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LEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

Om man föregår med gott exempel kan 
man åstadkomma förändringar. Oavsett 
om man företräder sig själv, ett företag, en 
organisation eller en myndighet. Framför 
allt når man människors medvetande.

Historiskt kan man ta fram flera bra 
exempel på personer som utifrån en 

övertygelse agerat och därmed uppnått respekt. 
Ingvar Carlsson, som direkt efter sin tid som 
stadsminister, återgick till förortslivet i radhuset, 
tas ofta fram som just ett sådant gott exempel.

Aktuell nu är Greta Thunberg som med en 
järnvilja, rätt eller fel, fått världsledare att darra 
lite på manschetten.

Men det är ännu lättare att ta fram dåliga 
exempel. Där mantrat att ”leva som man lär” inte 
alltid har följts. Konsekvenserna blir vanligtvis 
att man tappar respekten och att det allmänna 
systemet inte följs.

När New Yorks stadsförvaltning tar fram 
en karta som visar var i staden det är lämpligt 
att anlägga geoenergi med hänsyn till geologi, 
infrastruktur och ekonomi, sänder det en tydlig 
signal till befolkningen. Det här är något man 
från stadens sida vill beivra, man är intresserad av 
att invånarna investerar i teknologin, och man är 
intresserad av att invånarna få en god ekonomi. 
Det är någon som föregår med gott exempel.

När Stockholm stad säger nej till geoenergi i 
vissa områden och i andra gör det så komplicerat 
med processen att ansöka om borrtillstånd, att 
man behöver ha konsulthjälp, då föregår man 
med dåligt exempel. Stockholm utsänder signalen 
att borrning för geoenergi något man inte vill ta i 
med tång. I tillägg är anläggningstiden horribelt 
lång och är i jämförelse med många andra städer 
otroligt dyr.

Borrning och installation för geoenergi är i ett 
regimskifte. Vi ser ett allt större intresse från 
andra än de traditionella fastigheterna med 
kyla och värme. Högtemeperaturlager, butiks-
kyla, fjärrvärmeindustrin och snösmältning 
för infrastruktur är några applikationer som 
uppenbarligen gror i samhället. Och de behövs! 
Det är smart teknik och i kombination med andra 
förnybara energikällor går det att göra med 
mycket små insatser från den övriga energi-
produktionen.

Jag är övertygad om att geoenergin har en 
väsentlig plats i det samhälle som vi lever i. 
Enligt den senaste statistiken som presentera-
des på Geoenergidagen som arrangerades av 
Svenskt Geonergicentrum bidrar geoenergin i 
Sverige med ca 24 TWh, varav 18 är gratis och 
förnybart från marken. Jämfört med all energi 
för uppvärmning, som ligger runt 100 TWh på 
årsbasis. Det är alltså en betydande del förnybar 
energi som svenska fastighetsägare investerat i. 
Fortsätt så!

KONSTEN ATT FÖREGÅ
MED GOTT EXEMPEL

Vi ses på
GEOENERGIDAGEN 2020!

www.geoenergicentrum.se

STORT TACK!
till alla föredragshållare, 

deltagare och utställare under 
Geoenergidagen 2019 

och dess workshop och middag.

En heldag om Sveriges tredje 
största förnybara energikälla

2019
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utvecklingsprojekt för att få erfarenheter 
som kan göra kommande projekt 
kommersiellt lönsamma. 

– Vi har kunnat testa 60 av de absolut 
bästa borrkronorna i världen under ex-
trema förhållanden, de dyraste kostar 1,2 
miljoner kronor. Det har varit intressant 
att följa, sa Tero Saarno. 

Projektet kommer långt ifrån att bli 
lönsamt. 

– Men vi skulle aldrig investera i det här 
om vi inte trodde att det är ekonomiskt 
lönsamt med djupgeotermi i Skandina-
vien. Vi har flera nya projekt på gång.

Högtemperaturlager
I Helsingborg har det kommunala energi- 
bolaget Öresundskraft börjat titta på 
möjligheten att säsongslagra överskotts-
värme i berget från avfallsförbränning. 

– Avfall måste eldas även sommartid. 
Vår tanke är att kunna ta tillvara på den 
värmen genom att lagra höga tempera-
turer i berggrunden på sommaren och 
plocka ut värmen under vintern för att 
kapa toppar i fjärrvärmenätet, förklarade 
Mutaz Alkiswani från Öresundskraft.

– Vi är intresserade av höga tempe-
raturer, upp mot hundra grader, och 

Geoenergidagen är i själva verket 
två, med en inledande workshop-

dag innan själva seminariedagen som 
hölls den 3 oktober i Älvsjö. Workshopen 
fokuserade i år på geotermi, 

där deltagarna fick diskutera möjliga 
tillämpningar och utmaningar utifrån 
svenska förhållanden.

– Vi ser ett gryende intresse för 
geotermi i Sverige. Jag ser definitivt en 
framtid där geotermisk energi ligger 
som baslast för fjärrvärmen i Sverige, 
förklarade Johan Barth, vd för Svenskt 
Geoenergicentrum och Geotec när han 
inledde dag två.

Tero Saarno från det finländska energi-
bolaget St1 anslöt till ämnet djupgeotermi 
med en uppdatering av det finska djup-
geotermiska projektet i Esbo, där man 
borrar två brunnar ner till 6 400 meters 
djup. I den ena, som är färdigborrad, ska 
vatten pumpas ner i sprickor i berg-
grunden, värmas till 130 grader av berget 
och sedan tas upp via den andra brunnen 
för distribution ut i Esbos fjärrvärmenät. 

Projektet har nu kommit ungefär 
halvvägs med borrningen i den andra 
brunnen. För både St1 och leverantörer 
av utrustning är det ett forsknings- och 

Den sjunde upplagan av Geoenergidagen visade upp en bred palett av olika energilösningar 
med en gemensam nämnare: geoenergi. Bland annat presenterades avancerad borrteknik för 
djupgeotermi och tester för högtemperaturlager. TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: ANETTE PERSSON

Geoenergidagen 2019:

GEOTERMI, NY BORRTEKNIK 
OCH ENERGI I BALANS

Muovitech var en av årets utställare på 
Geoenergidagen.

För sjunde året samlades borrnings- och geoenergibranschen för att 
nätverka och ta del av nya rön och erfarenheter på Geoenergidagen.
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behövde därför testa bland annat nya 
kollektorer som tål dessa temperaturer.

Man har bland annat använt en koaxial-
prototyp i rostfritt stål som referens-
kollektor.

– Den är för dyr och vi testar istället 
med en koaxialkollektor av gummi. Den 
tål 115 grader, behöver inga bottenvikter, 
är enkel att installera, mycket billig och 
faktiskt likvärdig den i rostfritt stål när 
vi tittar på mätdata från responstesterna, 
sa Claes Regander från Sweco, som är 
konsult i projektet.

Utöver att testa nya kollektorer har 
projektet även tittat på foderrörsdrivning 
med gängade rör, för att kapa tid och 
därmed kostnader. 

– Vi hade läckage i brunnarna och 
efter olika tester tror vi att det var rör-
skarvarna som läckte. Kanske behöver 
vi sätta ett par svetspunkter för att låsa 
gängorna, förklarade Claes Regander. 

Kyla för äldre
Förra sommarens extrema värme drabbade 
många äldre. Dock inte på det särskilda 
boendet Akvarellen i Kumla, där äldre 
med demensdiagnos bor. Roland Moberg 
från PE Teknik & Arkitektur berättade 
om den innovativa kyllösning som 
lyckades hålla temperaturen konstant på 
23 grader i boendet, trots hettan utanför. 
Det är ett system med golv- och takkyla/
värme, där det på sommaren växlas kall-
vatten in i slingorna med hjälp av frikyla 
från berget. 17 borrhål med i genomsnitt 
220 aktiva borrhålsmeter levererar kyla 

Josef Johansson med sin doktorsavhandling 
om att använda geoenergi för halkbekämp-
ning av vägar.

Mutaz Alkiswani från Öresundskraft berättade 
om testerna inför ett högtemperaturlager i 
Helsingborg.

Tero Saarno från St1 presenterade en uppdate-
ring av det finska djupgeotermiprojektet i Esbo.

även till köket och via ventilation i den 
administrativa delen.

Köpcentrum
Frölunda torg i Göteborg är ett av landets 
största köpcentrum på cirka 100 000 
kvadratmeter. Genom att kombinera 
sol- och geoenergi har man radikalt 
kunnat minska mängden köpt el för att 
drifta köpcentrumet.. 2 300 solpaneler 
producerar cirka 500 megawattimmar 
el per år och driver centrumets kyl-
anläggningar. Ett borrhålslager med 79 
hål à 200 meter, är placerat under den 
befintliga centrumbyggnaden och tar 
emot värme från både produktionen 
av komfortkyla och livsmedelskyla i 
centrumets livsmedelsaffär. Själva borr-
ningen var en utmaning, då den skedde i 
byggnadens källare.

– Där är en fri takhöjd på fyra meter. 
Entreprenören fick bygga om riggen både 
en och två gånger för att göra det möjligt, 
förklarade Henrik Pihlblad, teknisk chef 
för Skandiafastigheters köpcentrum i 
Göteborg. 

Livsmedelskyla och geoenergi
Per-Erik Jansson, teknikkonsult inom 
kyla och VVS på Ica Fastigheter för-
djupade ämnet livsmedelskyla och hur 
den värme som oftast fläktas bort uppe 
på taken kan tas tillvara. Ica Fastigheter 
har idag tio geoenergianläggningar 
och fler är på gång. En av de största, Ica 
Maxi Stenhagen utanför Uppsala har ett 
borrhålslager med 20 borrhål som ger en 

effekt på 200 kilowatt. På så sätt har man 
lyckats ta bort behovet av fjärrvärme 
helt. Samtidigt har elförbrukningen 
minskat med 15 procent.

– Geoenergi har de senaste fem åren 
kommit att spela en allt större roll i hur 
vi verkar i framför allt nyetableringar.

Halkbekämpning
Geoenergidagen avslutades med att  
Josef Johnsson berättade om sin doktors- 
avhandling om isfri infrastruktur med 
geoenergi. Värme från vägar kan fångas 
upp och lagras i borrhålslager och 
plockas upp på vinterhalvåret för att 
smälta is och snö.

– Den här tekniken kan användas i 
framför allt branta backar och på broar där 
man har problem med halka, förklarade 
Josef Johnsson.

Josef Johnsson har för sin avhandling 
använt en testbana i Östersund som 
Trafikverket har anlagt i samarbete med 
Geotec. På en 70 meter lång testbana ligger 
rör i vägbanan som tar upp värmen. 
Denna har pumpats ned i fyra borrhål 
med ett aktivt djup på 200 meter. 

– I testanläggningen har vi kunnat 
reducera halkan från 2 600 till 1 300 
timmar på ett år.

Trafikverket planerar nu att bygga 
en större anläggning i Sverige, ännu 
oklart var.  S



8 BORRSVÄNGEN # 3/2019

AKTUELLT

Vi möter Abdukadir Mohamed 
Hassan, 38 år från Stockholm, när 

han gör sina sista dagar på praktiken på 
Mälaröarnas brunnsborrning, beläget på 
Ekerö utanför Stockholm. Under praktik-
perioden har Abdukadir fått använda alla 
de teoretiska kunskaper han har tagit till 
sig i skolbänken. 

– Praktikperioden har varit viktig. 
Jag har kommit ut i verkligheten och 
fått jobba på riktigt. Det tycker jag om, 
säger Abdukadir. 

Han har fått något mer oväntat också. 
Abdukadir är en av tre elever som har 
mottagit en utmärkelse efter avslutad 
borrarutbildning på Geotec. 

Glad och överraskad
Han visste om att ledarna skulle dela 

AKTUELLT

Geotecs borrarutbildning verkade intressant, tyckte Abdukadir 
Mohamed Hassan från Stockholm. Först tipsade han sin närmaste 
vän och två år senare sökte han själv in. Nu är han klar med 
slutpraktiken och ser fram emot ett nytt yrkesliv, där han får  
använda händerna, lösa problem och förhoppningsvis också  
förändra livet för många människor.

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH   FOTO: ANETTE PERSSON

ut utmärkelser i slutet av kursen, men 
han tippade inte på sig själv, utan på tre 
andra kurskamrater. Det gäller att leva 
upp till vissa kriterier, bland annat vara 
på plats, visa engagemang och respektera 
sina kamrater. 

– Allt det är självklart och normalt 
för mig. Men jag blev överraskad och 
väldigt glad. 

Tankeställare i Somalia
Innan Abdukadir sökte till Geotecs borrar-
utbildning jobbade han bland annat på 
lager, som arbetsledare och elektronik- 
montör – sysselsättningar som inte kräver 
någon särskild utbildning, men som är bra 
sätt att försörja sig på, menar han. En resa 
till hemlandet Somalia år 2016 väckte tanken 
om att yrkesutbilda sig till brunnsborrare.

– När jag besökte mina föräldrar 
kunde jag se att kvinnorna i byarna 
fortfarande går långa vägar för att hämta 
vatten. Och de bär hem vattnet i kärl 
som de placerar på huvudet. Jag själv, 
som har bott i Sverige i sexton års tid, 
har vant mig vid att det kommer rent 
vatten ur kranen. Jag fick mig en tanke-
ställare, säger han.

Brunnsborrning är framtiden
Abdukadir gick runt i byarna och 
pratade med människor om vatten-
försörjningen. Här och var såg han 
stillastående, äldre borriggar – men få 
eller inga borrade brunnar. Floden i 
närheten där många hämtar sitt vatten 
verkade förorenad. 

När Abdukadir kom hem till Sverige 
började han undersöka utbildningar. 
Han hittade Geotecs hemsida och 
läste noga. Kort därpå ringde han sin 
närmaste vän, som för tillfället var ar-
betslös, och tipsade honom om kursen. 
Tänk om de kunde göra gemensam 
sak och utbilda sig till brunnsborrare 
– och någon gång i framtiden, när det 
inte är så politiskt oroligt i Somalia, 
hjälpa till med brunnsborrning där?

ELEVEN SOM DRÖMMER 
OM ATT GÖRA SKILLNAD
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Kraven på vinterdäck på fordon tyngre än 3 500 
kg har skärpts. Från och med nu måste det sitta 

vinterdäck på samtliga hjul, alltså inte bara på drivaxeln. 
Enligt regeln måste vinterdäck vara på under perio-

den 1 december till 31 mars om det råder vinterväglag. 
Däck som används på driv- eller framaxel ska vara 
märka med alptopp/snöflinga eller POR (Pro-
fessional Off Road) eller 
vara dubbade. 

En annan nyhet gäll- 
ande tunga fordon 
är att vägavgiften 
från och med 1 juli i 
år är höjd och miljö-
differentierad.  S

Nya krav på vinterdäck
UFI-märkningen av 
kemikalier ändras från 

och med 1 januari 2021. 
Då ska varje enskild kemisk 
produkt som sätts på mark-
naden ha en unik kod.

– Den koden ska man 
kunna uppge till Giftinfor-
mationen eller 112 om man 
fått i sig eller på sig kemi-
kalien, så att de kan ge rätt 
instruktioner. I vissa fall ska 
man ju till exempel fram-
kalla kräkning, i andra fall 
ska man absolut inte göra 

Nya UFI-koder för kemikalier

– Min vän kom in och har nu fast 
anställning som energi- och brunns-
borrare. Han trivs och tycker jätte-
mycket om sitt jobb. Jag själv har läst 
in min svenska gymnasiekompetens 
och hoppas nu på jobb, säger han.

Vill lösa problem
Abdukadir ser ljust på framtiden. 
Branschen behöver folk och under ut-
bildningen och på praktikplatserna har 
han utvecklat ett genuint intresse för i 
synnerhet energi- och brunnsborrning. 

– Yrket är brett och jag kan göra många 
olika saker. Men energi- och brunnsborr-
ning löser många problem i samhället 
– och jag är en person som tycker om att 
lösa problem, säger han. 

Första dagen på introduktionskursen var i 
januari. Kollektorslangen krånglade men till-
sammans fick gruppen in slangen i brunnen.

– Det var kallt och vi fick använda 
händerna. “Nu har ni upplevt det värsta” 
fick vi höra. Jaså, är det inte värre än så, 
tänkte jag och förstod att det här är rätt 
yrke för mig, säger Abdukadir.  S

det, säger David Börjesson 
på Altea.

För flertalet borrare 
kommer ändringen att 
märkas bara genom att 
etiketterna förändras.

– För det fåtal borrföre-
tag som själva importerar 
kemikalier kan det bli ak-
tuellt att skapa den unika 
koden och informera Gift-
informationen, men första 
budet bör vara att kolla med 
leverantören, säger David 
Börjesson.  S

Abdukadir Mohamed Hassan
• Ålder: 38 år.
• Bor: I Hjulsta, Stockholm.
• Familj: Fru och tre barn.

FOTO: P
IX
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GRUSE OCH AVANTI 
SVENSKA FÖRSÄLJNING 
HAR GÅTT IHOP

– Vi har med Mats 
Ahlberg på Avanti 

Svensk Försäljning under 
en längre tid om att gå ihop. 
Marknaden förändras, både 
kunder och konkurrenter går 
ihop och blir större. Vi vill 
samla styrka för att anpassa 
oss till marknaden, säger 
Helena Nygren på Gruse till 
Borrsvängen.

Analysen är att de 
respektive verksamheterna 
matchar varandra på ett 
bra sätt. Medan Avanti 
Svenska Försäljning har 
varit specialiserade på 
brunnsborrare i flera 
år har Gruse flera olika 
kundkategorier.

– Genom samgåendet 
ser vi att vi kommer att 
kunna serva våra kunder in 
om olika typer av borrning 
på ett bättre sätt.

Det nya företaget, som 
kommer att ägas och ledas 
gemensamt av Stefan 
och Helena Nygren och 
Mats Ahlberg kommer 
att få ett nytt namn, som 
ska lanseras under första 
kvartalet nästa år.

– Redan den 1 november 
flyttar vi in i nya lokaler i 
industriområder Draget i 
Bålsta. De är nybyggda och 
anpassade speciellt för vår 
verksamhet, säger Helena 
Nygren. S

Från vänster Urban Karlsson 
ägare OM&T, Martin Sommers 
Vice president marketing, Explo-
ration, Epiroc Rock Drills AB.

OM&T FÖRVÄRVAR WELLDRILL
Ornunga Maskin & 
Teknik AB i Alingsås 

har förvärvat Welldrill från 
Epiroc Rockdrills AB.

– Affären har varit på 
gång under senaste halv-
året och är nu äntligen i 
hamn.  Vi är väldigt glada 
över förvärvet och ser fram 
emot en fortsatt produktion 
med utveckling och nykon-
struktion. Welldrill 3062 
som producerats av Epiroc 
är en väldigt bra maskin för 
brunnsborrningsmarknaden. 
Vi har planer på hur vi vill ta 
den vidare, Urban Karlsson, 
ägare av OM&T AB

Welldrill 3062 är kon-
struerad för vatten- och 
geoenergiborrning och 

är smidig och mångsidig. 
Samtidigt har marknaden 
ändrats en del sedan 
modellen kom ut, så i 
framtiden kommer modifie-
ringar och på sikt en helt 
ny maskin.

– För oss som företag 
innebär det här att vi nu 
har en egen produkt, vilket 
stärker oss betydligt, säger 
Samuel Karlsson, försälj-
ning och service.  S
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FAB, Föreningen för Aktiva i Borrbranschen, samlas normalt två gånger per år för att runt 
intressanta projekt diskutera borrning och bransch. Och att tillsammans med kollegor ha 
trevligt. Föreningens årsstämma ligger normalt under våren, och denna gång inträffade 
mötet under några vackra dagar i inledningen av juni.
TEXT OCH FOTO: JOHAN BARTH, ORDFÖRANDE FAB  

Det geografiska målet för vår-
mötet var Misterhults skärgård 

och Äspö. Där har sedan många år SKB, 
Svensk Kärnbränslehantering, drivit en 
forskningsanläggning för att utröna hur 
man bäst förvarar kärnbränsleavfall. 

Förutom att man förfogar över hög 
kompetens inom många områden 
kopplade till berg och borrning, har 
man en undermarksanlägging cirka 500 
meter under markytan.

Mats Ohlsson, koordinator för externa 
kontakter vid Äspölaboratoriet, var vår 
ciceron och värd på SKB. Mats har under 
flera år arbetat med att hitta sätt att 
använda anläggningen på Äspö, efter 
att SKB är färdiga med sina försök och 
att anläggningen, för SKB:s del, spelat 
ut sin roll.

Att borrbranschen kan ha ett intresse 
inför framtiden, ligger nära till hands. 
Därför genomförde FAB en workshop 
med SKB för att spåna fram idéer hur 
man från branschens sida kan använda 
anläggningen. Workshopen genomfördes 
efter att ha besökt den fina anläggningen 
under jord.

Mattias Bergström från LTU Business 
var moderator och höll deltagarna i schack.

Några av de förslag som FAB:s medlem-
mar kom upp med var:
• Kontroll och tester av olika typer av 

borrkronor
• Test av borrutrustningar
• Branschmöten

• Utveckla rakhetsmätning
• Borrarutbildning och träningscenter
• Utveckling av geotermiborrning

Det var uppenbart att medlemmarna var 
engagerade i diskussionerna. Det visade 
också att det finns fina utvecklingsområ-
den inom vår bransch och att kompeten-
sen hos medlemmarna är hög.

Fint väder var beställt, och fint väder 
fick vi! Efter genomförd workshop 
var det dags för geologisk utbildning. 
Geologen Jan Mikaelsson från Kalmar 
undervisade medlemmarna på bästa 
tänkbara pedagogiska sätt utmed den 
så kallade Äspöstigen, en promenad-
slinga i faggorna runt anläggningen. 

Skärgårdstur i fantastiskt väder. Vy över SKB:s anläggning på Äspö.

FAB GICK PÅ DJUPET PÅ ÄSPÖ

Att som geolog få njuta av en sådan 
uppvisning i pedagogik och dessutom i 
ett av de mest intressanta ämnena, var 
en ren fröjd!

Det fina vädret höll i sig och den första 
dagen avslutades med en oförglömlig 
båtfärd med förtäring, från Äspö till 
Oskarshamn.

Själva årsstämman var förlagd till sista 
dagen. Värt att notera från stämman 
var att medlemmarna avsatte kontanta 
medel för att bidra till en webbutbild-
ning inom arbetsmiljö samt att ta fram 
handledning och riktlinjer för rak-
hetsmätning. Detta är efterfrågade och 
viktiga delar för branschens utveckling.

Jan Mikaelsson undervisade FAB-medlemmarna.
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Norden: 
Stort fokus på utbildning

Norge: MEF
Här har arbetet med att ta 
fram en statlig brunnsborrar-

utbildning nu slutligen manifesterat sig i 
form av ett officiellt fackbrev för ”Brunns-
borrning på fastland”.

– Offshoreborrningen har sedan lång tid 
tillbaka fyra-fem olika utbildningar med 
egna fackbrev. Nu har vi slutligen definie-
rat vad som krävs för att bli brunnsborrare 
på fastlandet. Det gäller borrning för vat-
ten, geoenergi och visst anläggningsarbete, 
säger Einar Östhassel på MEF.

– Det riktigt stora och viktiga i detta 
är att det innebär att den norska staten 
nu tar ansvar för utbildningen och för att 
möta branschens behov av rätt utbildad 
arbetskraft. Staten tar fram läroplaner 
och betalar dessutom för den praktik som 
ingår i utbildningen.

Gedigen utbildning
Utbildningen är fyraårig gymnasial. Den 
börjar med två års teori, som är gemensam 

för alla elever och sedan väljer eleverna 
inriktning, till exempel alltså brunns-
borrning samt gör två år i praktik ute på 
ett företag. Därefter följer examen och 
utfärdande av fackbrev.

– Ungefär 12 000 norska ungdomar 
börjar varje år i yrkesskolan. Av dem 
hamnar mellan 700 och 800 i någon del 
av anläggningsbranschen och det är bland 
dem vi ska rekrytera våra nya kollegor. 
Nu har staten tagit sin del av ansvaret. 
Systemet ligger klart och det är upp till oss 
i branschen att visa upp oss, marknadsföra 
oss och erbjuda attraktiva praktikplatser, 
säger Einar Östhassel.

Systemet är öppet så till vida att prak-
tikplatser kan erbjudas även av utländska 
entreprenörer. Här hoppas Einar Östhassel 
på samarbete med bland annat svenska 
företag.

Seniorer gör prov
Även för etablerade och rutinerade borrare 
är fackbrevet intressant, till exempel ur 
lönesynpunkt.

– För dem som redan är aktiva i bran-
schen kräver vi att man har minst fem års 
erfarenhet. Då kan man göra teoretisk och 
praktisk examen och få sitt fackbrev, vilket 
berättigar till en högre timlön om man är 
snställd. Jag räknar med att några hundra 
norska borrare kommer att vara intresse-
rade av detta, säger Einar Östhassel.

Danmark: FDB
Den danska brunnsborrarutbildningen 
är nu officiellt flyttad från Århus till 
Horsens University College, vilket är 

ett stort och viktigt steg som bransch-
föreningen FDB länge arbetat för, 
eftersom man menar att Horsens 
erbjuder bland annat bättre facili-
teter och lärare. Däremot har själva 
utbildningen fortfarande inte kommit 

igång – något som bekymrar ordförande 
Christian Christiansen:

– Processen kring flytten har gjort att 
utbildningsverksamheten stått still i ett 
helt år och det är inte bra. Branschen har 

ett stort rekryte-
ringsbehov. För-
hoppningsvis kan 
nästa kurs starta i 
januari, säger han.

Måste  
aktualiseras
Dessutom finns 
ett stort behov av 
att uppdatera inne-
hållet i den nu 18 
år gamla officiella 
utbildningen:

– Det har hänt 
mycket på den tek-
niska sidan under 
de åren. Dessutom 
har vi i Danmark 
stora problem med pesticidföroreningar av 
grundvattnet; föroreningar som kommer 
från jordbruket. Det här ställer nya krav 
på vattenbrunnsborrningen och de måste 
in i utbildningen. Vi arbetar sedan en tid 
med att påverka de beslutsfattande politi-
kerna för att genomföra en uppdatering av 
kursen.

Värvar nya medlemmar
Utöver detta har NBF tagit fram en mjuk-
vara som ska underlätta för borrare att 
rapportera in nyborrade brunnar till den 
danska motsvarigheten till Brunnsarkivet. 
Programmet har man med sig i mobilen 
eller paddan ut i fält, för att kunna rap-
portera direkt.

Man har också genomfört en stor och 
framgångsrik rekryteringskampanj för 
att få in fler företag som medlemmar i 
föreningen:

– Återväxten av danska brunnsbor-
rare är inte stor och föreningen har 
varit under press på grund av sjunkande 
medlemsantal. Nu har vi breddat oss och 
värvar medlemmar även inom geo- och 
miljötekniksektorerna. Det har varit 
framgångsrikt och vi har nyligen fått in 
fem nya företag som medlemmar, säger 
Christian Christiansen.  S

Vad senaste nytt och överst på agendan hos Geotecs nordiska  
syskonorganisationer? Borrsvängen kontaktade norska Maskin- 
entreprenörernas Förening och danska Föreningen af danske  
Brøndborere för att kolla läget.

TEXT: JÖRGEN OLSSON  ILLUSTRATION:  MYRA S SÖDERSTRÖM
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AKTUELLT

Ett företag som noterar en positiv 
utveckling av uppdrag inom kyla 

är FBB Finspångs Brunnsborrning AB. 
Vändningen kom för några år sedan, 
berättar vd David Johansson:

– Att man kan utvinna geoenergi för att 
värma sitt hus har varit bekant förhål-
landevis länge, men marknaden har inte 
dragit nytta av kyla på motsvarande sätt. 

– Nu ser fler en möjlighet i att lagra 
spillvärme i berget vid kyla, och utvinna 
vid behov, och att ta tillvara värme som 
normalt vädras bort vid kylning av en 
fastighet. De kan minska sina kostnader 
och samtidigt värna miljön.

Vårdinrättningar
FBB har en stor del av sina uppdrag 
inom kyla för kommersiella fastigheter 
som kontor, lager och varuhus. Även 
kommuner och landsting är stora 
beställare, för olika vårdinrättningars 
räkning. I höst ska de borra för Nykö-
pings sjukhus och i Norrköping har de 
uppdrag vid flera äldreboenden.

– Om vi kopplas in vid projekteringen av 
en fastighet pekar vi gärna på fördelar med 
ett kombinerat system för både kyla och 
värme, att det ger hög verkningsgrad och 

låg energiförbruk-
ning, säger David 
Johansson.

Att ha refe-
rensobjekt att 
visa upp kan vara 
avgörande för den 
som vill ro hem 
en entreprenad 
inom kyla. För 
FBB har det varit 
bra att kunna peka 
på några lyckade 
projekt.

Marknadens intresse för kyla 
kopplad till geoenergi växer 
stadigt, om än inte i raketfart. 

Det har krävt sin tid att 
sätta geoenergi på kartan, 
särskilt kyla – men enligt 
röster i branschen vinner man 
mark i takt med att miljömed-
vetenheten ökar i samhället.

Hetare marknad för kyla
– Det har varit viktigt att visa att vi 

har kompetens, att vi kan konsten att 
dimensionera rätt och att geoenergisys-
tem verkligen fungerar. 

Gränsöverskridande insatser
– Vi har arbetat medvetet för att sälja in 
kyla kopplad till geoenergi, men även 
Geotecs långsiktiga arbete för att lyfta 
geoenergi har gjort sitt till, liksom in-
satser bland representanter för kyl- och 
värmepumpar, säger David Johansson. 

Den positiva trenden kommer att stå 
sig, tror han, för branschen och för det 
egna förtaget.

– Vi är nog bara i början av utveck-
lingen, med tanke på det fokus på miljö 
och klimat det är idag. 

Stora uppdrag
Ulf Robertson, vd för Bps Borr & Pump 
Service AB i Tyresö, ser också en poten-
tial i kyla från geoenergi. Stockholmsfö-
retaget har ett tiotal anställda, är stora 
på energibrunnar och har kompetens för 
400 meters borrhål. Idag präglas arbetet 
inom kyla av omfattande entreprenader. 

– Det har egentligen inte så stor 
betydelse om vi får borra för kyla eller 
värme, för oss är det borrhålen som räk-
nas. Vi borrar fortfarande övervägande 
för värme, men vi får in riktigt stora 
uppdrag inom kyla.

– Förra året borrade vi runt 100 borr-
hål på ett ställe och det är ungefär den 
omfattningen det varit på uppdragen för 
kyla de senaste åren. 

Arbetsplatserna varierar geografiskt, 
ofta är de i huvudstadsregionen men 
ibland betydligt längre från hemmap-
lan. Kunderna, vissa återkommande, är 
främst företag inom geoenergi, fastig-
hetsbolag och kommuner. Men även 
andra intresserar sig för kyla.

– Vi har ett par stora uppdragsgivare 
inom infrastruktur och kommunika-
tion, berättar han.

Livsmedelsbutiker i fokus
Robert Björk är vd på Edekyl & 
Värme AB, installatör av kyl- och 
värmepumpsanläggningar med säte 
i Örebro och filialer i Stockholm, 
Uppsala, Västerås, Norrköping och 
Linköping. Han ser potential för kyla 
från en annan horisont. 

– Ett område 
där vi ser stora 
möjligheter är livs-
medelsbutiker, att 
få dem motiverade 
att byta ut synte-
tiska köldmedium 
mot naturliga. 
Ombyggnader av 
livsmedelsbutiker är 
utmärkta tillfällen 
att bygga hållbara 
systemlösningar 
med fokus på både 
naturliga köldmedium och energi-
besparing. 

– Butiken kan ta kyla från berget för att 
kyla lokalen och återföra spillvärme från 
kylningen. De kan dra nytta av värmen 
när maten är nedkyld och lokalen så kall 
att den kräver värme, utvecklar han. 

Han och hans kollegor arbetar mål-
medvetet mot livsmedelsbutikerna – och 
mot deras hyresvärdar. De försöker få 
upp fastighetsägarnas ögon för energi-
effektiva fördelar som bjuds med en 
livsmedelsbutik som hyresgäst.

– Till hyresvärden säger jag ”Köp inte 
fjärrvärme, gå till din hyresgäst och få 
värmen där!”. Pratar vi kronor och ören 
kan det vara svårt att få alla att se lång-
siktigt, men det går lättare och lättare. 
Coop, med 175 butiker i Sverige, är vår 
största kund och där finns intresse.

Fjärrkyla blev geoenergi
Det går att påverka efterfrågan på kyla, 
konstaterar Robert Björk.

– Vi har gjort en totalentreprenad för 
Trafikverket i Örebro, byggt ny energi-
anläggning med kyl- och värmepumpar 
och ett 30-tal energibrunnar. Deras 
tanke var att använda kylmaskin och 
fjärrvärme, men vi landade det i att bli 
ett geoenergisystem där de kyler med 
kyla från berget och med värmepumpar 
för värme.

Edekyl & Värme har fördubblat sin 
verksamhet ungefär vart femte år. Pla-
nen är att den utvecklingen ska fortsätta 
och att geoenergi ska ta plats. 

– Intresset för miljöfrågor och ener-
gieffektiva lösningar ökar. Beroende på 
miljökrav och energipris kommer geo-
energi att göra samma resa som värme-
pumpen har gjort, tror han.  S

TEXT: MIA ISING

David Johansson.

Robert Björk.
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I FOKUS: UTVECKLING & FÖRETAGSUPPKÖP

Alla branscher har i begyn-
nelsen bestått av många små, 
lokala aktörer. Hindren för att 

ta sig in på marknaden har varit obefint-
liga eller små. Den typen av marknader 
kallas fragmentiserade och har känne-
tecknat borrningsbranschen. Fram till 
för fem-sex år sedan. Då började framför 
allt Brainheart Energy och Rototec att 
köpa mindre brunnsborrningsföretag.

– Det här är en typisk företeelse som 
många andra branscher har varit igenom 
och som slutar i ett fåtal stora aktörer, det 
vi kallar oligopol, säger Christer Ridström.

Två väldigt tydliga exempel på den 
utvecklingen är dagligvaror och bank-
sektorn.

– När jag växte upp i Linköping låg det 
flera små livsmedelsbutiker längs samma 
gata. Så ser det inte ut idag. Vi har ett fåtal 
stora kedjor. Likadant på banksidan. 
Det finns kanske en och annan lokal 
sparbank kvar, men i stort är det de stora 
jättarna som styr och bestämmer.

Ett mer närliggande exempel är däck-
branschen. Den består idag av stora kedjor 
med gemensamma bokningssystem, inköp 
och marknadsföring. 

– En annan bransch är veterinärer. 
Idag är i princip alla uppköpta och tillhör 
större organisationer.

BRANSCHUTVECKLINGEN:

ALLT PEKAR PÅ FÄRRE 
OCH STÖRRE AKTÖRER
Borrningsbranschen är i 
förändring. Företag som 
Brainheart Energy och 
Rototec har vuxit sig stora, 
bland annat genom för-
värv. En utveckling som lär 
fortsätta, enligt Christer 
Ridström, senior rådgivare i 
Styrelseakademin.

Efter en period av oligopol svänger 
pendeln igen. De stora jättarna blir 
bekväma, kunderna missnöjda och ny 
teknik gör det möjligt för nya aktörer 
att utmana. Banksektorn är nu inne i en 
sådan fas där nisch- och internetbanker 
går in och tar delar av de stora aktörernas 
erbjudanden.

Tre strategier
Aktörer som vill ta sig ur en fragmenti-
serad marknad och växa genom uppköp 
för att nå skalfördelar har i princip tre 
vägar att gå, enligt Christer Ridström.
1. Fokusera och specialisera dig tydligt: 

bli absolut bäst och störst inom ett 
specifikt område.

TEXT: LARS WIRTÉN  

FOTO: JÖRGEN OLSSON

Christer Ridström analyserar borrbranschens mognad och troliga utveckling.

2. Differentiera och skapa ett bredare 
och större utbud eller annorlunda 
produkt som konkurrenterna får 
svårt att matcha. 

3. Bli kostnadsledare, det vill säga var 
billigare än alla andra, vilket idag 
bygger på att kunden själv gör en del 
av jobbet. Ikea är typexemplet.

Två val
Små företag i branscher som genomgår 
den här utvecklingen har i princip två val:
• Bli uppköpt.
• Stå utanför och bli starkt specialiserad.

– Jag tror det är svårt att stå utanför i det 
långa loppet. Nu är borrningsbranschen 
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lite speciell i det att den utgörs av hyfsat 
lokala marknader där små företag kan 
klara sig även framöver. Men mönstret 
från andra branscher är att de små 
företagen som inte köps upp tynar bort 
och självdör.

– Den här fasen är nog den chans 
småföretagare har att få betalt för sina 
företag. Det är nu de är attraktiva.

Teknik driver uppköp
Ny teknik är också med och driver 
mot uppköp och färre aktörer, menar 
Christer Ridström.

– Små företag har inga möjligheter att 
följa utvecklingen internationellt och 

till exempel vara med i forskning och 
utveckling av nya metoder. Ny teknik 
kräver nya investeringar och de finansiella 
musklerna har inte det lilla företaget.

David Hallbäck, rådgivare på Svensk 
Företagsförmedling, har bistått vid flera 
företagsaffärer i borrningsbranschen de 
senaste åren. Utöver ny teknik pekar han 
på att även marknaden har förskjutits 
och förändrats.

– Utrustningen har blivit väldigt 
mycket dyrare. Och det går inte att bara 
höja priset, du måste öka beläggningen. 
Det gör du framför allt genom att kunna 
tacka ja till större jobb. Det kan inte det 
lilla företaget.

– Ökningen sker inte längre på villa-
marknaden, den ser vi istället på energi-
lösningar för kommersiella fastigheter, fler-
bostadshus och offentliga fastigheter. Det är 
ett viktigt skäl för småföretag att gå ihop för 
att kunna växa på en delvis ny och växande 
marknad som kräver större resurser.

Att borrningsbranschen i framtiden 
kommer att bestå av endast ett fåtal aktörer 
kan tyckas osannolikt idag med den 
mångfald av borrningsföretag som finns. 
Men Christer Ridström är övertygad.

– Det tar tid innan det blir ett oligopol, 
det kanske tar 30 år. Men riktningen är 
tydlig. Det är där branschen kommer 
att hamna.  S

– Den här fasen är nog den chans 
småföretagare har att få betalt för 
sina företag. Det är nu de är attraktiva.

Borrningsbranschen har länge 
präglats av många, små och av 
varandra oberoende aktörer. 

TVÅ AKTÖRER
HAR TAGIT TÄTEN
Rototec och Brainheart Energy 
är de två företag i branschen 
som har tagit täten när det 
gäller att växa genom uppköp.  
Mikko Ojanne och Ulf Jon-
strömer, grundare av Rototec 
respektive Brainheart Energy, 
är överens: Ska branschen 
växa och nå sin fulla potential 
måste också företagen växa 
och bli större.

Den har varit ett typexempel på en så 
kallad fragmentiserad marknad. Det 
här håller på att förändras. Rototec och 
Brainheart Energy har de senaste åren me-
todiskt köpt upp mindre företag. Och båda 
företagen kommer att följa den strategin 
framöver. Mikko Ojanne, grundare av 
Rototec, hoppas att fler företag i branschen 
ska välja samma väg.

– Ska vi få marknaden att växa måste 
fler våga satsa. Det är tungt att köra 
plogbilen själv.

Både Mikko Ojanne och Ulf Jonströmer 
beskriver en splittrad marknad som be-
höver konsolideras, samtidigt som de ser 
en väldig potential i framför allt geoenergi. 
Den potentialen ligger i stora projekt med 
riktigt stora aktörer som kunder. För att 

TEXT: LARS WIRTÉN  

överhuvudtaget få möjlighet att diskutera 
geoenergi i dessa sammanhang måste 
kunden möta ett företag som kan visa att 
det har resurser, organisation, kompetens 
samt ett professionellt och industriellt sätt 
som möter kundens nivå.

– När branschen är fragmentiserad, då 
blir kundutbudet likadant. Ett litet företag 
kan inte komma till en miljardrörelse 
och säga att det kan fixa deras energi-
lösning. Det här handlar om att bygga 
trovärdighet. Jag såg tidigt att branschen 
måste ta större kliv, satsa mer och bli 
standardiserad, säger Mikko Ojanne.

Överträffa fjärrvärmen
Ulf Jonströmer beskriver tre 
mål som företaget satte upp vid 
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starten av Brainheart Energy och som 
fortfarande gäller:
1. Konsolidera branschen genom att slå 

samman företag och effektivisera.
2. Industrialisera och gå från det hant-

verksmässiga.
3. Digitalisera, både vid projektering, 

planering och i driftskedet.
– Eftersom vår största konkurrent är 
fjärrvärmen är det viktigt att inte bara 
matcha utan även överträffa dem vad 
gäller tillförlitlighet och säkerhet. Vårt 
mål är därför att växa ytterligare. Det 
finns ett egenvärde gentemot kunderna 
att vara en trovärdig och stark partner 
över lång tid.

– Området är komplext. Att få fram 
bra och tillförlitliga lösningar kräver en 
hel del kunskap och kompetens. De små 
företagen har ofta svårt att svara tydligt 
och övertygande i de stora fastighets-
ägarnas ögon, menar Ulf Jonströmer.

Långsam förändring
Potentialen på marknaden 
ligger inte minst i de 
stora besparingar stora 
fastighetsägare kan göra 
med geoenergi samtidigt 
som värdet på fastig-
heterna höjs, säger Ulf 
Jonströmer.

– Men vi har under-
skattat hur långsamt 
förändringen har skett 
på marknaden. Det är en 

– Ska vi få marknaden 
att växa måste fler våga 

satsa. Det är tungt att 
köra plogbilen själv.

konservativ bransch som inte vill ta stora 
risker. Nu tycker jag att det har svängt, 
både mot bakgrund av klimatdiskussio-
nen och ekonomin.

Brainheart Energy har valt en mer 
diversifierad strategi jämfört med 
Rototec genom att erbjuda tjänster hela 
vägen från projektering till och med den 
löpande driften. Borrning står för cirka 
en tredjedel av Brainhearts verksamhet. 
Ulf Jonströmer ser just borrning som ett 
intressant område och hissar samtidigt 
en varningsflagg.

– Det kan mycket väl bli en flaskhals 
för utvecklingen, om vi som bransch 
inte har tillräckligt med resurser för 
större projekt. 

Engagemanget avgör
Rototec har som mål att köpa två-tre 
företag om året i Sverige och ytterligare 
något i Finland.

– Men vi köper inte allt som rör 
sig. Det vi främst tittar på är att det 

är engagerade människor. För mig är 
det viktigt att säljaren ska känna sig 
nöjd och bli en livspartner med oss. 
Det måste vara en person som inte 
försvinner. På ett sätt är det viktigare 
än balans- och resultaträkningen, även 
om utgångspunkten naturligtvis är att 
bolaget går bra.

Ulf Jonströmer resonerar likadant.
– Väldigt mycket hänger på indivi-

derna och deras medarbetare. Det är 
inte kunskap i sig utan driv, enga-
gemang och intresse som avgör. Det 
gäller också att hitta bolag där person-

Rototec är en av de två aktörer som vuxit kraftigt genom uppköp. Foto Rototec.

FOTO: R
O

TO
TE

C

Mikko Ojanne, grundare av Rototec.



17BORRSVÄNGEN # 3/2019

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

kemi och företagsanda är 
någorlunda lika.

Kan tiodubblas
Ulf Jonströmer och Mikko 
Ojanne är överens om att 
konsolideringen kommer att 
fortsätta.

– Se hur fort det gick i livs-
medelsbranschen, det är na-
turligt att det blir så även i vår 
bransch. Men det är inte bara 
Rototec och Brainheart som 
kommer att finnas framöver 
och dominera. Vi kommer 
vara flera stora aktörer. Det 
är enda sättet om vi ska få 
större fastighetsägare att byta 
från fjärrvärme, säger Mikko 
Ojanne.

Brainheart Energy Sweden 
illustrerar i sig utvecklingen, 
då Vattenfall gick in som 
delägare 2017. Ulf Jonströmer 

ser samtidigt en framtid för 
mindre företag.

– Jag tror att det kommer 
finnas kvar ett större antal 
mindre företag som fokuserar 
på villamarknaden och sam-
tidigt är underentreprenörer 
till de stora. 

Mikko Ojanne bedömer att 
marknaden kan tiodubblas på 
tio år. Om branschen vill.

– Vi är marginalsmå idag, 
vi touchar bara ett litet hörn. 
Om alla började byta från 
fjärrvärme skulle borrarna 
svämma över av jobb. Men 
för att nå dit krävs att större 
aktörer går in i branschen.  S

Brainheart Energy består av 
Brainheart Energy Sweden som 
riktar sig till villamarknaden, och 
Sonority Sustainable Energy som 
riktar sig till större fastigheter.

WATER POWERED DRILLING

Nyfiken på vår vattendrivna borrteknik 
och spännande projekt vi gjort 

- hör av dig eller besök vår hemsida. 
Just nu söker vi även tekniker.

www.wassara.com



18 BORRSVÄNGEN # 3/2019

I mars 2017 sålde Jonas 
Grundström sitt företag 
Borrkronan till Rototec efter 

några månader av möten och förhand-
lingar. Men Jonas gick inte alls i några 
säljtankar när Rototecs dåvarande vd 
och grundare Mikko Ojanne kontaktade 
honom hösten 2016.

– Borrkronan gick bra och jag hade 
inte alls tänkt sälja företaget. Men visst 
kunde vi träffas och prata med varandra, 
jag var öppen för förslag. Det är ju 

I FOKUS: UTVECKLING & FÖRETAGSUPPKÖP

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

EXTREMT NÖJD ATT HA 
SÅLT BORRKRONAN
Jonas Grundström är entreprenören som 
bestämde sig för att sälja sitt företag när det gick 
som bäst.

– Jag bedömde att jag skulle utvecklas mer och 
komma längre om jag var med och byggde något 
större. Och precis så har det blivit.
TEXT: LARS WIRTÉN   FOTO: BORRKRONAN
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roligt att bli uppvaktad; de hade tittat 
på olika alternativ och tyckt att här är 
en ung entreprenör med energi som det 
går bra för.

Personkemin visade sig stämma. Jonas 
fick en bra känsla för och uppfattning 
om Rototec och Mikko Ojanne. 

– Jag blev intresserad att gå vidare och 
vi bokade in fler möten. Det var en ganska 
lång process som gav mig tid att fundera.

Matchade helt
Jonas Grundström ställde sig frågan: Var 
är jag om tio år om jag fortsätter med 
Borrkronan? Och var kan jag vara om 
jag säljer till Rototec?

– Jag kom fram till att jag skulle ut-
vecklas mer med Rototec och få ett helt 
nytt nätverk. Vi är alla ganska ensamma 
i våra små bolag, man får sköta allt själv.

Jonas skissade på ett upplägg och en 
plan på hur han ville att affären skulle 
se ut. Om de inte kunde erbjuda just 
det upplägget och gå honom till mötes 
skulle han tacka nej.

– När de lade fram sitt erbjudande 
visade det sig att det matchade min 
bild helt. Vi var på samma nivå och 
kunde gå vidare.

Även om det tog tid tycker Jonas Grund-
ström att det var en smidig process.

– Jag har utvecklats mycket 
mer jämfört med om jag hade 
fortsatt att driva mitt eget bolag. 

– Jag var förvånad själv, det var 
schysst spel med öppna kort hela vägen. 
De höll allt de lovade.

Pengar en viktig del
Personlig utveckling i all ära; det går inte 
att komma ifrån att pengar är en viktig del 
när en entreprenör ska sälja sitt företag. 
Så även för Jonas Grundström, som i sina 
framtidsscenarier satte siffror på utveck-
lingen med Borrkronan respektive Rototec. 

– Det är framför allt fyra aspekter att ta 
ställning till: köpesumma, delägarskap, 
anställningsvillkor och utvecklingspo-
tential. När det gäller den ekonomiska 
delen fick jag betalt vad jag ville ha och 

ett erbjudande att återinvestera en del av 
köpesumman i Rototec. Det var det jag 
ville, att vara med på resan framåt.

Ett vanligt upplägg i en företagsaffär är 
att det finns en prestationsdel där säljaren 
ska uppnå vissa mål under några år 
framåt för att få ut hela köpesumman. got 
sådant krav fanns inte från Rototec. 

– Jag blev utköpt ur Borrkronan på 
dagen med hela den överenskomna köpe-
summan. Det var viktigt för mig.

Lätt att ställa om
Idag bär Jonas Grundström titeln ”project 
director” i Rototec. Det innebär att han är 

ansvarig för större projekt och säljansvarig 
i Sverige. Han har själv inte haft svårt att 
ställa om från att vara sin egen till att vara 
anställd och ha chefer som styr över honom.

– Jag tycker vi är duktiga på att behålla 
entreprenörsandan hos nya företagare 
som kommer in via förvärv. Men jag 
kan tänka mig att många har svårt för 
den omställningen. Säljer du ditt företag 
måste du vara införstådd med att du inte 
kommer att hoppa in i toppen direkt hos 
den nya ägaren. 

– Från att ha varit ute och borrat och 
grävt och ansvarat för allt som hände 
i företaget är jag nu ansvarig för en 
mindre del, fast i en större organisation. 
Jag förväntade mig inget annat, det har 
blivit precis som jag hade tänkte mig.

Äntligen semester
Friheten som egenföretagare innebar att i 
princip aldrig vara ledig, mer än någon en-
staka vecka eller några dagar här och där.

– Under sommaren skulle de anställda 
ha semester och du var själv tvungen att 
täcka upp för att hålla igång produk-
tionen. Nu har jag kollegor som jag kan 
lämna över till och själv få semester fyra 
veckor i sträck. Så om du frågar min 
familj är det en otrolig skillnad. 

Jonas Grundström är så här två och ett 
halvt år efter affären ”extremt nöjd” med 
sitt beslut att sälja Borrkronan.

– Jag har utvecklats mycket mer jämfört 
med om jag hade fortsatt att driva mitt eget 
bolag. Det har varit och är en väldigt rolig 
och spännande resa. Vägen framåt för Ro-
totec är inte en rak och bred landsväg där 
man kan luta sig tillbaka. Det är en krokig 
väg som kräver att man är på tå och villig 
att lösa hinder för att ta sig vidare. Det här 
blev exakt som jag hade tänkt mig.  S

Jonas Grundström konstaterar att försäljningen var lyckad och ser nu fram emot resan framåt.
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Köpa ett annat företag och 
på så vis öka storleken, eller 
skapa tillväxt genom att öka 

försäljningen? Vägen till ökad omsätt-
ning kan ha olika sträckningar, många 
köper sig större, men för Malmberg 
Borrning AB har det varit naturligt att 
växa organiskt. 

– Vi har vuxit sedan 2012–13. Då 
började en rejäl tillväxt för oss och den 
har enbart varit organisk, berättar Sara 
Malmberg, koncernchef för Malmberg-
Gruppen och vd för dotterbolaget med 
verksamhet inom brunnsborrning och 
geoenergi.

– Koncernen har flera bolag, men det 
är borrning och geoenergi som vuxit 
mest. Det har varit en hel del större 
projekt på gång på marknaden och vi har 
fått jobba med totalentreprenader, det 
har haft betydelse. 

Strategisk satsning
Tillväxt har varit en del av Malmberg 
Borrnings affärsplan, de har fokuserat 
mycket på att få bolaget att öka. De har 
haft som mål att bli mer aktiva i sitt 
säljarbete och har också anställt fler 
säljare, och så har man tagit sikte på 
huvudstaden och Mälardalen.

– Syns du ger det effekt. Vårt tillväxt-
mål har uppfyllts med råge, konstaterar 
Sara Malmberg. 

Uppdragen har kommit att handla 
mycket om insatser vid byggnation av 
kommersiella fastigheter och upprust-
ning av miljonprogrammet. Torkan 
har också fått betydelse, kommunerna 
lägger sig vinn om att ha en bättre 
beredskap och eftersträvar en helhet i 
sin vattenhantering.

– Det har framförallt skett en för-
flyttning från villor och bergvärme till 
geoenergianläggningar för stora fastig-

KONSTEN ATT VÄXA 
AV EGEN KRAFT
Samtidigt som företagsuppköp blir allt vanligare 
i branschen växer en del aktörer för egen maskin. 
Malmberg och FBB Finspångs Brunnsborrning ökar 
båda stort och snabbt – helt organiskt.

heter. Och bygger du stort genererar det 
lätt nya uppdrag.

Bara början
Den starka tillväxten till trots tror Sara 
Malmberg att Malmberg Borrning bara 
är i början av sin utvecklingskurva.

– Vi erbjuder hela installationer av 
geoenergi med systemdesign, installa-
tion och energiborrning och det menar 
jag gör att vi kommer att fortsätta att 
växa inom just detta område. De håll-
barhetsdiskussioner som förs generellt 
kommer säkert också att göra sitt till. 

Målsättningen är att fortsätta att växa, 
om än inte att toppa rekordåret 2017 
just nu, och att områdena geoenergi 
och ”vatten” i form av brunnsborrning 
inom Malmberg Borrning ska växa 
tillsammans. Sara Malmberg räknar inte 
minst med en hel del stora byggprojekt 
framöver.

– Geoenergi kan inte annat än att 
fortsätta öka, det ligger i tiden och 
kunder jag möter idag har en helt annan 
kunskap än tidigare. Och så är det fak-
tiskt en förutsättning om vi ska nå FN:s 
klimatmål för 2030!

Medarbetare och kund i fokus
FBB Finspångs Brunnsborrning AB 
gör ungefär samma resa som Malm-
berg just nu.

– Vi har helt och hållet vuxit orga-
niskt. Vi har haft en strategi och arbetat 
målmedvetet för att utveckla oss som 
företag och det har gett resultat, säger 
vd David Johansson.

En viktig del av strategin har varit att 
investera i kunskap och moderna maski-
ner, att utveckla verksamheten för att få 
engagerade och kompetenta medarbetare 
som känner arbetsglädje och kan bidra 
till att skapa nöjda kunder och tillväxt. 

TEXT: MIA ISING   FOTO: FBB OCH MALMBERG
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KONSTEN ATT VÄXA 
AV EGEN KRAFT

– Vi har inte jagat nya kunder 
utan främst haft fokus på 
leveransen. Att utvecklas som 
företag och ha nöjda kunder 
har varit primärt. 

Kurvan har pekat uppåt de 
senaste fem åren, berättar Da-
vid Johansson. Företaget har 
stadigt vuxit lite varje år. De 
har gynnats av de senaste fyra 
årens torka, som fått kunderna 
att vilja djupborra vattenbrun-
nar i högre grad, men det är 
uppdragen inom geoenergi 
som ökar mest och det tror 
han beror på ett större intresse 
för att förbättra sina kyl- eller  
uppvärmningskostnader samt 
en ökad medvetenhet vad gäl-
ler klimatfrågor och satsningar 
på förnybar energi.

Överväger förvärv
Även David Johansson tror 

David och Martin Johansson,  
vd respektive ekonomichef för 
FBB Finspångs Brunnsborrning.

Sara Malmberg, 
koncernchef för 

Malmberggruppen.

Malmberg Borrning AB omsatte runt 110 miljoner 
kronor 2018 och 154 miljoner rekordåret 2017. 

Omsättningen har fördubblats på fem år. Bolaget har gått 
från tiotalet anställda till närmare 35. Behov av ytterligare 
rekrytering finns, ett par brunnsborrare och ett par säljare.

FBB Finspång Brunnsborrning AB omsätter 80 
miljoner. Omsättningen har fördubblats på fem år. 

Företaget har gått från 15 till 25 anställda, plus ytterligare 
några personer i form av  inhyrd arbetskraft samt samar-
betspartners för att klara topparna.

Malmberg Borrning AB 

FBB Finspång  
Brunnsborrning AB 

på en fortsatt organisk 
tillväxt för sitt företag, han 
har i dagsläget behov av 
att anställa ytterligare en 
handfull personer. 

Men han utesluter 
inte företagsuppköp, det 
beror på hur marknaden 
utvecklar sig. 

FBB får stora entre-
prenader inom geoenergi 
runt om i landet, deras 
teknikavdelning har en 
kompetens som gör dem 
efterfrågade – de kan 
simulera hur mycket värme 
och kyla det går att få ut 
ur ett berg. Kanske blir det 
aktuellt med förvärv och 
lokalkontor, menar han.

– Konkurrensen är hård 
emellanåt, men jag ser vår 
tillväxt som en stadigt uppåt-
gående trend.  S
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11 RÅD OM DU VILL 
SÄLJA DITT FÖRETAG 
– och ett par råd om du inte vill

David Hallbäck tror att det blir 
svårt för de små företagen att 

hävda sig i konkurrensen på sikt. Hans 
råd för den som inte vill sälja sitt före-
tag är att liera sig och gå samman med 
andra och sikta på att bli en ny stark 
spelare lokalt.

– Gå ihop med värsta konkurrenten. 
Om ni inte vågar eller vill slå ihop er 
helt kan ni bilda ett samriskbolag som 
fakturerar ut mot kund och delar på 
administrativa kostnader, men där ni 
behåller era egna bolag bakom. När ni 
har blivit starkare kan nästa steg vara att 
börja köpa upp andra företag eller ta in 
fler under samma paraply.

– Idag kostar utrustningen mycket 
och det är därför viktigt att hålla 
uppe nyttjandegraden och att ha full 
beläggning. Din utrustning kanske 
inte kan vila när du behöver vila. Då 
är det svårt att vara ensam. Jag tror 
att företag med färre än tre riggar 
kommer att få det svårt framöver. Den 
utvecklingen har vi redan sett inom 
slamsugning och annan industriser-
vice till exempel.

Om du istället blir uppvaktad av en 
större aktör eller om du bestämmer 
dig för att själv ta steget och försöka 
hitta en köpare finns det en del att 
tänka på och förbereda. Här är David 
Hallbäcks råd.  S

Vad är viktigt att tänka på om 
du funderar på att sälja ditt 
företag? Eller om du inte vill 
sälja? Borrsvängen ställde 
frågan till David Hallbäck på 
Svensk Företagsförmedling 
som har hjälpt till vid 
flera företagsaffärer i 
borrningsbranschen. 

TEXT : LARS WIRTÉN   

ILLUSTRATION : MYRA STARKLINT SÖDERSTRÖM

1. 
Vill du verkligen sälja?
Innan du går in i en förhandling med en 
köpare, tänk noga igenom om du verkligen vill 
sälja. Vilken frihet vill du ha? Friheten att vara 

din egen eller friheten från det övergripande ansvaret? 
Du har antagligen en gång startat företaget av en an-
ledning. Det här är den första frågan du ska ställa dig.

2.
Se över din utrustning
För en ensamföretagare eller det lilla 
företaget med enstaka anställda bety-
der utrustningen mycket för värdet på 

företaget. Har du gammal utrustning eller om den 
är i dåligt skick blir företaget svårsålt. Då måste den 
nya ägaren börja med att investera. Du bör ha en 
jämn investeringstakt, vilket syns i avskrivningarna 
i balansräkningen. Sjunkande avskrivningar pekar 
på investeringsbehov. 

3.
Anställ
Enmansföretag är svårsålda. Då hänger hela verk-
samheten och all kunskap och kompetens på en 
enda person, vilket innebär en risk för köparen.

4. 
Klä bruden
Det är lättare att sälja en ren och hel bil som är nytvättad än en 
smutsig utan servicebok. Samma sak gäller företag. Se till att ha ett 
snyggt yttre: måla byggnader, ta bort ogräs, ha snygga bilar och ma-

skiner. Det första intrycket är viktigt även vid en företagsaffär. Men tänk även 
på serviceboken, det vill säga dokumentationen. Använd transparanta och 
digitala affärssystem där all kritisk affärsdata matas in, så att köparen inte blir 
beroende av din hjärna. Delegera ut ansvarsområden på dina anställda.
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5.
Renodla din verksamhet
Renodlade och specia-
liserade borrare är mer 
attraktiva för en köpare 

än företag med f lera olika delar i 
verksamheten, som att även vara 
rörläggare och installera värme-
pumpar.

6. 
Skaffa en bred 
kundbas
Om du endast har ett 
fåtal kunder, om ald-

rig så lönsamma, är du sårbar 
om du förlorar en av dem. Det 
ökar risken för köparen. Siktar 
du på att sälja ska du därför 
medvetet söka fler och nya kun-
der. Om du inte vågar anställa, 
överväg att minska engage-
manget i någon av de befintliga 
kunderna för att kunna ta in 
fler nya. Dina fina kundrelatio-
ner kan ses som en risk för en 
ny ägare som inte känner dina 
kunder. 

7. 
Vad är din egen  
inställning?
Köparen kommer att fo-
kusera mycket på dig som 

person. Är du driven, har du en-
ergi och kommer du att fortsätta 
att vara engagerad som anställd? 
Eller är du trött och ger intryck av 
att bara vilja bli av med företaget? 
Söker du bekvämlighet eller en ny 
utmaning? Den bedömningen är 
viktig för köparen.

8. 
Sälj när det går bra
Det kan kännas 
omotiverat att sälja när 
allt går bra och du gör 

bra vinst. Varför göra sig av med 
något du har byggt upp under 
flera år och som dessutom ger 
klirr i kassan? Svaret är att du inte 
kommer att kunna sälja den dag 
det går sämre och allt känns mo-
tigt. Det här är ett vanligt misstag 
i alla branscher, enligt David 
Hallbäck. När du inte längre 
orkar, när du inte har hängt med 
i investeringar och utveckling, då 
kan du heller inte sälja. 

9. 
Var tydlig
När du har uppvaktats, 
ta fram en tydlig pre-
sentation av ditt företag. 

Presentera dina anställda, vad ni 
jobbar med, hur ni gör det och med 
vilken utrustning. Givetvis ekono-
miska nyckeltal som omsättning och 
resultat. Håll det enkelt. En köpare 
behöver inte veta särskilt mycket för 
att kunna avgöra om och vad de vill 
erbjuda dig. 

11. 
Ha realistiska 
förväntningar
Är du ensam-
företagare får du 

betalt för din utrustning plus 
en anställning. 

Har du lite mer volym och 
f lera anställda kan du räkna 
med fyra till sex gånger ett 
hållbart resultat, där köparen 
tittar på genomsnittligt antal 
borrmeter per år tillsammans 
med snittresultatet över ett 
antal år.  

10. 
Driv processen 
framåt
Att disku-
tera med köparen 

fram och tillbaka och dra ut på 
tiden är ett klassiskt misstag. Det 
tjänar bara köparens intressen 
och leder till att du får sämre 
betalt. Bestäm dig tidigt och gå 
mot avslut. Det här är dock en 
svår avvägning; när det är dags 
att sätta ner foten och säga att nu 
har ni fått tillräckligt med in-
formation, nu vill jag ha ett bud. 
Här kan en extern rådgivare som 
har varit med i liknande situatio-
ner vara värdefull.
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Beställ före 14:00 så skickar 
vi dina varor samma dag. Fraktfritt.

Du når oss på 
044 242 242

ems@emspump.se  
www.emspump.se

06-21, alla dagar, hela året.
 

Rätt produkt till rätt pris i rätt tid.

I FOKUS: UTVECKLING & FÖRETAGSUPPKÖP

hos både företag och privatpersoner här 
uppe. Skulle det någon gång bli aktuellt 
att sälja så måste det vara till någon där 
vi känner att det klickar direkt; att det 
är någon som kommer att driva detta 
vidare i samma anda, säger Charlie 
Isaksson.

Allt måste stämma
– Jag är 55 år nu, så i någon mån 
måste jag ju börja tänka på framtiden, 
men samtidigt är känslan att det här 
företaget ska följa med oss så länge vi 
bara orkar. Barnen är inte intresserade, 
de har blivit avskräckta av hur mycket 
vi jobbar – men vi trivs ju med det. 
Det kan bli aktuellt med en försäljning 
någon gång i framtiden, men då måste 
som sagt allting stämma och just nu har 
varken jag eller Hélen de tankarna alls. 
Det är en principsak, säger Charlie.  S

Det är något eller eller ett par år 
sedan som Charlie fick frågan 

om att sälja företaget. Han vill inte be-
rätta från vem frågan kom, men är tyd-
lig med att han förkastade den direkt.

– Vi startade den här verksamheten 
för 25 år sedan med fem kronor på 
fickan. Nu har vi byggt upp något som 
vi är stolta över och trivs väldigt bra 
med. Vi har skapat oss ett bra förtroende 

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON

– Vi har fått frågan, men för oss 
är det inte alls aktuellt att sälja. 
Pengar är inte det viktigaste.

Så säger Charlie Isaksson som 
sedan 25 år driver Charlies 
Brunnsborrningar i Vilhelmina.

”Frågan har ställts, men vi säljer inte”

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

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

Kontakta
Tobias Jansson, tel: 070-616 20 10

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/RH560
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På 500 meters djup i urberget ska vårt använda kärnbränsle vila i all evighet. Inneslutet i 
robusta och täta kapslar av segjärn och koppar och inbäddade i bentonitlera ska förvaret 
vara säkert i minst 100 000 år. 

– Jag är uppvuxen nära kärnkraftverket i Oskarshamn och har valt att återvända till 
hembygden igen, så rent personligt är jag mycket angelägen om att kärnavfallet tas om 
hand på ett säkert sätt. Det mest fascinerande med vår lösning är att den egentligen är 
enkel, säger Mats Ohlsson.

TEXT: JÖRGEN OLSSON     FOTO: CURT-ROBERT LINDQVIST

Mats Ohlsson har jobbat inom kärnkraftindustrin i 
nästan hela sitt yrkesliv, varav de senaste 28 åren på 
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB.

Nyexaminerad från Väg & Vatten vid Lunds tekniska högskola 
började han 1981 på Asea-Atom AB i Västerås. Det var på 
den tiden som bolaget på uppdrag OKG Aktiebolag och 
Vattenfall arbetade med konstruktionen av kärnkraftverken 
Oskarshamn 3 och Forsmark 3.

– Jag fick ett jobb som strukturdynamiker vilket passade 
perfekt med mitt intresse för avancerade beräkningar och 
simuleringar. Där arbetade jag med strukturdynamiska analy-
ser, enkelt uttryckt simuleringar där vi med hjälp av modeller i 
datorn och avancerade programvaror satte reaktorbyggnaderna 

i gungning för att undersöka deras förmåga att motstå till 
exempel jordbävningar och andra svåra dynamiska laster.

Efter tio år, via ett strukturdynamikjobb på Saab i Linkö-
ping (JAS-projektet), ledde längtan till Småland, hembygd 
både för Mats och hans hustru, till ett jobb som säkerhets-
analytiker på OKG i Oskarshamn. Men samtidigt hade SKB 
inlett bygget av Äspölaboratoriet och Mats började mer och 
mer intressera sig för slutförvaringen av det använda kärn-
bränslet – en teknisk, industriell och vetenskaplig utmaning 
av sällan skådat slag.

En generalrepetition
Äspölaboratoriet är en generalrepetition för det slutliga 
förvaret, komplett med schakt och tunnlar på 450 meters 
djup, kapslar, deponeringstunnlar, deponeringshål och 
avancerade hanteringsmaskiner. Här finns allt utom själva 
kärnavfallet och här har forskning och experiment utförts 
ända sedan de första kartläggningarna av urberget omkring 
och under Äspö började 1986. Själva laboratoriet stod klart 
1995 och här arbetade Mats inledningsvis med hanteringen 
av de undersökningsdata som samlades in. 2005 blev han 
biträdande chef och var sedan från 2007 till 2016 chef för 
laboratoriet.

Djup geologisk förvaring säkrast
– Funderingarna kring hur använt kärnbränsle ska omhänder-
tas säkert har ju pågått världen över i decennier. I Sverige inled-
des arbetet på allvar i slutet av 1970-talet. Regeringen ställde 
lagkrav (Villkorslagen) på att kärnkraftindustrin måste visa 
att det finns en metod för att ta hand om kärnbränslet för att 
få tillstånd att ta Oskarshamn 3 och Forsmark 3 i drift. Flera 
mer eller mindre realistiska initiativ studerades, uppskjutning i 
rymden och mycket djupa borrhål. Sedan länge råder konsen-
sus i världen kring att det är djup geologisk förvaring som är 
den säkraste lösningen. Där är förändringarna över tid mycket 
långsamma och förutsägbara och på ett djup av cirka 500 meter 
kan slutförvarshanteringen ske under kontrollerade former.

De tekniska landvinningarna har varit många under de 
decennier Mats och kollegorna arbetat med att ta fram metoden 
för den svenska slutförvaringen.

– DET ÄR ENKELHETEN
  SOM FASCINERAR MIG

Mats Ohlsson har arbetet med slutförvaringen av det svenska kärn-
bränsleavfallet i nästan 30 år.
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Planerade borraktiviteter i 
Kärnbränsleförvaret
• Pilothålsborrning, i sekvenser av ca 

200 m, föregår byggandet av samtliga 
stam- och transporttunnlar ned till och i 
förvarsområdet.

• Pilothålsborrning á 300 m föregår driv-
ning av samtliga deponeringstunnlar, 
200 st.

• Pilothålsborrning á 8 m i samtliga depo-
neringshålslägen 6 000 st. 

• Allt ovan är kärnborrning 76 mm (tripple 
tube), med inslag av styrd borrning.
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– Men utvecklingen kan inte sägas ha 
skett i språng, utan snarare långsamt 
och successivt. I takt med att vi provat 
teorier och tekniska lösningar i verklig-
heten har vi vid behov fått justera dem 
och gå vidare.

40-årigt borrningsuppdrag
Deponeringsområdet på förvarsområdet 
är stort. Det omfattar transporttunnlar 
varifrån det utgår 200 stycken vardera 
300 meter långa horisontella depone-
ringstunnlar. Den sammanlagda tunnel-
längden på förvarsnivån är cirka 65 km!

– Men alla tunnelsprängningar ska 
föregås av pilotborrningar med hög 
precision i syfte att undersöka bergets 
egenskaper och lämplighet. Dessutom 
är det 6 000 kapslar med kärnavfall som 
ska deponeras i 8 meter djupa hål. Hela 
arbetet kommer, när det väl påbörjats, 
att ta omkring 40 år. Under hela den 
tiden kommer vi att behöva samarbeta 
med kompetenta borrfirmor och vi vill 
gärna att borrbranschen förbereder sig 
på det.

Lösningen är enkel
Mats Ohlsson tycker att det mest fasci-
nerande med slutförvaringslösningen är 
”enkelheten”. Den bygger på tre naturliga 
material: Koppar, bentonitlera och urberg.

– De tre materialen utgör de barriärer 
som säkerställer att kärnbränslet kan 
förvaras tryggt i minst 100 000 år. Man 
kan sätta det i relation till andra anlägg-
ningar, till exempel broar, som konstru-
eras för att hålla i 100 år.

Arbetet med deponeringen av de  
6 000 kapslarna, som var och en väger 
25 ton varav två ton är avfall och resten 
koppar och segjärn, beräknas alltså ta 
omkring 40 år. 

– När den sista kapseln är deponerad 
fylls alla deponeringstunnlar med ben-
tonitlera som sedan försluts med robusta 
platsgjutna betongpluggar.  Därefter 
återfylls schakten och tillfarten och för-
varet förseglas vid ytan. Grundvattnet i 
berget tränger sakta in i slutförvaret och 
leran sväller. Men det är så långsamma 
vattenrörelser att det kommer att ta 
flera hundra år innan all bentonitlera i 
förvaret är helt mättad och svälld, vilket 
finns med i analysen för slutförvarets 
långsiktiga säkerhet.

Ska kunna tas upp igen
100 000 år i berget, alltså. Men kanske 
blir slutförvaringen inte en slutlig förva-
ring. Vad få vet är att förvaret byggs för 
att kapslarna ska kunna återtas.

– Vi måste kunna visa att vi kan ta upp 
kapslar ifall vi behöver göra det under 
drift eller om framtida generationer vill 
återanvända kärnbränslet. Då ska man 
kunna göra det. Vi har gjort fullskaletest 

i Äspölaboratoriet där vi deponerat en 
kapsel, bäddat in och förslutit och sedan 
tagit ut den igen efter sex år på ett kon-
trollerat sätt. Det är tidsödande att återta 
ett helt förvar, men behövs det så ska det 
kunna göras, säger Mats Ohlsson.

Utreder labbets framtid
2016 klev han på egen begäran av posten 
som laboratoriechef, för att i stället ägna 
sig åt att planera för en framtid för den 
unika anläggningen. Forskningen och 
testerna av slutförvarteknik på Äspö 
kommer att trappas ned framöver och nu 
väntar man på regeringens tillstånd som 
behövs för att, om allt går vägen, kunna 
starta bygget av det riktiga slutförvaret 
vid Forsmark inom några år. SKB är väl 
förberett för den uppgiften.

Mats har idag titeln ”Föreståndare 
för externa samarbeten” där han genom 
olika samarbeten vill skapa en framtid 
för laboratoriet.

– Genom det arbetet har jag bland 
annat tagit kontakt med geoenergi-
branschen och med byggindustrin. 
Just nu utreder vi tillsammans om det 
finns intresse och förutsättningar att 
använda laboratoriet som en test- och 
demonstrationsanläggning som stöd för 
branschernas utveckling av bättre teknik 
och metoder. Utredningen finansieras 
till viss del av Vinnova.

Testbädd för gruvor och borrning
Men det finns ingen enskild part som 
varaktigt kan finansiera anläggningen 
och därför jobbar Mats Ohlsson brett:

– Man skulle kunna använda an-
läggningen som testbädd kopplat till 
gruvindustrins omställning mot ökad 
eldrift och automatiserade processer, 
vilket är högintressant både ur miljö- 
och säkerhetsperspektiv. Här finns 

Om: 
Mats Ohlsson 

63 år, gift, fyra utflugna barn.
Bor på Marsö i Misterhults skär-
gård utanför Oskarshamn där han 
växte upp.
Jakt, fiske och omsorgen om egna 
skärgårdshemmanet är de stora 
fritidsintressena och Mats och 
hans hustru är också flitiga fjäll-
vandrare och har de senaste tio 
åren gjort årliga turer till Sareks 
nationalpark.

också utmärkta miljöer för att utveckla 
borrteknik och tätningsmetoder. 2021 
kan det bli aktuellt att göra en förnyad 
ansökan till Vetenskapsrådet om att 
driva Äspölaboratoriet som ett nationellt 
geosfärslaboratorium tillsammans med 
bland andra KTH, Uppsala universitet, 
Chalmers, Luleå tekniska universitet och 
Linnéuniversitetet.

Internationellt samarbete
Ett internationellt samarbete pågår. 
Tillsammans med sex undermarksan-
läggningar i Finland, Ryssland, Polen 
och Tyskland avser man bilda European 
Underground Laboratories association.

– Ambitionen är dels att göra 
anläggningarna mer synliga och 
möjligheterna mer tydliga, dels att lyfta 
fram det specifika med vad varje plats 
kan erbjuda. Det är viktigt, för Äspö 
erbjuder miljöer och möjligheter som har 
få motsvarigheter i världen och många 
forskare ser möjligheter här.  S
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Drygt tio minuters resväg från 
Drottningholms slott, där som 

bekant Sveriges kung och drottning 
bor, ligger Mälaröarnas brunnsborr-
nings kontor och verkstad. Kristian 
Lindkvist, 42 år, tog över bolaget från 
föräldrarna Leif och Torborg Lindkvist 
förra året. 

Ute på gården i Skå, bland fordon, 
maskiner och slangar, susar toypudeln 
Greta fram som en liten virvelvind för 
att hälsa välkommen. Kort därefter 
kommer Lina Lindkvist, 40, som är 
gift med Kristian. 

Några minuter senare dyker Kristian 
upp tillsammans med praktikanten 
Abbe. I dag var trafiken tillbaka till 
Ekerö trögare än förväntat, men efter 

Det pratas om kronprinsarna 
i branschen. Om generations-
skiften då söner tar över 
brunnsborrarföretagen efter 
sina pappor. En del väljer att 
gå samman med större bolag, 
men det finns också kron-
prinsar som väljer en annan 
riktning. Kristian Lindkvist, 
vd på Mälaröarnas brunns-
borrning är en av dem.
TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH   FOTO: ANETTE PERSSON

Lina och Kristian Lindkvist tillsammans med toypudeln Greta på Mälaröarnas Brunnsborrning, strax utanför Stockholm. 

en sen och snabb lunch på golfrestau-
rangen tvärs över vägen är energidepå-
erna påfyllda. 

Strategier för framtiden
I köket står termosen laddad med 
nybryggt kaffe. Med koppen i handen 
berättar Kristian om generationsskiftet 
som skedde för bara ett år sedan. För 
hans del har den nya rollen inte inneburit 
några större förändringar.

– Nja, de senaste fem åren har jag 
mer eller mindre skött och drivit 
företaget. Det har kanske blivit f ler 
arbetstimmar per dag sedan dess, men 
omställningen är inte jättestor. Den 
stora skillnaden var att vi kunde ta 
investeringsbeslut, säger han. 
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Lina sitter med vid köksbordet, nickar 
och intygar:

– Ja, vi har köpt en ny borrigg och det 
är den stora investeringen. Sedan har vi 
en plan på hur vi ska investera framöver 
och vilket team vi vill bygga. Det kom-
mer avgöra hur vi investerar i maskinerna 
runtomkring, säger hon. 

Borrkaxet i lungorna
Paret Lindkvist drar upp strategierna för 
framtiden tillsammans. De jobbar och 
planerar tätt ihop, precis som Kristians 
föräldrar gjorde. Lina är auktoriserad 
redovisningskonsult i eget bolag, men 
hon har också skött redovisningen i 
företaget i många år. 

Kristian, som “har borrkaxet i lungorna 
sedan födseln” var anställd i familje-
företaget i 15 år. När pappa Leif började 
prata om att göra ett generationsskifte, 

Kristian Lindkvist rattar företaget sedan 2018. Stadig kurs är devisen.

hade han helst sett att alla tre syskon 
varit med i bolaget på något sätt.

– Han tycker att brunnsborrning är 
det bästa som finns och det var ett starkt 
skäl till att han önskade att vi alla skulle 
vara involverade, säger Kristian. 

Så småningom utkristalliserade det sig 
att storebror Kristian hade störst intresse 
av att axla rollen. Redan 2006 blev det 
uttalat att han skulle ta över. På Geotec-
mötena presenterade pappa Leif honom 
med orden “det är den här grabben som 
ska ta över”.

2018 skedde det. När de väl bestämde sig 
gick det fort. Tre veckor senare var Kristian 
självständig ägare till bolaget. Leif och 
Torborg firades av med varsin elcykel. 

Varumärket putsas
Mälaröarnas brunnsborrning etablerades 
1977, samma år som Kristian föddes. 

Namnet är välkänt, företaget har gott 
rykte och trogna kunder. De får ofta nya 
uppdrag via rekommendationer. Namnet 
behåller Kristian mer än gärna.

Det finns andra saker att sätta sin 
prägel på.

I den här nya fasen är det främst första 
intrycket och varumärket som Kristian 
och Lina putsar och bygger upp. Sedan 
övertagandet har de hunnit bygga en ny 
logotyp och en ny hemsida. En del av det 
arbetet sköter de själva, bland annat läg-
ger de ut fotografering och arbetet med 
webbplatsen. Där ses en stolt Kristian i 
full jobbmundering.

Redan nu kan de se att satsningen 
ger effekt. 

– Vår praktikant Abbe 
berättade att han kollade 
upp vilka bolag han vill 
jobba på. Han tyckte att vår 
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hemsida var snygg och professionell 
och sökte sig hit. Det är roligt. Vi 
vill ju attrahera nya kunder och vara 
attraktiva för våra medarbetare och 
personer som söker brunnsborrarjobb. 
Hela det här arbetet tror jag är viktigt 
för vår egen identitet och vilka vi är. 
Vi ser oss som nya, men med väldigt 
mycket erfarenhet, säger Lina.

Svårt hitta erfarna medarbetare
Precis som många andra i branschen 
brottas Mälaröarnas brunnsborrning 
med personalbristen. Det är svårt att få 
tag i erfarna brunnsborrare och det är en 
av de stora utmaningarna för företaget 
och dess utveckling. 

– Det är lättare att hitta en guldklimp 
i skogen. Visst, många jobbar på  
f-skattesedel, men vi har gamla hederliga 
anställningar, och så vill vi ha det, 
säger Kristian. 

Det är tydligt att paret vill behålla 
det som fungerar, och inte köra på för 
hårt i det här läget. Kristian berättar att 
bolaget under årens lopp har varit stort 
med många anställda, periodvis har 
Mälaröarnas brunnsborrning också varit 
litet. Nu hör de till den mindre skalan 
med sina fem anställda. Och det känns 
rätt just nu.

Samarbetar med branschkollegor
De satsar på energi- och vattenborrning, 
varav 99 procent av uppdragen är energi-
borrning. De vanligaste kunderna består 
av privatpersoner, vvs-installatörer och 
värmepumpsinstallatörer. De får också 
uppdrag från bostadsrättsföreningar 
som inte längre tvekar att konvertera till 
bergvärme.

– Ena veckan kan det handla om att 
borra 15 hål. Nästa en singel- eller vatten-
borrning. De stora jobben för vår del kan 

Egen identitet. Kristian Lindkvist bygger vidare på det som fungerar 
och putsar på det som behövs.

Mälaröarnas 
Brunnsborrnings AB
• Startade 1977 av Leif Lindkvist, i sam-

arbete med hustrun Torborg Lindkvist.  

• Generationsskifte år 2018. 

• Företagsledare: Kristian Lindkvist, 
född 1977. Företagets redovisning 
sköts av hustrun Lina Lindkvist, född 
1979, auktoriserad redovisningskon-
sult. 

• Anställda: Fem medarbetare.
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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 
–Det finns fortfarande 
många företag i vår 
storlek och vi samarbetar 
när det behövs. 

handla om 30 hål. Får vi in 
uppdrag på 60 hål samarbetar 
vi alltid med branschkollegor, 
säger Kristian. 

– Vi tycker om den variatio-
nen, och killarna verkar också 
uppskatta det, flikar Lina in. 

Fokus på smidigt 
maskineri
Många företag i branschen 
växer via uppköp. Hur ser det 
ut för er egen del? 

– Jag har märkt att de 
större aktörerna köper upp 
företag och blir större. Men vi 
är inte i närheten av att vare 
sig sälja eller bli uppköpta. 
Ambitionen är att bygga upp 
ett smidigt maskineri. Vi 
jobbar för våra kunder och det 
räcker så, säger Kristian.

Han och Lina har funderat 
på balansgången. Den som 
handlar om att bygga för 

framtiden, eller att gasa på, 
anställa och köpa in maskiner.

– Då måste vi satsa på de 
riktigt stora projekten. Men 
risken är att vi en dag står 
med gubbar på gården och 
väldigt stora investeringar. 
Ett enda ekipage kostar runt 
10 miljoner kronor. Det är 
mycket för ett mindre företag 
som vårt, säger Lina.

Istället fokuserar de på att 
hitta rätt medarbetare – och att 
söka lösningar med kollegor i 
branschen.

– Det finns fortfarande 
många företag i vår storlek 
och vi samarbetar när det 
behövs. Just nu får vi många 
jobb som andra inte hinner 
med utan skickar vidare till 
oss. Och om vi inte har möjligt, 
rekommenderar vi alltid 
vidare till Geotec-anslutna 
kolleger, säger Kristian.  S
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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

Vill du 
synas här?

Vi förenklar 
elektrosvetsning...

LPT110 
minsta och 

lättaste 
svetsen!

www.lpt.nu

KEMIKALIER – SMÖRJMEDEL VATTENRENINGPUMPAR

RÖRSYSTEM

BORRUTRUSTNING

ANALYS – VATTEN OCH MARK-
PUMPAR

KOMPETENSUTVECKLING

Kontakta
David Lundström
tel 0735 699 350,  
david@mnemonista.se

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!
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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

9

19

38

55

64

76

77

80

83

78

85

87

72

75

24

25

45

79

81

46 82

88

89



37BORRSVÄNGEN # 2/2019 37

89

10

14

15

16

17

19

20
21

24

25

26

28

29

30

31

32

33

3536

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

49

50

52
53

54

57

58

60

61

62

63

64

66

67

69
70

71

72
5

4

6

7

8

10

12

Utländska  
medlemsföretag:

 
FINLAND:

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

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

 
ISLAND:

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

 
LETTLAND:

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

 
LITAUEN:

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

NORGE:

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

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

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

Du kan även beställa prenumeration   
till dina samarbetspartners.

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

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

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

NORGE
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Att bygga det fossilfria sam-
hället är vår tids generations-
uppgift. FN:s globala mål 

är också den mest ambitiösa agendan 
för hållbar utveckling som antagits. 
2030 ska den extrema fattigdomen vara 
utrotad, korruptionen ha slagits tillbaka 
och fler lösningar på klimatkrisen vara 
presenterade. 

Bygg- och anläggningssektorn har 
goda möjligheter att göra skillnad i flera 
av målen. Vår färdplan mot klimat-

Kraven på ett klimatneutralt 
byggande måste täcka hela 
plan- och byggprocessen. 
Genom att fatta rätt beslut så 
tidigt som möjligt ökar möjlig-
heterna att minska koldioxid-
utsläppen i hela värdekedjan. 
Det skriver Carin Stoeckmann, 
förbundsordförande för  
Sveriges Byggindustrier och vd 
för Byggmästar'n i Skåne AB.

DEBATT

Kommuner, ställ rätt krav 
så klarar vi klimatmålen!   

neutralitet 2045 är en bärande del av 
hela Sveriges klimatmål. Det är vi som 
bygger socialt hållbara städer. Det är 
Sveriges Byggindustrier som verkar för 
sund konkurrens och schyssta villkor i 
branschen. 

Visionen om ett nollutsläpp av växthus-
gaser innebär en omställning av hela 
samhällsbygget på 25 år – samtidigt som 
befolkningen växer, behovet av bostäder 
ökar och infrastruktur som väg och 
järnväg måste byggas ut.

Låter det svårt? Ekvationen befolknings-
tillväxt och minskade utsläpp är fullt 
möjlig. Våra medlemsföretag har redan 
idag teknik som kan halvera utsläp-
pen till år 2030. Men det finns mer att 
ge. Byggande och utveckling står inte 
i motsats till hållbarhet, utan före-
tagande och faktabaserad vetenskap 
skapar förutsättningar för framtida 
innovationer.

Bygg- och anläggningssektorn går 
också före i hållbarhetsarbetet. Rikt-
linjer för resurs- och avfallshantering, 
plattformar för återbruk av material, 
guider för hållbarhetsredovisning, val 
av smarta uppvärmningsformer och 
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Jannes Brunnsborrning AB tar över Ullareds Brunnsborrning
Lars-Göran Svensson och 
Janne Berglund började sin 

brunnsborrarbana tillsammans på 
70-talet. 

Nu knyts säcken ihop
Jannes Brunnsborrning AB köper 
upp Ullareds Brunnsborrning och 
utökar därmed sin maskinpark, sitt 
upptagningsområde och sitt kon-
taktnät. Dessutom kommer Lasse 

dialoger om grön finansiering är några 
konkreta exempel på hur företag i bygg- 
och anläggningsbranschen tar steg mot 
det fossilfria samhället. 

 
Men kraven på ett klimatneutralt 
byggande måste täcka hela plan- och 
byggprocessen. Framförallt beställar- 
ledet, som till stor del består av stat, 
kommuner och regioner, behöver i 
högre utsträckning än i dag ställa 
rätt krav i sina upphandlingar. Själva 
byggskedet och driften av en ny byggnad 
har ungefär lika stor klimatpåverkan. 
Genom att fatta rätt beslut så tidigt som 
möjligt i byggprocessen ökar möjlig-
heterna att minska koldioxidutsläppen  
i hela värdekedjan.

Sveriges Byggindustrier efterlyser en 
större förståelse för hur prissättning i 
anbud påverkas av bra arbetsmiljö och 
höga klimatambitioner. Hållbarhet 
handlar inte bara om själva byggnaden, 
utan även om hur den tas fram. 

Carin Stoeckmann, 
förbundsordförande för Sveriges Bygg-
industrier och vd för Byggmästar'n i 
Skåne AB. 

finnas med, precis som Janne, som 
senior rådgivare.

Ullareds Brunnsborrning tackar sina 
kunder för ett fantastiskt fint sam-
arbete genom åren och önskar god 
fortsättning framåt i den nya andan.

Jannes Brunnsborrning AB är 
mycket glada och stolta och ser med 
tillförsikt fram emot en spännande tid 
för företaget. Vi hälsar gamla som nya 
kunder hjärtligt välkomna!  S Glada kollegor på Jannes Brunnsborrning.



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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Pemtec har fl yttat!

NY ADRESS!
Pemtec AB, Södra däckvägen 8, 506 49 Borås

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg godkänt annat.
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Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. 

Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare

Löpande tillverkningsdatum

Certifikatnummer

Certifieringsorgan och kontrollorgan

P-märke

Produktens artikelnummer

Dimension och väggtjocklek

Materialklass

Längd

Pemtec

datum

SC0769-14

RISE

p

nummer

enligt produktbeskrivning

PE 100

XX m

Bedömningsunderlag

Rapport 4F022242, 7F014993, 8F005595-1 och 8F005595-2 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Rörsystemet har provats och uppfyller kraven enligt certifieringsregel SPCR 169.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2018-06-21.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-08-27.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman

SC0769-14 | 2019-08

RISE Research Institutes of Sweden AB

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. 

Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Certifieringsorgan och kontrollorgan

8F005595
8F005595

Rörsystemet har provats och uppfyller kraven enligt certifieringsregel SPCR 169.

ersätter tidigare certifikat

2277.

CERTIFIKAT
SC0769-14

Certifikat SC0769-14 | 2019-08-28          

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se| www.ri.se

2018-01-30

9P05488 (8P05217)
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Pemtec, Energikollektor

Innehavare/Utfärdat för

Pemtec AB
Södra Däckvägen 8, 506 49 Borås, Sverige.

Organisationsnummer: 556861-6543

Tel: 033-29 11 10, Fax: 033-29 11 40

E-post: info@pemtec.se,  Hemsida: www.pemtec.se   

Produktbeskrivning

Bergvärmekollektor bestående av polyetenrör och stumsvetsad returböj med styrrör och anpassad ledvikt.

Ytterdiameter Väggtjocklek Tryckklass Rör serie Materialklass

32
2,0

PN 10 SDR 17 PE 100

40
2,4

PN 10 SDR 17 PE 100

45
2,7

PN 10 SDR 17 PE 100

50
3,0

PN 10 SDR 17 PE 100

Avsedd användning

Rörsystem som fylls med tillåten vätska för transport av värmeenergi från berggrund till värmepump.

Handelsnamn

Pemtec Energikollektor

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Utsläpp till omgivningen, Allmänt
6:71

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar daterad av SP Certifiering 2014-09-17.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-13-0190, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 

rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 

handlingar. 

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Pemtec AB, Södra Däckvägen 8, 506 49 Borås.


