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En heldag om Sveriges tredje 
största förnybara energikälla

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

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

OBS: WORKSHOP den 2 oktober för dig som är i branschen. Då diskuterar vi utveckling, kvalitetsarbete, 
riktlinjer för geoenergi, teknik & forskning och avslutar kvällen med geoenergimiddag.

ANMÄLAN 

till Geoenergidagen, workshopen 

och middagen görs till 

Svenskt Geoenergicentrum på 

www.geoenergicentrum.se. 

Där hittar du också mer information 

om Geoenergidagen 2019.

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

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

I den här branschen är det ett tacksamt 
tema att använda – Arbetsmiljö! Det finns 
ett mycket stort behov, från flera horisonter, 
att påminna, utbilda, informera och delegera 
om borrteknikerns arbetsmiljö. Någonting 

som egentligen borde vara självklart, men är så 
lätt att prioritera bort. Tyvärr. Jag hoppas att vi 
med temat och artiklarna i Borrsvängen kan så 
frön hos arbetsgivare och arbetstagare så att vi 
till slut kan få till det som krävs: en förändring i 
attityd! Och det är bara med rätt attityd som det 
går att framgångsrikt skapa en bättre arbetsmiljö. 
Givetvis behövs en hel del verktyg också, och de 
verktygen kan vi från vår horisont identifiera och 
informera om. Men det stora förändringsarbetet 
ligger inne i respektive person.

Men även om det finns ett stort behov, upplever 
jag ändå en förändring till det bättre. Man är 
mer medveten och man är generellt duktigare. 
Fler företag certifierar sig i inte bara miljö- och 
kvalitetssystem, utan också i arbetsmiljö. Det är 
ett utmärkt sätt att ta stora steg framåt och få bra 
hjälp med processen.

Vi kommer att skriva mer om arbetsmiljö i 
framtiden – var så säker!

En stor förändring är på väg att träda i kraft. I 
drygt 40 år har det funnits två konkurrerande 
organisationer; Avanti och Geotec. I samband 
med att båda organisationerna nu har genomfört 
stämmor där majoriteten av medlemmarna har 
sagt sitt, är det nu klart att Borrföretagen kommer 
att bildas. Den gemensamma organisationen 
kommer att starta sin levnad någon gång i 
november månad 2019. Man får nog anse att 
det är en historisk händelse. Minst två gånger 
tidigare har det genomförts försök att få till 
stånd fusionsprocessen, men denna gång har det 
gått hela vägen.

Borrföretagen kommer initialt att ha två 
arbetsställen och ungefär 100 medlemsföretag. 
Det är drygt en tredjedel av den samlade kåren 
till antalet som utför vatten- och energiborrning, 
men nästan 90 procent av den totala omsättningen 
som finns bland medlemsföretagen. Borrföretagen 
kommer att vara den stora rösten i de sammanhang 
som vi rör oss i, och genom att vara enade finns 
det många fördelar i flera olika frågor. Särskilt 
om man skall bedriva ett informationsarbete om 
certifiering och arbetsmiljö.
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AKTUELLT

Bakläxa för Upplands-Väsby
Länsstyrelsen upphävde 
borrningsförbudet

TEXT: JÖRGEN OLSSON   KARTA: SGU 

Det var i mitten av januari som 
Upplands-Väsbys miljökontor 

meddelade sitt beslut att förbjuda en 
privatperson att borra och installera geo-
energi på dennes fastighet i Vilunda.

Miljökontoret konstaterade i sitt 
avslag bland annat att ”Fastigheten är 
lokaliserad inom yttre vattenskydds-
område för Hammarby vattentäkt, som 
är avsedd att förse norra Stockholm 
med dricksvatten om Mälaren slås ut.”

I sitt beslut, som också hänvisar till 
ett tidigare avslag i ett identiskt ärende 
på samma fastighet, skrev Miljökontoret 
att man ”bedömer att de sammantagna 
riskerna med att inrätta bergvärmean-
läggningen är betydande på grund av 
fastighetens läge i förhållande till grund-
vattnets sårbarhet. Med sårbarhet menas 

– Ett mycket positivt och viktigt beslut för borrbranschen, även om det inte innebär ett prejudikat.
Så säger advokat Magnus Berg på Nordic Law, med anledning av att Länsstyrelsen i Stockholm 

nyligen gett Upplands-Väsby kommun en bakläxa och upphävt miljökontorets förbud mot att borra 
och bygga en geoenergianläggning i yttre vattenskyddszon.

Kommunen har beslutat att inte överklaga Länsstyrelsens beslut.

markens genomsläpplighet och hur stor 
risken är för att en potentiell förorening 
kan nå grundvattnet. I anläggnings-
skedet kan oljeläckage från maskiner 
därmed utgöra en föroreningskälla. 
Borrningen riskerar att påverka täktens 
geologiska förhållanden och borrhålet 
kan komma att utgöra en potentiell 
spridningsväg för föroreningar och bak-
terier ner till grundvattnet”.

Avslutningsvis framhåller miljökon-
toret i Upplands-Väsby att det enskilda 
intresse som företräds av den sökande 
får stå tillbaka för ”allmänhetens 
intresse av att i framtiden ha en säkrad 
tillgång till rent vatten.”

Välkomnar prövningen
Advokat Magnus Berg blev inkopplad på 

ärendet av Geotec efter att 
miljökontoret meddelat sitt 
avslag och förbud.

– Under en längre tid har 
jag pratat med Geotec om 
att vi skulle vilja få upp just 
ett sådant här ärende till 
prövning. Ska det verkligen 
vara omöjligt att få göra en 
geoenergianläggning i en 
skyddszon, säger han.

Fastighetsägaren lämnade först in ett 
så kallat ”blankt” överklagande, som 
Magnus Berg därefter kompletterat 
med resonemang, argument och fakta 
kring varför man menar att Länssty-
relsen ska avslå miljökontorets beslut.

– Vi har bland annat anfört att fastig-
heten ligger i utkanten av den yttre zo-
nen, mindre än 50 meter in i den. Vidare 
har vi påpekat att det i de lokala vat-
tenskyddsföreskrifterna inte finns något 
förbud mot borrning, vare sig i den yttre 
eller inre zonen. Men framför allt har vi 
föreslagit att man kan ställa villkor kring 
borrning och teknik för att minska eller 
undanröja de risker miljökontoret pekar 
på, säger Magnus Berg.

Generellt förbud saknas
Den 29 april kom så Länsstyrelsens be-
slut, där man upphäver det överklagade 
beslutet och återförvisar ärendet till mil-
jönämnden för fortsatt handläggning.

I sin bedömning skriver Länsstyrel-
sen bland annat så här:”Länsstyrelsen 
konstaterar att det enligt det aktuella 
vattenskyddsområdets skyddsföre-
skrifter inte råder förbund mot berg-
värmeanläggningar”  samt att inte 
heller enligt det förslag till reviderade 

– Det är positivt och 
viktigt för branschen 
att beslutet är fattat.
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Kartbilden från SGU visar hur långt ut i den sekundära skyddszonen (grönmarkerat) som den aktuella fastigheten ligger.

skyddsföreskrifter bedömts vara moti-
verat att införa ett generellt förbud mot 
installation av bergvärmeanläggningar 
i den sekundära zonen.

Länsstyrelsen skriver också att ”an-
ordningar för bergvärme generellt sett 
är positiva ur hållbarhetssynpunkt, då 
det innebär en miljövänlig produktion 
av värme.”

Villkor räcker för tillstånd
”Vidare konstateras”, skriver Länssty-
relsen i Stockholm, ”att det planerade 
borrhålet, enligt kartmaterial från 
SGU, sannolikt ligger utanför både 
vattentäktens grundvattenförekomst 
och tillrinningsområde. Sammanta-
get gör Länsstyrelsen bedömningen 
att riskerna för negativ påverkan på 
vattentäkten på grund av den plane-
rade bergvärmeanläggningen i detta 

enskilda fall inte är tillräckligt stora 
för att ett förbud ska vara motiverat. 
Avseende vad nämnden anfört i frågan 
om de risker som förenas med anläg-
gandet av brunnen, anser Länssty-
relsen att dessa risker är möjliga att 
begränsa genom reglering av försiktig-
hetsmått i villkor.”

Vidtar försiktighet
– Länsstyrelsen menar alltså att kommu-
nen gått för långt genom sitt förbud och 
att tillstånd ska kunna ges om bara vissa 
villkor ställs, säger Magnus Berg.

– De villkor vi har föreslagit gäller oli-
ka typer av försiktighetsmått vid själva 
borrningen och installationen. Bland an-
nat att man använder sig av vegetabiliska 
oljor, att man inte tankar i närområdet 
och givetvis att man utför borrningen 
enligt SGU:s standard för Normbrunn. 

Vi har också påpekat att anläggningen i 
drift inte utgör någon risk.

Överklagar inte
Miljökontoret i Upplands-Väsby kom-
mun har beslutat att inte utnyttja sin 
möjlighet att överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen.

– Vi kommer i stället att upp ärendet till 
förnyad prövning utifrån de synpunkter 
som lämnades i länsstyrelsens yttrande, 
meddelar bygg- och miljöchef Anna von 
Axelson i ett skriftligt svar till Borrsvängen.

Magnus Berg är givetvis nöjd med ut-
slaget och tycker att Länsstyrelsen fattat 
ett klokt beslut:

– Ja, jag tycker att man har resonerat på 
ett bra sätt. Nu har det här beslutet ingen 
prejudicerande effekt, det kan ske först i 
högre instans. Men det är positivt och vik-
tigt för branschen att beslutet är fattat.  S

Skala 1:4535
Datum 2018-12-06

Teckenförklaring
Inre skyddszon

Yttre skyddszon
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AKTUELLT

På årets upplaga av BBR-dagen 
skulle egentligen Boverkets revi-

derade förslag till BBR 28 diskuterats. 
Tyvärr har den andra remissrundan 
försenats och branschen svävar fort-
farande i ovisshet. Boverket har dock 
varit öppna med arbetet som pågår och 
en del ändringar kan anas redan nu. 

Till exempel spås en skärpning av 
energikraven för alla byggnader på 
cirka 10–20 kWh/A-temp från nuvarande 
byggregler. Boverket överväger också 

att byta namn på primärenergifaktorerna 
till det mer neutrala viktningsfaktorer.

Att man kommer justera primär-
energifaktorerna är en annan lågodd-
sare och det finns indikationer som 
pekar på att ett hus som värms med 
fjärrvärme kommer få förbruka cirka 
2,5 gånger mer köpt energi för sitt 
inomhusklimat än ett som värms med 
värmepump. En anmärkningsvärd 
skillnad mellan värmesystemen som i 
så fall utökas jämfört med den redan 

mycket omdiskuterade första remiss-
rundan av BBR 28.

Boverkets mål är uttalat – ett regelverk 
som inte styr mot ett visst energislag utan 
vars krav gäller lika för alla byggnader, 
oavsett värmekälla. Samtidigt pågår ett 
intensivt lobbyarbete från olika intresse-
organisationer för att just deras energislag 
ska få så låg viktningsfaktor som möjligt. 
Vilka nivåer Boverket kommer föreslå 
återstår att se, och det är bråttom. BBR 28 
kommer träda i kraft i mars 2020.  S

– Jag upplever att vi har intres-
serade och frågvisa elever. De är 

engagerade, tycker Birger Fogdestam. 
Han om någon borde veta. Sedan 

utbildningen flyttades till Uppsala både 
undervisar han och har rollen som till-
synslärare och mentor för de tio eleverna. 

VETERAN STÖTTAR ELEVERNA PÅ 
NYA UTBILDNINGEN

BBR-dagen med 
Svensk Energiutbildning

Eleverna har Birger Fogdestams öra när 
det gäller trivsel såväl som frågor som 
rör undervisningen.

– Jag har kontakt med eleverna 
varje vecka för att läsa av hur de har det. 
Dessutom har jag enskilda samtal så att 
eleverna kan redogöra för vad de känner 
för kursupplägg och kamrater. Even-
tuella problem rapporterar jag till de 
utbildningsansvariga på Geotec i Lund. 
Det fungerar jättebra!

Nytt ämne
Precis som tidigare håller Geotec ut-
bildningen till borrtekniker på uppdrag 
av Arbetsförmedlingen. Kursstarten var 
i februari, men redan i september i fjol 
medverkade Birger Fogdestam i de första 
mötena med myndigheten. Utöver sitt 
mentorskap undervisar han nu i geologi 
och hydrogeologi tillsammans med 
Anders Carlstedt, en annan veteran i 
branschen och före detta kollega på SGU. 
Även SGU-kollegan Lars Rodhe har an-
slutit som lärare och exkursionsledare.

Geotecs administratör Johan Andersson 
är nöjd med utbildningens nya hemvist 
och upplägg. Förutom att uppsalabon 
Birger Fogdestam tagit över omsorgen 
om eleverna har kursplanen fått ett 
nytt ämne: härdplast och kemikalier, 

Årets utbildning av borr-
tekniker har nått halvlek. 
Upplägget är delvis nytt; 
förpraktik är nu obligato-
riskt och det tycker Birger 
Fogdestam, som är ny till-
synslärare, är bra. Eleverna 
får insikt i vad som krävs av 
dem, och utbildningen får 
motiverade elever.
TEXT: MIA ISING  FOTO: OLOF ANDERSSON

TEXT: JOAKIM HJULSTRÖM

Birger Fogdestam har engagerats i Geotecs och 
Arbetsförmedlingens borrteknikerutbildning.
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VETERAN STÖTTAR ELEVERNA PÅ 
NYA UTBILDNINGEN

Eleven Abdukadir Mohamed Hassan och tillsynslärare Birger Fogdestam i lektionssalen på Lernia i Uppsala.

– Att flytta utbildningen uppåt landet 
är bra med tanke på tillgänglighet 
och arbetsmarknad, och det är bra 
att eleverna fått en rejäl förpraktik.

om konsten att arbeta med allergi-
framkallande ämnen.

Förpraktik 
Därtill har förpraktiken blivit obliga-
torisk och mer omfattande i form av en 
så kallad test- och kartläggningsmo-
dul. Förpraktiken bjuder på två veckor 
av teoretisk och praktisk inblick i 
yrket, med bland anat säkerhetsutbild-
ning och arbetsplatsbesök. Därpå följer 
två veckors praktik i företag – och 
möjlighet att knyta kontakt med en 
potentiell arbetsgivare.

– Förpraktiken ger eleven en upp-
fattning om vad yrket innebär när det 
gäller exempelvis arbetstider, resor 
och tunga arbetsmoment, och oss 
en möjlighet att ta pulsen på elevens 
förutsättningar och motivation, säger 
Johan Andersson.

– En fördel är att eleverna sedan 
känner igen olika begrepp vi rör 
oss med i undervisningen. Likaså 
kan vi tidigt fånga upp elever som 
kan behöva stöd i form av en kurs i 
yrkessvenska om de inte har svenska 
som modersmål.

Veteranen Birger Fogdestam, som 
gör comeback som lärare på utbild-
ningen, tycker även han att den tagit 
ett steg i rätt riktning.

– Att flytta utbildningen uppåt landet 
är bra med tanke på tillgänglighet och 
arbetsmarknad, och det är bra att elev-
erna fått en rejäl förpraktik.

Och mer praktik blir det. Utbildning-
en avslutas som alltid med en längre 
praktikperiod som inleds under juli 
månad. Först den 1 oktober står årets 
kull med borrtekniker till arbetsmark-
nadens förfogande.  S



10 BORRSVÄNGEN # 2/2019

AKTUELLT

På programmet stod två 
viktiga punkter; dels tryck-
luftsproblematik och dels 

konsumentjuridik.
Tryckluftsfrågorna behandlades 

med utgångspunkt från den tragiska 
olyckan och deltagarna fick göra 
riskanalyser och diskutera olika 
problemområden, men också lägga 
förslag på åtgärder för att förbättra 
arbetsmiljön med hänsyn till säker-
heten. Det möte som Geotec bjöd in 
till med leverantörer och tillverkare 
fungerade som ett bra avstamp för 

ÅREMÖTET: NYTTIGA DAGAR 
I INSPIRERANDE VINTERMILJÖ
Med mötet i sälen under mars 
månad 2018 färskt i minnet, 
återsamlades Geotec i vinter-
miljö. Men denna gång i lite 
mer alpint stuk i form av Åre 
och på välkända Totts Hotell.

Även om inte det sagolikt 
vackra vädret kunde återskapas 
från Sälen, bjöd utsikten från 
hotellet till vackra vyer och 
anläggningen erbjöd fantastiskt 
fin skidåkning för de som ville.

diskussionen, och det var uppenbart 
att ämnet engagerade.

Konsumentfrågor
Många konsumenter hör av sig till 
Geotec med olika frågor. Ofta handlar 
det om vem som har ansvaret när något 
går fel, för det gör det förr eller senare. 
Hur duktig och samvetsgrann man som 
entreprenör än är.

TEXT: JOHAN BARTH   FOTO: JOHAN ANDERSSON

Bröderna Johansson från Finspång budade hem Muovitechs samlingsskåp. 
Pengarna gick till Barncancerfonden.

Genom att använda många av de fall 
där Geotec har hjälpt både konsumenter 
och entreprenörer genom åren, blev det 
en väldigt bra diskussion med stor igen-
känningsgrad. Samtalen mynnade bland 
annat ut i att föreningen skall uppdatera 
mallarna för konsumentavtal.

Spännande info om geoenergi
Signhild Gehlin från Svenskt Geoenergi-
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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

centrum genomförde i vanlig ordning 
en utmärkt föreläsning om vad som 
händer när man inte kommer ner till 
det djup när man borrar för energi. Hur 
kompenserar man egentligen för korta 
borrhål? Den som inte var där, får vänta 
ett tag, men det ligger nära till hands att 
det kommer en publikation från Svenskt 
Geoenergicentrum så småningom. 

Men det kan löna sig att komma på 
medlemsmötena. Där presenteras infor-
mationen först!

Trevliga och nyttiga dagar
Ett nytt och mycket uppskattat grepp 
stod Muovitech för. Det samlingsskåp 
som de hade använt i sin utställning, 
auktionerades ut strax innan den gemen-
samma middagen. Bröderna Johansson 
från Finspångs Brunnsborrning lade det 
högsta budet och summan gick oavkortat 
till Barncancerfonden.

De som hade Åreskutans backsystem i 
tankarna, kunde få sitt lystmäte stillat 
efter genomförd konferens. Var man inte 
lagd på det hållet, fanns även möjlighet 
till hundspann eller skoterfärd. Oavsett 
vilket, var det en värdig avslutning 
på några väldigt trevliga och nyttiga 
dagar i Jämtland. S Entreprenörer och leverantörer i engagerade arbetsmöten kring bland annat ansvar och säkerhet.
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Tel: 023 790 560     www.lifa.se 
Kontakta oss på LIFA 

FURTHER. 
FASTER. 

Prövad Kvalitet 
Topp Prestanda 

För Stenhårda Jobb! 

Kvalitetsprodukter 
för stenhårda jobb! 

Fredagen den 24 maj 
2019 kommer att få 
gå till historien som 
dagen som inledde 
slutet för den 42-åriga 
föreningen Geotec.

Med förkrossande majoritet för, 
avlades 26 röster och dessa förde-

lade sig med 24,1 för och en emot.
Man röstade alltså för att genom-

föra sammanslagningen med Avanti 
och gemensamt bilda ”Borrföretagen”. 
Nästa steg är att var och en för sig 
genomför ytterligare en stämma och 

i direkt anslutning därtill genomför 
Borrföretagens första stämma. Detta 
kommer att utspela sig under den se-
nare delen av november månad.

Många fördelar
Det här innebär att Borrföretagen 
kommer att ha i storleksordningen 
100 medlemsföretag. Dessa kommer 
att omsätta cirka 90 procent av den 

Extrastämma i Geotec

TEXT OCH FOTO: JOHAN BARTH 

bransch som utövar vatten- och energi-
borrning. Givetvis finns det många 
fördelar att samla allt under ett tak, 
inte minst för leverantörerna som kan 
koncentrera sina insatser och kunna 
arbeta på en arena.

Inledningsvis kommer samtlig per-
sonal som idag är anställd följa med in i 
Borrföretagen och man kommer att ha två 
kontor, ett i Lund och ett i Stockholm. S

Rösträkning pågår vid 
Geotecs extrastämma.

AKTUELLT



BERGSÄKERT

Lucka med EBR-lås.

Höjbara ben för ingjutning i betongblock.Löstagbar plåt för lätt installation.

SAMLINGSSKÅP 
MAGNELIS

Enkel installation för upp till 
6 kollektorer, med möjlighet till 
seriekoppling.

Stamledningen (Ø90-110mm) kan 
tas ut bakåt, åt vänster eller åt 
höger.

Högsta korrosivitetsklassen C5 
ger ett bra val för vår miljö.

Mått: 820x1105x345mm. 

www.muovitech.com
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I spåren av arbetsplatsolyckan med 
dödlig utgång i Norrland i början 

av året diskuterar branschen hur tillverkare, 
leverantörer och entreprenörer kan öka 
säkerheten kring det system borriggen ingår 
i. Ett systemperspektiv från kompressor till 
borrigg är önskvärt, är man överens om. 

Vid ett möte Geotec tog initiativ till i 
mars, diskuterades tryckluft. En hel del 
har hänt sedan 1990-talets kompresso-
rer gav 20 bar och utvecklingen har fått 
konsekvenser. Deltagarna var eniga om 
att tillverkare och leverantörer bör tänka 
ett steg utanför sin egen leverans, till 

En utmaning, där särskilt branschorganisationerna har ett ansvar. 
Så beskriver f lera tillverkare och leverantörer Borrsvängen 
talat med sin syn på möjligheten att skapa ett gemensamt 
systemtänkande för att öka säkerheten kring borriggarna.
TEXT: MIA ISING  FOTO: HARDAB, MANDALS, QMATEC OCH ATLAS COPCO.

exempel att slangar och kopplingar tål 
det tryck en kompressor ger. 

Ny display ska varna
Bo Sjöberg, vd för Hardab AB i Forshaga 
och leverantör av borriggar, konstaterar 
att olyckan skakar om branschen.

– När jag pratar med kunder märker 
jag att de prioriterar säkerhet kring ma-
skiner och utrustning. Vi diskuterar ofta 
arbetsmiljö, som vilka förslitningsskador 
som kan uppstå vid rörhantering.

– En sak som borde diskuteras är att 
äldre borriggar troligtvis inte var byggda 

för att klara de höga lufttryck vi har idag. 
Vår nya informationsdisplay kommer att 
varna om lufttrycket blir för högt.

En enkel insats är, tycker han, är 
produktblad som anger vilket tryck 
respektive komponent – borrigg, slang 
och kompressor – är avsedd för. Beskriv-
ningar som visar hur man handskas med 
utrustningen är också viktiga.

Kjell Arild Grønås, vd för riggtillver-
karen Qmatec i Norge, håller med sin 
svenske kollega. Olyckan har fört med 
sig en ökad medvetenhet om utmaningar 
när det gäller tryckluft.

BRANSCHORGANISATIONERNA 
VIKTIGA FÖR GEMENSAMT SYSTEMTÄNK

I FOKUS: ARBETSMILJÖ

Hardab kommer med en ny display som varnar om lufttrycket är för högt.
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Kjell Hoven är försäljningschef på norska 
slangtillverkaren Mandals AS.

– Säkerheten går före allt och ett steg 
på vägen är att hålla debatten vid liv, 
säger han. 

Klickbara påhäng
Mötet hade uppfattningen att slangarna 
på marknaden har den hållfasthet som 
krävs, men att det kan variera bland 
kopplingarna. Handhavandet var också 
uppe för diskussion, och deltagarna var 
redo att undersöka möjligheterna att gå 
över till sexkantsmuttrar för att undvika 
att brukaren tar till olika verktyg för att 
spänna och lossa muttern. En vanlig fast 
nyckel kan användas för att spänna och 
släppa sexkantsmuttern utan att man 
behöver använda slag.

Kjell Hoven, försäljningschef på 
norska Mandals AS som gör trycklufts-
slangar, berättar att företaget fokuserar 
mycket på både slang och koppling och 
anslutning slang/koppling.

– Vi menar att vår slang, Mantex HP, 
bör vara den svagaste länken i kedjan. 
Slangen är konstruerad så att den sprick-
er eller sprängs i längdriktningen och 
därmed fungerar som ”säkerhetsventil”. 

– Därför ligger fokus på att koppling-
arna som används och anslutningen 
av slang och koppling ska hålla mer än 
slangens sprängtryck på 175 bar, vilket i 

– En sak som borde diskuteras är att äldre 
borriggar troligtvis inte var byggda för att 
klara de höga lufttryck vi har idag. 

som företaget diskuterar, en funktion 
i kompressorerna så att styrpanelen 
påminner operatören om att göra en 
säkerhetskontroll av kopplingar och 
komponenter i systemet.

– Vi tänker oss att lägga in en 
funktion i mjukvaran så att panelen 
automatiskt larmar på något sätt, 
förklarar han. Maskinerna är inte 
farliga i sig om du har utbildning på 
dem och gör säkerhetskontroll.

Fångststrumpa
Både Bo Sjöberg på Hardab AB och 
Kjell Hoven hos Mandals AS pekar 
på att fångststrumpan är viktig. Bo 
Sjöberg menar att det är en enkel 

sak att tydligt märka var det finns 
fästpunkter för fångststrumpa, och 
branschmötets tillverkare av borriggar 
var överens om att framöver leverera 
maskiner med en dedikerad fästpunkt 
för fångststrumpa.

– En organisation som Geotec har 
ett viktigt uppdrag i att försäkra sig 
om att ett sådan hjälpmedel används 
i branschen, att entreprenörer utbil-
das att använda det rätt och att det på 
något sätt blir tvingande att använda 
fångststrumpa, säger han.

Efterlyses: riktlinjer
Fredrik Ålund på Atlas Copco 
är säker på att branschorgani-

F
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BRANSCHORGANISATIONERNA 
VIKTIGA FÖR GEMENSAMT SYSTEMTÄNK

dagsläget är en femfaldig säkerhet. 
Bo Sjöberg i sin tur vill ta saken ytter-

ligare ett steg och ser gärna en standard 
för fästanordningar, ”även om det inte är 
hela lösningen”. 

Slangbrottsventiler och larm
Vid branschmötet bestämde borrarkå-
ren att kräva slangbrottsventiler, man 
vill att kompressortillverkarna utveck-
lar slangbrottsventiler. Gruppen hade 
uppslag på intelligenta ventiler som 
skulle kunna kommunicera med andra 
nödfunktioner i systemet, till exempel 
nödstopp på borriggen. 

Fredrik Ålund, marknadschef på 
Atlas Copco som tillverkar kompres-
sorer, berättar om en form av varning 

Kjell Arild Grönås, riggtillverkaren Qmatec.
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I FOKUS: ARBETSMILJÖ

Fredrik Ålund på Atlas Copco

sationerna är de som bäst kan få tillver-
kare och leverantörer att enas kring ett 
gemensamt systemtänkande. 

– Branschorganisationerna behöver 
göra riskanalyser och ge oss tydligare 
riktlinjer för hur vi ska tänka övergri-
pande, säger han.

Specifika tester och godkännanden 
av respektive del i systemet är fortsatt 
viktiga, som den EU-anpassade CE-
märkningen, reflekterar Kjell Arild 
Grønås, men systemansvaret ligger hos 
användaren, eftersom det alltid kom-
mer att finnas sammansatta system med 
komponenter från flera tillverkare.

– Efter olyckan har Qmatec infört tyd-
liga markeringar på riggarna om farorna 

med tryckluft, berättar han. Vissa enskil-
da krav på prestanda ska alltid uppfyllas, 
men när jag levererar till kund vet jag 
inget om vilken utrustning som ansluts 
till min maskin. Det är positivt om det 
kommer klara riktlinjer för kopplingar 
mellan maskinerna. 

Bo Sjöberg delar med sig av sin 
erfarenhet.

– Vårt företag har en filosofi om hur 
borrigg och kompressor ska fungera 
ihop, men det har varit svårt att ena oss 
tillverkare i ett gemensamt tänk. Och 
tänker vi inte tillsammans är det svårt 
att synka produkterna. Det vore bra 
med krav från branschorganisationerna 
som säger att det här ska finnas på den 

maskin som säljs, eller att riktlinjer 
bakas in i CE-kravet. 

Testförfaranden
Borde alla produkter testas innan de 
säljs? Ja, säger många i branschen. 
Diskussioner förs om att ta fram ett 
testförfarande som alla kan hänvisa 
till. Det är viktigt att tillverkaren vet 
vilka arbetstryck som tillämpas på 
marknaden, märker sina produkter 
och verifierar att utrustningen håller 
för de tryck som avses. 

– Med ett enhetligt testförfarande 
har vi samma förväntningar att 
förhålla oss till, säger Bo Sjöberg på 
Hardab AB.

Kjell Arild Grønås på Qmatec 
berättar att han i avsaknad av garantier 
från leverantören av kopplingar själv 
testar dem. Han motsätter sig inte 
gemensamma tester, men tror att de är 
svåra att införa.

– Det finns så många leverantörer 
runt om i världen, det är nog 
något lättare att införa praxis 
för tillverkningen än att testa all 
produktion.

Frågorna är många, svaren inte helt 
enkla och ibland går de isär. Men en 
sak är branschen överens om: Det be-
hövs ett gemensamt systemtänkande. 
Först då är det möjligt att uppfylla 
någon form av nollvision när det gäller 
arbetsplatsolyckor.  SMandals anläggning i Norge.

– Branschorganisationerna behöver göra 
riskanalyser och ge oss tydligare riktlinjer 
för hur vi ska tänka övergripande.
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PERSONCERTIFIERINGEN 
SKA UPPDATERAS
Vid Research Institutes of Sweden, Rise, pågår ett arbete med att 
uppdatera och aktualisera personcertifieringen för brunnsborrare.
– En del av de ursprungliga reglerna börjar bli lite gamla. Vi för 

en dialog med branschföreningarna kring vilken kompetens som 
behövs, säger Ulf Petersson.

Ulf Petersson är tekniskt ansva-
rig för personcertifieringar på 

Rise. Han har själv arbetat med person-
certifieringar av bland annat brunns-
borrare i tolv år och har kunnat se hur 
en del av reglerna börjar bli gamla och 
förlora sin relevans, eller att de behöver 
uppdateras av andra skäl.

– Reglerna är från 2005–2006. I 
personcertifieringsbranschen behöver 
man se till att reglerna, kurserna och 
kompetenskraven följer med sin tid. Det 
gäller till exempel kursen ”Säkerhet på 
väg”. Den har sin bakgrund i att dåvarande 
Vägverket hade den som krav på sina 
underleverantörer. Nu vill vi veta från borr-
branschen om utbildningen fortfarande 
är relevant. I vilken utsträckning har man 
borrningsuppdrag där man kommer i kon-
takt med vägtrafiken medan man jobbar?

Ett annat exempel gäller svetsning.
– Ska vi ha ett personligt certifikat 

för svetsning eller inte, så som det ser 
ut idag? Funderar Ulf Petersson, som 
också konstaterar att den bedömning av 
svetskvalitet som görs idag baserar sig på 
en gammal amerikansk standard.

¬– Svetsproven skickas in till ett ack-
rediterat labb, som röntgar och analyse-
rar svetsfogarna. Men tiden har sprungit 
ifrån den standard man jämför med. 
Vi skulle vilja att man i stället följer en 
modern ISO-standard, ISO 5817:D.

Regler drabbar äldre borrare
En annan diskussion som förs mellan 
Rise och branschen handlar om den svå-
righet som kan uppstå för äldre borrare 
att behålla sitt AB- eller B-certifikat. 

– Om man har borrat brunnar i 30 år 
har man ofta dragit ner på takten och job-
bar mer från kontoret än ute i fält. Enligt 
reglerna krävs att man kan visa att man 

TEXT: JÖRGEN OLSSON   FOTO: HELEN PERSSON

borrar 30 brunnar om året över tre år, 
alltså 90 brunnar. För B-certifikat gäller 
att redovisa 45 brunnar eller erfarenhet 
från 150 borrningar. Det är många äldre 
borrare som inte orkar det längre och 
det här upplevs som orättvist. Här har vi 
funderingar kring att dela upp i primär 
och sekundär erfarenhet och kanske att 
även införa dispenser i vissa fall.

Kompetens för återfyllnad
Ulf Petersson nämner även återfyllnad 
av brunnar som ett område vilket Rise 
och branschen har diskuterat.

Ulf Petersson, tekniskt ansvarig för personcertifieringar på Rise. 

– Krav på återfyllnad är vanligt i 
Europa, men har hittills varit ovanligt 
i Sverige. Men nu ser vi att kraven bör-
jar komma här också, framför allt från 
kommuner på Skånes västkust. Även 
här har vi en dialog med branschen 
kring vilken kompetens som behövs 
och hur man ska uppnå den. Ska 
kompetensen ligga hos företaget eller 
hos den enskilde borraren? Diskus-
sionerna pekar på det förra. När det 
gäller utbildningar tar inte vi på Rise 
fram dessa på egen hand, men vi kan 
initiera den processen.  S
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Lagstiftaren har tagit fasta 
på detta. För att om man i 
efterhand kan konstatera 

hur olyckan hade kunnat undvikas, 
så borde man med erfarenhet, både 
sin egen och andras samt en en gnutta 
fantasi, kunna undvika olyckan redan 
innan den sker. På fikonspråk heter 

Nu finns ett protokoll för 
besiktning av borriggar för 
alla som vill försäkra sig om 
att arbetsmaskinerna är säkra 
att använda. Det innebär att 
besiktningsmän kommer 
veta exakt vad som ska 
kontrolleras på en borrigg.

I FOKUS: ARBETSMILJÖ

– Det här har efterfrågats av våra 
medlemmar. Många vill veta att rig-
gen är i bra och säkert skick, men utan 
ett branschgemensamt protokoll vet 
besiktningspersonalen inte vad de ska 
undersöka, säger Joakim Hjulström.

Fredrik Severin har varit projektledare 
från Svensk Grundläggnings sida.

– Vi vill lyfta branschen och ha säkra 
maskiner på våra arbetsplatser. De flesta 
gör besiktningar ändå, men vi vill ha ett 
likvärdigt underlag så att det blir enkelt 
för alla att sköta detta. 

Åtta delar
I protokollet har man siktat in sig på de 
delar som kan innebära en risk för männ-
iskor som arbetar i närheten av maskinen. 
Protokollet är indelat i åtta delar:
• Arbetsverktyg (rotationsdelen i en 

brunnsborrningsrigg).
• Hydraulik.
• Elektronik.
• Mast.
• Undervagn.
• Övrig utrustning.
• Miljö.
• Dokumentation.

Protokollet mynnar ut i ett av tre utlå-
tanden: OK, OK med anmärkning samt 
Ej OK. Det sistnämnda kan åtföljas av 
en rekommendation till körförbud. Men 
eftersom det inte finns något lagstadgat 

Att delegera ansvar  
– en svår men viktig process

Det som inte fick hända har hänt. En medarbetare har mist livet 
på sin arbetsplats. Med facit i hand, när man i efterhand kan 
se att det som inte fick hända faktiskt hände, slås man av hur 
onödigt det var. Så är det nästan alltid. I nästan alla av de 55 – 60 
arbetsplatsolyckorna med dödlig utgång som sker i Sverige varje 
år framgår det, med facit i hand, av att de kunde undvikas.  

det systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Och för att arbetsmiljöarbetet ska bli 
systematiskt, i motsats till slumpartat, 
ska erfarenhet och fantasi kombineras 
med ett strukturerat arbetssätt. 

Så är arbetsmiljölagen uppbyggd och 
den som bryter mot arbetsmiljölagen 
kan komma att dömas till fängelse. I 

TEXT: HUGO BURGERHOUT, SPECIALIST COUNSEL, ASSOCIATE, SETTERWALLS ADVOKATBYRÅ

motsats till vad som gäller för de flesta 
andra brott, kan man för arbetsmiljö-
brott dömas till fängelse utan att ha haft 
uppsåt att begå brott. Det räcker med att 
man har varit oaktsam. Därför gäller det 
för arbetsgivaren att vara uppmärksam.

Vikten av delegation
Vem är det då som riskerar att drabbas 
av en fängelsedom? Av arbetsmiljöla-
gen kan man utläsa att de lagstadgade 
skyldigheterna ligger på arbetsgivaren. 
Men arbetsgivaren är ju i allmänhet ett 
organisationsnummer och till fängelse 
kan ju bara någon dömas som är av kött 
och blod. Därför landar ansvaret på den 
som representerar arbetsgivaren.

Utgångspunkten är att arbetsgivaren 
representeras av bolagets styrelse, när-

För de flesta arbetsmaskiner finns 
en lagstadgad besiktningsplikt för 

att tillförsäkra en säker arbetsmiljö. Men 
för borriggar finns ingen sådan plikt. 

– Det är oklart varför det inte är besikt-
ningsplikt på just borriggar. De är ju inte 
mindre farliga än andra arbetsmaskiner, 
säger Joakim Hjulström som har lett ar-
betet från Geotecs sida tillsammans med 
FAB och Svensk Grundläggning.

Utan ett protokoll som styr vad som 
ska besiktigas har 
det varit svårt för 
de som frivilligt 
velat få sina borr-
riggar besiktigade 
att ge instruk-
tioner till besikt-
ningspersonalen 
och samtidigt veta 
att alla säker-
hetsaspekter har 
kommit med.

besiktningskrav kan det heller inte utdö-
mas något körförbud i egentlig mening. 

– Det är endast att betrakta som en re-
kommendation. Men om det sker en olycka 
med en borrigg där det finns ett protokoll 
med ett sådant utlåtande, då blir det rätts-
liga läget inte särskilt bra för arbetsgivaren, 
konstaterar Joakim Hjulström.

Ska vara opartiskt
Hur ofta borriggarna bör besiktigas är 
ännu inte fastslaget. Joakim Hjulström 
menar att det beror på maskinens ålder 
och användningsområde, men att varje 
eller vartannat år är ett rimligt intervall. 

– Vi vill också att det ska vara opar-
tiska tredjepartskontroller. Därför är 
ambitionen att koppla protokollet till 
de etablerade ackrediteringsföretag som 
idag genomför besiktningar av andra 
arbetsmaskiner. Ett par av dem har varit 
engagerade i processen att ta fram proto-
kollet, berättar Joakim Hjulström.

Besiktningsprotokollet kommer att 
vara frivilligt att använda för medlem-
marna i både Geotec, FAB och Svensk 
Grundläggning.

– Vi har inga resurser att kontrollera 
att alla besiktigar sina maskiner. Helst 
önskar jag att detta blev ett myndig-
hetskrav, säger Fredrik Severin på 
Svensk Grundläggning.

Besiktningsprotokollet finns tillgängligt på de 
tre organisationernas hemsidor.

TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: JOHAN ANDERSSON

Protokoll för besiktning av borriggar framme

Fredrik Severin, Svensk 
Grundläggning.
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Beställ före 14:00 så skickar 
vi dina varor samma dag. Fraktfritt.

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

Vi skickar samma dag!

Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

mast dess ordförande. Åtskilliga är de 
styrelseordförande som har blivit dömda 
för arbetsmiljöbrott utan att de någonsin 
har insett att de löper en sådan risk. Om 
bolaget tillsätter en VD, övergår normalt 
ansvaret utan att det klargörs i något 
särskilt dokument. Sådant ansvar anses 
helt enkelt följa med tjänsten. Därför är 
det också åtskilliga VD:ar som har blivit 
dömda för arbetsmiljöbrott, utan att ha 
varit medvetna om sitt ansvar.

Tydlig arbetsbeskrivning
För att en VD (eller styrelseordförande om 
det inte finns någon VD) med framgång 
ska kunna peka ut någon lägre ner i orga-
nisationen som ansvarig, och därmed själv 
slippa ansvar, krävs bl.a. att det kan visas 
att den utpekade personen har förstått att 
han eller hon har ett sådant ansvar. Det 
sker lämpligast genom en så kallad delega-
tionshandling. Om delegationshandlingen 
inte är tillräckligt tydlig kommer dessvärre 
ansvaret fortfarande att ligga kvar på VD.  

Jag vill här göra en utvikning. Syftet 
med en delegationshandling är inte 
att en VD ska undvika att dömas till 
fängelse om det sker en olycka. Syftet är 
att klargöra för den utpekade personen 

vilka arbetsuppgifter som han eller hon 
förväntas att sköta, vilka befogenheter 
och resurser han eller hon har för att 
kunna fullgöra de beskrivna arbetsupp-
gifterna och vilket ansvar som följer 
med att ha fått ansvar för dessa arbets-
uppgifter. Att VD genom att upprätta en 
sådan handling minimerar risken för att 
hamna i fängelse är en bieffekt. 

Ur verkligheten
I höstas försvarade jag en platschef som 
stod åtalad för vållande till annans död. 
Företaget var ISO-certifierat och hade 
upprättat allehanda handlingar, inklu-
sive delegationshandlingar till de förmän 
som arbetade vid olycksmaskinen. Det 
rådde nog ingen tvekan om att det var 
där ansvaret rätteligen borde ligga. Av 
handlingarna framgick vilka arbetsupp-
gifter som skulle skötas, att förmännen 
hade kompetens att sköta arbetsuppgif-
terna och att de hade mandat att stänga 
produktionen vid fara. Likväl dömdes 
platschefen. Dokumenten klargjorde 
nämligen inte tillräckligt tydligt att det 
delegerade ansvaret kunde få straffrätts-
liga följder. Inte heller framgick det att 
förmännen hade rätt att returnera an-

Specialist counsel Hugo Burgerhout.

svaret om de ansåg sig sakna kompetens 
eller resurser. I rätten sa sig förmännen 
inte ha förstått att de dokument som de 
hade skrivit på var delegationshand-
lingar. Det kan tyckas klantigt att hand-
lingarna inte var tydligare än så men är 
samtidigt förståeligt. Dels är det en svår 
diskussion att ha med sina anställda, dels 
är det ingen som tänker sig att frågan 
kommer att bli aktuell. Det är fel. I vart 
fall 55 – 60 gånger per år.  S
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Anna Sjösten är personalkonsult 
vid Lunds universitet och har 

ansvarat för att ta fram universitetets 
arbetsmiljöpolicy. Hon vet med andra 
ord vad som krävs för att få fram en 
bra policy. Lunds universitet är en stor 
organisation med 7 600 anställda, men 
grunderna för att ta fram en arbetsmil-
jöpolicy och aktivt arbeta med arbets-
miljöfrågor är samma i ett litet eller 
medelstort företag.

– I princip vilket företag som helst 
kan använda vår arbetsmiljöpolicy. Det 
viktigaste är vad du gör med den och hur 
du omsätter den i vardagen, säger Anna 
Sjösten.

Själva policyn består av endast två 
korta stycken. Dessa kompletteras med 
några mer konkreta delar som beskriver 
hur den ska genomföras, vilka förutsätt-
ningar som krävs, olika roller i organi-
sationen samt hur den ska följas upp och 
hur mål ska fastställas. 

– Vi har inte hittat på något exceptio-
nellt, mycket är självklarheter som går 
att kopiera rakt av.

Viljeinriktning 
Det är lätt att tänka att en arbetsmiljö-
policy inte betyder något om det i stort 
sett bara är att kopiera en annans text. 

Samverkan, ledningens engagemang, handlingsplaner 
och tydliga rutiner. Med dessa faktorer på plats kan en 
arbetsmiljöpolicy vara både kortfattad och övergripande. 

TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN

Så tar du fram en 
arbetsmiljöpolicy

Anna Sjösten menar att det ändå inte 
handlar om ett spel för galleriet.

– Förutom att det är lag på att en 
arbetsmiljöpolicy ska finnas i företag 
med fler än tio anställda, så behöver man 
ett dokument som uttalar en viljeinrikt-
ning. Och ledningen ska vara fanbärare. 
Ledningens engagemang är jätteviktigt, 
understryker Anna Sjösten.

Men det betyder inte att en arbetsmiljö-
policy kan tas fram av ledningen själv, även 
om man väljer att kopiera en policymall. 
Det är inte texten i sig som är poängen, 
utan arbetet att ta fram den och hur den 
efterlevs, säger Anna Sjösten.

– Nyckeln är att den tas fram i sam-
verkan med exempelvis skyddsombud 
och medarbetare med olika funktioner 
i företaget. Skyddsombuden är viktiga 
att ha med från början, de kan verk-
samheten och vet vilka utmaningar och 
problem som finns.

Handlingsplaner och rutiner
När en övergripande policy är formule-
rad och beslutad är nästa steg att ta fram 
en eller flera handlingsplaner, beroende 
på hur stort företaget är. Det lilla företa-
get kan med fördel låta handlingsplanen 
vara en del av policyn. Men i större 
företag behöver lokala handlingsplaner 

tas fram för olika typer av verksamheter 
och platser. Underlaget för dessa kan 
vara en medarbetarundersökning och en 
skyddsrond där olika risker och brister 
identifieras. De som inte kan åtgärdas 
direkt ska med i handlingsplanen. Slutli-
gen ska rutiner formuleras och doku-

• Har vi haft några tillbud?
• Hur och när åtgärdar vi dessa?
• Har vi identifierat några brister 

och potentiella risker?
• Hur och när åtgärdar vi dessa?
• Hur ser sjukfrånvaron ut?
• Finns tecken på att någon mår 

dåligt psykiskt?
• Hur ser utbildningsbehovet ut?
• Finns annat relevant att rappor-

tera kring arbetsmiljön?

Exempel på frågor att 
diskutera med skydds-
ombud/skyddskommitté

rättsliga 
grunder

register

samtycke

avtal

incidenter

minimerad 
lagring

säkerhet
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menteras. Ett förebyggande arbetsmiljö-
arbete består således av tre delar:

1) Arbetsmiljöpolicy: Hit vill vi.
2) Handlingsplan: Det här ska göras.
3) Rutiner: Så här gör vi.

Sociala miljön
I borrningsbranschen dominerar såklart 
fysiska risker och arbetsförhållanden 
som är oerhört viktiga för att undvika 
olyckor och skador. Anna Sjösten flag-
gar samtidigt för att inte glömma den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön, 
så kallade OSA-frågor.

– Det rör hur arbetet organiseras 
för att vi inte ska stressa sönder och 
hur vi uppträder mot varandra. Det är 
faktorer som är svårare att prata om 
och därmed upptäcka och formulera 
handlingsplaner kring. Men de är vik-
tiga att lyfta fram och belysa i arbets-
miljöarbetet.

Ta hjälp
Lunds universitet är en stor organisation 
med resurser att bedriva ett aktivt arbets- 
miljöarbete. Men hur gör det mindre 
företaget, var ska en entreprenör börja? 
Ta hjälp, säger Anna Sjösten och hänvi-
sar i första hand till Arbetsmiljöverkets 
webbplats.

– De ger många bra tips. Börja där och 
läs deras föreskrift om ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

Att ursäkta sig med att inte ha tid är 
inte okej, säger Anna Sjösten bestämt. 

– Arbetsgivaren har huvudansvaret att 
detta blir gjort. Börja i samband med en 
kick-off eller annan typ av personalmöte. 
Det behöver inte vara svårt.

Det löpande arbetsmiljöarbetet beskri-
ver Anna som en cirkulär process i fyra 
steg som sedan börjar om:

1. Undersök arbetsmiljön.
2. Bedöm risker.
3. Åtgärda brister.
4. Följ upp.

Regelbundna möten
Ryggraden i arbetsmiljöarbetet är att 
regelbundet ha möten med en skydds-
kommitté (krav vid 50 anställda eller 
f ler), eller direkt med skyddsombudet 
i mindre företag. En gång i månaden 
bör man ha samtal om hur det ser ut på 
arbetsplatserna. Riskmedvetenhet är 
ett begrepp Anna Sjösten återkommer 
till f lera gånger. 

– Ledningen måste tjata in vikten av 
att rapportera tillbud och givetvis även 
alla skador.

Ett tillbud är något som kunde ha lett 
till en skada. Om tillbuden rapporteras 
kan den bakomliggande orsaken åtgärdas 
innan det sker en arbetsplatsolycka.

– Prata med varandra! Diskutera gärna 
på arbetsplatsen vad en god arbetsmiljö 
är. Det gäller även den sociala arbetsmil-
jön så att ni kan fånga upp tidiga signaler 
om någon mår dåligt.

Alla har ansvar
Förutom lagkravet på en arbetsmiljöpolicy 
finns ett lagkrav på att arbetsgivare tydligt 
har dokumenterat att man inte tolererar 
kränkande särbehandling.

– Lägg in det i arbetsmiljöpolicyn så 
slipper man ha två olika dokument, före-
slår Anna Sjösten och tipsar vidare:

– Skriv in i policyn att det inte bara är 
arbetsgivarens ansvar. Alla har ett ansvar 
att bidra till en god arbetsmiljö, till exem-
pel hur vi beter oss och bemöter varandra 
och att anmäla tillbud.  S

Lunds universitets vision är att vara 
ett universitet i världsklass som 
förstår, förklarar och förbättrar vår 
värld och människors villkor. En 
förutsättning för en framgångsrik 
verksamhet är att den utmärks av 
en god arbets- och studiemiljö som 
är utvecklande, stimulerande, säker 
och trygg. Arbetsmiljöarbetet ska 
bedrivas förebyggande med arbets-
miljölagstiftningens krav som grund 
och med en strävan att ständigt 
förbättra arbets- och studiemiljön. 

Lunds universitets 
arbetsmiljöpolicy

1. Arbetsgivare och arbetstagare ska samver-
ka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 

2. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som 
behövs för att förebygga att arbetstagaren 
utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

3. Arbetsgivaren ska beakta den särskilda 
risk för ohälsa och olycksfall som kan följa 
av att arbetstagaren utför arbete ensam.

4. Lokaler samt maskiner, redskap, skydds-
utrustning och andra tekniska anordningar 
ska underhållas väl. 

5. Arbetsgivaren ska systematiskt 

planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till 

En arbetsmiljöpolicy ska tas fram som visar 
arbetsgivarens övergripande målsättning, 
viljeinriktning och medel för det långsiktiga 
arbetet som man har med verksamhetens 
arbetsmiljö. Rutiner behöver finnas för alla 
olika aktiviteter i det systematiska arbets-
miljöarbetet. 

Arbetsmiljöpolicyn ska dokumenteras 
skriftligt om det finns minst tio arbetstagare 
i verksamheten.

Det här säger lagen

att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna 
krav på en god arbetsmiljö. Han ska 
utreda arbetsskador, fortlöpande 
undersöka riskerna i verksamheten 
och vidta de åtgärder som föranleds 
av detta. Åtgärder som inte kan vidtas 
omedelbart ska tidsplaneras.

6. Arbetsgivaren ska i den utsträckning verk-
samheten kräver dokumentera arbetsmil-
jön och arbetet med denna. Handlingspla-
ner ska därvid upprättas.

7. På ett arbetsställe, där minst fem arbets-
tagare regelbundet sysselsätts, ska det 
bland arbetstagarna utses ett eller flera 
skyddsombud (arbetsmiljöombud). 

Utdrag ur arbetsmiljölagen:rättsliga 
grunder

register

samtycke

avtal

incidenter

minimerad 
lagring

säkerhet

rättsliga 
grunder

register

samtycke

avtal

incidenter

minimerad 
lagring

säkerhet

Anna Sjösten vid Lunds univer-
vistet beskriver processen för 
att ta fram en miljöpolicy.
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Byggbranschens Säkerhetspark 
initierades för ett år sedan 

av Sveriges Byggindustrier, med det 
framgångsrika finska konceptet Safety 
Training Parks som förebild. Med 
sig fick man intressenter från hela 
branschen, inte minst de stora bygg-
bolagen. I slutet av mars togs så det 
första spadtaget vid Arlanda f lygplats. 
Framåt september-oktober är planen 
att säkerhetsparken ska öppna.

– Vi kommer att bygga upp olika sä-
kerhets- och hälsoområden rent fysiskt 
och skapa både goda och mindre goda 
exempel. Här kommer kursdeltagarna 
kunna se, höra, prova på och ref lek-
tera över olika situationer. Konceptet 
bygger på ett tillämpat lärande som 
komplement till teoretiska kurser, 
förklarar Hans Hedberg, projektledare 
för Byggbranschens Säkerhetspark på 
Sveriges Byggindustrier.

Tanken är att företag, skolor och 
organisationer ska kunna genomgå 
exempelvis en halvdags utbildning i 
verkliga arbetsplatsmiljöer. Säkerhets-
parken kommer att erbjuda handledare 
för de som inte har egna att tillgå. 

– En viktig framgångsfaktor är att 
säkerhetsparken kommer att drivas 
som förening och att branschens 
aktörer blir medlemmar och därmed 
delaktiga i utvecklingen. Det här 
har blivit succé i Finland, parkerna 

Sveriges Byggindustrier fort-
sätter att satsa på utbildningar 
inom arbetsmiljö. Sedan ett par 
år tillbaka finns en webbaserad 
säkerhetsutbildning. Nu tar en 
fysisk säkerhetspark form 
vid Arlanda flygplats. Här ska 
alla inom byggbranschen få 
möjlighet att träna säkerhet i 
verkliga miljöer.

används verkligen mycket, säger Hans 
Hedberg.

Olika stationer
Just nu planerar arbetsgrupper olika 
stationer för säkerhetsparken. Utöver 
följande som kommer att finnas när 
parken öppnar i höst, kommer fler att 
byggas upp över tid:

• Arbete på höjder.
• Arbete på och med ställningar.
• Arbete vid väg och vid tunga fordon.
• Gjutformar.
• Handhållna maskiner (fokus på 

vibrationer och förlorad kontroll).
• Rivning och sanering (fokus på 

asbest och kvartsdamm).
• Ergonomi.
• Säkra schakt.
• Arbete i tidiga skeden (planering, 

roller, ansvar).
– För borrtekniker är exempelvis 
stationerna med handhållna maskiner, 
kvartsdamm och ergonomi relevanta, 
säger Hans Hedberg.

Webbutbildning först
Innan man ger sig in i parken bör man 
ha genomgått Sveriges Byggindustriers 
webbaserade säkerhetsutbildning, safe-
constructiontraining.se. Den är tänkt att 
vara hela branschens introduktionsut-
bildning inom arbetsmiljö, säkerhet och 
hälsa och bör vara baskunskaper för att 
arbeta på eller besöka byggarbetsplatser 
i Sverige.

– Den vänder sig till alla från byggher-
rar, projektörer och entreprenörer, till 
byggarbetare, elever och lärare på olika 
byggtekniska utbildningar. Den har nu 
även översatts till flera språk eftersom 
vi har många språk i branschen och alla 
ska kunna gå den.

Tre moduler
Säkerhetsutbildningen består av tre 
moduler. En är faktabaserad, en tar upp 
beteenden och en kretsar kring attityder. 

Den är kostnadsfri, vem som helst kan 
skapa ett konto och genomföra utbild-
ningen i egen takt. Den tar inte lång tid 
att gå igenom.

– Jag är inte utbildad inom bygg och 
anläggning och mig tog det cirka 40 
minuter, berättar Hans Hedberg.

Sveriges Byggindustrier trycker nu 
lite extra på gasen i arbetsmiljöarbetet. 
De senaste 10-15 åren har trenden med 
arbetsplatsolyckor varit mycket positivt 
och visar en brant fallande kurva. Men 
de senaste två åren tycks trenden börja 
plana ut något.

– Därför måste vi fortsätta jobba med de 
här frågorna och hela tiden ta nya grepp.  S

www.safeconstructiontraining.se

TEXT: LARS WIRTÉN

SÄKERHETSPARK SKA LYFTA 
ARBETSMILJÖARBETET
SÄKERHETSPARK SKA LYFTA 
ARBETSMILJÖARBETET

Första spadtaget för 
BI:s säkerhetspark.
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Svensk Grundläggning har 
en omfattande utbildning där 
arbetsmiljöfrågor löper som 
en röd tråd.

– Vi har fyra olika kurser 
som hålls åtminstone en gång 
per termin, ibland fler bero-
ende på efterfrågan, säger 
Sussie Bierbum, kursansvarig 
på Svensk Grundläggning.

Geotec är i full färd med att ta fram en webbaserad arbetsmiljö-utbildning anpassad 
specifikt för borrtekniker. Projektet är en del i en större utbildningssatsning i 
samarbete med FAB och gruvnäringens branschorganisation Svemin.

Den första utbildningen rör 
arbetsmiljöfrågor och kommer att 

lanseras vid halvårsskiftet.
– Den kommer att gå igenom alla 

aspekter på arbetsmiljö. Utöver rent 
fysiska aspekter tar den även upp roller 
och ansvarsområden på en arbetsplats, 
förklarar Joakim Hjulström som leder 
arbetet på Geotec.

Utbildningen belyser olika risker 
kring borriggen, specifikt kompressor 
och borraggregat. Skyddsutrustning, 
ordning och reda och brandrisker är 
andra delar som tas upp i utbildningen 
som kommer att vara kostnadsfri.

– Vi vill att så många som möjligt 
genomför den, därför kommer den att 
vara kostnadsfri.

Utbildningen riktar sig till alla i bran-
schen men i första hand till borrtekniker 
som arbetar ute vid riggarna.

– Vi vill minska antalet arbetsskador, 
varje skada är en för mycket. Särskilt så-
dana som man kan undvika bara genom 
att jobba på rätt sätt. Det finns enkla sätt 
att undvika många skador, exempelvis 

klämskador som tillhör de vanligaste, 
säger Joakim Hjulström.

Fler utbildningar kommer
Den webbaserade plattform som nu är 
under utveckling ska bli hem inte bara 
för arbetsmiljöutbildningen. Här finns 
också möjligheter att lägga f ler webba-

TEXT: LARS WIRTÉN

Arbetsmiljö för borrtekniker på webben

Härutöver finns även en vidareutveck-
lande del i steg två för den som har 
ansvar för grundläggning i något skede 
av byggprocessen.

Det avslutande tredje steget kallas 
kompetensutveckling och kräver totalt 5 
400 timmar i yrket. Här fördjupar delta-
garna sig i geoteknik, grundläggnings-
teknik, arbetsmiljö, juridik med mera. 

Efter att ha deltagit i och genomfört 
godkända prov i samtliga steg får man 
kompetensbeviset Säker Grundläggare. 
Det ska förnyas var femte år genom att 
repetera steg tre.

Det gedigna och omfattande upplägget, 
som kräver många timmar i skolbänken, 
hindrar inte att utbildningen är mycket 
efterfrågad bland grundläggarna.

– Intresset för arbetsmiljöfrågor är 
stort hos våra medlemmar. Varje deltar 
cirka 200 personer i vår utbildning, 
säger Sussie Bierbum.  S

Utbildningen är uppdelad i tre 
steg. Det första är en tvådagars 

introduktionskurs, som namnet till trots 
kräver minst 1 800 timmar inom eller 
i angränsande yrken. Det andra steget 
är uppdelat i två separata tvådagarskur-
ser, där den första delen fokuserar på 
geoteknik och den andra på utförande 
på arbetsplats och hantering av maskin. 

Säker Grundläggare 
i tre steg

serade utbildningar med inriktningar 
på olika borrtekniker i framtiden.

– Vår vision är att samtliga teore-
tiska delar i borrteknikerutbildningen 
ska finnas tillgänglig via webben. 
Dessa måste sedan alltid kompletteras 
med praktiska moment, säger Joakim 
Hjulström.  S

Joakim Hjulström, Geotec.

Svensk Grundläggning 
satsar stort på utbildning.
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intressant om man utför arbete i en 
verkstad med svag belysning.

Larm för ensamarbetare
Svevia, den stora väg- och infrastruktur-
entreprenören, erbjuder en säkerhetsapp 
med en funktion speciellt framtagen för 
ensamarbete.

– Den är användbar. Man lägger in 
uppgifter om kontaktpersoner, till exem-
pel vänner och arbetskamrater, och anger 
hur länge man ska jobba. Om du till ex-
empel angett att du ska arbeta ensam till 
klockan 17, så sänder telefonen ett larm vid 
det klockslaget som du då måste kvittera 

Arbetsmiljöverket har till exem-
pel släppt en app som ska hjälpa 

till att skydda mot bullerskador.
– Den mäter bullret vid arbetsplatsen 

både momentant och som ett snittvärde 
under dagen. Baserat på resultaten ger 
appen sedan rekommendationer om 
vilken typ av hörselskydd man ska 
använda och om det rekommenderas 
att man går på en hörselundersökning. 
Appen innehåller också information om 
vilka lagkrav som gäller kring buller på 
arbetsplatsen, säger David Börjesson.

Från Arbetsmiljöverket finns också 
en app som mäter ljus, vilket kan vara 

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON  ILLUSTRATION: MYRA S. SÖDERSTRÖM  

för att bekräfta att allt är okej. Kvitterar du 
inte så går larmet vidare till personerna på 
listan. Appen har också ett direktlarm som 
man själv kan aktivera om något händer. 
Personerna som tar emot larmet får också 
exakt besked om din position.

– Utöver de praktiska funktionerna är 
den här appen ett bra sätt för arbetsgivaren 
att uppfylla lagkraven kring ensamarbete, 
påpekar David Börjesson.

Hjälp med första hjälpen
Han har också hittat två användbara 
Första hjälpen-appar, som kan vara bra 
att ha med sig.

Arbetsmiljöverkets olika AFS:ar, organisationen Prevents broschyr ”Borrningssäkerhet” 
och Sveriges Byggindustriers ”Tysta boken” är tre förhoppningsvis välbekanta 
trycksaker kring arbetsmiljö och säkerhet.

Men i takt med tiden och tekniken har verktygen också flyttat in i våra telefoner och 
plattor. David Börjesson på Altea tipsar om några gratis appar som – faktiskt – kan 
höja säkerheten på arbetsplatsen.

APPARNA SOM KAN GÖRA 
JOBBET SÄKRARE
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– Hjärt-Lungfonden och företaget  
Cederroth, som tillverkar sjukvårds-
material, har gett ut gratisappar som 
bland annat ger tips om hur man ger 
första hjälpen, hur man kontaktar hjälp 
och vad som ytterligare kan göras på 
plats, beroende på vad som har hänt.

Viktigt ha koll på förändringar
När det gäller Arbetsmiljöverkets hand-
ledning i Systematiskt arbetsmiljöarbete, 
AFS 2001:1, så menar David Börjesson 
att den inte är riktigt så konkret som 
man skulle kunna önska. Dessutom 
pågår på Arbetsmiljöverket ett stort 
arbete, där man kommer att gå från 
dagens cirka 70 olika föreskrifter till ett 
betydligt färre antal.

– Det betyder att varje ny eller upp-
daterad föreskrift som kommer ut ersätter 
flera gamla. Det är mycket att hålla reda 
på. Överlag sker det väldigt mycket 
juridiska förändringar kring arbetsmiljön 
nu, och det är man som arbetsgivare 
skyldig att hålla koll på. Vi på Altea 
och andra kollegor i branschen erbju-
der hjälp med att hålla sig à jour med 
nyheterna, säger David Börjesson som 

tipsar om Alteas gratis och månatligen 
publicerade elektroniska nyhetsbrev, 
som sammanställer aktuella förändringar i 
lagstiftningen.

Som exempel nämner David Börjesson 
att Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, nyligen klubbat 
förändringar kring brandfarlig gas och 
sprayflaskor. De nya föreskrifterna träder 
i kraft 1 januari 2020 och i dem går MSB 
i detalj in på vad som gäller bland annat 
kring krav på ventiler, rörledningar, 
förvaring, slangbrottsventiler och 
armerade slangar.

Medicinska kontroller
Direkt kopplat till hälsa och säkerhet 
på jobbet finns också ett nytt regelverk 
kring medicinska kontroller.

– Borrare ska gå på regelbundna 
medicinska kontroller av två skäl: De 
använder härdplaster, oftast i form av 
fogskum och de exponeras även för 
kvartsdamm. De nya föreskrifterna är 
tydligare och innehåller också strängare 
krav kring sanktionsavgifter, som nu ska 
kunna dömas ut enklare och snabbare, 
till exempel vid en inspektion. S David Börjesson, Altea.
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Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor ligger på Berndt Jonssons bord 
och nära hans hjärta. Som nationell arbetsmiljösamordnare på 
Sveriges Byggindustrier ser han till att frågorna genomsyrar allt 
han gör – nu och i framtiden.

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH    FOTO: ANETTE PERSSON

Berndt Jonsson har vigt majoriteten 
av sitt yrkesliv åt arbetsmiljö- och 

säkerhetsfrågor. Sedan fem år tillbaka 
är han nationell arbetsmiljösamordnare 
på Sveriges Byggindustrier och på sätt 
och vis är cirkeln nu sluten. Han började 
sitt yrkesliv i byggbranschen – först som 
snickare, därefter vuxenutbildade han 
sig och blev arbetsledare, platschef och 
produktionsledare. Under 16 år arbe-
tade han på Arbetsmiljöverket i olika 
befattningar. 

– Det är egentligen inte så stor skillnad 
när jag nu arbetar med arbetsmiljöfrågor 
som nationell arbetsmiljösamordnare på 
Sveriges Byggindustrier. Mina drivkrafter 
är lika nu som då. De handlar om att se 

till individen, företaget eller organisationer 
och samhället, säger han.

Säkerhet en hjärtefråga
Säkerhet – eller bristen på den – är i 
hetluften just nu. Antalet dödsolyckor 
på Sveriges arbetsplatser har ökat under 
2019 i jämförelse med 2018, enligt 
Arbetsmiljöverkets preliminära statistik. 
Januari sticker ut som en svart månad. 

– Det är helt oacceptabelt att människor 
blir sjuka, skadade eller i allra värsta 
fall förolyckade på arbetet. Vi vill vara 
en bransch som är sund och säker, säger 
Berndt Jonsson.

Som nationell arbetsmiljösamordnare 
ligger de här frågorna på hans bord 

och det är ständig aktivitet kring dem. 
Frågorna har också en personlig be-
röringspunkt.

– Det är en värdering jag har, om att få 
göra saker bättre, utveckla, vara med och 
förebygga att någon skadas – eller ännu 
värre förolyckas. Kan vi bidra till att 
färre människor skadas i branschen, är 
det så klart till nytta för Sveriges Bygg-
industriers medlemsföretag. Förutom 
det självklara när personer drabbas, är 
det också kostsamt och resurskrävande 
på många sätt, säger han.  

Recept för säkerhetskultur
För att skapa en sund och säker arbets-
plats måste organisationens sikte vara 

Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare 
på Sveriges Byggindustrier

på flera arenor

I projektet "Håll nollan" samverkar branschens entreprenörer och byggherrar. Berndt Jonsson diskuterar en tryggare byggbransch 
med Helena Parker på Skanska.
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inställt på en god säkerhetskultur. Det 
innebär att både individer och gruppen 
bygger säkerhetskulturen på gemen-
samma värderingar, föreställningar, 
attityder, kunskaper och beteenden. Alla 
är med andra ord inriktade på att skapa 
säkerhet i verksamheten.

Men för att den ska implementeras och 
sedan efterlevas är ledningen en avgö-
rande faktor, menar Berndt Jonsson. Och 
för att säkerhetskulturen ska fungera 
i praktiken måste varje individ känna 
sig delaktig, ha tid att tänka efter före 
och känna sig trygg med att agera på 
egen hand. 

Här tar Berndt Jonsson flygindustrin 
som ett exempel: 

– Där är säkerhetskulturen ett fun-
dament. Ingen skulle acceptera att ett 
flygbolag eller besättningen tummade 
på säkerheten på grund av stress, eller 
hoppade över något led i säkerhetsarbetet 
för att hålla tidtabellen. Alla är dess-
utom oerhört tacksamma om indivi-
den använder sig av all sin erfarenhet, 
exempelvis om piloten känner att något 
inte stämmer och agerar på det, säger 
Berndt Jonsson.

Utvecklingen går trots allt framåt
Bernd Jonsson vill inte på något sätt 
förminska det faktum att statistiken 
för arbetsolyckor har ökat under årets 
första månader. Men han är mån om att 
poängtera, att utvecklingen i byggbran-
schen går framåt och har varit bra i ett 
längre perspektiv. 

I dag finns en uttalad nollvision för 
arbetsolyckor i byggbranschen och 
under samtalets gång ifrågasätter Berndt 
Jonsson att man ens ska behöva använda 
plåster på jobbet och ha acceptans för 
småskador. Ska man helt enkelt inte 
komma hem utan skador?

– Nollvisionen handlar inte om att 
man ska gå till jobbet och överleva. 
Visionen sträcker sig längre än så. För 
att komma längre och nå förbättringar i 
en verksamhet som redan har nått långt, 
krävs ofta både nya infallsvinklar och 
god uthållighet, säger han.

Och om det finns attityder eller en 
kåranda som säger att ”man ska klara 
några smällar”, vill Sveriges Bygg-
industrier motverka den bilden. 

– Vi vill öka attraktionskraften för 
branschen och bidra till att den blir sund 
och säker. Mångfalden behöver stärkas 
så att branschen speglar samhället på ett 
bättre sätt. En viktig del i detta är att öka 
andelen kvinnor, säger han.

Kunderna ett led i att hålla nollan
Berndt Jonsson vill också påverka 
kundernas kunskap och beteenden 
kring upphandlingar, så att de blir bättre 
på att agera och vara medvetna om hur de 
säkerställer att de jobbar med bra företag. 

Just i dag när Berndt Jonsson blir 
intervjuad av Borrsvängen, ska han 
delta i en workshop där branschens 
kunder och leverantörer arbetar ihop för 
att skapa en tryggare byggbransch. ”Håll 
nollan – samverkan för noll olyckor 

i byggbranschen” är ett projekt med 
branschens entreprenörer och byggherrar.

– Här jobbar vi gemensamt för att 
hitta arbetsformer som säkerställer ett 
bra säkerhetsarbete och förutsättningar 
för en bra arbetsmiljö. Håll Nollan är en 
fristående organisation och ett relativt 
nytt initiativ som Sveriges Byggindustrier 
stödjer, berättar han.

Folk strömmar in i lokalen på Kungs-
holmen i Stockholm – det börjar bli dags 
för Berndt Jonsson att slå sig ner vid 
bordet och delta i workshoppen.

– Det är jättekul att jobba med arbets-
miljöfrågorna på flera arenor. Allt från 
möten med det enskilda företaget till 
att kanske träffa en minister då och då, 
säger Berndt Jonsson.  S

Vem är...
Namn: Berndt Jonsson.

Ålder: 59 år.

Bor: Sundsvall.

Arbetar: Halva tiden arbetar jag som 
nationell samordnare och fokuserar på 
arbetsmiljöfrågor. Den andra halvan är 
jag verksam som regionchef i södra 
Norrland med personal-, verksamhet-  
och ekonomiansvar för en enhet om 
sju personer.

– Nollvisionen handlar inte om att man 
ska gå till jobbet och överleva. Visionen 
sträcker sig längre än så. 
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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:

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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Det är fredag eftermiddag och 
regnet hänger i luften i den 

lilla orten Kallinge norr om Ronneby i 
Blekinge. Vid en typisk villagata hittar 
jag James Vaughan på Brunnsborrning 
och stenläggning i Blekinge. Han måste 
hinna fylla ett dräneringsarbete med ett 
lass jord innan han kan ta helg. Både det 
hotande regnet och Borrsvängen borde 
stressa honom. Men James Vaughan tar 
det med ro och ett stort skratt, stänger 
av grävaren och vi åker hem till hans 
kök några kvarter bort för en kopp kaffe. 
Snart öser regnet ned utanför fönstret.

– Jaha, då var eftermiddagen förstörd, 
säger James och skrattar igen.

Han har hela tiden nära till skrat-
tet, irländaren som kom till Sverige via 
London för cirka 25 år sedan, där han 
träffade kärleken.

FÖRETAGET

– Jag grävde fiber i London när jag 
träffade Malin och bestämde mig för att 
flytta med henne till Sverige. Jag tyckte 
det kändes kul att prova på något annat. 
Man lever bara en gång!

Han har aldrig ångrat att han lämnade 
sitt hemland för Sverige.

– Jag trivs bra här och skulle aldrig 
f lytta tillbaka till Irland. De ligger 30 
år efter med det mesta. Det enda jag 
saknar är den sociala biten, att man 
träffas på puben över några pints. Det 
går inte i Sverige, då tror folk att man 
är alkoholist.

Tog saken i egna händer
När James kom till Sverige hade han 
ingen erfarenhet av brunnsborrning, 
det var grävarbeten och stenläggning 
som hade gällt dittills. Väl i Sverige och 

Att borra brunnar i Sverige 
blev för tråkigt. Så irlända-
ren James Vaughan sa upp 
sig från borrningsfirman 
i Kallinge för att satsa på 
stenläggning och grävar-
beten. Men så kände han 
suget, köpte en borrigg och 
med ens var han brunns-
borrare igen. Brunnsborr-
ning och stenläggning i 
Blekinge var fött.

TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN  

JAMES KÄNDE 
BORRSUGET IGEN

Irländaren James Vaughan grävde för fiber i 
London när han för 25 år sedan träffade sin 
blivande fru och flyttade till Blekinge.
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Kallinge träffade han Jim Bardesten som 
driver Bardestens Brunnsborrning.

– Jag fick hänga med som dräng i 
några år, men tröttnade på det. Jag 
tyckte det blev för tråkigt, säger han och 
levererar ännu ett av sina stora, hjärtliga 
skratt efter en kort konstpaus och tilläg-
ger: Men sen blev jag ju sugen igen. 

James Vaughan tog då saken i egna 
händer, köpte en rigg och drog igång 
Brunnsborrning och stenläggning i Ble-
kinge. Men riggen blev stående i början. 
Han fick händerna fulla av stenlägg-
nings- och grävarbeten.

– Jag förstod att jag måste ha riggen 
igång, den stod och kostade pengar. Jag 
prioriterade om och började borra igen.

Borrningsarbetena strömmade in och 
stenläggningen fick stryka allt mer på 
foten. Idag är stenläggning i princip bara 
en del av företagsnamnet.

– Det är bara jag som kan det och 
det blir för tungt. Men dränering och 
avlopp utför jag fortfarande vid sidan av 
brunnsborrningen.

Behövde fler
En dag för sex år sedan när James var ute 
och borrade dök en ung man oförhap-
pandes upp och frågade om det fanns 
jobb. Nej svarade James. Men den unge 
mannen gav sig inte. Två veckor senare 
kom han tillbaka en fredag och ställde 
samma fråga igen. Nu hade James hunnit 
tänka igenom saken bättre. Han insåg att 
han behövde en brunnsborrare till.

– Kan du börja på måndag? blev svaret 
den här gången.

Den unge mannen var Albin Anders-
son. Idag är det han som i första hand 
sköter brunnsborrningarna. 

– Jag hade jobbat i fem år hos en an-
nan brunnsborrare så jag kunde jobbet 
när jag kom hit. Och nu vill James att jag 
ska ta över firman, berättar Albin när 
han ansluter vid James grävning efter att 
ha förberett en brunnsborrning vid ett 
fritidshus i Olofström.

Vi återkommer till det där med 
ägarskiftet.

Arbetande chef
Ytterligare två medarbetare, David Pat-
terson och Sebastian Karlsson, assisterar 
vid borrningarna och grävarbetena. 
James har därmed gått från att vara sin 
egen till att vara arbetsgivare och chef.

– Jag är en arbetande chef, men det 
är inte bara att vara ute och borra och 
gräva. Det är mycket annat som ska ord-
nas. Jag måste se till att killarna har jobb 
och att de sedan gör sitt jobb.

Att dra in jobb är det minsta problemet. 
Vi befinner oss i Blekinge som har drab-
bats hårt av de senaste två årens torka.

– Vi har haft väldigt mycket jobb. Det 
kommer att bli så i år också. Det har inte 
varit någon nederbörd i vinter att tala 
om och nu tar växtligheten allt. Det blir 
kaos igen. Förra året var hemskt. Folk 
ringde dag och natt och helger och var 
förtvivlade, de hade inget vatten.

– Då prioriterade vi familjer med 
barn. Grävarbeten och energibrunnar 
fick vänta, ändå jobbade vi både kväl-
lar och helger.

Det är mest vatten som gäller fortfa-
rande, bekräftar Albin Andersson.

– Idag kör vi i princip en brunn om 
dagen. De senaste två veckorna har vi 
haft åtta-tio brunnar, varav bara två har 
varit energibrunnar. 

Krävs många timmar 
Det har givetvis varit bra för affärerna, 
men James Vaughan menar att man 
måste jobba många timmar för att få 
ekonomin att gå runt. 40 timmar i 
veckan räcker inte.

– Man försöker ta betalt så mycket 
man kan, men andra ligger lägre och då 
får man anpassa sig. Och ibland är jag 
väl dumsnäll som åker ut på kvällar och 
helger. Men det gör mig samtidigt inget, 
det går bra.

James har investerat i tre grävmaski-
ner och en borrigg. Alla måste hållas 
igång för att få lönsamhet. Att bara 
välja det ena framför det andra är inget 
alternativ, menar James. Det blir inte 
lönsamt då.

– Det är en helhet. Att bara borra 
eller gräva, det förlorar du på. Jag vill 
helst få hela entreprenader och kunna 
sälja pump, slang och installation hela 
vägen in i huset.

Hårt jobb
Att vara företagare är det enda som gäller 
för James, även om han inte beskriver 
det som någon dans på rosor.

– Det ska ju innebära 
frihet, men det gör det inte. 
Man jobbar dag och natt, 

Sebastian Karlsson till vänster assisterar Albin Andersson 
som sköter merparten av brunnsborrningarna. Om allt går 
enligt planerna tar Albin Andersson över firman om några år.
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ansvarar för anställda och att allting 
fungerar och blir bra hos kunden. Men 
jag trivs trots det. Ingen skulle anställa 
mig ändå, jag är för envis, skrattar han 
och blir snabbt allvarlig igen:

– Du måste vara det för att överleva 
och få saker gjorda. Det handlar om 
att jobba och våga satsa och stå på egna 
ben. Det är hårt jobb som gäller och att 
ha en framtidsplan.

Att utöka verksamheten och låta före-
taget växa är inte en del av den planen.

– Att ha tre riggar och 10-12 anställda 

skulle bli för mycket för mig. Då skulle 
jag stressa ihjäl. Man ska inte bara dö, 
man ska hinna leva på vägen också.

Går snart i pension
Faktum är att brunnsborrning överhu-
vudtaget inte är en del i James Vaug-
hans större framtidsplan.

– Jag fyller 50 om tre år. Då ska jag 
pensionera mig och flytta till Thailand 
tillsammans med frugan och starta ett 
café där. Vi ska försöka i alla fall. Då får 
Albin ta över firman.  S

Ett grävarbete avslutas i Kallinge.

Brunnsborrning 
och stenläggning 
i Blekinge

• Startade: 2007.

• Medlem i Geotec sedan 2017.

• Anställda: Fyra medarbetare.

• Årsomsättning: 6,5 miljoner kronor 2018.

• Ort: Kallinge, Blekinge.
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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 

www.baga.se

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

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

I KORTHET

Svensk Grundläggning hade stämma den 
15 maj i Göteborg. Efter vanlig formalia 

gick man över till branschfrågor, som behandlade 
bland annat den ökande frekvens av arbetsplats-
olyckor, stabiliteten på arbetsplattformar och 
inte minst besiktning av borriggar. Det senare 
är ett samprojekt med Geotec, och från svensk 
Grundläggning presenterade Fredrik Severin, 
Geofound, projektresultatet.

I samband med stämman förärades 
medlemmen Per Land, Züblin, med 
att bli utnämnd till hedersledamot i 
föreningen. ”För särskilda förtjäns-
ter i branschen och föreningen” är 
den motiverade anledningen till 
utnämningen.

Per Land har varit ytterst 
aktiv i formeringen av 
Svensk Grundläggning och 
har varit en av eldsjälarna.

Ordförande Göran 
Svensson, NCC och vd 
Lena Haabma Hintze delade 
ut priset under ovationer.  S

En årsstämma med 
fokus på arbetsmiljön
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www.robota.se

Hör av dig så 
berättar vi mer!

Rätt pump direkt, 
med PumpSoft.

Hör av dig så 
berättar vi mer!

Vattenrening 
med 100% nöjd 

kund garanti

www.bravavattenrening.se

• Brett sortiment
• Stor kunskap
• Hög servicenivå

VI UTFÖR 

SERVICE PÅ 

ALLA 
FILTER!

MARKNADEN
DITT LEVERANTÖRSREGISTER

Ring!

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

0300 52 12 10

Vi förenklar 
elektrosvetsning...

LPT110 
minsta och 

lättaste 
svetsen!

www.lpt.nu

KEMIKALIER – SMÖRJMEDEL VATTENRENINGPUMPAR

RÖRSYSTEM

BORRUTRUSTNING

ANALYS – VATTEN OCH MARK-
PUMPAR

0703 112 778  •  aterfyllning@nct.se  •  www.nct.se

Vi använder

BENTONIT
som återfyllningsmaterial
• Hög värmeledningsförmåga genom
 produkten MuoviTerm

• Skyddar grundvattnet mot
 föroreningar

VI HAR BARA EN JORD! Våra produkter och innovationer gör det enkelt att ta ansvar för vår gemensamma miljö.

Effektiv tätning
av borrade brunnar
• NYHET!
 Ökad mängd accelerator i cementblandningen = 

snabbare härdning
 Varudeklaration
 Plugg lecakulor, cement, accelerator
 Påse tygpåse, cement, lecakulor, accelerator, peramin
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Vi stödjer Svenskt Geoenergicentrum
Läs mer om Intressentskap och Stödjande Företag:

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

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

Färdledare och arrangör
Birger Fogdestam

Avresa och reslängd
November 2019, 12 dagar

Resmål
Okavangodeltat, Chobe nationalpark, 
Zambezifloden, Viktoriafallen

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

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

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

*Möjlighet till flyg- och helikoptersafari över Okavangodeltat och Victoriafallen.

I KORTHET

David Börjesson på Altea på-
minner om det besiktningskrav 

som gäller för cisterner med brand-
farlig vätska.

– Företagen besiktigar cisternerna 
som de ska, men nu visar det sig att 
många glömmer att skicka in själva 
besiktningsprotokollet till sitt lokala miljö-
kontor. Det är viktigt att göra det.  S

En nederbördsfattig april gör 
att nivåerna i de små grundvat-

tenmagasinen är fortsatt mycket un-
der de normala i stora delar av östra 
Götaland och Svealand, rapporterar 
SGU. Även i de stora magasinen är 
läget fortsatt oförändrat med nivåer 
mycket under de normala i delar av 
Svealand och Götaland. 

Glöm inte skicka 
in protokollet!

Grundvattennivåerna i de små magasinen i Gö-
taland och Svealand har på de flesta platser sjun-
kit, medan nivåerna i norra Norrland i allmänhet har 
fortsatt att stiga. I de stora magasinen fortsätter 
nivåerna att stiga i Norrland och norra Svealand, 
medan det överlag är oföränd-
rade eller på vissa platser sjun-
kande nivåer i övriga Svealand 
samt i Götaland.  S

Sedan 1 juli 2017 måste alla 
företag som gör elinstallationer 

– till exempel av vattenpumpar och 
värmepumpar – registrera sig hos 
Elsäkerhetsverket. Nu följer verket upp 
hur det har fungerat och det visar sig 
att många inte registrerat sig alls och 
att andra registrerat sig fel.

– På Elsäkerhetsverkets hemsida 
ska man ange inom vilka verksam-

Kolla el-registreringen!

Låga grundvattennivåer även i stora magasin

hetstyper man gör elinstallationer. 
Dessutom måste en på företaget 
ha elauktorisation och en ska vara 
ansvarig för regelefterlevnaden. Alla 
behöver gå in och kolla så att man 
till att börja med har registrerat sig 
över huvud taget och att man valt rätt 
verksamhetstyper – det finns många 
att välja på, säger David Börjesson på 
Altea till Borrsvängen.  S
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HARDABDesignad för produktionsborrning - borra upp till 600 meter
per dag med HARDAB 5K-6 och HARDAB 7K-6. Nu med John
Deere motor och radiostyrning.

HARDAB.COM | 054-53 47 47 BUILTYOURWAY.

HARDAB 5K-6 & 7K-6
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KOLLEKTOR
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Alla kollektorer är P-märkta.
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