
o # 4/2019

TILLSAMMANS ÄR VI
BORRFÖRETAGEN!

I FOKUS:

En snabbväxare
med guld i sikte

Juha Ojala
till minne

Framtiden finns
på de stora djupen

Grundvattendagar
drog fulla hus

En tidning från Borrföretagen.





3BORRSVÄNGEN # 4/2019

UTGES AV: 
Borrföretagen

ADRESS: 
Box 1127, 221 04 Lund

TELEFON: 
075-700 88 20
TELEFAX: 
075-700 88 29

E-POST: 
redaktion@geotec.se

WEBBPLATS: 
www.borrsvängen.se

REDAKTION: 
Jörgen Olsson, 
Wirtén Content Agency 
Johan Barth, Borrföretagen 
Johan Andersson, Borrföretagen

ANSVARIG UTGIVARE:
Johan Barth
FORM & LAYOUT:
Myra Starklint Söderström

ANNONSER: 
Joakim Hjulström,
Borrföretagen
Tel 075-700 88 25
joakim.hjulstrom@geotec.se
ANNONSMATERIAL:
Annonsmaterial till nr 1 2020 
ska vara Borrföretagen tillhanda 
senast 2/3.
ARTIKLAR:
Manus skall vara redaktionen 
tillhanda senast 4 veckor före 
utgivningsdag. Skriv namn, 

adress och telefonnummer på 
varje manus. För signerade 
artiklar svarar författarna. 
Tidskriften läggs ut i sin helhet 
(lågupplöst PDF) på Borrföre-
tagens webbplats ca 2 veckor 
efter utgivningsdagen. 
Förbehåll mot elektronisk 
publicering skall meddelas 
redaktionen senast på 
utgivningsdagen.
Borrsvängen utkommer  
med 4 nummer per år. 

UPPLAGA: 
4 500 ex.
NÄSTA NUMMER:
Vecka 13 2020.
ISSN 1103-7938
TRYCK:
Exaktaprinting, 
Malmö

PÅ OMSLAGET: 
Freddy Flodman på Protek har 
guld i sikte.
FOTO: Christian Mård.

GRUNDVATTENDAGARNA 2019
Fullsatt i dagarna två när experterna talade grundvatten i Lund.

ARBETSMILJÖ PÅ WEBBEN
Vid årsskiftet lanseras webbutbildningen i arbetsmiljö, speciellt 
framtagen för brunnsborrare.

FAB STUDERADE VÄSTLÄNKEN
Entreprenörer, tillverkare, grossister och konsulter samlades i 
Göteborg för att lära sig mer om det stora projektet Västlänken.

I FOKUS: BORRFÖRETAGEN
Den 21 november påbörjades ett nytt kapitel i den svenska borr-
branschens historia. Avanti och Geotec gick samman och bildar nu 
Borrföretagen.

FÖRETAGET 
Freddy Flodman bytte skogen mot borriggen 
– och har guld i sikte.

FASTA AVDELNINGAR

# 4 2019

Sid 5. Ledaren 
Till slut var tiden för samgående mogen.

Sid 26. Profilen
Mikael Erlström vet mer om den sydsvenska 
berggrunden än någon annan.

16-25

14

12

6-11

30-33

14

6-11

12

16-25

30-33

VIKTIGT 
FÖR VÅRA ANNONSÖRER:

Från och med årsskiftet tar Borrföretagen över försäljning och 
administration av annonser i Borrsvängen. 

Ny kontaktperson för annonser blir Joakim Hjulström, som nås 
på 075-700 88 25 joakim.hjulstrom@geotec.se



4 BORRSVÄNGEN # 4/2019

Effektivt orderflöde i ett system, från offert till faktura.  
Branschanpassat ordersystem med protokoll kopplade  
till brunnsarkivet. Med en knapptryckning skickas 
brunnsprotokollet direkt till SGU:s system.

Ordersystemet för
borrbranschen

• Arbetsordrar
• Brunnsprotokoll 
• Checklistor
• Planeringskalender
• Projekt 
• Offerter

Vill ni veta mer? 
Hör av er så kör jag 
en genomgång.

Några funktioner

Servicesystemet, ServiceOnline och Entreprenad

Används av över5000
tekniker i Sverige

SDF 031 - 711 96 30 info@sdfab.se www.sdfab.se Ulrik

Utvecklat i nära samarbete med branschen 
– med tekniker, för tekniker.

SDF ServiceOnline
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LEDAREN

JOHAN BARTH
BORRFÖRETAGEN 

Så var vi då till slut tillsammans! Det tog 
tid, skall gudarna veta, men jag är övertygad 
om att den tiden har varit till godo.
Sedan jag kom in i organisationen Geotec 
för cirka 20 år sedan har jag varit med 
om åtminstone tre försök att gå ihop med 
organisationen Avanti. Så nog har det funnits 

en vilja alltid, men nu var tiden mogen för en 
riktig förändring. Det är inte omöjligt att en 
av de bidragande orsakerna till den nu lyckade 
fusionen är de generationsskiften som gjorts i 
medlemsföretagen.

Borrföretagen kommer utan tvekan att bli den 
största sammanslutningen av borrande företag 
i Norden, och troligen en av de största i Europa. 
Jag tycker att det förpliktigar. Det förpliktigar att 
organisationen bör ligga i framkant när det gäller 
kunskap om teknik, arbetsmiljö, utbildningar, 
kunskapsförsörjning och företagshjälp. Mycket av 
detta finns redan inom organisationens väggar, 
men nu kommer det att finnas förutsättningar för 
att bli ännu bättre.

Vi som arbetar inom Borrföretagen har bred 
branschkunskap och våra nätverk bland borrande 
företag, tillverkare, andra organisationer såväl 
nationellt som internationellt och leverantörer 
gör att vi kan erbjuda svar och hjälp inom många 

av de ämnen som vi får frågor om. Det betyder 
också att vi kan driva ett flertal olika frågor som 
direkt berör branschen. Även våra kontakter 
med myndigheter och departement har över 
tiden stärkts och idag samarbetar Borrföretagens 
organisation med ett flertal instanser. Det kan ni 
som medlemmar vara stolta över!

I grund och botten kommer medlemmarna i 
forna Avanti och Geotec att känna igen sig i den 
verksamhet som Borrföretagen kommer att driva. 
Det nya grafiska utseendet skickades ut i början 
av december och kommer att implementeras 
efter hand hos Borrföretagens medlemmar. Från 
själva organisationen skall vi också försöka att 
genomföra förändringen så fort som möjligt. 
Borrsvängen är en av de trycksaker som kommer 
att få nytt utseende. Däremot har inte redaktionen 
hunnit att till detta nummer göra förändring, så 
tidningen ser lite ”blek” ut jämfört med tidigare. 
Låt oss se det som ett grafiskt ”mellannummer” 
utan att ge intrycket att tillhöra endera part!

Borrföretagens medlemmar, cirka 110 stycken 
allt som allt, tillhör en församling företagare 
som sysslar med några av hörnstenarna i sam-
hällsbygget; rent vatten, hållbara energisystem 
och säker samhällsbyggnad. Det är en fin och 
stark organisation som verkar för framtiden!

BORRFÖRETAGEN  
SKA LIGGA I FRAMKANT
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Vårgårda sätter riskpoäng när mark ska exploateras

AKTUELLT

Den 23 och 24 oktober hölls Grundvattendagarna i Lund. Värd var Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, 
och Mattias Gustafsson på myndighetens Lundakontor konstaterar ett lyckat och fullbokat arrangemang:

– Det är roligt att man kan ha två dagar med 50 olika föreläsningar om vatten och väcka så stort intresse 
att vi var tvungna att säga nej till folk som ville komma och lyssna. Så har det inte varit tidigare.

Vårgårda tätort i Väster-
götland ligger rakt ovanpå 
grundvattenmagasinet 
Algutstorp-Horla. I den 
södra delen av magasinet 
finns kommunens huvud-
vattentäkt. 
TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN  

FULLSATT NÄR GRUNDVATTNET
STOD I FOKUS I LUND

På grund av tätortens placering 
ovanpå en känslig geologi har 

fått länsstyrelsen att agera och begära in 
påverkansrisker av Vårgårda kommun. 
Konsultföretaget WSP har därför fått 
i uppdrag att ta fram en metod för att 
bedöma risken för påverkan på grund-
vatten och dricksvatten utifrån kommu-
nens förändrade detaljplaner. 

– Vi kom fram till att det skulle vara 
en kartbaserad modell som är så pass 
enkel att kommunen själv kan använda 
den, berättade David Klemetz på WSP.

I modellen utgår WSP från den 
nuvarande markanvändningen och 
jämför den med framtida användning. 
Riskerna i förhållande till miljökvalitets-
normer och försämrad grundvattenstatus 
bedöms med hjälp av poäng på en 
femgradig skala.

– Vi har sett att det handlar mycket om 
dagvattenhanteringen. Därför har vi även 
lagt på ett steg där vi hjälper att bedöma 
hur kommunen ska hantera dagvattnet. 
Målet är att kommunen på sikt ska kunna 
bedöma varje ny fastighet utifrån vår 
modell, förklarade David Klemetz.

Tre steg
Bedömningen sker i tre steg: sårbarhets-

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: LARS WIRTÉN

Torkan och vattenbristen 
har satt fokus på grund-
vattnet och gjort att vi 
diskuterar vattenfrågor på 
ett annat sätt i samhället 
än för bara några år sedan, 

menar Mattias Gustafsson.
– Det finns ett stort intresse för att 

resonera kring grundvattnet och hur vi 
hanterar det. Hur skyddar vi det mot 
torka, översvämningar och förore-
ningsspridningar? Även de många 
små vatten-täkter som idag hotas av 
nedläggning drar till sig ett förnyat 
intresse, bland annat som reserver i 
händelse av ett krisläge, säger han.

Borrsvängen var på plats och fångade 
upp några av de totalt omkring 50 olika 
föreläsningar som bjöds.

WSP tar fram en metod för att bedöma risker 
för påverkan av grundvatten.

Mattias Gustafsson, SGU.

analys, påverkansanalys och kvantitativ 
risk. I sårbarhetsanalysen belyser man 
magasinets genomsläpplighet, lokali-
sering i förhållande till vattentäkt och 
vattnets transportriktningar, det vill 
säga om grundvattnet f lödar bort från 
eller mot täkten.

– I påverkansanalysen tittar vi på 
föroreningskällor från markanvänd-
ning, avloppsrening, infrastruktur och 
förorenade områden. Den kvantitativa 
påverkan baseras på befintliga vatten-
uttag och förekomsten av hårdgjorda 
ytor inom fastigheten.

Poängmatris
Moment två består av att sätta poäng 
utifrån risk som summeras i en matris.

– Den här metoden är väl anpassad 
för små till medelstora fastigheter. Skulle 
det röra sig om ett industriområde blir 
poängsättningen lite sned, där måste 
man titta på varje risk för sig och inte 
summera poängen.

Vårgårda kommun har nu börjat an-
vända metoden, om än inte i sin helhet.

– Vi ser ett stort behov av den här 
typen av arbetsgång och modellen har 
stor utvecklingspotential, konstaterade 
David Klemetz.
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2013 fick konsultföretaget WSP 
i uppdrag av Kalmar Vatten att 

upprätta en modell för att avgränsa ett 
nytt vattenskyddsområde. Området ligger 
på Nybroåsen, en mäktig, sju mil lång 
isälvsavlagring som sträcker sig från Nybro 
till kusten vid Kalmarsund. Här finns i dag 
vattentäkter inom två olika vattenskydds-
områden som gränsar till varandra. Nu be-
höver vattenskyddet revideras och anpassas 
till dagens samhälle och lagstiftning.

– Vi har haft en öppen process med 
många lantbrukare engagerade. Vi fick 
mycket kritik på vårt första förslag. Vi 

SGU har med hjälp av medel från 
MSB, Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap, kunnat intensifiera 
sitt förebyggande och kartläggande arbete 
kopplat till vattenbrist. Det hela började 
2015 då SGU gjorde provborrningar på 
Öland. Länsstyrelsen reagerade och und-
rade varför de borrade i alunskiffern. Var 
det gruvprospektering på gång och varför 
var i så fall inte länsstyrelsen informerad? 
Men SGU kunde lugna oron med att det 
handlade om att kartlägga förekomsten 
av grundvatten.

– Ungefär i samma veva inleddes vatten-
bristen och krisen i det området. Därför 
var det lyckat att vi fick en bra kontakt 
och dialog med länsstyrelsen just då. 

Pengar till torka
Länsstyrelsen började ligga hårt på SGU 
att de måste göra fler undersökningar. 
Landshövdingen tryckte på departe-
mentet, men svaret var att det inte fanns 
några pengar avsatta.

Ny modell för nytt vattenskyddsområde i Kalmar

Så förebygger SGU vattenbrist
Mattias Gustafsson på SGU var en av de avslutande talarna på 
Grundvattendagarna. Han passade på att summera vad SGU 
gör i torkans spår när det är vattenbrist.

TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN  

TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN  

Det kommunala bolaget 
Kalmar Vatten är i slutfasen 
av arbetet att slå ihop två 
vattenskyddsområden till 
ett nytt – Södra Nybroåsens 
vattenskyddsområde. Till 
sin hjälp använder man en 
grundvattenmodell som har 
gett mycket ny kunskap.

– De kontaktade då MSB, men svaret 
även där var att det bara fanns pengar 
till översvämningar. Torka hade man 
inga medel till. Men de återkom efter 
att ha kommit fram till att även åtgärder 
mot torka är klimatanpassning, berättade 
Mattias Gustafsson.

2017 bestämde sig därtill regeringen 
för att ge pengar för att förebygga torka. 

– Vi fick då 30 miljoner kronor över 
tre år och kunde ta fram ett smörgåsbord 
av åtgärder.

Sex områden
Smörgåsbordet bestod av åtgärder inom 
sex områden:
• Våtmarker.
• Skytem, det vill säga f lygbaserad 

kartläggning av grundvatten- 
förekomst.

• Utökad nivåövervakning.
• Utökad grundvattenkartläggning.
• Utökad kemisk provtagning.
• 3D-modeller.

Utifrån dessa insatser tog SGU fram en 
rapport som berör tre huvudkategorier 
av åtgärder som kan stärka tillgången på 
grundvatten.
• Åtgärder som genom höjda grundvatten-

nivåer stärker den magasinerande 
förmågan.

• Åtgärder som kan avlasta grundvattnet 
från vattenuttag.

• Åtgärder med målet att balansera vatten-
flöden i anslutning till våtmark.

Ytterligare åtgärder
Mattias Gustafsson kunde också presen-
tera ytterligare en rad åtgärder från SGU:
• Utökade Skytem-undersökningar i 

Halland, Närkeslätten, Östgötaslätten, 
västra sidan av Vättern, Listerlandet i 
Blekinge, Vombsänkan i Skåne samt i 
sydvästra Skåne.

• Utbyggt grundvattennät (läs mer i 
separat artikel).

• Utökade prognosverktyg i samarbete 
med SMHI.

• Extrasatsning i bristområden, i 
huvudsak Bohuskusten, Blekinge, 
Smålandskusten och Roslagen.

– Det gäller att vara beredd på både 
för mycket och för lite vatten. Båda kan 
leda till brist på bra vatten, summerade 
Mattias Gustafsson.

kände då att vi behövde en grundvatten-
modell för avgränsningen och kopplade 
in WSP i arbetet, berättade Harald Persson 
på Kalmar Vatten.

Fler täkter planeras
De befintliga vattentäkterna ligger i 
åsens norra del. Nu planeras ytterligare 
vattentäkter i andra delar av åsen. Det 
finns en hel del bevattningsbrunnar som 
påverkar grundvattennivåerna.

– Vi försökte först avgränsa området till 
tillrinningsområdet. Men det riskerade 
att bli för stort. Därför bestämde vi oss 
för att minska osäkerheten och få fram 
trovärdiga avgränsningar. Vi satte upp 
en grundvattenmodell som beaktar nya 
vattentäkter och brunnar, berättade 
Saskia Eriksson på WSP.

– Den är ett verktyg för att kunna 
besvara frågor om både nuläget och fram-
tiden. Vi har simulerat olika drifts- och 
klimat- och föroreningsscenarier, förkla-
rade WSP-kollegan Susanne Johansson.

Mycket data
Modellen är storskalig och är upp-

byggd med en cellstorlek från 20x20 
meter upp till 80x80 meter. Den är 
kalibrerad i f lera steg, bland annat 
mot uppmätta grundvattennivåer och 
strömningsbilder. Underlaget består 
av data från geologiska kartor, borr-
ningar, brunnsinformation, drift-
data, nederbörd, höjd, vattendrag och 
grundvatten- och havsnivåer. Därefter 
har området ringats in.

– Det första vi gjorde var att spåra 
partiklar bakåt för att se varifrån vattnet 
kommer och hur lång tid det har tagit för 
vattnet att ta sig till brunnarna. Vi har 
kombinerat hastigheten med sårbarheten 
för att ta fram ett förslag på område, sa 
Susanne Johansson.

Kraftfullt verktyg
En lärdom av att använda sig av en 
grundvattenmodell är att det är ett 
kraftfullt verktyg i kommunikationen 
med sakägarna.

– Det är svårt för sakägare att slå hål 
på modellen, det är svårt att gå in och 
hävda att modellen visar fel, sa Harald 
Persson från Kalmar Vatten.
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AKTUELLT

Förra året inledde SGU ett 
omfattande arbete att utöka och 

uppgradera sitt nät av mätstationer. Efter 
sommaren 2020 ska utbyggnaden vara 
klar och en ny sök- och databank kom-
mer att lanseras på SGU:s hemsida.

– Vår tidigare övervakning gav inte 
tillräckligt under Förra året inledde 
SGU ett omfattande arbete att utöka och 
uppgradera sitt nät av mätstationer. Efter 
sommaren 2020 ska utbyggnaden vara 
klar och en ny sök- och databank kom-
mer att lanseras på SGU:s hemsida.

– Vår tidigare övervakning gav inte 
tillräckligt underlag för samhällsplane-
ring. Vi har i huvudsak gjort referens-
mätningar. Syftet med utbyggnaden är 
att få bättre täckning.

Projektet består av två huvuddelar: 
Den rent fysiska utbyggnaden och 
att utveckla information och tjänster 
kopplade till grundvattennätet. Utöver 
att täcka in fler områden och få fler 
stationer är SGU:s mål att få en lättare 
drift, bättre nivåmodelleringar, kunna 
hantera data bättre och erbjuda mer och 
bättre information på ett tydligare sätt 
för användarna.

Anders Blom lyfte värdet av att 
ha tillgång till vatten av olika 

kvalitet från olika vattentäkter och att 
bevara de som finns, istället för att lägga 
ned dem och öppna nya när de kan fö-
refalla uttjänta. Han tog Östersund som 
exempel när deras kommunala vatten 
blev förorenat av en parasit 2010.

Så bygger SGU ut grundvattennätet
Antalet mätstationer där SGU mäter grundvattennivåer 
kommer vara nästan fördubblat om ett år. Merparten av 
mätningarna kommer att ske automatiskt. Det berättade 
Calle Hjerne från SGU på Grundvattendagarna i Lund.
TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN  

Var rädd om 
gamla vattentäkter!
– Till synes värdelösa vattentäkter har i själva verket ett stort 
värde. Det är svårt att hitta nya vattentäkter och det är bättre 
att ha en för mycket än en för lite.

Anders Blom från Sweco slog ett slag på Grundvattendagarna 
för att bevara gamla vattentäkter.

TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN  

– I januari 2018 hade vi cirka 300 
stationer i 80 områden. Cirka hundra av 
dessa hade automatisk loggning., övriga 
lästes av manuellt två gånger i månaden. 
Efter utbyggnaden kommer vi totalt ha 
cirka 600 nivåstationer varav cirka 570 
blir automatiska mätstationer.

Fler sökmöjligheter
SGU kommer fortsätta att ha fokus på 
vattenförsörjningen och särskilt utsatta 
områden. Två nya typer av områden är 
urbana områden och rasriskområden. 
När det gäller funktionalitet och sök-
möjligheter på SGU:s hemsida, kommer 
kartvisaren att utvecklas med fler funk-
tioner och information.

– Användarna kommer att kunna 
använda fler sökparametrar, få upp flera 
grafer samtidigt och välja olika bak-
grunder, exempelvis jordartskarta om 
det är relevant för hur informationen ska 
användas, förklarade Calle Hjerne.

60 kartor
Inte minst kommer mängden tillgänglig 
data att öka markant.

– Idag presenterar vi tre till sex olika Calle Hjerne från SGU.

nivåkartor per månad. Efter utbyggna-
den kommer vi att ha cirka 60 kartor 
varje månad. Vi kommer också att kun-
na visa relativa nivåer mellan stationerna 
och även beskriva olika scenarier.

– Därför är det viktigt att vi lyckas 
presentera detta pedagogiskt, samlat 
och tydligt. Det kommer att presente-
ras på webbplatsen med olika ingångar 
beroende på vad man är intresserad av, 
exempelvis historisk, aktuell eller fram-
tida grundvattensituation, grundvatten-
nivåer med mera.

Utbyggnaden av grundvattennätet är 
ett stort projekt med ett trettiotal med-
arbetare på SGU involverade. Därutöver 
har SGU även engagerat konsulter och 
borrare, SMHI, SGI, länsstyrelser, kom-
muner och Trafikverket.

– De tvingades koka allt dricksvatten 
i tre månader. Tänk om de hade haft 
tillgång till några småbrunnar som kom-
munen hade kunnat hämta vatten ur 
direkt istället, sa han och fortsatte:

– Man kan tycka att en liten brunn 
som bara ger en liter vatten per sekund 
är värdelös. Men om det är fint vatten 
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har du en nödvattentäkt till 30 000 per-
soner. Det är ju fantastiskt!

Krisvatten
Anders Blom uppmanade åhörarna att 
först tänka på vad man ska använda 
vattnet till. Vilken mängd och kvalitet 
behövs? Kan det vara bra till något syfte?

– Om vattnet inte uppfyller kravet på 
dricksvatten kan det användas till annat. 
Har man en vattentäkt finns det ofta ett 
tillstånd för uttag. Var rädd om det. Och 
om det är mindre bra vattenkvalitet, 
men ändå okej som dricksvatten, kan det 
duga som krisvatten.

Intressen kan samsas
Skälen till att vattentäkter läggs ned är 
ofta kopplade till samhällets expansion, 
exempelvis att det ska byggas ett nytt 
bostadsområde eller etableras en industri 

En känslig gemensam resurs
– Vad är det som är så 
speciellt med grundvatten?

David Nilsson, forskare 
och föreståndare för Vatten-
centrum vid KTH, kastade ut 
frågan och resonerade sedan 
kring grundvatten ur olika 
perspektiv.

TEXT OCH FOTO:JÖRGEN OLSSON 

Ett av perspektiven, menade 
Nilsson, är frågan om man kan 

betrakta grundvatten som en infrastruk-
tur. Det finns tre typer av infrastr Ett av 
perspektiven, menade Nilsson, är frågan 
om man kan betrakta grundvatten som 
en infrastruktur. Det finns tre typer av 
infrastrukturer.
• Distributiv infrastruktur – till exem-

pel gasledningar.
• Ackumulativ infrastruktur – till ex-

empel system för att samla in avfall.
• Kommunikativ infrastruktur – till 

exempel datanätverk.

– Här kan man lätt se att grundvatten 
är lite av allt. Det passar inte självklart in 
helt och hållet i några av de tre typerna. 
Om grundvatten är en infrastruktur så 
skiljer det sig mycket från andra typer av 
infrastrukturer.

– Man kan inte heller utan vidare 
definiera grundvatten som linjärt, 

som en yta eller som en punkt. Det 
är ju helt klart en yta – men också en 
punkt i form av en brunn där man tar 
ut vattnet.

En gemensam resurs
Närmare svaret på frågan vad som 
egentligen är så speciellt med grund-
vatten kommer man, enligt David 
Nilsson, om man betraktar det ur 
resursperspektivet.

– Grundvatten är en ”common pool 
resource”, alltså en gemensam nytta, 
eller en ”allmänning”. Och då kan vi 
plocka in Nobelperspektivet på vårt 
sätt att betrakta grundvatten. Grund-
vatten passar nämligen väldigt bra in 
på de resonemang kring hantering och 
styrning av allmänningar, som fördes 
av den första kvinnliga ekonomipris-
tagaren, Elinor Ostrom.

Samarbete och övervakning
Ostroms teori om tillitsbaserad styr-
ning av allmänningar är viktig inom 
f lera samhällsvetenskaper, inte minst 
på miljöområdet.

– Hon formulerade åtta regler för 
hur vi hanterar gemensamma resurser 
på ett osjälviskt, långsiktigt och håll-
bart sätt. De reglerna talar bland annat 
om samarbete, medbestämmande och 
övervakning. Det passar mycket bra 
in på grundvattnet, som är en sårbar 
allmänning i behov av ett ramverk 

Anders Blom från Sweco.

där täkten ligger. Då är det enklast för 
kommunen att flytta vattentäkten. 

– Men om man flyttar täkten kommer 
man troligen att få samma konflikt i det 
nya området. Jag hävdar att intressena 
kan samsas. Om vi hela tiden ska flytta 
våra vattentäkter kommer det en dag 
när det inte finns några platser kvar att 
leta på. Det finns inte ett oändligt antal 
vattenresurser.

Det är svårt att flytta geologin, även 
om en del tror att det går, konstaterade 
Anders Blom med ironi i rösten. Hans 
lösning är då att hellre flytta dragningen 
av den där järnvägen eller vägen eller vad 
det nu är som planeras. 

– Ibland kan det vara motiverat att 
lägga ned en vattentäkt. Men tänk till 
innan. Dåligt vatten innebär problem. 
Inget vatten innebär stora problem, 
avslutade Anders Blom.

David Nilsson från Vattencentrum vid KTH.

som innehåller bland annat just skydd 
och övervakning, konstaterade David 
Nilsson.
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I norra Afrika finns en gigantisk akvifer, där vattnet 
lagrats och använts i över en miljon år. Men med dagens 
förbrukning, där flera länder tar ur mer och mer vatten ur 
akviferen, beräknas den vara tömd om ett par decennier.

Olof Taromi Sandström, håll-
barhetsstrateg vid SGU, gav med 

ovanstående ett tydligt och slående 
exempel på hur värdefullt och avgörande 
grundvattnet kan vara.

– Grundvattnets funktion kan ut-
tryckas bland annat som nytta och 
värde. Nyttan är hur vi använder oss av 
funktionen, medan värdet är storleken 
på nyttan. Det värdet kan vara både 
monetärt och kulturellt.

Grundvattnet har många funktioner. 
Först och främst tänker man gärna på den 
försörjande funktionen; för dricksvatten, 
bevattning, för industriell verksamhet 
och för djurhållning och jordbruk.

Grundvattnet i kulturen
– Men grundvattnet har också stödjande 
funktioner, till exempel för att upprätt-
hålla tryck och stabilitet i berget och som 
bärare av ekosystem som är beroende 

SGU har tagit fram en ny handledning för hur man 
bedömer influensområden för grundvattenpåverkan kring 
bland annat schakter och dagbrott.

Björn Holgersson, statsgeolog på SGU, presenterade 
handledningen.

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON

Grundvattnet har många funktioner

av grundvattnet, påpekade Olof Taromi 
Sandström.

En annan funktion är den kulturella.
– Grundvattnet bildar karster, alltså 

det vittringsfenomen som uppstår när 
grundvatten med lågt pH sakta löser upp 
olika bergarter. Karstbildningen har gett 
oss grottor och olika landskapsformer 
som är viktiga och betydelsefulla i alla 
kulturer. Så grundvattnet är också en 
viktig kulturbärare.

Reglerande funktion
En annan funktion är den reglerande. 
Grundvatten spelar en viktig roll i diage-
nes, alltså den process där sediment och 
jordarter omvandlas till olika bergarter.

– Till den reglerande funktionen hör 
också grundvattnets förmåga att trans-
portera värme och kyla från mark, alltså 
det vi kallar geoenergi, konstaterade 
Olof Taromi Sandström.

TEXT OCH BILD: JÖRGEN OLSSON

– Målgruppen för handledning-
en är konsulter och tjänstemän. 

Den kommer att publiceras som webb, 
vilket är en stor fördel i och med att 
det kommer att finnas en ändrings-
logg som användarna kan följa. Det 
kommer även att finnas möjlighet att 
komma in med synpunkter.

Bedömningar av vilka områden som 
påverkas och hur de påverkas av en 
grundvattensänkning till följd av en 
ny schakt eller ett dagbrott är kompli-
cerad matematik. Björn Holgersson 
redogjorde för huvuddragen.

Många hänsyn ska tas, bland annat 
till om det finns geoenergianlägg-
ningar inom det område som kommer 
att påverkas.

Naturliga variationer väger in
– SGU:s utgångspunkt är att man ska 
räkna försiktigt och dessutom ta till en 
stor skyddsmarginal.

– Samtidigt beror mycket på hur om-
givningen ser ut. Om omgivningen är ett 
känsligt ekosystem kan en avsänkning 
av grundvattnet med bara en decimeter 
ha en mycket stor påverkan. Om däre-

Schakt och dagbrott 
kan ha stor påverkan

Björn Holgersson.

Olof Taromi Sandström.

mot de naturliga variationerna är stora 
– det kan handla om så stora naturliga 
variationer som en meters skillnad med 
bara några veckors intervall – så har en 
avsänkning med en halvmeter kanske 
inte så stor påverkan. 

Handledningen kommer att publiceras 
på SGU:s webb före årsskiftet.
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Grundvattennivåerna i landet 
har sjunkit varje år sedan 2015, 
samtidigt som kemiska och 

mikrobiella föroreningar gör att yt- och 
grundvattnets kvalitet försämras, skriver 
författarna och konstaterar: ”Det är kost-
samt och besvärligt att kontrollera, ersätta 
och rena vattnet från föroreningar för att 
uppnå dricksvattenkvalitet.”

Debattörerna kräver därför insatser 
inom fyra huvudområden för att säkra 
tillgången på vatten av god kvalitet i 
framtiden i Sverige.
• Satsa på en nationellt täckande karte-

ring av Sveriges grundvattenresurser. 
De extrapengar regeringen har avsatt 
räcker inte.

• Öka takten när det gäller sanering av 
förorenade områden.

• Skapa en myndighet som har huvud-
ansvar för landets vattenresurser, för 
att övervaka och skydda dem. I dag 
är ansvaret fördelat mellan nästan tio 
myndigheter.

• Skjut till pengar för forskning om 
vattenrening, sanering, skydd och 
värdering av vattenresurser.

Ingen vet
Charlotte Sparrenbom, docent och 
lektor i geologi vid Lunds universitet, är 
huvudförfattare till debattartikeln. Hon 
menar att huvudproblemet är att ingen 
vet hur det står till med vår framtida 
vattenförsörjning. Övervakningen av 
grundvattnet är för dålig vilket också 
leder till kritik från EU, vars vatten-
direktiv säger att varje medlemsland 
ska mäta och kontrollera alla så kallade 
vattenförekomster.

– Tittar man på SGU:s grundvatten-
nät så har det visserligen utökats, men 

Rent dricksvatten är inte längre en självklarhet i Sverige. 
Kraftfulla politiska insatser måste till för att vända 
utvecklingen. 

Det är budskapet i en debatt-artikel i Sydsvenskan som 
en rad experter och branschföreträdare skrev under i 
samband med Grundvatten-dagarna i Lund.

SÅ KAN VI SKYDDA 
DRICKSVATTNET

det räcker inte alls till. Vi har potenti-
ellt 83 000 förorenade områden. Det 
kan vara påverkan från allt från stora 
industrier till små mekaniska verkstäder 
och kemtvättar. Kemikalier som hamnar 
i marken går så småningom vidare till 
grundvattnet. Väl där börjar kemika-
lierna transporteras, säger Charlotte 
Sparrenbom.

Hon påpekar att endast en tredjedel 
av de områden som kan vara förorenade 
har inventerats.

– Med andra ord har vi inte koll på 
två tredjedelar. De ligger därute som 
tickande bomber. Det kommer att kosta 
enorma summor, men vi måste hitta lös-
ningar. Staten borde ha tagit tag i detta 
långt tidigare.

Ett övergripande ansvar
En av punkterna i debattartikeln adresse-
rar ansvar och organisation i den statliga 
förvaltningen. Författarna efterlyser en 
myndighet som har det övergripande 
ansvaret för alla vattenfrågor. I dag är an-
svaret vida spritt över olika myndigheter.
• SGU ansvarar för grundvattnet.
• Havs- och vattenmyndigheten ansvarar 

för yt- och havsvatten.
• SMHI övervakar nederbörd, tar fram 

vattenprognoser baserade på ytvattnet 
och bedriver forskning.

• Livsmedelsverket ansvarar för vatten 
som dricksvatten.

• Fem olika vattenmyndigheter är 
kopplade till de olika avrinnings-
områdena i Sverige. Dessa ansvarar 
för rapporteringen till EU.

• Naturvårdsverket har det övergripande 
ansvaret för Sveriges miljömål och 
administrerar bidrag till sanering av 
en del förorenade områden.
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Charlotte Sparrenbom menar att ingen 
tar helhetsansvar för just vattenfrågorna.

– Det är viktigt att vi tar de här frågorna 
på allvar och ser att tillgång och kvalitet 
hör ihop. Vi behöver säkra både att vi 
har tillräckliga mängder och att vattnet 
håller bra kvalitet. 

Ingen långsiktighet
Just nu har SGU fått extra pengar till 
att kartera förekomsten av grundvatten. 
Med helikopter kartläggs stora områden 
och nu i höst flyger man i delar av Skåne 
och Blekinge. Tidigare har SGU flugit 
även över Gotland, Öland, Östergötland, 
Västergötland, Halland och Örebro län. 
Men det är medel som tar slut nästa år. 
Charlotte Sparrenbom är kritisk:

– SGU får aldrig en långsiktig möjlighet 
att utföra det här viktiga arbetet.

I Brunnsarkivet finns mycket informa-
tion att hämta, men Charlotte Sparrenbom 
menar att det inte räcker för att skapa sig 
en heltäckande bild.

– Det är olika kvalitet på det som 
kommer in och det finns fortfarande 
äldre brunnar som inte är rapporterade. 
Det är sällan vattenprover är tagna och 
vattennivåerna är osäkra då de mäts i 
samband med att man borrar. Brunns-
arkivet omfattar dessutom bara borrade 
brunnar, de grävda brunnarna har vi 
inga data om.

”Vi är förundrade över att politiker 
vågar låta bli att satsa på ökad kunskap 
och samordning när det gäller landets 
framtida vattenförsörjning”, avslutar 
artikelförfattarna.

– De reaktioner jag får från branschen 
är att vi behöver ta tag i precis det här. 
Men jag får inga reaktioner från politiskt 
håll, säger Charlotte Sparrenbom.

TEXT: LARS WIRTÉN

Charlotte Sparrenbom, docent och
lektor i geologi vid Lunds universitet.
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Svensk Grundläggning och 
Branschorganisationen 
Schaktfritt, BOS, är två av 
borrbranschens närmaste 
grannar. Borrsvängen kontak-
tade företrädare för de båda 
organisationerna med frågan 
om vad som står högst på 
agendan just nu.

TEXT: JÖRGEN OLSSON

– Inom BOS har vi nyligen tagit 
två viktiga och efterlängtade steg 

framåt, berättar ordförande Mattias 
Höglund.

– Genom Sveriges Byggindustrier har 
vi fått en resurs i form av Bo Lorentzon. 
Han är anställd där som funktionsan-
svarig för branschföreningar och vi har 
tillgång till honom på 20 procent för att 
ta tag i viktiga projekt.  

En av de saker Bo Lorentzon ska göra 
är att reda ut problematiken kring det 
som heter ”ledningsrätt”.

– Ledningsrätt kan jämföras med 
bygglov. Våra medlemsföretag behöver 
ansöka om ledningsrätt för varje jobb 
på en ledning som berör Trafikver-
kets vägar. Under de senaste åren har 
handläggningstiderna för ansökan 
ökat våldsamt och det kan nu ta fyra 

månader att få ledningsrätt för ett jobb 
som kanske bara tar en dag att utföra. 
Det är en orimlig situation – allting blir 
onödigt svårplanerat, det blir långa för-
seningar och brådskande arbeten kan 
inte utföras. Bo Lorentzon ska samar-
beta med Trafikverket för att lösa detta 
och även titta på det juridiska. I många 
fall tycks det som att vi egentligen inte 
skulle behöva någon ledningsrätt, säger 
Mattias Höglund.

Dialog kring upphandlingar
Ett annat viktigt arbete är att skapa 
en dialog med upphandlingscentralen 
Sinfra, Svensk upphandlingscentral för 
infrastruktur.

– Sinfra har tecknat ramavtal för att ta 
fram upphandlingar inom VA-området 
hos kommuner. Upphandlingar är en 
flaskhals, eftersom både de kommunala 
VA-avdelningarna och upphandlings-
enheterna är överbelastade. I stället kan 
kommunerna ansluta sig till Sinfra, som 
tar fram förfrågningsunderlagen.

– Idag är närmare 100 kommuner 
anslutna och för oss är det viktigt att 
får en dialog med Sinfra, så att det blir 
schyssta spelregler. Vi vill bland annat 
diskutera definitioner och avgränsning-
ar i avtalen samt hur avropen ska gå 
till för att det ska bli rättvist mellan de 
olika BOS-medlemmarna, som ju ofta 

Nyheter från branschgrannarna
är konkurrenter om uppdragen, säger 
Mattias Höglund.

Nytt avtal om utbildning
Hos Svensk Grundläggning ligger myck-
et fokus på utbildning och kansliansva-
riga Leena Haabma Hintze presenterar 
en färsk och positiv nyhet:

– Vi har precis fått klart med ett nytt 
avtal kring utbildningen för alla som kör 
någon typ av grundläggningsmaskin. Det 
är nu en del av kollektivavtalet att alla ska 
ha yrkesbevis, alltså ett ”körkort” på den 
maskin de kör. Det är väldigt positivt att 
detta nu blir tydligt, för det har rått lite 
oklarheter kring vilka maskiner som krä-
ver körkort. Nu gäller det alla maskiner.

Harmoniseras med EU
Svensk Grundläggning har sedan tidi-
gare ansvaret både för att ta fram utbild-
ningen och att vara utbildningsgivare.

– Nu ser vi över alla utbildningsplaner 
och innehållet i dem. Vi ska dessutom de-
finiera utbildningen enligt EU:s kvalifika-
tionsskala (European Qualification Fram-
ework, EQF). Det är en åttagradig skala och 
i Sverige har vi bestämt att byggarbetsyrke-
nas utbildningar ska motsvara en fyra på 
skalan, säger Leena Haabma Hintze.

Det nya avtalet kring utbildningen av 
förare av grundläggningsmaskiner träder 
formellt i kraft vid halvårsskiftet nästa år.

Webbutbildningen i arbetsmiljö för borrtekniker, som vi berättade 
om i somras, kommer att lanseras till årsskiftet.
– Efter att både Swemin och FAB beslutat att gå in och stödja 
utbildningen kunde vi höja ambitionsnivån och bland annat arbeta 
med en illustratör, säger Joakim Hjulström på Borrföretagen.

Utbildningen igenom arbetsmiljöns 
alla aspekter. Dels rent fysiska 

aspekter, dels roller och ansvarsområden 
på en arbetsplats. Den riktar sig till alla i 
branschen men i första hand till borr-
tekniker som arbetar ute vid riggarna.

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

– Nu finns en färdig och lättanvänd 
plattform; ett enkelt system som bland 
annat kan skicka ut diplom efter fullgjord 
utbildning men även hantera betalningar. 

TEXT: JÖRGEN OLSSON ILLUSTRATION: PETTER LÖNEGÅRD

Arbetsmiljö: 
Nu kommer utbildningen på webben

Tanken är att utbildningen ska vara gratis 
för medlemsföretagen men att utomstående 
betalar för sig, säger Joakim Hjulström.

Pedagogiska bilder
Illustratören har försett utbildningen med 
pedagogiskt bildmaterial och dessutom har 
kopplingen till lagstiftningen gjorts tydlig.

– Varje gång det hänvisas till en be-
stämmelse så kan man klicka upp den 
aktuella lagtexten.

Joakim Hjulström menar att utbild-
ningen tar max en dag att genomföra, men 
att den som jobbar fokuserat och intensivt 
kan klara av den på ett par tre timmar.

Funkar i mobilen
– Den fungerar på alla plattformar, alltså 
även mobiltelefoner. Så man måste inte 
sitta vid en dator utan kan göra en bit i 
taget i sin smartphone när man har tid 
över, säger han.

Lansering kring årsskiftet alltså. Men 
redan finns planer på att bygga vidare på 
utbildningen:

– Vi vill till exempel gärna få in 
filmer också. Dessutom planerar vi 
för en funktion med inloggning med 
Bank-ID, vilket kommer att göra att 
utbildningen kan kopplas till ID 06, 
säger Joakim Hjulström.
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Den 23 oktober gick 
Juha bort. Åt helsike 

för tidigt! Juha och hans 
familj kom in i borrnings-
branschen från ingenstans 
i början av 2000-talet och 
med finskt sisu åstadkom de 
något unikt. Med gnista, glöd 
och ett jäklar anamma, växte 
verksamheten för att efter 
bara några år vara marknads-
ledande i Norden. En makalös 
utveckling!

Det låter sig inte göras utan 
att bära på speciella egenskaper 
och jag känner att det Juha 
och hans bröder lyckades 
förmedla till hela teamet i 
Muovitech är anledningen 
till framgången.

För mig personligen har 
Juhas närvaro i branschen 
varit betydelsefull. Han insåg 
snabbt betydelsen för vår 
verksamhet inom Geotec och 
Svenskt Geoenergicentrum 

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

och fanns alltid i närheten med 
bra dialoger inför avgörande 
beslut. Den stöttningen som 
Juha har bidragit med har i 
mina ögon varit avgörande 
för hela geoenergibranschens 
utveckling.

Den 28 november fick 
jag förmånen att delta på 
begravningsgudstjänsten 
och minnesstunden. Ett 
vackert, ljust och välbesökt 
arrangemang och där många 
med värme uttryckte fina 
minnen och beskrev den 
tomhet som Juha nu lämnar 
efter sig.

Jag kommer att minnas Juha 
med värme och med glädje 
över allt trevligt vi har lyckats 
åstadkomma och sänder en 
tanke till hans familj och till 
teamet på Muovitech.

Johan Barth

Juha Ojala har gått bort

Juha Ojala 1966-2019.
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Arbetena med Västlänken i 
Göteborg är egentligen en del i en 

betydligt större infrastruktursatsning – 
det Västländska paketet med satsningar 
för ca 34 miljarder kronor där stora 
delar av Sveriges västliga del byggs ut 
med både vägar och järnvägar. Men för 
Göteborgs del inledes allting redan 1934 
med en utredning av dåvarande spår-
vagnsdirektör Carl Axel Reuterswärd, 
som i utredning presenterade ett koncept 
med tunnelbanor i flera linjer. Därefter 
har idéerna om undermarkslinjer åter-
kommit flera gånger, men inte fastnat på 
beslutskartan förrän i början av 2000-talet. 
Flera studier har gjorts och först 2011 
beslutade regeringen om finansieringen 
för ett paket med järnvägstunnlar och 
totalt tre stationer i Göteborg.

En återvändsgränd
I dagsläget är tågtrafiken till och från 
Göteborg en återvändsgränd. När tågen 
väl har kommit in till Centralstationen, 
är de tvungna att vända och gå tillbaka 

Under några höstmörka dagar i november samlades ett 
gäng entreprenörer, tillverkare, grossister och konsulter 
på Hotel Post i Göteborg för att i mer detalj studera 
Västlänkenprojektet.
TEXT: JOHAN BARTH, ORDFÖRANDE FAB  

samma väg. Det orsakar ett logistikpro-
blem samtidigt som det finns andra delar 
av staden som är betjänta av stationer.

Med Västlänken kommer en järnvägs-
förbindelse för region- och pendeltåg att 
nå fler, gå oftare och med kortare restider 
som positiv följd. Det blir en dubbelspårig 
järnvägsförbindelse med stationerna 
Centralen, Haga och Korsvägen.

Det officiella första spadtaget för Väst-
länkprojektet togs den 30 maj 2018 och 
arbetena beräknas pågå till 2026 med 
tyngdpunkt under åren 2019-2024.

Göteborgs lera utmanar
Göteborgs geologi är ur bygghänseende 
inte särskilt lämplig alla gånger. Mäktiga 
lerlager som förvisso överlagrar en 
urberggrund, men även den har sina 
svagheter. Leran har många gånger 
medfört stora tekniska utmaningar. 
Så även här. Genom att arbeta med 
slitsmurar och sekantpålar kan man 
åstadkomma en stabilitet i leran och 

lyckas gjuta betongkonstruktioner en 
bra bit under markytan.

Själva FAB-mötet inleddes med att 
Victoria Svahn, geotekniker vid den stra-
tegiska avdelningen på stadsbyggnads-
kontoret i Göteborg höll ett föredrag 
om hur staden hanterar och använder 
geologisk information. I dagarna strax 
innan mötet inträffade illustrativt nog 
ett lerskred strax norr om Göteborg, 
utmed Göta älv. Victoria tog skickligt 
avstamp i skredet och beskrev proces-
serna och därmed vilka utmaningar man 
hade, både som projektör, men också 
som kommun.

Stora och svåra entreprenader
Trafikverkets företrädare på plats fick för-
hinder i sista sekund, med Bo Bergman 
från GeoGruppen ryckte förtjänstfullt 
in och delade med sig av erfarenheterna 
från de projekt som man har varit del-
aktig i. GeoGruppen kommer att utföra 
en större entreprenad vid station Haga, 
men hade fram till mötesdagarna inte 
fått starta ännu.

Det är inte bara borrning och schakt-
ning som behöver göras när ett så stort 
infrastrukturprojekt skall genomföras. 
Styrud hade genomfört en svår entrepre-
nad med en cirka 24 meter djup ”sänk-
brunn”. Brunnens diameter är 5,8 x 8,4 
meter och är monterad, utan att vila på 

VÄSTLÄNKEN UTMANAR
– MEN TEKNIKEN IMPONERAR
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Torbjörn Svensson, Minalyze och 
Michael Setter, Cowi.

fast botten, direkt i smäckleran. Brunns-
segmenten hade gjutits på plats och 
hela konstruktionen hölls upp av stora 
hydraulkolvar under byggprocessen 
tills bottenplattan var gjuten.

Cirka 450 meter från sänkbrunnen 
hade en mindre brunn, cirka 4,5 meter i 
diameter och cirka 22 meter djup, byggts. 
Mellan dessa två skall tre ledningar, 1 x 
450 millimeter och 2x710 millimeter dras, 
och det på cirka 20 meters djup. Ledning-
arna skall transportera tryckspill.

Johan Blomdahl från Styrud berättade 
för åhörarna om detta komplicerade bygg-
projekt. Deltagarna fick även möjlighet att 
besöka arbetsplatsen och beskåda djupet.

Imponerande teknik
Från sänkbrunnen transporterades 
FAB-medlemmarna till Korsvägen, 

precis utanför Liseberg där konsortiet 
NCC-W&W West Link Contractors 
utför arbetet med den stationen. Block-
chef Thorsten Klingeberg förevisade 
arbetsplatsen och medlemmarna fick 
titta på när sekantpålar och KC-pålar 
tillverkades. Både teknik och arbetsplats 
imponerade!

Snabbskanning av kärnor
Innan dagen avslutades hann vi med 
ett besök på Minalyze. Ett företag 
sprunget från Chalmers och som 
har utvecklat en teknik för att med 
olika laserteknologier snabbt kunna 
skanna borrkärnor och kax. Processen 
går mycket snabbt i förhållande till 
konventionell kärnkartering. Under 
processen får kunderna samtidigt data 
om den kemiska sammansättningen, 

topografin på kärnan, bergkvaliteten, 
strukturell loggning, och högupplöst 
fotografering. Det finns f lera fördelar 
med tekniken som förutom att den går 
fort också medför att en geolog inte 
behöver sitta precis vid kärnan för att 
kunna göra en kartering. Kärnorna 
kan scannas i fält, varefter datan kan 
skickas till vilket ställe som helst.

Michael Setter från Cowi, som också 
har en del av Västlänken, samt Torbjörn 
Svensson från Minalyze förevisade och 
berättade om företag och teknik.

Möte och diskussion
Sista dagen tillbringades som sig bör, 
med ett medlemsmöte och bransch-
diskussion. Efter detta förevisade Joa-
kim Hjulström från Borrföretagen, den 
nya och färdiga arbetsmiljöutbildning-
en som ligger på webben, öppen för 
alla som vill genomföra den. Utbild-
ningen behandlar arbetsmiljö generellt 
men framför allt borrningsspecifika 
delar som till exempel risker mer 
roterande delar och höga lufttryck. Det 
är något som inte återfinns på andra 
utbildningar inom byggbranschen.

Thorsten Klingman. 24 meter djup sänkbrunn.

◄ Tillverkning av KC-pelare.
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nu ska ordnas. Därför har styrelsen 
adjungerat Mats Rosman, vilket jag är 
tacksam för. Han kommer att ha rollen 
som tillförordnad förvaltningschef i 
en 25-procentig tjänst och ska framför 
allt arbeta med just den praktiska sam-
ordningen mellan våra tidigare vd:ar i 
uppstartsskedet och vara ansvarig för 
att styrelsens beslut blir genomförda. 
Ett urval av Mats arbetsuppgifter är att 
implementera den nya hemsidan, sam-
manfläta de tidigare organisationernas 
ekonomisystem, förhandla med våra 
avtalsleverantörer, ta fram verksam-
hetsbeskrivning och mål för Borrföre-
tagen år 2020, med mera.

Mats Rosman har en bakgrund som 
divisionschef på Ahlsell och som vd i 
Svenska Rörgrossistföreningen.

– Han var bland annat delaktig i upp-
startsskedet av den föreningen. Genom 
sin 25-åriga tid på Ahlsell har han även 
skaffat sig erfarenhet av inköp och avtals-
skrivande som Borrföretagen förhopp-
ningsvis kan ha nytta av. Han har gjort 
ett gott intryck på oss i styrelsen och vår 
förhoppning är att han är mycket lämplig 
för uppdraget för att få allting att fungera, 
säger David Johansson. 

– Mats är alltså adjungerad i styrel-

I FOKUS: BORRFÖRETAGEN

Nu är viBORRFÖRETAGEN

På slaget 13.45 den 21 november 2019 bildades Borrföretagen. 
Borrsvängen var på plats på Gothia Towers i Göteborg, där 

tidigare föreningarna Geotec och Avanti genom att gå samman i 
Borrföretagen, påbörjade ett nytt kapitel i den svenska borrhistorien.

Beslutet att gemensamt bilda 
Borrföretagen klubbades igenom 

av mötesordförande Per Jonasson, till 
vardags vd för SKVP, som skickligt 
lotsade församlingen genom processen. 
Det skedde efter att interimsstyrelsens 
ordförande Göran Sjöholm pedagogiskt 
förklarat hur arbetet med samgåendet 
och Borrföretagens bildande gått till – 
ett arbete som han beskrev som en nog-
grann förankringsprocess.

Mötet beslutade även att skjuta på 
valet av ordförande för Borrföretagen. 
Tills vidare fungerar David Johansson 
på FBB Finspångs Brunnsborrning 
som ordförande.

Efter det formella beslutet minglade 
många glada och lättade borrentrepre-
nörer med varandra under ny och ge-
mensam f lagga. Borrsvängen samlade 
spontana kommentarer, intryck och 
förväntningar.

David Johansson, FBB Finspångs 
Brunnsborrningar, har av interims-
styrelsen utsetts till tillförordnad 
ordförande.
– Jag är hedrad över att iklä mig den 
rollen och ska göra mitt yttersta för 
att motsvara både våra medlemmar 
och avtalsleverantörers förväntningar 
på Borrföretagen. Samtidigt måste jag 

vara ärlig 
mot min egen 
sysselsätt-
ningsgrad och 
verksamhet i 
FBB. Ordfö-
randejobbet 
kräver i det 
här tidiga 
skedet i stort 
sett dag-
liga insatser 
med allt det 
praktiska som 

David Johansson.

BILD OCH TEXT: JÖRGEN OLSSON    ILLUSTRATION: MYRA STARKLINT SÖDERSTRÖM

Målet är 
att ett plus ett 
ska bli tre!
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Jonas Jansson.

BORRFÖRETAGEN

sen och har därmed ingen rösträtt och 
på så vis respekterar vi den demokra-
tiska processen i en medlemsstyrd 
organisation som stämman beslutat 
om. Vi kommer att ha ytterligare ett 
styrelsemöte före jul och på agendan 
står då, bland mycket annat, att besluta 
om prioriterade åtgärder för Borrfö-
retagen samt tid och plats för nästa 
medlemsmöte, säger David Johansson.

– I övrigt vill jag gärna säga att jag är 
mycket glad att vi lyckats bilda Borrfö-
retagen. Vi är nu en större och starkare 
branschorganisation som kommer att 
verka för gemenskap, ökad sysselsätt-
ning, medlemsnytta och bättre påverkan 
gentemot myndigheter och andra instan-
ser. Vår starka målsättning i styrelsen är 
nu att Ett plus Ett ska bli TRE för både 
leverantörer och medlemsföretag!

Jonas Jansson, Rototec/fd Stures 
Brunnsborrningar, ledamot i 
interrimstyelsen:

– Det här känns jättebra och jag är 
glad att vi lyckats landa detta, efter 
långa förhandlingar. Det här kommer 
att bli så bra för alla medlemmar och 
för hela branschen.

– Förhoppningsvis innebär Borr-
företagens bildande att det också blir 

enklare och mer attraktivt för de företag 
som hittills stått utanför båda förening-
arna att ansluta sig. Det kommer att bli lätt 
att se att det inte finns några fördelar med 
att stå utanför.

Fredrik Ahlqvist, Ahlqvists Brunns-
borrningar, ledamot i interimstyrelsen:
– Äntligen! Nu ser jag fram emot att ta 
tag i allt det praktiska som vi i sty-
relsen har att göra nu. Det är en lång 
lista. Fusionen ska genomföras på alla 

plan; det juridiska ska komma på plats, 
personalfrågorna för de tidigare respek-
tive kanslierna ska lösas och vi ska ta 
fram budget och verksamhetsplan för 
den nya organisationen. 

– Två saker ser jag som extra viktiga 
under 2020. För det första att vi nu 
gemensamt genomför Brunnsborrar-
dagen, som blev inställd i år.

– Det andra gäller medlemsmöten, 
bland annat sommarmötet. Båda fören-
ingarna har drabbats av att möten måste 

Fredrik Ahlqvist.

Nu gäller 
det för oss alla 
tillsammans att 
engagera oss och 
visa oss själva 
och omvärlden 
att Borrföretagen 
betyder något.

Det kommer 
att bli lätt att se att 
det inte finns några 
fördelar med att stå 
utanför.
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och nästa hela tiden har jag också varit 
med i styrelsen. Jag har jobbat för en 
sammanslagning hela tiden och tycker 
såklart att det är väldigt positivt att den 
äntligen blivit verklighet. 

– Mina förväntningar som företa-
gare är att den gemensamma organi-
sationen ska vara något som gynnar 
hela branschen. Vi får en större samlad 
styrka gentemot beslutsfattare, poli-
tiker och fjärrvärmebranschen bland 
annat. En enad styrka är det bästa för 
branschen.

David Börjesson, Altea, Linköping:
– Om man är enig är man stark och det 
blir lättare att lägga fokus på rätt saker. 
Det kommer att bli lättare och mer ef-
fektivt att lägga resurser på att till ex-
empel bearbeta beslutsfattare. Genom 
att gå fram som en hel, enad bransch 
kan man få riksdagen att lyssna på vad 
man säger.

I FOKUS: BORRFÖRETAGEN

Per Wessman.

En enad 
styrka är det bästa 
för branschen.

ställas in. Nu gäller det för oss alla till-
sammans att engagera oss och visa oss 
själva och omvärlden att Borrföretagen 
betyder något.

Emrik Eklund, Peekab, ledamot i 
interimsstyrelsen:
– Såhär direkt efter mötet och klubbsla-
get känns det lite euforiskt. Jag är så glad 
över att vi ha kommit i mål. Alla har 
velat samma sak, men det har ändå varit 
ett hårt arbete för att få allt att stämma.

– Nu ser jag fram emot hur Borrföre-
tagen ska driva branschen framåt. Vi ska 
skapa fler jobb och fler borrmeter, det 
är det allting till slut handlar om. Och 
vi ska fortsätta att utveckla lobbyverk-
samheten kring geoenergi. Här har båda 
föreningarna varit väldigt duktiga och 
det finns gott om erfarenhet som kom-
mer att kunna göra det arbetet mer effek-
tivt, nu när vi gör det tillsammans och 
med en röst.

Per Norman, Vattenhuset, ledamot i 
interimsstyrelsen:
– Borrföretagen kommer att kunna lyfta 
branschen till nästa steg. En gemensam 
organisation innebär bara fördelar, som 
jag ser det. Vi får en bättre förhandlings-
position och vi kan ta fram gemensam-

Per Norman. Jan Lundblad och Klas Lundblad.

ma utbildningar, bland mycket annat.
– Att vara med i Borrföretagen ska 

vara lönsamt och attraktivt och jag 
hoppas att vi kan knyta till oss nya, en-
gagerade företag som medlemmar i den 
gemensamma organisationen.

Jan Lundblad och Klas Lundblad, 
Grävfirma Jan Lundblad, Hjo:
– Jag tror att den nya organisationen 
kommer att vara jättebra för oss alla och 
ge oss en ny styrka gentemot bland annat 
myndigheter. Jag gick med i Geotec 2003 
och har hela tiden tyckt och haft som 
målsättning att vi borde gå samman i en 
gemensam förening. Själv är jag på väg 
ut nu, men har två söner som kommer 
att driva företaget vidare.

Sonen Klas Lundblad ansvarar idag 
för firmans borrningsverksamhet och 
han gläder sig åt samgåendet:

– Det här är mycket bra för oss i bran-
schen och helt rätt steg att ta. Personli-
gen kan jag tycka att det har tagit ganska 
lång tid – men kanske var tiden inte 
mogen förrän nu. Hur som helst så ser 
jag ljust på framtiden.

Per Wessman, Wessman Drilling, 
Stockholm:
– Jag har varit med i Avanti nästan tio år 

Emrik Eklund.

Vi ska skapa fler jobb och 
fler borrmeter, det är det 

allting till slut handlar om. 

LÄS MER PÅ:
www.muovitech.com

ÖNSKAR EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

KÖLDBÄRARVÄTSKA
MED ÖVERLÄGSEN PRESTANDA 

Inte brandfarlig.
Miljövänlig.
Snabbt turbulent.
Hög densitet.
Fullt korrosionsskydd.

ÅRETS JULKLAPP 



LÄS MER PÅ:
www.muovitech.com

ÖNSKAR EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

KÖLDBÄRARVÄTSKA
MED ÖVERLÄGSEN PRESTANDA 

Inte brandfarlig.
Miljövänlig.
Snabbt turbulent.
Hög densitet.
Fullt korrosionsskydd.

ÅRETS JULKLAPP 



20 BORRSVÄNGEN # 4/2019
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Mattias Lundberg.

Om man ska tänka sig orga-
nisationen Borrföretagen 
som en enda stor familj, 
så passade Ulf Spendrups 
inspirationsföreläsning som 
hand i handske.

Hans berättelse om familjens 
långa och krokiga resa från 
mitten av 1700-talet till dagens 
ohotade position som Sveriges 
bryggerijätte nummer ett, var 
både levande och lärande.

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON

Ulf Spendrup vävde skickligt 
samman teman som vision, enig-

het, uppfinningsrikedom och uthållighet 
när han tog åhörarna med på familje-
företagets bitvis dramatiska resa.

Faktum är att Spendrups i mitten av 
1970-talet stod på konkursens rand, med 
bara 1,6 procent av marknaden. Då hade 
Pripps under en följd av år köpt upp så 
gott som samtliga oberoende bryggerier 
och Spendrups lilla anläggning i Gränges-
berg i Dalarna stod som en av mycket få 
privata aktörer.

– Under 70-talet blev Pripps dessutom 
statligt. Det var många som ogillade att 
staten drev konsumentvaruföretag, så 
när min bror Jens och jag hade tagit över 
och vi lanserade vårt nya öl 1979, så blev 
det en väldig skjuts. Media gillade oss och 
lyfte fram oss så mycket att vi knappt 
behövde göra någon egen reklam och 
vi fick bra positioner både på system-

bolaget, på restauranger och sedermera 
i dagligvaruhandeln, berättade Ulf 
Spendrup.

Principer och ledstjärnor
Resan till dagens position, med en 
32-procentig marknadsandel och över  
1 600 artiklar i sortimentet, har varit 
lång och krokig. Men några viktiga 
principer har följt familjen i modern 
tid och hjälpt dem att hitta rätt.  
Ulf Spendrup:

Vi säljer inte. Vi har låst alla aktier i 
en stiftelse och kastat nyckeln i sjön, 
kan man säga. Som familjeföretag har 
man en annan affärslogik – man inves-
terar för barn och barnbarn och behö-
ver inte bry sig om vad utomstående 
tycker om det ena eller andra kvartals- 
eller årsbokslutet. Att vi inte kan sälja 
– även om vi skulle vilja – innebär en 
trygghet både för de anställda och för 
familjen.

Transparens. Jag vill påstå att vi är 
enormt transparenta gentemot våra 
anställda. De har access till familjen, vi 
är med hela tiden, de känner oss och vet 
att vi hela tiden står upp för företaget 
och vill bygga vidare.

Involvera barnen. Vi tar in barnen i 
företaget redan i unga år. Vi visar dem 
bryggerierna och de sommarjobbar där. 
De lär känna verksamheten på ett natur-
ligt sätt. Sedan gör de som de vill med 
sina yrkesval såklart, men av mina och 
Jens åtta barn jobbar idag sex i företaget.

Transparent öljätte 
värnar familjen och principerna

Extern styrelse. Vi har fyra familje-
medlemmar och fyra externa represen-
tanter i styrelsen. Som familjemedlem 
lämnar man styrelsen när man fyllt 70 
och de externa ledamöterna kan bytas ut 
efter hand, i takt med behov och tidens 
krav. Vi har haft enorm glädje av den 
externa styrelsen. Senaste nytt är att 
där finns en ledamot som är expert på 
artificiell intelligens, AI. Vi försöker ligga 
i framkant.

Ulf Spendrup inspirerade på stämman.

Under stämmodagarna bjöds även en inspirationsföreläsning av 
Mattias Lundberg, docent i psykologi och författare.

Lättsamt men samtidigt insikts-
fullt och varmt resonerade han 

kring hur vi betraktar människor i vår 
omgivning och hur snabba vi är att 
gruppera och etikettera dem vi möter.

– Det är något vi gör automatiskt. Vi 
har dessutom ovanan att översätta och 
förväxla ett beteende med vilken person-
lighet en människa har – och när vi väl 

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON

Hur vi ser på varandra – 
och varför det så lätt blir fel

har gjort det har vi väldigt svårt att byta 
uppfattning, sa Mattias Lundberg.

Han poängterade bland annat att 
det mest intressanta egentligen inte är 
likheterna människor emellan, utan 
olikheterna:

– Det är det som skiljer som är per-
sonligheten och det är det som skapar 
dynamik och spänning.



21BORRSVÄNGEN # 4/2019

Torsdagskvällen ägnades åt 
mingel, fest och inte minst ädel 

tävlan i boule, på Boulebar mittemot 
Göteborgs klassiska Feskekörka. 

Alla deltagare – Borrföretagens med-

Vilken boulefest!

Bouleturneringens överlyckliga vinnare firar tillsam-
mans med spelledaren Victor. Foto: Lina Lindkvist

lemmar och leverantörer – delades upp i 
lag och möttes i en utslagsturnering. 

I det vinnande laget hittar vi Signhild 
Gehlin från Svenskt Geoenergicentrum 
samt Karin Swartling och Eva Skånberg.

Under stämmans andra 
dag blev det auktion. 

DeBe Flow Group och Muovitech 
hade skänkt var sin samlings-
brunn och dessa bjöds ut av 
entusiastiske auktionsförrättaren 
Emrik Eklund.

DeBe-brunnen såldes för 13 500 
kronor till Norrfjärdens Brunns-
borrning och hela summan går 
till Borrföretagens verksamhet.

Muovitechs gåva – en unik 
och lysande rosa samlingsbrunn 
tillverkad i ett enda exemplar – 
gick efter vild budgivning under 
klubban för 25 000 kronor. 
Köpare var Jannes Brunnsborr-
ning och alla pengarna går till 
Rosa Bandet, Cancer-fondens 
insamlingskampanj till stöd för 
forskningen om cancer.  

SAMLINGSBRUNNAR 
LOCKADE BUDGIVARNA
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Hur ser medlemmarna på samgåendet mellan de två föreningarna och bilandet 
av Borrföretagen? Vilka möjligheter, fördelar och eventuella farhågor har man?

Borrsvängen har samlat kommentarer från en rad entreprenörer i branschen.

Thomas Apelgårdh, TA 
Brunnsborrning, Uppsala

Vad säger du som företagare och Geo-
tecmedlem om att Geotec och Avanti 
går ihop?

– Jag tror att det är ett steg som vi 
måste ta, för att bli bättre på att få 
samhället att förstå hur viktigt det är 
med brunnsborrning och geoenergi och 
hur vi hanterar grundvattnet. Det är en 
fördel att stå enade och kunna göra det 
arbetet tillsammans. 

– Det här är ju också en ganska liten 
bransch, så man kan tycka att det räcker 
med en organisation.

Du var ju själv länge Avantimedlem 
och kom över till Geotec för några år 
sedan. Hur ser du på samgåendet ur det 
perspektivet?

– Ja, jag har provat båda organisatio-
nerna. Det är bland annat just därför jag 
tycker att det räcker med ett lag. Vi dis-
kuterar ju samma saker och har samma 
utmaningar.

Vilka förväntningar har du på den nya 
organisationen?

– Det är en bra fråga. Men det är nog 

Ett samgående som
branschen har längtat efter

I FOKUS: BORRFÖRETAGEN
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Thomas Apelgårdh.

ungefär samma förväntningar som jag 
hade när jag gick med i Geotec: Att or-
ganisationen ska sprida kunskap om det 
vi gör och på det sättet öka intresset och 
marknaden för till exempel geoenergi, så 
att fler vill köpa våra tjänster. Allt hand-
lar ju om att affärerna ska snurra.

– Det är också bra att alla har samma 
”psalmbok” och att det inte råder någon 
tvekan om att en certifierad brunns-
borrning går till på ett och samma sätt 

oberoende av vem man vänder sig till. 
Jag har hållit på i 20 år och har känt att 
det ibland kan finnas en osäkerhet på 
beställarsidan när det gäller den saken.

Ser du några risker eller nackdelar med 
samgåendet?

– Egentligen inte, men det är viktigt 
att ta vara på kamratskapet – det är det 
viktigaste vi har. Båda organisationerna 
har förbaskat bra gemenskap och många 
medlemmar har varit med i sina respek-
tive föreningar väldigt länge. Nu blir det 
något nytt, vi blir en större familj och 
behöver lyfta blicken. Det nya kommer 
att sätta sig, men det kan hända att det 
tar lite tid.

Tomas Söderqvist, Sweborr, Karl-
skoga

Vad säger du som företagare och Avanti-
medlem om att Avanti och Geotec går 
ihop?

– Det känns faktiskt jättebra på alla 
sätt. Det här är bra för hela branschen, vi 
kommer att bli starkare gentemot myn-
digheter och andra beslutsfattare. Jag har 
pratat med personer i andra branscher 

Thomas Söderqvist.

Jag tycker 
att det räcker 
med ett lag. Vi 
diskuterar ju 
samma saker 
och har samma 
utmaningar.

Det här 
är bra för hela 
branschen, vi 
kommer att bli 
starkare gentemot 
myndigheter 
och andra 
beslutsfattare. 
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Torgny Svensson.

som gjort på liknande sätt och det har 
blivit bra, det är en fördel att visa enighet.

Vilka förväntningar har du som företa-
gare på den nya organisationen?

– Om vi tar geoenergin, som ju är den 
stora biten, så förväntar jag mig att vi 
kan gå ut bredare mot fastighetsägare 
och andra stora aktörer som fjärrvärme-
bolag och lyfta fram möjligheterna med 
geoenergi. Hittills har det ju faktiskt inte 
hänt så mycket, trots att vi har hållit på 
i så många år. Det är först nu, när stora 
aktörer som Eon ger sig in i leken och 
börjar tala för varan som det rör på sig – 
de har en helt annan styrka.

– Det finns ett antal jättebra företag 
i båda föreningarna, som är välskötta 
och gör väldigt bra jobb, men ibland 
krävs det andra och större kunskaper 
för att nå och påverka de aktörer vi vill. 
De är ju inte särskilt intresserade av hur 
man utför själva borrhålen, utan det är 
argument om ekonomisk avkastning och 
miljöfördelar som behövs. Här tror jag 
att en stor, gemensam organisation kan 
göra skillnad.

Ser du några risker eller nackdelar alls 
med samgåendet?

– Nej, det gör jag inte. Det kommer så 
många bra unga företagare nu och de är 
inte prestigebundna. Jag är själv 59 och 

börjar väl tillhöra det äldre gardet. Jag 
upplever det som att de unga i branschen 
nu på något sätt är mer av riktiga företa-
gare än vad många av oss äldre var när 
vi var i deras ålder, så det här kommer 
att bli jättebra. Den enda risken är att 
en viss form av gemyt kan försvinna när 
två gamla föreningar upphör, men det 
gemytet kan man hitta även i en större 
organisation.

Dan Inge Fäldt, DI Tech, 
Vårgårda

Vad säger du som företagare och Avanti-
medlem om att Avanti och Geotec går 
ihop?

– Jag tycker att det är jättebra. Allting 
kommer att bli mycket enklare när 
vi kan arbeta på bred front med våra 
frågor. Jag har suttit i Avantis styrelse 
de senaste åren och detta är något hela 
föreningen velat se och har arbetat för.

Vilka förväntningar har du som företa-
gare på den nya organisationen?

– Att den ska jobba för att marknads-
föra geoenergin och även kunna påverka 
leverantörsföretag så att vi får säkrare 
maskiner och arbetsplatser. Viktigt är 
också att ta hand om medlemmarna. 
Vi behöver fortsätta utveckla yrket och 
höja kvaliteten och statusen, så att vi 

kan locka fler unga till yrket. Inte minst 
behöver det komma in fler tjejer.

Ser du några risker eller nackdelar alls 
med samgåendet?

– Det blir en väldigt stor organisation 
med många medlemmar. Det finns en 
risk att det blir opersonligt och att vi 
tappar en del av den närhet vi har haft. 
Men jag tänker att det där är något man 
kan påverka själv. Det duger inte att 
stå vid sidan om och tycka att något är 
dåligt, utan det gäller att engagera sig, 
komma på alla möten, ha åsikter och 
göra sin röst hörd.

Torgny Svensson, TSB Entreprenad, 
Sollefteå.

Vad säger du som företagare och Geotec-
medlem om att Avanti och Geotec går 
ihop?

– Det som är bra är att vi kan föra 
samma talan mot myndigheter kring 
regelverk och annat. Att stå enade och 
kunna visa att alla entreprenörer i den 
här branschen har samma åsikt. Det 
blir bättre tryck i opinionsbildning och 
påverkansarbete på det sättet.

Vilka förväntningar har du som företa-
gare på den nya organisationen?

– Just att den ska vara vårt organ, dit 
vi kan vända oss om vi har problem, plus 
att organisationen ska föra vår talan mot 
de myndigheter som reglerar det vi hål-
ler på med.

Ser du några risker eller nackdelar alls 
med samgåendet?

– Ja, jag har ganska blandade känslor. 
Tidigare har föreningarna konkurrerat 
lite med varandra och jag tror att det på 
vissa sätt har varit positivt. Nu blir det 
en koloss, som inte behöver konkurrera 
med någon annan och en farhåga jag 
kan ha är att utvecklingen stannar av. 
Men det behöver inte bli så – den nya 
organisationen blir vad vi tillsammans 
gör den till.Dan Inge Fäldt.

Den nya 
organisationen blir 
vad vi tillsammans 
gör den till.

Allting 
kommer att bli 
mycket enklare 
när vi kan arbeta 
på bred front med 
våra frågor.
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I FOKUS: BORRFÖRETAGEN

Borrbranschens leverantörer 
tycks eniga: Sammanslagning-
en av Geotec och Avanti till en 
organisation gör livet mycket 
enklare. Nu slipper man mycket 
dubbelarbete och får lägre 
kostnader.

Borrsvängen var nyfiken på leve-
rantörernas tankar om den nya 

branschorganisationen Borrföretagen 
och gjorde därför en liten rundring-
ning. ”Det här borde ha gjorts mycket 
tidigare”, som Freddie Ekman på EMS 
Teknik uttrycker det sammanfattar väl 
budskapet från de leverantörer vi har 
pratat med.

Christer Wretman, vd Eurodrilling
Vad säger ni som leverantör om att Av-
anti och Geotec går ihop?

– Det här har vi velat i 20 år. Vi får en 
enda organisation att vända oss mot med 
samma kundgrupp. I lilla Sverige har det 
varit onödigt med dubbla mässor och 
andra evenemang. Det blir ganska svårt 

Leverantörer lovordar samgåendet

TEXT: LARS WIRTÉN FOTO: JÖRGEN OLSSON

att göra något riktigt bra om man ska 
göra det dubbelt hela tiden. 

Vad har du för förväntningar på den nya 
organisationen?

– Att de fortsätter att stötta sina 
medlemmar. I branschen finns många 
småföretagare som kan behöva hjälp 
med regelverk med mera. Där vill vi vara 
med som stödjande partner.

Hur påverkar det här er som leverantör?
– Det blir enklare med en part istäl-

let för två. Som leverantör har vi också 
haft dubbla avgifter för att vara med i 
båda, det blir ganska mycket pengar. 
Det är bra att vi nu får en fokuserad 
målgrupp som drar åt samma håll. Vi 
har upplevt att det har varit lite kon-
kurrens mellan organisationerna som 
inte gynnar någon.

Niclas Höjer, vd Filtrena.
Vad säger ni som leverantör om att Avanti 
och Geotec går ihop?

– Jag tycker det är bra med bara en 
organisation. Det blir smidigare på alla 
sätt att kunna jobba utifrån en enhetlig 

linje. Men vi är ingen stor leverantör till 
branschen. Det blir större skillnad för de 
som säljer borrkronor till exempel.

Vad har du för förväntningar på den nya 
organisationen?

– Nu gäller det såklart att de får ihop 
det och att det blir bra. Det gäller att 
kunna samsas, men så är det med allt 
där det finns mer än en vilja inblandad. 
Men tanken är ju att de två viljorna ska 
bli en och då blir det mycket lättare. Vi 
slipper också att den interna konkur-
rensen.

Hur har ni märkt av den?
– Egentligen inte så mycket. Vi har 

haft ett långsiktigt och nära samarbete 
med några brunnsborrare och har inte 
påverkats så mycket av branschorgani-
sationerna i sig, då vi är så små leveran-
törer för borrningsbranschen. Det har 
nog varit tydligare för de som enbart har 
brunnsborrare som kunder. 

Hur påverkar det här er som leverantör?
– Den stora fördelen är att vi kan 

förhålla oss till en organisation. Även om 
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både Geotec och Avanti har haft i stort sett samma riktlin-
jer, så är det en stor vinst för oss att ha en gemensam part. 
Det är alltid lättare att jobba med en än två, det underlättar 
till exempel när det är mässor. Vi pratar också mycket med 
privatkunder och det kan vara förbryllande för dem när de 
till exempel frågar efter brunnsborrare. Jag ser det här som 
positivt för alla.

Oscar Heydorn, vd Debe Flow Group
Vad säger ni som leverantör om att Avanti och Geotec går ihop?

– Jag tycker att det är bara positivt. Det blir en stor fördel 
för oss att ha en istället för två föreningar att förhålla oss 
till. Det blir också mer professionellt med en förening gent-
emot marknaden. Utomstående har nog haft svårt att förstå 
varför det har funnits två. Så brukar det inte vara med 
branschorganisationer.

Vad har du för förväntningar på den nya organisationen?
– Jag åkte i dag förbi en skylt där det stod att kommunen 

installerar fjärrvärme för miljöns skull. I det sammanhanget 
borde även geoenergi vara med. Det är viktigt att föreningen för 
branschens talan i de forum där den diskussionen förs och att 
man lyfter nivån på hela dialogen, även gentemot kunderna.

Hur påverkar det här er som leverantör?
– Jag tror att vi kan bli mer aktiva som leverantör mot en 

förening. Vi kan bidra mer med den kunskap vi har och vara 
mer lyhörda mot branschen. Det har varit svårt att hinna 
med två föreningar. Nu får vi ett spår att följa istället.

Freddie Ekman, vd EMS Teknik
Vad säger ni som leverantör om att Avanti och Geotec går 
ihop?

– Det är jättebra. Det blir mindre jobb för oss eftersom vi 
är medlemmar i båda. Samtidigt blir det en starkare gemen-
skap mellan brunnsborrare. 

Vad har du för förväntningar på den nya organisationen?
Att den blir starkare och får gehör för branschens syn-

punkter, framför allt inom geoenergi. 

Hur påverkar det här er som leverantör?
– Vi får det lättare att som leverantör framföra våra önskemål.

Ser du någon risk eller nackdel med att det nu blir en enda 
branschorganisation?

– Nej, det gör jag inte. Jag tycker att det här borde 
ha skett mycket tidigare, det borde varit en gemensam 
branschorganisation från början.

Oscar Heydorn.
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Hur ser det ut riktigt djupt ner i den sydsvenska berggrunden? 
Mikael Erlström vet mer än någon annan. Han har ägnat ett helt 

yrkesliv åt att ta reda på de geofysiska egenskaperna på djupet. Med 
det ökande intresset för geotermisk energi och lagring av koldioxid 

är hans kunskaper nu hett eftertraktade.

TEXT: LARS WIRTÉN    FOTO: KENNET RUONA

Mikael Erlström är statsgeolog 
på SGU i Lund och adjungerad 

professor på geologiska institutionen 
vid Lunds universitet, med fokus på 
geotermi och koldioxidlagring, även 
kallad CCS (carbon capture and storage). 
Han bedömer att det finns goda förut-
sättningar att lagra koldioxid 800 meter 
under havsbotten i södra Östersjöns 
sandstensberggrund. Men att göra 
undersökningar till havs är svårt och 
dyrt. Därför är det lyckosamt att samma 
geologiska förutsättningar råder på 600 
meters djup på södra Gotland.

– Där kan många tester göras för att se 
hur sandstenen kan ta emot vätska och 
gas. Utifrån dessa kan man optimera 
borrningar och undersökningar till havs. 
Men det finns fortfarande frågor som 
behöver utredas på plats ute i södra Öst-
ersjön. Vi måste till exempel veta var det 
finns förkastningar och sprickzoner.

Även i sydvästra Skåne finns bra förut-
sättningar att lagra koldioxid i berg-
grunden. Men det är än så länge bara en 
hypotetisk möjlighet.

– Lagring av koldioxid kommer bara att 
ske till havs, då Sverige förbjuder att det 
görs på land. Det beror på riskerna. Havet 
kan exempelvis buffra visst läckage om det 
skulle ske. Däremot kan mindre försöks-
anläggningar för forskning läggas på land.

Kostnaden hindrar
När det gäller själva tekniken att lagra 
koldioxid, menar Mikael Erlström att det 
måste bli mer ekonomiskt fördelaktigt 
att lagra koldioxiden jämfört med att 
köpa utsläppsrätter för koldioxid. 

– Norge har testat lagring av koldioxid 
sedan 1996 ute i Nordsjön och visat att 
tekniken fungerar. Nu handlar det om 

att få distributionen att fungera och 
att utveckla ekonomiska, tekniska och 
juridiska styrsystem som gör att utveck-
lingen sätter fart. EU använder utsläpps-
rätter, men de har hittills varit för billiga 
i förhållande till kostnaden för att lagra. 

– Problemet med CCS är att det måste 
finnas en entreprenör som vill bygga 
lagret, ta den kostnaden och sätta ett pris 
på att ta emot koldioxiden.

Mikael Erlström, som så många andra, 
anser att CCS är en tillfällig lösning 
medan samhället utvecklar helt fossilfria 
energisystem.

– I berggrunden i norska Nordsjön 
finns potential att lagra en stor del av 
Västeuropas utsläpp av koldioxid medan 
vi ställer om till fossilfri energi.

Borrning alltid i fokus
Vägen till att bli Sveriges främste 
geologiska expert på koldioxidlagring 
och geotermi har gått via en doktors-
hatt i geologi kombinerat med ett stort 
ingenjörsintresse. Borrning och borr-
hålsundersökningar har alltid stått i 
fokus i Mikael Erlströms yrkesgärning 
som geolog. Efter examen i geovetenskap 
från Lunds universitet började karriären 
1982 på SGAB, en avknoppning från 
SGU. Här var han borrplatsgeolog i ett 
projekt för att skapa ett buffertlager för 
naturgas i Kyrkheddinge utanför Lund. 
Här undersökte Mikael om det var lämp-
lig att lagra naturgas i den så kallade 
Lundasandstenen. 

– Samtidigt pågick undersökningarna 
för Lunds blivande geotermianläggning i 
Värpinge. Jag var då med på borrningarna 
och gjorde geologiska beskrivningar av 
berggrunden ner till cirka 800 meters djup.

Parallellt fortsatte Mikael sitt akademiska 

arbete genom att doktorera på Lundasand-
stenens egenskaper utifrån undersökning-
arna i Kyrkheddinge och Lund. 

– Jag använde resultaten från de båda 
projekten för att bland annat beskriva 
sandstenen som geotermisk akvifer. Jag 
hade hittat min nisch.

Karteringsansvarig
Föga anade han då att detta skulle bli 
hett eftertraktade kunskaper 30 år se-
nare. Trots det lyckade geotermiprojektet 
i Lund på 1980-talet var intresset för lik-
nande anläggningar svalt under lång tid 
därefter. Koldioxidlagring var det ännu 
ingen som pratade om. Det var förvisso 
en intressant teknik för oljeindustrin 
som en del i processen att rena naturgas. 
Men det var i Norge.

I Sverige lades SGAB ned och Mikael 
började som statsgeolog på SGU 1991. 
Här blev han karteringsansvarig för större 
delen av Skånes och Gotlands geologi.

– I Brunnsarkivet har vi cirka 20 000 
prov med borrkax från borrningar i 
Skåne. Det har varit ett enormt hjälpme-
del, utan dessa hade vi inte kunnat göra 
den kartläggning av berggrunden som 
gjorts, speciellt i områden där berggrun-
den är täckt av tjocka jordlager.

Kolkraft gav huvudvärk
Men det var det där intresset för, och 
kunskapen om de riktiga djupen som 
lockade. Kunskap som även lockade 
andra. På 1990-talet kontaktade Vat-
tenfall Mikael. Deras kolkraftverk i 
Tyskland gav dem viss huvudvärk. Hur 
skulle de hantera utsläppen av koldiox-
id? Samtidigt hade Statoil i Norge gått 
från forskning till att verkligen lagra 
koldioxid i Nordsjön med en metod 

Framtiden finns på
de riktigt stora djupen
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som började bli känd som CCS, carbon 
capture and storage, för att rena sin 
naturgas. Kunde det vara en lösning 
även för Vattenfall?

– Vi gjorde inledande studier av 
förutsättningarna att lagra koldioxid 
i Sverige på uppdrag av Vattenfall 
och Elforsk. Sedan ökade intresset 
successivt för CCS, men det var först 
2009-2011 som vi gjorde en mer ge-
nomgripande undersökning och skrev 
en rapport.

Det ena ledde till det andra. Mikael och 
hans kollegor på SGU blev en del av ett 
EU-projekt som hette Mustang där ett 20-
tal länder och organisationer deltog. Pro-
jektet undersökte förutsättningarna på 
sex olika platser i Europa, där Mikael var 
ansvarig för att karaktärisera berggrun-
den. Hans roll som geolog i CCS-projekt 
är att beskriva de geologiska förutsätt-
ningarna för lagring och hur koldioxiden 
kommer att uppträda i lagret och bedöma 
risken att den läcker ut. 

– Vi använde bland annat ett gammalt 
oljefält i Israel nära Gazaremsan och geo-
termibrunnar i Malmö som Sydkraft, nu-
varande Eon, hade borrat som testplatser. 
Vi lärde oss väldigt mycket i det projektet. 

Senare har SGU även medverkat i 
Nordiccs, ett projekt som bland annat 
kartlagt var det finns möjliga lagrings-
platser i Norden.

Förtätning fördjupar
Tekniken är storskalig och bygger på 
borrning ned till stora djup. Någon di-
rekt affärsmöjlighet för Sveriges vanliga 
borrentreprenörer ser han inte. Däremot 
tror han att det kan vara en intressant 
nisch för entreprenörerna att utveckla 
hammarborrtekniken för att på så sätt 
kunna nå djupare.

– Vi ser i dag att det i stadsmiljö blir allt 
svårare att få plats med borrhålslager med 
ett borrdjup på 200–300 meter. Städerna 
förtätas och därför är det intressant att 
istället gå ned mot 1 000 meters djup för 
att klara sig med färre borrhål. Det kan-
ske blir den möjlighet som kommer att 
finnas kvar för geoenergi i städerna. Och 
djupgeotermi, så kallad EGS (Enhanced 
Geothermal Stimulation), där man på 
riktigt stora djup, stimulerar berggrun-
den och ökar genomsläppligheten, kom-
mer kanske med tiden även i Sverige. Jag 
märker ett ökat intresse för det.

Tror på djupgeotermi
Mikael Erlström tror att det finns bra 

geologiska förutsättningar för djupgeo-
termi i Sverige,

– Men vi behöver mer geologisk 
information och kunskap om berg-
grundens uppbyggnad på stora djup. 
Det finns i dag bara ett femtiotal 
borrhål i Sverige som når djupare än 
en kilometer. 

– Vi håller på att bygga upp ny 
kunskap och samlar all information 
vi har från djupa borrhål i Sverige. Vi 
behöver mer kunskap om termiska och 
hydrauliska egenskaper i berggrunden.

Det är inte bara de geologiska förut-
sättningarna som ser lovande ut. Mikael 
tror även på djupgeotermi som en viktig 
resurs i framtidens energisystem.

– Vi har säkert 400–500 fjärrvär-
menät i Sverige. De skulle kunna vara 
mottagliga för direktväxling från djup-
geotermi. Samtidigt utvecklas lågtem-
peraturnät som också passar in i bilden. 
De stora energibolagen sneglar på den 
här möjligheten. Det öppnar upp för att 
utnyttja hela Sveriges geologi i energi-
systemet, säger Mikael och utvecklar:

– Fördelen med djupgeotermi är 
att du har större möjlighet att placera 
borrningarna där fjärrvärmen finns. 
Du blir inte lika beroende av de geolo-
giska förhållandena på platsen som vid 
traditionell geotermi.

Åt samma håll
Det som hämmar utvecklingen av 
djupgeotermi just nu är främst den 
höga kostnaden, vilket är kopplat till 
borrtekniken och att man behöver 
borra djupa hål med stor bottendia-
meter, över 8,5 tum. Mikael Erlström 
hoppas på ett tekniksprång som gör 
det möjligt att borra riktigt djupt med 
hammarborrning hela vägen med 
större borrhål. Det skulle minska ut-
vecklings- och investeringskostnaden. 

– Vi är i början av en positiv utveck-
ling. Samtidigt är det en utmaning för 
borrbranschen och oss geologer att 
bygga upp modeller och prognosti-
sera hur det här ska fungera. Vi måste 
jobba åt samma håll tillsammans. 
Skulle det lyckas har vi en fantastisk 
möjlighet att hitta en fossilfri energire-
surs som räcker lång tid framöver. 

I Sverige kan geotermisk energi 
framför allt frigöra biobränslen till 
andra behov. 

– Men vi ska komma ihåg att utanför 
Sverige skulle det framför allt ersätta 
mycket fossila bränslen.

Mikael Erlström 
Statsgeolog på SGU, adjungerad 
professor på geologiska institutionen, 
Lunds universitet.

Ålder: Närmar sig pensionen.

Bor: Radhus i Lund. Fritidshus på 
Linderödsåsen i centrala Skåne.

På fritiden: Fiske, ströva i naturen, 
snickra på fritidshuset. ”Är brett 
naturintresserad och lika intresserad av 
växter och fåglar som av landskapet.”

Yrkesskada: ”Jag kan ju bli lite 
upphetsad om det dyker upp en ny 
borrning som verkar spännande. Men 
jag samlar inte på stenar.”

Idrott: Har under flertalet år varit 
ledare inom fotbollen i Lunds Bois men 
nu är det mest motionsbadminton som 
gäller.
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GEOENERGI!

GEOENERGI – Funktion och tillämpningar

GEOENERGI – Fördjupningskurs Design

GEOENERGI – Fördjupningskurs Avancerad Design

Anmälan, priser och
aktuella kursdatum:

www.geoenergicentrum.se

Våra kurser:

Radonett är europas mest sålda och effektiva radon- 

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon  

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)  

och råd & rön.  

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

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

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad  
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

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

+  den är driftsäker och
     lättinstallerad

+  det är en lönsam  
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

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

RADON 
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FÖRETAGET

hos Kappa Packaging som Assi Domän 
blivit en del av. Jag bodde då i Eind-
hoven i Nederländerna där de har sitt 
huvudkontor, berättar han

Freddy drabbades av hemlängtan 
och ville att de tre barnen Daniel, Felix 
och Lovisa, skulle få växa upp i Sverige. 

Freddy Flodman föddes och växte 
upp i Luleå. Efter att ha studerat 

till marknadsekonom gav han sig in i 
skogsindustrin där dåvarande Assi Do-
män blev hans arbetsgivare.

– Hos dem stannade jag i tretton år. 
De sista åren var jag försäljningschef 

Protek Norr AB är ett snabbväxande företag i Norsjö som främst arbetar 
med kärnborrning åt gruv- och prospekteringsindustrin. Företaget ägs 
och leds av Freddy Flodman som förvärvade Protek efter en karriär som 
marknadschef inom skogsindustrin.
TEXT: LARS WESTERLUND  FOTO: CHRISTIAN MÅRD

SNABBVÄXANDE FÖRETAG 
MED GULD I SIKTE

– För att kunna vara verksam i den här branschen är arbetsmiljöarbetet viktigt både för 
oss själva och våra uppdragsgivare, säger Freddy Flodman.

Den vanligaste diametern när det gäller borrar som 
används vid prospektering är 76 millimeter men det 
nyttjas även borrar som är 56-96 millimeter.

2003 blev Hovås i södra Göteborg fa-
miljens nya bas och han började nu leta 
efter företag att köpa upp.

– Jag sökte då främst efter sådana i 
norra Sverige. Det var nog främst på 
grund av nostalgiska skäl.

När företaget Prospekteringsteknik i 
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Norrland – Protek, som var en outsour-
cing i slutet av 1990-talet från Boliden 
mineral, blev till salu 2007 slog Freddy 
Flodman till och köpte det. Protek hade 
då tolv anställda och sysslade med ovan-
jordsborrning.

– Jag fick en mycket bra relation med 
dåvarande huvudägaren som hade 
många presumtiva köpare till Protek 
men han valde att genomföra affären 
med oss.

Inom prospekteringsbranschen rådde 
det vid den tiden en boom på grund av 
en enorm efterfrågan på metaller från 
Kina. 2008 köpte Freddy ytterligare ett 
bolag, KGH Borr som också hade tiotal 
anställda och de arbetade uteslutande 
med underjordsborrning i Västerbotten. 

– 2011 hade omsättningen tiodubblats 
och vi utsågs då till ett gasellföretag av 
Dagens Industri. Den här branschen är 
mycket volatil och beroende av metall-
priserna. I år räknar jag med att vi lan-
dar kring 130 miljoner kronor i omsätt-
ning och 2020 kommer vi förmodligen 
upp i närmare 200 miljoner, berättar 
Freddy Flodman.

40 riggar
Proteks största kunder utgörs av LKAB 
och Boliden. Hela flottan av riggar är 
datastyrda. Det handlar då både om 
djuphålsmaskiner och lättare maskiner. 
För ovanjords-borrningar är borrsyste-
men både baserade på fast montage och 
flakväxlarsystem. 

– Och vi har även riggar anpassade 
för helikopterlyft som kan användas i 
väglöst land.

På lönelistan har Protek idag 75  
diamantborrare som utför kärnborr-
ningar. Under nästa år räknar Freddy 
med att utöka manskapet med 10-15 
personer för att kunna möta efterfrå-
gan. 90 procent av uppdragen handlar 
om prospekteringsborrning där man 
letar efter ny malm. En del infrastruk-
turprojekt blir det också.

– Norra Sverige är Proteks huvud-
sakliga marknad, men även Finland 

och Norge är aktuella från tid till an-
nan för uppdrag. 

Branschen är relativt liten och konso-
liderad. Detta har under årens lopp med 
stora konjunktursvängningar inneburit 
färre och större aktörer i branschen.  

Klassiska lokaler
Protek hade från början sina lokaler i 

Boliden men sedan 2011 finns de i Nor-
sjö där de tog över från lokalerna från 
Bergteamet Raiseboring när de valde att 
flytta sin verksamhet till Kiruna.

– Det här är klassiska lokaler där Tor-
björn Bask tillverkade sina egenutveck-
lades borrmaskiner och som sedan Jama 
Mining Machines också höll till i. 

Verkstaden som Protek använder för 

att anpassa egna borriggar och för att 
serva dem är på 2 000 kvadratmeter.

– In till verkstaden har vi en stor 
elförsörjningskapacitet vilket vi har stor 
nytta av i vår konstruktionsavdelning. 

Borrarna kommer från hela landet 
med tyngdpunkten i Västerbotten. Det 
finns en tradition av diamantborrare 
i trakten på grund av att SGU har sitt 
mineralinformationskontor i Malå och 
där finns en stark tradition när det gäller 
prospektering. 

Alla borrare ligger borta under 
veckorna och arbetar i huvudsak 
tolvtimmars skift. Protek har inte 
haft några problem med att rekry-
tera medarbetare.

– Vi rekryterar i huvudsak genom 

Kalle Lindblom är en av 
Proteks 75 diamantborrare.
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vårt eget nätverk. Borrarna kan vi lära upp 
ute på fältet medan mekanikerna måste ha 
en utbildning. Arbetet innebär både frihet 
och ansvar för den egna individen. Min 
inställning är att ”alla vill göra sitt bästa” 
om de får förtroende från arbetsgivaren.

Han berättar att man har en mycket 
liten personalomsättning och mycket 
låg sjukfrånvaro hos Protek.

– För att kunna vara verksam i den 
här branschen är arbetsmiljöarbetet 
viktigt både för oss själva och våra 
uppdragsgivare. 

Kan borra djupare
När det gäller teknikutvecklingen 
konstaterar Freddy Flodman att det hänt 
mycket under de senaste tio åren.

– Vi kan nu borra betydligt djupare 
än tidigare. En annan skillnad är att vi 
numera kan använda grövre dimensio-
ner på borrarna och att det finns mer 
avancerade tjänster att utföra borrhålen.

Protek samarbetar med Lunds Tek-
niska Högskola kring det internationella 
forskningsprojektet Riksriggen. 

– I Åretrakten har vi med Riksriggen, 

Elias Nilsson och Stig-Ove Södermark arbetar med prospekteringsborrning i närheten av Bolidens gruva i Kankberg.

– Min inställning är att ”alla vill göra sitt bästa” om de får förtroende från arbetsgivaren, säger Freddy Flodman.
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Tel: 023 790 560     www.lifa.se 
Kontakta oss på LIFA 

FURTHER. 
FASTER. 

Prövad Kvalitet 
Topp Prestanda 

För Stenhårda Jobb! 

Kvalitetsprodukter 
för stenhårda jobb! 

som finns här hos oss i Norsjö, borrat ett 
så djupt hål som 2 496 meter.

Den vanligaste diametern när det gäller 
borrning som används vid prospektering 
är 76 millimeter men det nyttjas även 
dimensioner som är 56-96 millimeter.

– Ett borrör på 56 millimeter väger 11 
kilo och ett på 76 millimeter väger 20 kilo 
så med grövre rör måste man få till en mer 
automatiserad hantering. Vi håller nu på 
att utveckla en egen helautomatisk robot 
som kan klara detta, berättar Freddy.

Vid sidan av sitt engagemang i 
Protek är Freddy Flodman även 

delägare i rederiet Condor Shipping 
i Luleå som kör turbåtstrafik och 
chartertrafik i Luleå skärgård samt 
taxitrafik runt skärgården.

Han arbetar två veckor från kontoret i 
Norsjö och en vecka från hemmet i Hovås.

– Fritiden ägnar jag mest åt att följa 
barnen på hockeyträningar och det blir 
också en del golf. För närvarande har jag 
ett handikapp på 14. Det blev en lyckad 
lösning att lämna toppjobbet hos Kappa 
och flytta tillbaka till Sverige. Nu njuter 
jag av att se hur Proteks verksamhet växer 
och utvecklas, avslutar Freddy Flodman.

– Min inställning är att 
”alla vill göra sitt bästa” 

om de får förtroende 
från arbetsgivaren.

Protek Norr AB 
i Norsjö 
• Förvärvades 2007 av Freddy 

Flodman.
• Har 100 anställda och 40 borriggar.
• Omsätter cirka 130 miljoner (2019).
• Arbetar främst med kärnborrning år 

gruv- och prospekteringsindustrin.

FÖRETAGET
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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
Joakim Hjulström
tel 075-700 88 25
joakim.hjulstrom@geotec.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

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

Vi använder

BENTONIT
som återfyllningsmaterial
• Hög värmeledningsförmåga genom
 produkten MuoviTerm

• Skyddar grundvattnet mot
 föroreningar

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

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

snabbare härdning
 Varudeklaration
 Plugg lecakulor, cement, accelerator
 Påse tygpåse, cement, lecakulor, accelerator, peramin
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1. AB Bengt Karlssons Brunnsborrning i Alsterbro   Alsterbro
2. AB Bredareds Brunnsborrning     Borås
3. AB DI Tech Energy Drilling     Vårgårda
4. AB Elvings Brunnsborrning     Vårgårda
5. AB Mullsjö Brunnsborrningar     Mullsjö
6. AB Norrfjärdens Brunnsborrningar    Norrfjärden
7. AB Roslagsbrunnar   Norrtälje
8. ABUB Ullareds Brunnsborrning AB   Ullared 
9. Ahlqvists Brunnsborrning AB  Klintehamn 
10. Alverdens AB   Huddinge 
11. Andreasson och Lindhs Entreprenad AB    Åled
12. Arne Zethzon Vattenanläggningar AB    Södertälje
13. Askersunds Brunnsborrning AB   Askersund
14. Bengt Jonssons Brunnsborrning AB  Hjälteby
15. Bergum Brunnsborrning AB    Oloftorp
16. Bergvärmeborrarn Stefan Svensson AB   Gustavsberg
17. BGE Energi & Vattenborrning AB   Sala 
18. Björksätra Brunnsborrning AB   Huddinge 
19. Borrwik´s AB    Fellingsbro
20. Boströms Brunnsborrning AB    Mora
21. BPS Borr & Pumpservice AB   Tyresö
22. BR. Johanssons Skogsmaskiner KB/Euroborr KB             Bjurholm
23. Brunnsborrarna i Östersund AB   Lit
24. Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg AB    Holmsund
25. Brunnsborrning  och Stenläggning i Blekinge    Kallinge
26. Bryngels AB   Hudiksvall
27. Charlies Brunns- och Energiborrning AB   Vilhelmina 
28. David Beatt  Borrteknik AB   Gärsnäs
29. Energiborrningar i Lidköping AB    Lidköping
30. Energibrunnar Nord AB   Bollnäs
31. FBB Finspångs Brunnsborrning AB   Finspång 
32. Frensborg Drilling AB   Bleket 
33. GE Maskintjänst AB    Gällivare
34. Geo-Gruppen AB   Göteborg
35. Geobatteri AB   Klippan
36. Geoborr Geoenergi AB    Saltsjö-Boo
37. Gotlandsbrunnar AB   Visby 
38. Grana Brunnsborrning AB   Sollentuna 
39. Gräv & Borr i Sverige AB   Jörlanda
40. Grävfirma Jan Lundblad AB   Hjo 
41. GVB i Ljung AB   Ljung
42. Gävle Brunnsborrning AB    Gävle
43. Göte Karlssons Brunnsborrning AB   Lammhult 
44. HP Borrningar i Klippan AB   Klippan
45. Håkan Sjöman AB    Rimbo
46. Håkans Vatten & Energibrunnar AB   Ankarsrum
47. Höjdens Brunnsborrning AB     Karlstad
48. I. Ekholm Borr AB    Huddinge
49. I. Ekholms Brunnsservice AB   Ingarö
50. Ing. Gunnar Jonsson AB    Kållered
51. Inpro Brunnsborrning AB                                      Sund, Åland
52. Iskristallen AB   Eskilstuna
53. Jannes Brunnsborrning AB   Burseryd
54. John Nilssons Brunnsborrning EFTR.    Billiesholm
55. JW Brunnsborrning AB    Kovland
56. Jämtborr AB   Tandbyn
57. Järvsö Borr AB    Järvsö
58. Klimatteknik Borr i Väst AB   Kungälv
59. Lebam Brunnsborrning AB   Vagnhärad 
60. Lekebergs Brunnsborrning AB   Fjugesta
61. Lelles Brunnsborrning AB   Ånge 
62. Luleå Energiborrning AB   Luleå
63. Magnusson & Pettersson Brunnsborrningsfirma AB        Lindesberg
64. Malmberg Borrning AB    Åhus
65. MBE Brunnsborrning AB   Vittsjö 
66. Mora Brunnsborrning AB    Mora
67. Motala Brunnsborrning    Motala
68. Mälaröarnas Brunnsborrning AB   Skå 
69. NIBU Borr AB   Gävle 
70. Norrbottens Bergtjänst AB   Piteå 

MEDLEMMAR ORT MEDLEMMAR ORT

71. Peek Brunnsborrning AB   Kungälv 
72. Robbans Vatten och Energientreprenad AB   Frändefors
73. Rototec AB                                             Upplands Väsby
74. Rubenssons Brunnsborrning AB   Tranås
75. Sandqvist Brunnsborrning AB    Enköping
76. Stures Brunnsborrningar AB   Vallentuna
77. Styrud Ingenjörsfirma AB   Sävedalen 
78. Sunne Brunnsborrning AB   Karlstad 
79. Sveborr i Karlskoga AB   Karlskoga
80. Sydab Energi & Vatten AB   Ludvika
81. Sörmlands Brunnsborrning AB   Flen 
82. T. A. Brunnsborrning & VVS AB   Knivsta 
83. TBL Brunnsborrning AB                                    Mariehamn, Åland
84. Team PTL AB   Växjö 
85. TSB Borrentreprenad AB   Sollentuna 
86. Tärnsjö Brunnsborrning AB   Tärnsjö 
87. UBE Borrning AB   Åseda 
88. Vadsbro Brunnsborrning AB   Väring 
89. Vara Brunnsborrning AB   Vara 
90. Vattenhuset i Borlänge AB   Borlänge 
91. Villavärme i Vadstena AB    Motala
92. Värmlandsborr AB   Karlstad 
93. Wessman Drilling Solution AB   Jordbro
94. Züblin Scandinavia AB   Uppsala 
95. Ö-viks Brunnsborrning AB   Arnäsvall

STÖDJANDE MEDLEMMAR ORT

1. Alvarr EHF                                          Reykjavik, Island
2. BGE Värmepumpar AB    Sala
3. Brainheart Energy Sweden AB   Stockholm 
4. Brönn og Spesialisering A/S                                   Bergen, Norge 
5. Drillcon Core AB    Nora
6. Drillex AB    Bromma
7. Energy Machines Sweden AB   Malmö 
8. Hallingdal Bergboring A/S                                       Ål, Norge 
9. Hans Olsson Brunnsservice AB    Vara
10. Kauno Hidrogeologija                      Kaunas REG, Litauen
11. Kristianstad Water   Kristianstad
12. National Ground Water Assocciation (NGWA)      Westerville, USA
13. Pilfalken AB    Askim
14. Rototec A/S                                                     Flateby, Norge
15. Rototec OY                                                        Tampe, Finland
16. SIA Leonida Lobanova                                                  Riga, Lettland
17. Skärgårdens Brunnsborrning AB                                             Kirjala, Finland
18. Svensk Grundläggning    Stockholm
19. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen    Bromma
20. Terra Fogdestam    Storvreta
21. Vi Värmer Sverige AB    Hägersten
22. Värmepumpcenter Rotek Malmö AB   Vellinge
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NORGE

FINLAND

DANMARK

ISLAND

LITAUEN

LETTLAND

SVERIGE

 USA

Här finns Borrföretagens medlemmar:

 HAWAII  ALASKA

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 

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



Små grundvattenmagasin
I de små magasinen är nivåerna under de normala i 

Skåne och Blekinge, och under eller mycket under de 
normala i Östergötland och Södermanland. Även landets 
nordligaste delar har nivåer under de normala för årsti-
den. I övriga delar av landet är nivåerna nära de normala 
eller över de normala.

Stora grundvattenmagasin
I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna nära de 

normala i västra Norrland, västra Svealand samt nord-
västra Götaland. I östra Svealand och östra Götaland är 
nivåerna fortsatt mycket under de normala. Övriga delar 
av landet har nivåer som är under de normala.

Grundvattennivåer november 2019
I de små magasinen är nivåerna nära de normala eller över de normala för årstiden i stora delar av 

landet. I östra Götaland och Svealand finns dock ett område med mycket låga nivåer. Nivåerna i de stora 
magasinen är fortfarande under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

De senaste veckorna har nederbörden varierat mellan olika delar av landet vilket återspeglas av varia-
tioner i grundvattennivåerna. I de små magasinen är nivåerna vanligtvis normala eller över de normala 
för årstiden men områden med låga nivåer förekommer. I delar av Östergötland och Södermanland är 
nivåerna mycket under de normala. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under eller mycket under de 
normala i större delen av landet.

Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet, sgu.se/grundvatten
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TERRAROC
A NEW COMPANY 
OF EXPERIENCED  
PROFESSIONALS

Born this autumn as an independent 
company, TerraRoc is the result of Epiroc’s 
recent divestment of its geotechnical 
drilling consumables division. With a staff 
of highly skilled experts, we bring with us 
a range of industry experience from Atlas 
Copco and Epiroc.

C A S I N G  A D VA N C E M E N T  S Y S T E M S  •  D O W N -T H E - H O L E  H A M M E R S  •  C O R E  D R I L L I N G

terrarocdrilling.com

Små grundvattenmagasin
I de små magasinen är nivåerna under de 
normala i Skåne och Blekinge, och under eller 
mycket under de normala i Östergötland och 
Södermanland. Även landets nordligaste delar 
har nivåer under de normala för årsti-den. 
I övriga delar av landet är nivåerna nära de 
normala eller över de normala.

I de små magasinen är nivåerna 
nära de normala eller över de 

normala för årstiden i stora delar av 
landet. I östra Götaland och Svealand 
finns dock ett område med mycket låga 
nivåer. Nivåerna i de stora magasinen är 
fortfarande under eller mycket under de 
normala i betydande delar av landet.

De senaste veckorna har nederbörden 
varierat mellan olika delar av landet vil-
ket återspeglas av varia-tioner i grund-
vattennivåerna. I de små magasinen är 
nivåerna vanligtvis normala eller över 
de normala för årstiden men områden 
med låga nivåer förekommer. I delar 
av Östergötland och Södermanland är 
nivåerna mycket under de normala. I 
de stora magasinen är nivåerna fortsatt 
under eller mycket under de normala i 
större delen av landet.

Grundvattennivåer november 2019

Stora grundvattenmagasin
I de stora grundvattenmagasinen är 
nivåerna nära de normala i västra Norrland, 
västra Svealand samt nord-västra 
Götaland. I östra Svealand och östra 
Götaland är nivåerna fortsatt mycket under 
de normala. Övriga delar av landet har 
nivåer som är under de normala.

Små grundvattenmagasin
I de små magasinen är nivåerna under de normala i 

Skåne och Blekinge, och under eller mycket under de 
normala i Östergötland och Södermanland. Även landets 
nordligaste delar har nivåer under de normala för årsti-
den. I övriga delar av landet är nivåerna nära de normala 
eller över de normala.

Stora grundvattenmagasin
I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna nära de 

normala i västra Norrland, västra Svealand samt nord-
västra Götaland. I östra Svealand och östra Götaland är 
nivåerna fortsatt mycket under de normala. Övriga delar 
av landet har nivåer som är under de normala.

Grundvattennivåer november 2019
I de små magasinen är nivåerna nära de normala eller över de normala för årstiden i stora delar av 

landet. I östra Götaland och Svealand finns dock ett område med mycket låga nivåer. Nivåerna i de stora 
magasinen är fortfarande under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

De senaste veckorna har nederbörden varierat mellan olika delar av landet vilket återspeglas av varia-
tioner i grundvattennivåerna. I de små magasinen är nivåerna vanligtvis normala eller över de normala 
för årstiden men områden med låga nivåer förekommer. I delar av Östergötland och Södermanland är 
nivåerna mycket under de normala. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under eller mycket under de 
normala i större delen av landet.

Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet, sgu.se/grundvatten
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HARDAB

Den här kunden i Kanada borrar 22 timmar per dygn, sex dagar
i veckan - året runt. Två HARDAB Reverse Circulation riggar
står idag i denna guldgruva och en till är på beställning. En
fördel med HARDAB 7000-RC är det patenterade rörhanterings
systemet som med lätthet hanterar de tunga RC-rören, vilket
innebär att kunden kan maximera sin effektivitet & produktion.
Letar du efter en RC-rigg finns det inget bättre än en HARDAB.

HARDAB.COM | 054-53 47 47 BUILTYOURWAY.

Mineralprospektering

Grundvattennivåer november 2019
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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.

Certifikat SC0769-14 | 2019-08-28          

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
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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)

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


