvatten eller vatten i vattentäkter 
som dömts ut för dricksvattenanvändning, men som kan användas för exempelvis 
brandbekämpning eller för att fylla swimmingpooler.

Mikael Lindkvist från Gruse (till höger) diskuterade borrkronor med Joakim Wendel, 
Josab (i mitten), och Emil Eriksson, Sveborr.

Inne i Kulturstallet på Wenngarn hade bland andra Lifa sin monter. Mari Johansson från Lifa förevisade en hammare för Bernt Svedbro, 
Svedbro Innovation, samt Roland Skogström och Anton Pikkuhookana, båda TA Brunnsborrning och VVS AB.
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Almedalsmingel med tips-
promenad och samtal
Att få göra sin röst hörd 
i det enorma bruset som 
existerar under Almedals-
veckan när närmare 3 000 
seminarier skall trängas 
in på en vecka, är inte lätt. 
Årets upplägg, med trevligt 
mingel och en tipsprome-
nad, blev en framgång.

TEXT: JOHAN BARTH FOTO: ASPEKTA

Tipspromenad och givande samtal om geoenergi på årets upplaga av Almedalsveckan.

Processen med sammanslagningen 
mellan organisationerna fortlöper med 

gott mod. Under sommaren och förhösten 
har gruppen som till slut kunde formera sig, 
beslutat vem som skall sitta som ordförande i 
sammanslagningskommittén. Det är positiva 
tongångar när vi diskuterar och även om vi 
inte skulle hinna färdigt till november 2018, 
har vi siktet inställt på att genomföra en 
sammanslagning som blir så gynnsam som 
möjligt för den framtida organisationen.  

Johan Barth

TEXT: JOHAN BARTH 

ILLUSTRATION: MYRA S. SÖDERSTRÖM

Processen går vidare

Både Svenskt Geoenergi-
centrum och Geotec har 
under f lera år arrangerat 

seminarier, och nog för att vi tycker 
att det har varit lyckade tillställningar, 
så kändes det som att det var läge att 
prova på något nytt.

Så på bästa tid, strax efter statsmi-
nisterns kvällstal, slogs portarna upp 
till ett mingel i geoenergins glans. 
Ett kort anförande av Johan Barth 
som upplyste om reglerna för aftonen 
inledde minglet. 

Besökarna fick genomföra en 
tipspromenad med frågor baserade 
på de informativa planscherna som 

draperade väggarna i Öresundshuset, 
och inte förrän den enskilde lämnat 
in sina svar, fick man tillgång till 
förtäring och dryck.

Diskussioner och kunskap
Våra besökare kom från alla led. 
Brunnsborrare, konsulter, kommun-
politiker, fjärrvärmeproducenter, 
fastighetsägare, journalister och riks-
dagspolitiker. En gynnsam blandning 
för diskussion!

Det var en tillställning där 
besökarna under trevliga former fick 
god möjlighet att under ett par timmar 
diskutera geoenergi med varandra.  S



11BORRSVÄNGEN # 3/2018

Kontakt: 0122-154 80, info@mincon.nu   

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

Lars Tobin, juridisk expert och utbildare.

– Geotecs beslut har fått bra ge-
nomslag, upplever jag. Däremot 

är det svårt att sia om vi verkligen kom-
mer att hinna nå, utbilda och certifiera 
alla före årsskiftet, säger Lars Tobin.

Han är konsult och föreläsare vid AT 
Consult och Approvus och medverkar 
som utbildare och personcertifierare för 
brunnsborrare.

Medlemsbeslutet hos Geotec har 
ökat trycket på att B-certifiera sig, men 
annars går efterfrågan på certifieringsut-
bildningen hand i hand med hur tydliga 
kommunerna är med att de kräver cer-
tifierad personal för att ge borrtillstånd, 
säger Lars Tobin.

– Jag tror att det nu är drygt hälften av 

Det börjar brådska nu, om det gemensamma beslutet att 
det till årsskiftet ska finnas minst en B-certifierad borrare 
på varje rigg ska kunna förverkligas.

I slutet av augusti samlades personal från sju Geotec- 
företag för B-certifiering vid SGU i Uppsala. 
TEXT: JÖRGEN OLSSON

HÖG TID FÖR B-CERTIFIERING

landets kommuner som kräver certifikat. 
Det vore såklart bra om fler kommuner 
kunde övertygas om att certifieringen 
verkligen är relevant och att skriva in 
det som ett krav. Då blir det ett annat 
incitament för företagen, som ju måste 
investera både tid och pengar i detta.

Lars Tobin utbildar i 
miljöfrågor och juridik.
– Ansvarsfrågorna ingår som en del i 
certifieringsutbildningen. Det juridiska 
har kommit att bli allt viktigare i takt 
med att företagen blir större. Förr kunde 
man tycka att det räckte med en muntlig 
överenskommelse och ett handslag, men 
så är det inte längre, säger han.  S
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Torkan har fått riggarna att gå för högtryck, 
enligt borrare som Borrsvängen talat med i 
spåren av den varma sommaren, och samtidigt 
med vattenbristen, gör omvärldens intresse för 
geoenergi sig påmint. Marknaden är het.

I FOKUS: TORKAN & MARKNADEN

12

Den heta, torra sommaren har skapat högtryck i brunnsborrarbranschen. Borrsvängen 
kollar läget bland såväl medlemsföretag som berörda myndigheter. Vi bjuder också på 
en lektion i grundvattenbildningens principer – och blickar in i framtiden.

Hela Sverige fick en solig och 
varm sommar 2018. Det kan 

SMHI berätta och många av oss be-
kräfta – inte minst borrbranschen, som 
fortfarande arbetar för högtryck i jakten 
på vatten. 

Ett företag är Brunnsborrning & 
Stenläggning i Blekinge, en av Geotecs 
senaste medlemmar. De har kontor i 
den gamla bruksorten Kallinge och 
Blekinge som arbetsfält. Vanligtvis.

– Nu jobbar vi mycket i Småland, 
i Kronobergs län och trakterna av 
Växjö, Tingsryd och Emmaboda. Här 
är man ännu mer drabbade av torkan 

TEXT: MIA ISING  

än i Blekinge och vi vill hjälpa till där 
läget är mest akut och efterfrågan på 
borrare störst. Vi har jättemycket att 
göra när det gäller vattenborrning, 
konstaterar vd James Vaughan. 

Kunderna är privatpersoner och 
lantbrukare. De flesta vill få borrat nya 
brunnar. Normalt arbetar James Vaug-
han och hans två medarbetare till 75 
procent med energiborrning, men sedan 
i somras är uppdragen nästan uteslu-
tande vattenborrning. Telefonen ringer 
oavbrutet sedan de kom tillbaka från 
semestern i början av augusti.

– Vi får tre-fyra oförutsedda jobb 

i veckan och försöker göra så många 
vi kan med ordinarie bemanning. Vi 
prioriterar dem som har djurhållning, 
och barnfamiljer som är utsatta.

I konkurrens med geoenergi 
Den energiborrning som Brunnsborr-
ning & Stenläggning haft inplanerad 
under tidig höst har om möjligt fått 
vänta, oftast har kunderna varit förstå-
ende. Men James Vaughan kan långt 
ifrån andas ut. Torkan fortsätter att 
hålla dem sysselsatta och vattenborr-
ning ska samsas med energiborrning.

– Fortfarande fyller det på i orderbo-
ken i hög takt. Fram till i februari räknar 
jag med att vi har full fart och lite till.

Bertil Carlsén, tidigare operativ chef 
och nu förvärvsansvarig för Brainheart 
Energy AB, berättar att även deras 
borrbolag har en intensiv period. Det 
beror delvis på torkan och delvis på att 
hjulen rullar fort när det gäller uppdrag 
inom geoenergi. Företaget är Sveriges 
största leverantör av helhetslösningar 
inom bergvärme och bergkyla och gör i 
genomsnitt sex installationer per dag.

James Vaughan, Brunnsborrning & Stenlägg-
ning i Blekinge.

– Vi får tre-fyra oförutsedda jobb i 
veckan och försöker göra så många 
vi kan med ordinarie bemanning. Vi 
prioriterar dem som har djurhållning, 
och barnfamiljer som är utsatta.
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TUFFT TEMPO I 
TORKANS SPÅR
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Bertil Carlsén, Brainheart Energy.

– Tillgång på vatten kan bli en allt större 
utmaning för branschen och det ökar 
kraven på både kvalitetsborrning och 
bra projektledning.

– De lägre grundvattennivåerna har 
helt klart ökat efterfrågan på vattenborr-
ning. Den är två-tre gånger större än nor-
malt. Det handlar om både akuta insatser 
i sinande brunnar och att borra nytt.

Utökar verksamheten
Samtidigt har förfrågningarna om 
energiborrning i privatfastigheter ökat 
och Brainheart Energy har redan hyrt 
in ett par extra riggar och börjat söka 
efter f ler borrare till delar av koncer-

nen. Senhösten är startskott för en rad 
uppdrag inom geoenergi och trycket på 
vattenborrning kan fortsätta in i nästa 
år, enligt Bertil Carlsén.

– Tillgång på vatten kan bli en allt 
större utmaning för branschen, tror han, 
och det ökar kraven på både kvalitets-
borrning och bra projektledning. 

Hösten alltid intensiv
Charlies brunns- och energiborrning 
AB i Vilhelmina har uppdrag i främst 

Västerbottens inland, borrning för allt 
från hushållsvatten och bergvärme till 
plintar och filterbrunnar:

– För oss är hösten intensiv som 
alltid, vi har stundande snö och kyla 
att jobba undan inför. I år har vi fått 
en liten ökning av vattenborrning, på 
grund av att brunnar har 
sinat eller att man har oro 
för det, berättar Charlie 
Isaksson, vd och ägare.

Även framöver väntar 

TUFFT TEMPO I 
TORKANS SPÅR
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AKTUELLTI FOKUS: TORKAN & MARKNADEN

David Johansson, FBB.

– Särskilt besvärligt var det juli-
augusti. Det lilla regn som kom hann 
aldrig infiltrera utan rann ut i dikena. 
Lantbrukarna behövde till slut borra nya 
brunnar för att klara djurhållningen. 

Charlie Isaksson, Charlies Brunnsborrning.

vattenborrning för Charlie’s del, men 
också energiborrning i små och stora 
projekt.

– Det är vattenbrunnar till främst 
fritidshus som är fortsatt efterfrågat, 
liksom borrning för geoenergi till både 
enskilda och större fastigheter. 

Telefonerna gick varma
Familjeföretaget FBB Finspångs 
Brunnsborrning AB har uppdrag över 
hela Sverige och David Johansson, 
vd, berättar att redan i juni började 
telefonerna gå varma när folk kom till 
sinande brunnar i sina sommarstugor. 

– Särskilt besvärligt var det juli-
augusti. Det lilla regn som kom hann 
aldrig infiltrera utan rann ut i dikena. 
Lantbrukarna, som stödbevattnat 
genom grävda brunnar, bäckar och 

dammar, behövde till slut borra nya 
brunnar för att klara djurhållningen. 

Klimatförändring
Normalt använder FBB två av sju riggar för 
vattenborrning, men i början av hösten är 
de uppe i fyra. Uppdragen har under de tre 
senaste åren ökat med runt 50 procent 

– Vi har tagit in extra personal, infört 
skiftgång och skjutit på jobb inom geoen-
ergi och entreprenadborrning för att hålla 
nere väntetiderna. Det krävs erfarenhet för 
att finna bra vatten och vi kan inte hyra in 
vem som helst, säger David Johansson.

– Min pappa som varit i branschen i 
40 år har aldrig sett något liknande. Att 
vi är i någon form av klimatförändring 
är tydligt. Som konsument är det dags 
att beakta att vårt fina grundvatten i 
Sverige inte alltid är en självklarhet från 

– För oss är hösten intensiv som alltid, 
vi har stundande snö och kyla att jobba 
undan inför. I år har vi fått en liten ökning 
av vattenborrning, på grund av att brunnar 
har sinat eller att man har oro för det.
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ytliga grundvattentäkter. En djupborrad 
brunn ger stabilare vattentillförsel. 

Det var värre 2016
Håkan Abrahamsson, vd på Håkans 
Vatten & Energibrunnar AB i småländ-
ska Ankarsrum, blickar bakåt han också.

– Jag upplever trots allt situationen 
nu som mer normal nu än vad den var i 
samband med torkan 2016.

Han menar att när det gäller brist på 
vatten och behov av att borra, så verkar 
de regnmängder som kom i hans trakt 
under sensommaren ha räckt för att 
mota den värsta torkan.

– Vi är fem man och har tre maskiner 
i arbete. Den beläggning vi har ser ut att 
hålla i sig under hösten, och det klarar 
vi precis. Såvida inte torkan ger sig mar-
kant till känna senare i höst!  S
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Fusion Sweden AB Härdgatan 28 432 32 Varberg      0340 599 110     info@fusionsweden.se

Vi har mer än 20 års samlad erfarenhet av utveckling och 
tillverkning av produkter för geoenergi. Vi erbjuder ett brett 
utbud av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Produkterna 
tillverkas i vår välutrustade verkstad där vi även har möjlighet 
att anpassa dem helt efter era önskemål och krav.

SAMLINGSBRUNNAR & FÖRDELNINGSRÖR

– Om det rör sig om grävda 
brunnar – och det är huvudsakli-

gen de som sinar – så är det inte mycket 
att göra. Det brukar bli att borra en ny 
brunn, oftast i närheten av den gamla.

Det säger Jonny Pettersson, senior 
rådgivare på FBB Finspångs Brunnsborr-
ning. Han har drygt 40 års erfarenhet av 
borrning för vattenförsörjning och me-
nar att han aldrig upplevt något liknande 
den rådande torkan:

– I områden där vi är mest aktiva är 
vi inne på den tredje torrsommaren i 
rad nu. Det har jag inte varit med om 
tidigare.

Beslutet att ersätta en sinad grävd 
brunn med en nyborrad brukar vara lätt 
att fatta:

– Grävda brunnar på tre till fem meter 
kan man inte göra mycket med. Det är 
generellt ingen bra idé att borra vidare i 
samma hål. Om brunnen är ringsatt får 
man inte plats med pump och kopp-

Första hjälpen när brunnen sinat
Vad kan man göra när den sinade brunnen är ett faktum? 
Vilka metoder har brunnsborrarna? Vad funkar bäst och var? 
Hur kan man förbereda sig på nästa torka?

TEXT: JÖRGEN OLSSON

lingar och är den stensatt finns risken att 
den rasar ihop, säger Jonny Pettersson.

Tillräcklig diameter
Med de på många håll extremt låga 
grundvattennivåerna händer det även att 
borrade brunnar sinar.

– Det är de som är på tio och ner 
till 30 meter. Då borrar vi också nytt, 
eftersom gamla brunnar ofta har liten 
diameter. Vi borrar minst 140 millimeter 
i berg för att få plats för pumpen och för 
att få en större reservoar, och det är säl-
lan vi borrar grundare än 50 meter.

Spräckning ett alternativ
Att använda sig av hydraulisk spräck-
ning, där man efter att ha installerat en 
manschett nere i brunnen, pressa ner 
vatten under manschetten med mellan 
50 till 150 bars tryck, är en annan metod 
för att få liv i gamla brunnar.

– Det kan hända att även djupborrade 

brunnar börjar minska i kapacitet med ti-
den. Det har mer sällan med torka att göra 
utan beror oftast på att sprickorna med 
efterhand blivit mer och mer igensatta av 
utfällningar som järn och mangan. Då kan 
man ibland spräcka den. Men det gäller 
alltså de djupare brunnarna. De behöver 
vara 35–40 meter för att man ska få effekt, 
och manschetten måste ner på i vart fall 
20–25 meters djup för att man inte ska 
riskera att få in ytvatten i brunnen, säger 
Jonny Pettersson.  S

Jonny Pettersson, rutinerad brunnsborrare 
på FBB.
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Under juli månad fick SGU:s 
kundtjänst ta emot 280 ärenden. 

Väldigt många av dessa kretsade, i 
spåren av torkan, kring grundvatten 
och brunnar. Förutom hur mycket vat-
ten som finns i brunnen, vilket SGU 
inte har någon möjlighet att svara på, 
undrade många vad de kunde göra när 
torkan hade slagit till.

– Även den typen av frågor är svåra 

”Hur mycket vatten har jag 
i min brunn?” Det var en 
av de vanligare frågorna 
under sommaren till SGU:s 
kundtjänst. Sommarens 
torka ledde även till ett stort 
medieintresse för SGU och 
grundvattenfrågor.

TEXT: LARS WIRTÉN 

att svara generellt på, säger Xulio 
Gonzalez, kommunikatör på SGU i 
Uppsala.

Mer direkt kopplat till torkan är 
SGU:s samverkan med MSB, Myndig-
heten för samhällsskydd och bered-
skap. På sajten krisinformation.se har 
SGU lagt upp information om grund-
vattenläget och skillnaden mellan små 
och stora grundvattenmagasin. Här 
länkas också till SGU:s samarbete med 
SMHI, Risk för vattenbrist.

Morgonsoffor
Annars påverkades SGU:s kommu-
nikationsarbete mest av det stora 
medieintresset.

– Det har varit mycket media som 
har ringt och vi har fått medverka i 
morgonsoffor ett par gånger och i di-
rektsändningar i radio och teve många 
gånger.

Det de f lesta ändå undrar över är 
grundvattenläget i landet. SGU har 
publicerat grundvattenkartor varje 

STORT INTRESSE FÖR 
GRUNDVATTEN I SOMRAS

SGU kompletterar sina grundvattenkartor med filmer. Ellen 
Walger, hydrogeolog på SGU, presenterar här augusti 
månads grundvattensituation, uppdelat i små och stora 
grundvattenmagasin. 
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månad sedan 1984. Därför påverkas 
inte kommunikationen nämnvärt av en 
extrem torr sommar. 

– Kartorna fungerar väldigt bra för 
att möta informationsbehovet. Många 
tittar på nivåerna på webben. Vi har 
också börjat använda film som kanal 
för att kommunicera grundvatten-
nivåerna under den varma perioden 
april till september, berättar Xulio 
Gonzalez.

SGU producerar även kortare, peda-
gogiska filmer om grundvatten, bland 
annat om små och stora grundvatten-
magasin och hur grundvattnet mäts.

 – Filmerna fungerar bra. Förra året 
hade vi totalt 17 000 visningar.

Livsnödvändigt
Xulio Gonzalez tror att behovet att 
kommunicera vattenfrågor kommer att 
öka generellt.

– Vårt vatten är livsnödvändigt. 
Det är inte bara vi på SGU, utan 
f lera andra myndigheter och 
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GrundvattennivÂer
i smÂ magasin GrundvattennivÂer

i stora magasin

mycket ˆ ver de normala

ˆ ver de normala

n‰ra de normala

under de normala

mycket under de normala

mycket över de normala

över de normala

nära de normala

GrundvattennivÂer
i smÂ magasin GrundvattennivÂer

i stora magasin

mycket ˆ ver de normala

ˆ ver de normala

n‰ra de normala

under de normala

mycket under de normala

under de normala

mycket under de normala

I de små magasinen har grundvattenni-
våerna sjunkit med upp till 20 centimeter 
sedan augusti förutom i sydvästra Sverige 
där nivåerna stigit något.

I norra Götaland och nästan hela 
Svealand är nivåerna i de små magasinen 
mycket under de normala. Även delar av 
Norrland har nivåer mycket under de nor-
mala. I övriga delar av Sverige är grundvat-
tennivåerna under de normala för årstiden 
förutom vid Norrbottenkusten och delar av 
Bohuslän där nivåerna är normala.

Grundvattennivåer i september

När det gäller de stora magasinen är 
nivåerna under de normala i stora delar 
av landet. Inre delarna av Svealand och 
Gotland har nivåer mycket under de 
normala medan nivåerna är normala i 
Södra Götaland och Norrbottenkusten.

I områden med låga grundvatten-
nivåer kan grävda brunnar sina och 
bergborrade brunnar få problem med 
saltvatteninträngning. Beroende på 
lokala förhållanden kan den kommunala 
vattenförsörjningen påverkas.

Grundvattennivåerna i de små magasinen är under el-
ler mycket under de normala för årstiden i stora delar av 
landet. De stora magasinen har nivåer under de normala i 
nästan hela landet.

organisationer som måste gå ut 
med information när brunnar 
sinar eller kvaliteten försämras 
av andra orsaker.

Det stora intresset för grund-
vattenfrågor märktes även under 
årets politikervecka i Almedalen 
i Visby. SGU deltog för tredje 
året och arrangerade i år två 
grundvattenseminarier, varav 
det ena i samverkan med Upp-
sala Vatten och det andra med 
bland andra Naturvårdsverket 
och SMHI. 

– Båda seminarierna var 
fullsatta, varav många av 
åhörarna och deltagarna var 
beslutsfattare och experter inom 
Sveriges vattenförvaltning. På 
så sätt har våra arrangemang i 
Almedalen de senaste åren dels 
bidragit till större intresse för 
vattenfrågorna, dels till en ökad 
samverkan med Sveriges olika 
vattenmyndigheter.  S

GRUNDVATTENNIVÅER 
I STORA MAGASIN

GRUNDVATTENNIVÅER 
I SMÅ MAGASIN

GRUNDVATTNETS 
FYLLNADSGRAD 

Hög

Låg
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ÄN SÅ LÄNGE INGEN 
VATTENBRIST I ÖSTERGÖTLAND
I Östergötland har sommarens torka inte lett till någon akut brist på vatten. 

– Många som led av vattenbrist 2017 har borrat nya eller fördjupat 
befintliga brunnar sedan dess, förklarar Magnus Mateo Edström, 
samordnare klimatanpassning på Länsstyrelsen Östergötland.

SGU har kartlagt en ny stor grundvatten- 
förekomst i berget kring Locknesjön som kan 
vara intressant för Östersunds vattenförsörjning.

TEXT: LARS WIRTÉN  

Östergötland är en utpräglad 
lantbruksbygd, med stora 

arealer spannmålsodling och mycket 
djuruppfödning. Tillgång på vatten är 
därför avgörande för lantbruket. 

Trots sommarens torka är det 
inte tillgången på vatten som har 
varit problemet. Östergötland har 
gott om ytvattenmagasin i form av 
stora sjöar som Vättern, Sommen 
och Roxen samt avrinningssystemet 
Motala ström. I länet finns även 
stora grundvattenmagasin i 

rullstensåsar och i sedimentärt berg. 
Inför årets sommar hade dessutom 
grundvattendepåerna fyllts på. 
Utmaningen med den svåra torkan var 
därför brist på bevattningsutrustning 
och utdikade marker som fick gröd- 
orna att torka.

– Vi har inte fått rapporter om vat-
tenbrist i brunnar. Förutom att många 
åtgärdade och säkrade tillgången 
på vatten efter 2017 så har nivåerna 
inte varit lika låga hittills i år. Men 
visst har vi haft låga nivåer i de små 

Enligt SGU:s första bedömningar 
bör förekomsten ha en kapacitet 

på 6 000–8 000 kubikmeter per dygn, 
men under en begränsad tid är det 
sannolikt möjligt att fördubbla uttaget, 
vilket räcker för att försörja en stad i 
Östersunds storlek.

– Det finns alltid risker att stora 
uttag påverkar vattenbalansen och 
ekosystemen i området. Men som 
reservvattentäkt under några månader 
kan den säkert fungera, även om det 
behövs mer noggranna undersökningar 

för att bedöma konsekvenserna, 
säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på 
SGU, i ett pressmeddelande.

Anledning till de mycket goda 
uttagsmöjligheterna är de speciella 
geologiska förutsättningar 
som finns i området. Ett f ler 
hundra miljoner år gammalt 
meteoritnedslag har tillsammans 
med karstvittring skapat ett sprick- 
och porsystem med förutsättningar 
för vattenuttag som är smått unika i 
denna del av Sverige.  S

Unik geologi 
bakom grundvattenfynd

magasinen som påverkar dem som har 
egen brunn.

Små magasin känsliga
Utvecklingen mot mer extremt 
väder med både torka och långvariga 
perioder med mycket nederbörd 
kommer att påverka framför allt små 
och medelstora grundvattenmagasin, 
det vill säga de magasin som försörjer 
enskilda brunnar.

– De stora magasinen kräver 
långa perioder av ett visst väderläge 

I FOKUS: TORKAN & MARKNADEN
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för att påverkas. De små 
och medelstora är mycket 
känsligare för variationer. Där 
kan vi få problem.

Läget nu i Östergötland är att 
grundvattennivåerna är mycket 
under de normala i små magasin. 

– Trenden är fortsatt 
minskande. Om torkan 
fortsätter under hösten går vi 
in i en mycket problematisk 
situation, konstaterar Magnus 
Mateo Edström.  S

Källflödena i botten på 
Locknesjön syns som 
ett antal markanta för-
djupningar i sjöbotten.

– Vi har drabbats hårt. I början av våren var magasinen 
välfyllda men sedan gick det snabbt och slog mot 
både grund- och ytvattentäkter, säger Anna Vickman, 
vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, till Borrsvängen.

– Vi följde läget, bland annat via 
SGU, Svenskt Vatten, SMHI och 

kommunerna i länet och informerade i våra 
kanaler. Vi manade till försiktighet med 
vattnet, men under sommaren fick vi gå ut 
med ett skarpt besked om att det inte var 
tillåtet att ta vatten ur ytvattentäkter för 
bevattning till bland annat lantbruk, säger 
Anna Vickman.

Torkan slog synbart hårt även mot sjöar 
och andra vattendrag i länet. Med stöd av en 
formulering i Miljöbalkens 11:e kapitel, som 
säger att vattenuttag är otillåtet ”om det inte 
är uppenbart att det inte finns risk för skada”, 

kunde Länsstyrelsen gå 
ut med sitt förbud.

– Vi fick mycket 
frågor om det, både 
från media, kommuner 
och privatpersoner. 
Det är också så att 
om man är en större 
vattenförbrukare, som 
en samfällighet, ett 
företag eller jordbruk, 
så får man inte ta ut 
så mycket vatten ur 
sin vattentäkt att det 
riskerar att skada 
grannens vattentäkt. 
Det informerade vi 
också om.

Hjälp från VAKA
I några kommuner i 
länet blev vattenbristen 
i de kommunala 
täkterna så allvarlig 
att man tog hjälp av 
VAKA, den nationella 

vattenkatastrofgruppen som 
samordnas av Livsmedelsverket. En 
av dessa kommuner var Lerum, som 
utöver vattenbrist också drabbades 
av problem med bakterietillväxt i 
dricksvattnet.

Fortfarande ansträngt läge
Sedan de värsta veckorna i somras 
har är läget i Västra Götaland nu på 
väg att stabilisera sig:

– Nu fylls en del av magasinen 
på. I en triangel mellan Göteborg, 
Alingsås och Borås ser vi att det 
har blivit bättre. Men i nordost, 
bland annat i Skaraborg, är nivåerna 
fortfarande sjunkande och läget är 
väldigt ansträngt. I skärgården, som 
generellt är väldigt känslig, har man 
såklart varit väldigt utsatt under 
sommaren, säger Anna Vickman.  S

Svårt läge i
Västra Götaland

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: BIBBI SKRUF

Anna Vickman, Länsstyrel-
sen i Västra Götaland.

Magnus Mateo Edström, Länssty-
relsen Östergötland.
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I FOKUS: TORKAN & MARKNADEN

Sommarens torka har satt fokus på grundvattnet: var 
finns det, hur bildas det och vad påverkar? Borrsvängen 
bad Mattias Gustafsson, statsgeolog och regionansvarig 
för södra och östra Sverige på SGU, att gå igenom 
grunderna om grundvatten.

TEXT: LARS WIRTÉN   

ILLUSTRATION: MYRA S SÖDERSTRÖM

– SÅ BILDAS DET, DÄR FINNS   
Grundvattnets grunder

För de f lesta i Sverige är 
vatten en självklarhet. Vi 
öppnar kranen och fyller 
våra glas och kastruller, 

duschar på morgonen och vattnar våra 
växter. Det bara finns där och är inget 
vi behöver oroa oss över i vardagen. 

BORRSVÄNGEN # 3/201820
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TEXT: LARS WIRTÉN   

ILLUSTRATION: MYRA S SÖDERSTRÖM

De f lesta har kommunalt 
vatten som kan komma från 
ytvattentäkter som större insjöar, 
stora grundvatten-magasin 
eller en kombination av båda. 
Många på landsbygden har egna 
brunnar, grävda eller borrade, 

och tar sitt vatten från ett mindre 
grundvattenmagasin. 

Den mättade zonen
Hur bildas då grundvatten? Var kom-
mer det ifrån? Hur hamnar det i dessa 
magasin under marken?

– Grundvatten finns i den del av 
marken där alla porer och sprickor är 
helt fyllda med vatten. Den kallas den 
mättade zonen, till skillnad från den 
omättade ovanför, där det är en bland-
ning av luft och vatten eller bara luft, 
säger Mattias Gustafsson.

Zonen närmast marken kallas rotzo-
nen. Här kan vattenhalten vara hög om 
den består av tät jord som kan hålla kvar 
vatten bra. Den omättade zonen uppfat-
tas som torr jord, trots att den innehåller 
en blandning av luft och vatten. Zonerna 
kan ligga i olika skikt ovanpå varandra.

– Under en mättad zon kan det ligga 
ett tätt lager av lera som stoppar upp 
vattnet. Därunder kan en ny omättad 
zon bildas som leder ner till en ny, mät-
tad grundvattenzon.

Grundvattennivån höjs alltså när den 
omättade zonen blir mättad av tillrin-
nande vatten.

– Det normala är att grundvattnet 
varierar upp till tre-fyra meter över ett 
år, förklarar Mattias Gustafsson.

Kapillärvattenzoner
Det förekommer ytterligare en typ av 
zon, kapillärvattenzon. Mineralkornen 
binder vatten kring sin egen yta med 
hjälp av elektriska laddningar. När 
mer vatten tränger ner i zonen kan 
det ”klättra” på de vattenomgivna 
partiklarna.

– I silt- och lerjordar är den här zonen 
relativt stor och grundvattennivån kan 
då höjas mycket snabbt, så mycket som 
tre meter på ett dygn. De här jordarterna 
är därför väldigt tjälskjutande på våren, 
säger Mattias Gustafsson.

Fylls på under hösten
Grundvatten bildas framför allt under 
hösten och våren, i de södra delarna av 

DET OCH SÅ FYLLS DET PÅ 
Men när vi plötsligt tvingas spara på 
vatten på grund av långvarig torka, 
då börjar många fundera och inse att 
det faktiskt är ett av våra viktigaste 
livsmedel. Och att det är fantastiskt 
bekvämt att det bara kommer ur 
kranen. Varje dag, året om. 

Förlaga: Bear J, 1979: Hydraulics of 
groundwater, Mc Graw-Hill, New York.
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landet även vintertid så länge det inte är 
tjäle i marken. 

– Det som krävs är att vi får tillräck-
ligt mycket nederbörd när det inte sker 
någon direkt avdunstning på grund av 
värme, samtidigt som växternas röt-
ter inte tar upp vattnet. Därför är det 
viktigt med regn under hösten för att 
grundvattendepåerna ska fyllas på igen 
efter en sommar.

Grundvatten kan bildas även på som-
maren, men då krävs mycket regn.

– När det växer måste det komma 
dagsregn flera dagar i rad, då hinner 
växterna mättas. Annars tar deras rötter 
i princip allt som faller och som inte 
avdunstas.

Vårfyllning i norr
I Skåne bildas grundvatten under oktober 
till april. Norrut upphör grundvattenbild-
ningen när snön kommer och lägger sig. 
På våren, under snösmältningen, bildas 
nytt grundvatten under kort tid.

– Det är bra för grundvattenbildning-
en. Det tillförs inte så många millime-
ter per timme, men det blir ett jämnt 
tillflöde, som om det regnade varje dag 
i flera veckor.

– Det här gör att södra Sverige har 
högst grundvattennivåer under mars-
april. Norrland har lägst grundvatten-
nivåer under samma tid. Där är nivåerna 
istället som högst mitt i sommaren. Då 
har de börjat sjunka i södra Sverige.

De här årstidsförändringarna följer 
sitt mönster varje år. Men tillgången på 
grundvatten varierar mellan åren.

– Det är därför SGU ibland kan säga 
att det är höga nivåer under hösten, när 
de i själva verket är som lägst sett över 
hela året. Men vad vi menar är  att de 
är höga för att vara på hösten, förklarar 
Mattias Gustafsson.

Geologin avgör
Men det är inte bara temperatur och 
växtlighet som avgör hur snabbt och 
hur mycket grundvatten som bildas. De 
geologiska förhållandena är avgörande.

– Ju mer sprucken och uppluckrad 
marken är, ju mer vatten kan den ta emot 
per tidsenhet. Stora magasin i rullstenså-
sar och sedimentär berggrund är inte så 
känsliga för kortare variationer, de påver-
kas kanske över en femårsperiod.

– Små magasin i morän, det vill säga 
grävda brunnar, kan däremot sina på 
grund av torka ett enskilt år. Det är ofta 
då brunnsborrare kommer in i bilden 
och ersätter den grävda brunnen med en 
borrad brunn.

Grundvattnets strömning
När vattnet har tagit sig igenom rotzo-
nen, vidare genom den omättade zonen 
och till sist hamnar i den mättade zonen, 
följer det grundvattnets strömning som 
påverkas av gravitationen och i princip 
följer markytans lutning.

– Grundvattnet rör sig alltid mot 
lågpunkter. Sjöar och åar är sådana, de 
kan bestå av upp till 70–80 procent av 
grundvatten som flödat ut. 

Grundvattnets strömning tar olika lång 
tid beroende på geologin i marken.

– I en grov rullstensås kan det röra sig 
om kilometrar på ett år, medan vi räknar 
hastigheten i lera i millimetrar per år, 
säger Mattias Gustafsson.

Det här gör att rullstensåsar, där 
strömningshastigheten är hög, är en risk 
vid föroreningar.

– Dels sprids föroreningar snabbare, 
dels hinner marken inte fånga upp föro-
reningarna i samma grad som vid tätare 
geologiska förhållanden.

Var finns grundvatten?
Grundvatten finns som tidigare har 

beskrivits i porer och sprickor i den så 
kallade mättade zonen. Sämsta geologiska 
förhållande för grundvattenbildning är en 
tät och sprickfri bergart. I granit förekom-
mer till exempel nästan inget grundvatten.

– I en rullstensås däremot, med 
grusigt och stenigt material, kan du ta 
ut 50 liter i sekunden i en rätt utförd 
filterbrunn.

Rent berg behöver inte betyda att det 
inte finns något grundvatten. Ofta finns 
det gott om sprickor som leder vatten 
som en borrad brunn kan samla upp.

– Att borra brunnar i berg är mycket 
säkrare ur ett försörjningsperspektiv. De 
sinar normalt inte, eftersom de är djupare 
och påverkas inte av korttidsvariationer.

– Sedimentära berggrunder, som kalk- 
och sandsten, är vattenförande. Dessa 
finns framför allt i sydligaste Sverige och 
på Gotland. 

Akvifer är ett vanligt förekommande 
begrepp, inte minst inom geoenergin där 
det talas om akviferlager. Enligt Mattias 
Gustafsson är det i princip synonymt 
med grundvattenmagasin.

– Det är en för människan ekonomiskt 
utvinningsbar grundvattenresurs, det 
vill säga en sammanhängande utnyttjbar 
volym av grundvatten. Om det räcker att 
försörja en familj så är det en akvifer. Men 
när man pratar om akviferer menar man i 
allmänhet större grundvattenmagasin.

Konstgjort grundvatten
Infiltration är ett centralt begrepp inom 
grundvattenteori och står för själva grund-
vattenbildningen, den process där vatten 
tar sig ner genom de olika zonerna i mar-
ken. Men begreppet används ofta för att 
beskriva konstgjord grundvattenbildning.

– Det här är intressant när grundvattnet 
inte räcker till riktigt. Då kan vi aktivt 
utnyttja infiltration för att få vatten av hög 
kvalitet, förklarar Mattias Gustafsson.

− Att borra brunnar i berg är mycket 
säkrare ur ett försörjningsperspektiv. De 

sinar normalt inte, eftersom de är djupare 
och påverkas inte av korttidsvariationer.
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– Infiltrationen gynnas av 
grovkorniga jordar och mindre 
växtlighet och vice versa. Säg att 
en kommun har tillgång till en 
rullstensås med bra förutsätt-
ningar att lagra vatten, men det 
regnar inte tillräckligt. 

– Då kan man gräva bassänger 
i rullstensåsen och ta vatten från 
en ytvattenkälla, till exempel en 
sjö, och leda dit. Genom att hälla 
i sjövattnet i bassängerna infiltre-
rar det och du kan sedan pumpa 
upp det i brunnar nedströms. 
Du får då en reningsprocess och 
vattnet tar till sig viktiga mine-
raler och får en jämn temperatur. 
Det är helt enkelt ett renande 
steg där vi tar hjälp av naturen. 
Det är ganska vanligt förekom-
mande.

Vad innehåller grundvatten?
Vattnet fångar upp såväl mine-
raler som andra ämnen i jorden 
under sin färd genom geologin. 
Grävda brunnar är mest känsliga 
för främmande ämnen.

– Tar du vatten ur en brunn i 
jordlagren får du med innehåll 
från jorden i närheten. Från 
jordbruket kan det komma be-
kämpningsmedel, det kan finnas 
jordbakterier och det kan påver-
kas av annan mänsklig aktivitet i 
närheten.

– Ur en borrad brunn i berget 
får du vatten som har påverkats 
av geologin under längre tid. Det 
är ett mer naturligt vatten, vilket 
inte nödvändigtvis behöver vara 
bra. Det kan till exempel finnas 
kadmium, bly, uran och radon i 
grundvattnet. 

– Därför är det viktigt att ta 
prover på vattnet regelbundet, 
åtminstone vart tredje år, säger 
Mattias Gustafsson.

Torka är obalans
Vi kan konstatera att torka sätter 
vattenfrågorna i fokus. Men vad 
menar vi egentligen med torka? Är 
det ett visst antal dagar utan neder-
börd, eller hur definieras torka?

– Vi på SGU pratar mer i 
termer av brist på grundvatten. 
Eller snarare som en obalans 
mellan tillgång och efterfrågan 
på vatten. Om det är låga nivåer 
där ingen efterfrågar vatten har 
det ju ingen påverkan på män-
niskan, även om det kan ge 
påverkan i naturen.  S

Förlaga: Holmstrand O och Wedel P, 1976: 
Markvattenundersökningar i ett urbant område, 
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
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Enligt en del klimatforskare går 
vi mot varmare och torrare som-

rar och mer regniga vintrar.
– Längst i söder blir skillnaden inte 

så dramatisk vad gäller grundvatten-
bildningen, säger Mattias Gustafsson, 
statsgeolog och regionansvarig för södra 
och östra Sverige på SGU.  

Längre norrut, det vill säga norr om 
småländska Växjö, har det hittills vanli-
gen varit snö på vinterhalvåret.

– Det är inte säkert att de får snö 
och därmed snösmältning i framtiden. 
Sälenfjällen går mot skånska förhål-
landen och 2100 kommer Norrland 
ha samma klimat som Skåne enligt 
de f lesta av modellerna. Där blir det 
svårare att spå vilka effekterna på 
grundvattnet blir.

Måste räcka längre
Mattias Gustafsson menar att utma-
ningen kommer att bli att vi måste leva 
längre på den mängd vatten som fylls på 
i magasinen.

– Grundvattenmagasinen kommer att 
fyllas på tidigare. Samtidigt kanske vi 
går mot längre och torrare somrar, vilket 

gör att tiden innan de fylls på igen blir 
längre. Problemet är att våra magasin 
inte är tillräckligt stora i förhållande till 
populationen. Små, grävda brunnar blir 
ännu mer utsatta. Vi måste kanske börja 
samla vatten i dammar.

– Skogsbruket och jordbruket kom-
mer att lida av att få för lite vatten vissa 
perioder och för mycket andra.

Saltinträngning och utfällningar
På kort sikt, inför sommaren 2019, krävs 
rejäla regn under oktober till december i 
södra Sverige och att det kommer rikligt 
med snö norröver. Vid kustområdena 
finns dock risk för saltinträngning 
i brunnar när grundvattennivåerna 
sjunker.

– Får man mindre påfyllnad av sött 
vatten sjunker grundvattennivåerna. 
Om man då fortsätter att pumpa med 
samma kapacitet i brunnarna finns en 
risk att det salta vattnet lyfts högre upp 
och får kontakt med nya sprickor. Om 
det sker, kan det ta många år innan 
brunnen är återställd.

Det är inte bara salt som riskerar att 
förstöra dricksvattnet. Efter en torka 

Långtidseffekterna på 
grundvattnet av årets 
varma och torra som-

mar beror helt på hur hösten och 
vintern blir. Med mycket regn i 

söder och snö i norr kan nivåerna 
återhämtas igen. På längre sikt kan 

däremot effekterna bli stora om 
klimatmodellerna stämmer. 

kan vattenkvaliteten påverkas av ämnen 
som fälls ut i berget.

– När nivåerna sjunker under tidi-
gare lägstanivåer, då blir den geologin 
syresatt vilket kan leda till utfällningar 
av järn, mangan och i princip vad som 
helst. När nivån stiger igen följer dessa 
med vattnet. 

– Det kan bli obehagliga överrask-
ningar, därför är det extra viktigt att ta 
prov på vattnet efter en torka.

Kan ge driftsproblem
Även akviferlager som används för 
geoenergianläggningar kan påverkas av 
den torra sommaren. Här flyttas vatten 
fram och tillbaka mellan en varm och 
kall sida av lagret.

– Du riskerar att få en mindre vat-
tenvolym att flytta. Om vattenkemin 
ändras på grund av utfällningar kan 
du få problem med driften. Och om det 
kommer in luft i systemet påverkar det 
systemet negativt. 

– Borrade energibrunnar påverkas dä-
remot bara marginellt. De är i allmänhet 
200–300 meter djupa, och då spelar ett 
par meters variation inte så stor roll.   S

Effekter i norr 
svåra att förutspå

TEXT: LARS WIRTÉN   

FOTO: ALINE LESSNER
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Beställ före 14:00 
så skickar vi dina varor samma dag.

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

Lagerförda pumpar för 
färskvatten och sjövatten.

Rätt produkt till rätt pris i rätt tid.

I KORTHET

Den 4 till 7 oktober arrangerade Geotec en mässresa till Geofluid-
mässan i Piacenza, Italien. Mässan har anordnats vartannat år sedan 
1978 och firade i år sitt 40-årsjubileum. Där samlas leverantörer och 
entreprenörer som arbetar inom brunns- och grundläggnings- 
borrning, geoenergi, geoteknik och geofysiska undersökningar.

På cirka 12 000 m2 utställ-
ningsyta inomhus och 18 000 m2 

utomhus samsades borriggar, kompres-
sorer och betongpumpar för återfyllning 
av borrhål med borrhammare, brunnsfil-
ter, borrhålssonder, georadarutrustning 
för att bara nämna en del. Att fredagen 
bjöd på strålande solsken och 25 gra-

Geotec i Piacenza

der varmt hjälpte till att hålla stämning-
en på topp medan nyfikna besökare 
kryssade mellan de olika utställarna.

Över åren har mässan gått från att 
framför allt vara en nationell företeelse 
till att locka fler och fler internationella 
besökare och utställare. Förra gången, 
2016, lockade mässan fler än 10 500 
besökare, varav 75 procent var italie-
nare och resterande kom från 83 olika 
länder. Det återstår att se hur årets 
fördelning blev, men med en delegation 
på omkring 50 personer var Geotec väl 
representerade.  

”Svenska” leverantörer 
visade upp sig
Bland de leverantörer som verkar i 
Sverige syntes bland andra Mincon, 
Muovitech, Eurodrilling Center (åter-
försäljare för Comacchio) och GWE 

TEXT OCH FOTO: JOAKIM HJULSTRÖM

German Water and Energy group.
Muovitech visade upp sitt nya sys-

tem för övervakning av borrhålslager. 
Varje slinga förses med en temperatur-
givare som sedan kan avläsas via olika 
gränssnitt, exempelvis en app. Att se 
temperaturen i varje kollektor möjliggör 
snabb och effektiv injustering, samt 
övervakning och provning av funktion.

I GWE:s monter visade Lauri Vannas 
med kollegor upp bland annat pro-
dukter för vattenbrunnar och grund-
vattenövervakning. Företaget säljer 
även en stor mängd andra produkter 
för geoenergisystem och borrning.

Förutom besök på mässan fick 
deltagarna njuta av en guidad tur 
genom Milano, besök och middag på 
vingården il Mosnel samt en båttur på 
Como-sjön med strandhugg och mid-
dag i byn Bellaggio.  S

Lauri Van-
nas (tv) är 
ny kontakt-
person på 
GWE, här 
med Geo-
tecs Johan 
Andersson.
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LITEN BRANSCH MED

Kyl- och värmepumpbranschen går för högtryck. I tio års tid har 
branschen haft en högkonjunktur och den tycks inte mattas av. 

Snarare ropar företagen efter tekniker som kan arbeta med befintliga 
anläggningar och hjälpa till att ta klivet in i framtiden. Per Jonasson, 

vd på Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, visar vägen.
I dag är det fullt fokus på arbetet.

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH FOTO: ANETTE PERSSON

I totalt nio år har Per Jonasson arbe-
tat som vd i kyl- och värmeteknik-

branschen. Först på Kyl- & Värmepumpfö-
retagen, och när organisationen slogs ihop 
med Svenska Värmepumpföreningen för 
fyra år sedan, utsågs han till vd för den nya 
branschorganisationen Svenska Kyl- och 
Värmepumpföreningen, SKVP.

Hur kommer det sig att man viger sitt 
liv åt branschen?

– Den är ju livets mitt, säger han med 
ett skratt. Allt rör sig kring den här 
branschen. 

Per Jonasson säger det med en skämt-
sam ton, där han sitter i SKVPs konfe-
rensrum vid Alviks strand i Stockholm 
med en kopp kaffe framför sig. Men under 
samtalets gång målar han upp en bild som 
visar att kyl- och värmepumpsbranschen 
verkligen har betydelse, både i privatperso-
ner liv och för samhällets strukturer. 

Den här sommarens ihållande vär-
mebölja är ett exempel på det. Sam-
hällsfunktioner som vårdinrättningar, 
kirurg- och förlossningsavdelningar 
och livsmedelsbutiker fick stora pro-
blem med sina kylanläggningar. 

– Sommaren har mest inneburit kaos 
för branschen tyvärr. Man går från 
rationell hantering av affärer till rena 
panikåtgärder. Vi får räkna med mycket 
efterarbete för dem som har haft kris, 
säger Per Jonasson. 

Sommaren skapade kaos
Kaoset beror på klimatförändringarna. 

brunnsborrarna har mycket att göra, då 
har vi mycket att göra, konstaterar han.

Jobbar för än nu smartare system
På systemsidan ser Per Jonasson en 
kraftig utveckling. Dagens värme-
pumpar är effektivare och har nya 
smarta styrningar. 

– Det som förr var tekniskt omöjligt 
eller för dyrt är nu möjligt. Det är bara 
fantasin som sätter gränser. Vi har 
”Internet of things” som kan samköra 
olika enheter, även batterier. Hela kom-
binationen är jätteintressant, säger Per 
Jonasson. 

SKVP har börjat pusha för plus-
energihus, berättar Per Jonasson – en 
kombination som ofta består av geo- 
energi, värmepump, solceller och 
smarta systemlösningar som kan 
förvandla en byggnad till energiprodu-
cent, det vill säga att huset levererar ett 
nettoöverskott av energi. Tekniken går 
att applicera på förhållandevis standar-
diserade hus. 

– Den här utvecklingen gör dessutom 
att vi blir det vi själva tycker att vi är: 
Miljöhjältar.

Spännande tider
Tiderna är spännande och Per Jonas-
son ser en förändring i branschen, 
även internationellt.  Om 
den tidigare var statisk, tar 
branschen nu stora strate-
giska kliv. 

Sommaren i fjol var den kallaste i manna- 
minne, i år slogs värmerekord. 

– Någon dag med så höga temperatu-
rer är okej, men när det är extremtem-
peraturer från maj till augusti klarar 
de befintliga kylanläggningarna inte 
av det. Det finns mycket att göra i före-
byggande underhåll. Framöver måste 
man också titta på dimensioneringar, 
säger Per Jonasson.

Tio år av högkonjunktur
Samtidigt – på värmepumpssidan – är 
bilden ljusare. Kunderna är tekni-
ken trogen. Teknikutveckling och de 
globala målen för uppvärmning gör att 
branschen kommer att blomstra nu och 
i framtiden. Som helhet har branschen 
gått för högtryck i flera år. 

– Vi har haft en högkonjunktur 
sedan 2007/2008. Intresset för värme-
pumpsteknik i fastighetsbranschen 
ökar, statistiken visar att försäljningen 
av bergvärmepumpar är lika stor 
som förra året. Det vi väntar på nu är 
utbytesmarknaden. När det är dags att 
byta ut pumparna kan det bli en skjuts 
framåt även för geoenergibranschen, 
kanske i form av kompletteringsborr-
ningar, tror Per Jonasson. 

Brunnsborrnings- och kyl- och 
värmeteknikbranscherna är i sym-
bios. Branscherna har kontakt på 
daglig basis, både på förenings- och 
företagsnivå. 

– Om geoenergibranschen och 

PROFILEN
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− Sommaren har 
inneburit kaos 
för branschen.
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PROFILEN

– Vi försöker bli en annan typ av ak-
tör, som visar vilket värde och vilken 
nytta och skillnad vi gör i vår bransch, 
säger han. 

När det gäller samarbetet med 
brunnsborrarna har man också kommit 
långt, anser Per Jonasson. 

– Processen för kyl- och värmepumps-
anläggningar är industrialiserad i Sveri-
ge till skillnad mot i Europa. Vi har gjort 
många installationer, hela logistiken 
och etableringen är utvecklad. Men visst 
finns det innovationsfönster. Vi jobbar 
exempelvis med Geotec och Avanti i 
olika forskningsprojekt, säger han.

Kompetensbristen är skriande
Men allt är inte solsken och gröna ängar. 
Den absolut största frågan för bran-
schen kvarstår, och den handlar om hur 

återväxten och rekryteringen av kyl- och 
värmepumpstekniker ska öka. Det är nu-
mera bristyrke nummer 1 på Statistiska 
Centralbyråns senaste rankinglista. 

– Vi behöver folk. Vi skulle kunna 
anställa 750 certifierade personer 
direkt och ytterligare 500 personer per 
år. Situationen är kritisk. Det finns 
företag som tackar nej till jobb, eller 
ger jobb vidare eftersom de inte har 
kapacitet. Det är en kvävande faktor 
för våra medlemsföretag. Hela instal-
lationsbranschen står inför samma 
problem, säkert borrarna också, säger 
Per Jonasson. 

Ett framtidsjobb
Men Per Jonasson när hopp om fram-
tiden. Det är en liten bransch med stor 
påverkan. Det i sin tur borde slå an en 

− Vi behöver folk. Situationen är kritisk. Det 
finns företag som tackar nej till jobb, eller ger 
jobb vidare eftersom de inte har kapacitet.

Vem är…
Namn: Per Jonasson.
Ålder: 57 år.
Familj: Gift med Kristina, två vuxna barn.
Bor:  I Spånga, västra Stockholm.
Fritiden: Jag gör klassiska saker, som att 
motionera och fixa i trädgården både i huset 
och på semesterstället i Roslagen.

sträng av intresse hos unga personer på 
väg ut i yrkeslivet. 

– Vi vet att dagens ungdomar inte 
bara vill ha ett jobb, utan de vill också 
göra avtryck och bidra med något. Det 
kan man göra i vår bransch – vi gör 
samhällsnytta, säger han. 
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Bli bergsäker på
GEOENERGI!

GEOENERGI – Funktion och tillämpningar

GEOENERGI – Fördjupningskurs Design

GEOENERGI – Fördjupningskurs Avancerad Design

Anmälan, priser och
aktuella kursdatum:

www.geoenergicentrum.se

Våra kurser:

Radonett är europas mest sålda och effektiva radon- 

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon  

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)  

och råd & rön.  

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

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

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad  
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

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

+  den är driftsäker och
     lättinstallerad

+  det är en lönsam  
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

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

RADON 
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Engagemang 
och känsla är UBE:s 
framgångsrecept

FÖRETAGET

förgyller vardagen
För Pelle på UBE Borrning har 
hösten dragit igång med re-
kordfart. Den heta sommaren 

har inneburit ovanligt mycket borrande 
av vattenbrunnar till privatpersoner på 
landsbygden. Sammanlagt 300 borrhål 
per år brukar det bli för Pelle och hans 
anställda. Men mest borrning blir det för 
geoenergi. Därefter kommer vattenbrun-

En modern maskinpark med 
hög kapacitet. Det är fram-
gångsreceptet för att kunna 
möta framtidens behov, menar 
Pelle Svensson som har 35 
års erfarenhet av en bransch i 
förändring.

TEXT: JANNA LI HOLMBERG FOTO: SOFIA ERNEROT

Den heta sommaren har inneburit 
många vattenbrunnar för UBE och 
de anställda Martin Sandborg och 
Markus Thommes.

nar. Pelle tror att behov av geoenergi, 
som ju även kan leverera kyla, kommer 
öka ännu mer framöver när klimatet 
blir varmare. Dessutom växer mark-
naden för att borra energibrunnar hos 
både privatpersoner och industrier. Sina 
största kunder och beställare har UBE i 
Kronobergs län. Växjö kommun har va-
rit offensiva i sina kampanjer med att få 
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villaägare att ansluta till fjärrvärmesys-
temet. Men i takt med att fjärrvärmesys-
temet börjar få några år på nacken, har 
en och annan villaägare börjat bryta sig 
loss. Nu efterfrågar de billigare och mer 
långsiktiga alternativ som geoenergi.

– Än så länge är det ingen trend, men 
en tendens. Att sälja tomter där fjärrvär-
me ingick gav ju aldrig någon valfrihet. 

I takt med att fler väljer geonergi får de 
som stannar kvar i fjärrvärmesystemet 
högre kostnader. I längden skulle det 
kunna innebära betydligt mer jobb för 
Pelle Svensson och hans fem anställda på 
UBE Borrning, som redan är överbelas-
tade med jobb. 

25 års erfarenhet
– Jag skulle kunna jobba dygnet runt om 
jag bara orkade, säger Pelle Svensson.

Han står i ett borrhål och spänner de 
sista muttrarna på ett energibrunnslock. 
Strax är konverteringen från jordvärme 
till geoenergi klar på en stor villatomt i 
centrala Växjö. 

– Kunden behöver mer gräsyta för att 
kunna anlägga pool, förklarar han och 
torkar pannan.

Just idag skulle Pelle egentligen borrat 
en vattenbrunn. Men ett missöde härom 
dagen omkullkastade planerna, så nu får 
han arbeta med energibrunnar istället.

– Jag fick ett hammarhaveri. Nu väntar 
jag på en ny för si sådär 25 000 kronor, 
säger han och suckar lite. Efter ett helt 
liv som borrare vet han att han är i en 
kostnadskrävande bransch. Sedan han 

startade eget för 25 år sedan har han 
byggt upp en maskinpark med tre eki-
page med vardera fem till sju miljoner i 
anskaffningsvärde. 

– Att ha en modern maskinpark med 
hög kapacitet och miljövänliga produk-
ter är det absolut viktigaste för att klara 
konkurrensen och framtidens behov. 
Och att självklart alltid göra ett bra jobb, 
säger han. 

Aldrig bättre än senaste jobbet
Efter gymnasieutbildningen till meka-
niker fick han jobb genom en bekant 
som jobbade på ett borrföretag. Jobbet 
passade Pelle som hand i handske. Han 

uppskattar att träffa nya människor och 
samtidigt kunna ägna sig åt sitt teknik-
intresse. Efter tio år tog han steget och 
startade eget. Två år senare anställde han 
sin första medarbetare. Idag har han fem 
anställda plus extrapersonal vid arbets-
toppar. De första fem åren som egenföre-
tagare var hundår. Det var tufft att hitta 
kunder och bygga sig ett gott rykte. 

– Jag brukar säga att det tar tio år att 
bygga upp ett rykte och ett enda dåligt 
utfört jobb att förstöra de tio åren. 
Man är aldrig bättre än sitt 
senaste jobb. 

Idag driver han företaget med 
sin fru Charlotte som sköter det 

Pelle Svensson och hans killar på UBE 
har mer jobb än de hinner med just nu.
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administrativa. De driver företaget hemi-
från där de har både kontor och maskin-
park. Det blir mycket jobbprat hemma. 

– Det blir en livsstil där jobb och 
privatliv går ihop. Men på helgerna tar vi 
ledigt och pratar om annat. 

Lönsamt och slitsamt
Under Pelles 35 år i branschen har 
mycket förändrats. Både på gott och 
ont. Tekniken har ökat lönsamheten. 
Men samtidigt krävs det idag ännu 
större arbetsinsatser. 

– Innan borrade jag 60 till 70 meter 
på en hel arbetsdag. Idag borrar jag 30 
meter på en timme. Men det innebär 

också att jag måste lyfta otroligt många 
fler borrstänger varje dag. På så vis har 
jobbet blivit mycket mer slitsamt. Det är 
egentligen konstigt att man inte hittat 
bättre metoder för stånghantering.

Ska vara tusenkonstnär
Men Pelle klagar inte. Affärerna går 
bra, trots stor konkurrens i regionen 
med fyra till fem företag. UBE 
Borrning omsätter cirka 14 miljoner 
kronor per år och siktar på att nå 
en lönsamhet kring tio procent. En 
lönsamhet som krävs för att ha råd 
med ständiga nyinvesteringar. Om det 
inte varit för brist på tid och personal 

hade företaget lätt kunnat uppnå ännu 
högre omsättning. 

– Men det är ju nästan omöjligt att 
hitta lämpligt folk idag.

Som borrare måste man nämligen 
vara lite av en tusenkonstnär, menar 
Pelle. Man ska inte bara kunna borra, 
reparera och svetsa. Man ska även vara 
en bra försäljare och ha fingertopps-
känsla. Pelle slår ut med armarna på 
den stilrena tomten där det ska bli pool. 

– Vi ska inte bara komma hit och 
borra. Vi ska bemöta kunderna på bästa 
sätt och lämna tomten så som den var 
när vi kom. Det krävs engagemang och 
finkänslighet för att bli en bra borrare.  S

Tommy Hjortskull borrar brunn för geo-
energi 200 meter ner i marken.

UBE Borrning AB 
i Åseda
Ägare: Pelle och Charlotte Svensson
Anställda: Fem 
Omsättning: 14 miljoner kronor
Utrustning: Maskinpark med tre 
kompletta ekipage
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Vi stödjer Svenskt Geoenergicentrum
Läs mer om Intressentskap och Stödjande Företag:

www.geoenergicentrum.se

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 
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I KORTHET

Genom datainsamling, modelle-
ring och övervakning av vatten-

resurserna ska projektet effektivisera 
och trygga dricksvattenproduktionen 
i Sandviken. 

Det kommer att ske genom digitali-
sering och automatisering av produk-
tionsprocesserna från vattentäkt till 
färdig produkt. Genom att bättre förstå 
råvattenkällorna, sjön och grundvattnet 
samt hur förändringar sker under året 
kan dricksvattenförsörjningen effek-
tiviseras. Som under vissa delar av 

Urban Eriksson, delägare i 
Brunnsborrarna Edervall & Eriksson 

AB samt i Brunnsborrarna i Östersund AB, 
har i en ålder av 72 år avlidit efter en kortare 
tids sjukdom. S

Sandviken digitaliserar dricksvattnet
året, då det är mycket organiskt kol 
i sjön som kräver mer kemikalier för 
att rena, då kan man använda mer 
grundvatten istället för sjövatten.

Projektet ska både förbättra 
processtyrningen och ta fram ett 
produktionsplaneringsverktyg, där 
modeller för ytvatten, grundvatten 
och process integreras i en och 
samma operatörsvy, för att Sand-
viken Energi mer effektivt ska 
kunna styra den framtida dricks-
vattenproduktionen.  S

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

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!

Urban Eriksson har avlidit
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●AHLQVISTS  
BRUNNSBORRNING AB
KLINTEHAMN
www.ahlqvistbrunnsborrning.se/

●ALVERDENS AB 
HUDDINGE
www.alverdens.se

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

●ASKERSUNDS  
BRUNNSBORRNING AB
ASKERSUND
mobil 070-397 99 80

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

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

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

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

●BOSTRÖMS  
BRUNNSBORRNING AB
MORA
mobil 070-621 82 52

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

●BREDAREDS 
BRUNNSBORRNING AB
mobil 0705-438613

●BRUNNSBORRARNA  
I ÖSTERSUND 
AB LIT
www.brunnsborrarna.nu

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

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

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

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

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

●FRENSBORG DRILLING AB
mobil 0705-241000

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

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

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

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

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

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

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

●JAN LUNDBLAD AB 
HJO
www.janlundblad.se

●JANNES  
BRUNNSBORRNING AB
BURSERYD
www.jannesbrunnsborrning.se

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

●JW BRUNNSBORRNING AB 
KOVLAND
www.jwbrunnsborrning.se

●JÄMTBORR AB  
TANDSBYN
tel. 063-75 43 14

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

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

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

●MASKINTJÄNST AB 
GÄLLIVARE
tel. 0970-162 80

●MORA BRUNNSBORRNING AB 
MORA
mobil 070-272 20 91

●MOTALA  
BRUNNSBORRNING AB
MOTALA
mobil 070-234 60 16

●MULLSJÖ  
BRUNNSBORRNINGAR AB
MULLSJÖ
www.mullsjobrunn.se  

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

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

●NORRBOTTENS  
BERGTJÄNST AB
PITEÅ
tel. 0911-165 68

●PEEKAB BRUNNSBORRNING 
KUNGÄLV
www.peekab.nu

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

●ROSLAGSBRUNNAR AB 
NORRTÄLJE
tel. 0176-144 96

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

●RUBENSSONS  
BRUNNSBORRNING AB
TRANÅS
www.rubenssonsbrunnsborrning.se 

●SKÅNSKA ENERGILÖSNINGAR AB 
SÖDRA SANDBY
Tel: 046-50700

●STYRUD INGENJÖRSFIRMA AB 
SÄVEDALEN
www.styrud.se

●SÖRMLANDS  
BRUNNSBORRNING AB
FLEN
tel. 0157-107 30

●TA ENERGY SYSTEM AB  
KNIVSTA
www.tabrunnsborrning.se 

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

●TEAM PTL AB 
VÄXJÖ
tel. 0470-211 90

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

●UBE BORRNING AB 
ÅSEDA
tel. 0474-170 20

●VADSTENA VILLAVÄRME AB 
MOTALA
tel. 0143-249 20

●VARA BRUNNSBORRNING AB 
VARA
mobil 070-796 25 82

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

●ZÜBLIN AB 
UPPSALA
www.zueblin.se

●JÄRVSÖ BORR AB
0651-411 10

●GVB I LJUNG AB
tel: 033-264180

●HÅKAN SJÖMAN AB
Rimbo 
0708-53 10 50

●ABUB ULLAREDS BRUNNSBORRNING
Ullared 
0346-23 500

●ANDREASSON OCH LINDHS 
ENTREPRENAD AB

        Åled 
0703-12 42 15

●BR. JOHANSSONS SKOGSMASKINER KB/
EUROBORR KB

        Bjurholm 
0705-809 881

● BRUNNSBORRNING OCH STENLÄGGNING 
I BLEKINGE 
Kallinge
0768-757474

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

Övriga

●BGE  
VÄRMEPUMPAR AB
SALA
www.bge.se

●DRILLCON CORE AB 
NORA
tel. 0587-828 20

●KRISTIANSTAD WATER AB
KRISTIANSTAD
mobil 0761-80 20 00

●SVENSK GRUNDLÄGGNING
www.safegeo.se

●TERRA 
STORVRETA
mobil 070-527 91 40

●BRAINHEART ENERGY 
SWEDEN AB, 
0733-779900

●DRILLEX AB, 
BROMMA
070-2338070

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

●SVENSKA KYL- 
OCH VÄRMEPUMPFÖRENINGEN
08-52227500

●PILFALKEN AB
ASKIM
0705-39 43 10

●VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB
VELLINGE
040-42 41 30

●HANS OLSSONS BRUNNSSERVICE AB
VARA
0704-942 474

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

 
FINLAND:

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

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

 
ISLAND:

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

 
LETTLAND:

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

 
LITAUEN:

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

NORGE:

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

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

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

Du kan även beställa prenumeration   
till dina samarbetspartners.

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

 77 medlemmar i Sverige, 5 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum Geotec bildades år 1977 och är idag Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag. 

Samtliga svenska medlemsföretag  
som arbetar med vatten- och/eller 
energiborrning har minst en (1) 
certifierad ansvarig borrare.
Du hittar medlemsföretagen på 
www.geotec.se
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Byggsektorn står för en stor del 
av utsläppen av växthusgas. Nu 
skruvar vi upp ambitionsnivån 

med en färdplan där vi tar gemensamt 
ansvar för vägen mot ett klimatneutralt 
Sverige. Det skriver Birgitta Govén, ener-
giexpert på Sveriges Byggindustrier. 
 
Sverige växer. Inom tio år kommer vi 
att vara elva miljoner invånare. Det är 
i grunden goda nyheter för bygg- och 
anläggningssektorn. Vår bransch rustar 
Sverige genom att skapa jobb, bostäder 
och goda möjligheter att resa däremellan. 

Men byggsektorn är också en betydande 
resursanvändare. I en värld med klimat-
förändringar, knappa resurser och en 
befolkning som ökar är det viktigare än 
någonsin med ett intensifierat arbete för 
klimatomställning. Det politiska målet 
är att Sverige senast år 2045 inte ska ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser. När 
såväl offentlig sektor som det privata 
näringslivet nu ställer om tar bygg-
sektorn ansvar för vår del.
 

DEBATT

Därför är hållbart 
byggande lönsamt

Därför tar Sveriges Byggindustrier tag 
i stafettpinnen och driver arbetet med 
implementeringen av färdplanen för en 
klimatneutral och konkurrenskraftig 
bygg- och anläggningssektor. Första 
veckan i september samlade Sveriges 
Byggindustrier 50 engagerade personer 
från hela branschen för att kicka igång 
färdplansarbetet. För att lyckas måste 
vi arbeta genom hela värdekedjan från 
planering och projektering i tidiga ske-
den till utförande, drift och rivning.
 

Välkomnar ambitiösa krav
Byggsektorn har kommit en liten bit på vä-
gen. I färdplansarbetet tar vi helhetsgreppet 
och börjar med att arbeta fram relevanta 
miljö- och klimatkrav – i både privat och 
offentlig upphandling. Kommuner och 
statliga myndigheter har stora möjligheter 
att främja klimatlösningar, innovation och 
utveckling genom rätt sorts upphandlingar. 
Vi ser gärna ambitiösa klimatkrav och att 
klimatlösningar ur ett livscykelperspektiv 
värderas högre än lägsta pris i offentliga 

upphandlingar. Vi ska också jobba med 
utbildning och uppföljning. Redan 2030 
ska utsläppen ha halverats!
 

Gemensam syn
Alla vill vara med och bidra till en bätt-
re miljö. Drygt 70 företag och organisa-
tioner har redan skrivit på färdplanen 
och fler knackar på dörren och vill vara 
med. Genom att delta i färdplansarbetet 
för klimatneutralitet ökar företagen sin 
konkurrenskraft i kommande affärer – 
hållbart byggande är lönsamt.

 Arbetet med färdplanen kommer att 
vara en viktig del i att skapa en gemensam 
syn på hur vi ska uppnå en byggsektor som 
både är klimatneutral och konkurrens-
kraftig. När vi i byggsektorn tar gemen-
samma krafttag för att ställa om skapar det 
goda förutsättningar för nästa generations-
uppgift: Att bygga det fossilfria samhället!

Birgitta Govén, energiexpert på 
Sveriges Byggindustrier.  
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Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg 
i Holmsund fyller 25 år i år. 

Firmans första kvartssekel firades med 
att innehavarna sedan starten, Tomas 
Rehn och Jörgen Sjöberg, tog med 
sig alla anställda på resan till den stora 
borrmässan GeoFluid i Piacenza i Italien 
första helgen i oktober.

– I övrigt blir det inte något särskilt 
firande. Det är väldigt mycket jobb nu, 
säger Tomas Rehn till Borrsvängen.

Företaget startade genom att 
Tomas och Jörgen köpte upp utrust-
ningen från ett konkursat borrföretag 
där Tomas jobbat.

25-årsjubel i Holmsund 
– Från början var det enbart vat-

tenbrunnsborrning. Under 90-talet 
kom energiborrningen och sedan 
har vi breddat oss ytterligare 
genom entreprenad- och anlägg-
ningsborrning för Botniabanan.

Även ett fjärde verksamhetsfält 
är på väg att öppnas.

– Det är undersökningsborrning, 
som vi börjat lite med och som jag 
tror kommer att växa, säger Tomas 
Rehn.

Borrsvängen gratulerar 
jubilaren och önskar lycka till de 
kommande 25 åren!  S

Fr v Tomas Rehn och  Jörgen Sjöberg på 
plats i Italien.
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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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NYHET

Digitala
tryckströmbrytare

SWITCHMATIC 3-fas SWITCHMATIC 1-fas
• 3-polig tryckströmbrytare
• Inbyggt torrkörningsskydd 
• Inbyggt motorskydd
• Ersätter mekaniska tryckströmbrytare
 samt motorskydd till ett lägre pris!

• 2-polig tryckströmbrytare
• Inbyggt torrkörningsskydd 
• Inbyggt motorskydd
• Ersätter mekaniska tryckströmbrytare

Kontakta oss för tillgänglighet.


