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Eleverna lär sig kärnborrning. Mätning av spränghål i en gruva.

Ann-Louise Lökholm Klasson.
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LEDAREN
Utmaningar finns, men framtidstron 
är stark.

AKTUELLT
• Möt årets borrteknikerelever
• Nya lagar och regler
• Nya tider för Borrföretagen
• Pandemin flyttar evenemang
• Schack matt i Norge.

I FOKUS: 
MÄTNING OCH GEOFYSIK
• Mätning allt vanligare
• Gyron sparar tid och pengar
• Geofysiska borrhålsmätningar 

PROFILEN
Ann-Louise Lökholm Klasson, 
Sverige-vd för Sweco.

FÖRETAGET
Peekab tar täten i Göteborgs-
området.

MEDLEMSREGISTRET
Skandinaviens största samman- 
slutning av fristående borrnings-
företag.

DEBATT
Så kan arbetsplatsolyckorna 
minskas.
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LEDAREN

DAVID JOHANSSON
TF ORDFÖRANDE BORR-
FÖRETAGEN

BORRFÖRETAGENS KANSLI OCH STYRELSE

Johan Andersson 
Administratör
075-700 88 22

Joakim Hjulström
Hydrogeolog
075-700 88 25

Dominika Rydel 
Jurist
0771-28 26 84

Johan Barth
Hydrogeolog
075-700 88 21

Signhild Gehlin
Tekn. doktor, Svenskt 
Geoenergicentrum
075-700 88 23

Kontor Lund: Västergatan 11, 222 29 Lund Kontor Stockholm: Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

David Johansson
Finspångs 
Brunnsborrning
Styrelseordförande

Emrik Eklund
PEEK 
Brunnsborrning
Styrelseledamot

Fredrik Ahlqvist
Ahlqvist 
Brunnsborrning
Styrelseledamot

Jonas Jansson
Rototec
Styrelseledamot

Per Norman
Vattenhuset i 
Borlänge
Styrelseledamot

Tony Jernström
HP Borrningar
Styrelseledamot

Vårt första år som en enad 
branschorganisation närmar sig. 
Visst har det inneburit utma-
ningar i processen, både inför 
sammanslagningen och under 
vårt första år, för både vår personal 
och den tillsatta styrelsen. Myck-
et fokus har varit att sätta den 
nya organisationen. Utvärdera, 
implementera nya rutiner för två 

kontor, kommunikation internt och externt, fusionera 
de olika organisationerna, balansera och överbrygga 
mindre kulturkrockar mellan arbetssätt och hitta nya 
effektiviserande rutiner. Allt i linje med att utveckla 
Borrföretagen i rätt riktning.

Undertecknad har förtroendet att leda organisatio-
nens första år som tf ordförande tillsammans med 
övriga styrelseledamöter. En klok och bra styrelse som 
efter stämman lade majoriteten av sina tidigare sär-
intressen från de gamla organisationerna bakom sig 
och glädjande nog kunnat fokusera på att fatta beslut 
utifrån vad vi tror är bäst för vår bransch och våra 
medlemmar. I avsaknad av tillsatt vd i den nya organi-
sationen rekryterade vi tidigt en tf förvaltningschef för 
att vara styrelsens förlängda arm till personalen, im-
plementera styrelsens beslut och optimera personalens 
arbetsuppgifter. Läs mer om den intervjun på sid 10.

Några medlemsföretag och avtalsleverantörer har 
lämnat fler synpunkter än andra. Här har vi i styrelsen 
försökt besvara dem med stor respekt, även om det 
många gånger har visat sig vara rena missförstånd. 
Men lika väl är det viktigt att alla känner att man har 
möjlighet att rikta både negativ och positiv kritik till 
organisationen. Högt i tak är uppskattat så länge man 
visar varandra respekt. 

Rådande pandemi har dessutom försvårat vårt kom-
munikationsarbete och jag är övertygad om att vi kun-
nat reda ut synpunkter på ett bättre sätt om vi lyckats 
genomföra våra normala medlemsmöten. Glädjande 
nog upplever jag att både styrelse och personal nu har 
en god samsyn för att utveckla vår branschorganisation 
i rätt riktning. Under sammanslagningsprocessen 

pratade vi mycket om att 1+1 ska bli 3 och jag vill hävda 
att vi nu är på god väg. Visst har vi haft ”hinder på 
vägen” när delar av tidigare personal valde att sluta under 
sommaren. Men vi tar nu ett viktigt steg genom att 
rekrytera en vd till organisationen. Tidigare personals 
kompetenser är säkrade via konsultavtal med Borrföre-
tagen och vår tf förvaltningschef leder organisationen i 
rätt riktning i avvaktan på att den nya vd:n blir tillsatt. 
Vår tekniske expert inom geoenergi, Signhild Gehlin, 
har glädjande nog tackat ja till att befordras till vd i 
Svenskt Geoenergicentrum. Diskussioner med IGHSPA 
Sweden pågår styrelserna emellan och vår förhopp-
ning är att vi även där ska hitta gemensamma nämnare 
till samverkan för att lyfta detta segment än mer och 
skapa fler borrmeter till era medlemsföretag och våra 
avtalsleverantörer.

Vissa processer önskar man ska gå fortare än andra men 
samtidigt är ett av mina motton att man eftersträvar god 
samsyn i en medlemsstyrd organisation. Ha tålamod, 
visa respekt och förståelse mellan varandra och på så vis 
nå konsensus i majoriteten av besluten som fattas. 

Flera viktiga beslut är nu tagna och implementerade. 
Organisationen har satt sig och det är med tillförsikt 
som vi i styrelsen ser fram emot att rekrytera en vd till 
Borrföretagen. Läs även mer om den processen på sid 10 
i intervjun av vår tf förvaltningschef.

Till alla våra medlemsföretag och avtalsleverantörer 
vill jag rikta ett stort tack för att ni stödjer och bidrar 
till att vår organisation utvecklas och än mer får den 
respekt som den är förtjänt av i vårt samhälle. En 
unik och samhällsviktig bransch som samverkar med 
jordens resurser på ett hållbart sätt genom friskt vatten 
– vårt viktigaste livsmedel, förnybar och lokalprodu-
cerad energi i form av geoenergi samt entreprenad- och 
prospekteringsborrning för effektivare infrastruktur 
och minskade koldioxidutsläpp. En framtidsbransch 
helt enkelt!

Tillsammans är vi starka och till alla er som inte är 
medlemmar – välkommen in med en ansökan.

Trevlig läsning och optimistiska hälsningar!

ETT ÅR SOM ENAD BRANSCHORGANISATION
– EN PERIOD MED UTMANINGAR OCH 
FRAMTIDSTRO!
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AKTUELLT

Borrteknikutbildningen i Uppsala är på god väg in i slutspurten. I februari nästa 
år är de 17 eleverna nyexaminerade som borrtekniker och redo att kliva in i en 
ny bransch. Men innan dess står en del kunskapsinhämtning kvar på schemat 
- och en 11 veckor lång praktik någonstans i landet.
TEXT:  ELISABET TAPIO NEUWIRTH

– 2020 är ett mellanår som kräver 
flexibilitet och nytänkande av alla, 
säger Johan Andersson på Borrfö-

retagen när han ger en lägesbeskrivning 
av borrteknikerutbildningen i Uppsala. 

Årets kull består av 17 elever, vilket är 
fler än normalt. Ett annat ovanligt inslag 
är att i princip samtliga elever var yrkes-
verksamma innan de började utbildningen. 
Covidsituationen gjorde att majoriteten 
behövde söka jobb eller byta bana. Johan 
Andersson beskriver eleverna som intresse-
rade och nyfikna på borrteknikeryrket. De 
får ofta undervisning i halvgrupper i de nya 
fina lokalerna på Yrkesplugget och online. 

Prospekteringsborrning nytt inslag
Men allt sker inte online. Nytt för i år 

›
är att eleverna har besökt Drillcon i 
Nora, där de har borrat under väg-
ledning av Anders Olsson på Drillex. 
Fokus har där legat på prospektering. 
Alla elever får möjligheten att ta C-
körkort och vissa av dem hinner också 
med ett E-kort. 

– Det är inte helt vanligt att eleverna 
kommer så långt på så kort tid, men 
det visar hur drivna många av dem är, 
säger Johan Andersson. 

Han berättar vidare att eleverna ska 
hämta in kunskap om geoteknik, borr-
teknik, brunnsteknik, spränghålsborr-
ning, styrd borrning, borrad grund-
läggning, platsrörssvetsning, teknik 
inom hammare och kronor. Därtill ska 
eleverna lära sig värmepumpsteknik, 

ELEVER REDO FÖR DEN 
LÅNGA PRAKTIKEN

vattenpumpar, vattenrening och lag-
stiftning. Bland annat.

Framtida borrtekniker klara för praktik
Det Johan Andersson främst fokuserar 
på just nu är att hitta lämpliga företag 
som har anställningsbehov och kan ta 
emot praktikanter. Covidsituationen 
påverkar utbudet på olika sätt. En del 
borrprojekt runt om i landet står still 
och där finns inga behov av praktikanter, 
medan det i vissa områden rullar på.

– Vi har som vanligt stort behov av 
lämpliga praktikplatser. Efter den 11 
veckor långa praktiken har företagen 
goda möjligheter att få in en nyexamine-
rad borrtekniker som medarbetare, säger 
Johan Andersson.  

Barzan Hussein, 36 år 
från Uppsala, jobbade 
på Arlanda, främst med 
städning av flygplan. 
När Corona slog till tog 
jobben slut. Barzan fick 

ett brev från Arbetsförmedlingen med 
information om borrteknikerutbild-
ningen i Uppsala. Nu har han hittat ett 
yrke som skulle göra honom stolt.

Vad tänkte du när du fick 
informationen?
– Från början visste jag inte vad utbild-
ningen handlade om, utan ringde en 
kompis och frågade. Han sade ”det är en 
bra utbildning, ta den på en gång!”, och 
då sökte jag.

Hur har utbildningen varit hittills?
– Test- och kartläggningsperioden var 
rolig. Alla var nyfikna och intresserade 
av maskinerna. En del av utbildningen 
har varit online på grund av Corona 
och då har det varit viktigt att lyssna 
noga. Det har fungerat bra och nu när 

jag kommer in i det hela börjar jag också 
förstå mer av yrket. Jag trivs jättebra och 
är glad och att jag fick fortsätta.

Var gjorde du din praktik och vad 
gav den dig?
– Jag har varit i Nora och i Gävle. 
Praktiken var rolig och det känns som 
att jag gör något viktigt, något som blir 
bestående. När jag var klar i Gävle tog 
jag med barnen och visade vad jag har 
gjort. När jag blir gammal och pensione-
rad kan jag visa vad jag har byggt!  

Borrteknikeryrket är fysiskt krävande 
och man jobbar utomhus – hur tänker 
du kring det?
– Det är inga problem för mig. Jag är 
riktigt intresserad av det här yrket. 
Från hjärtat. Jag vill jobba och älskar att 
jobba. Det här kommer jag att klara.

Hur ser du på framtiden? 
– Jag hoppas på en anställning. Det finns 
jobb och det känns som ett säkert val, 
men om jag inte släpps in i branschen 

”DET HÄR KÄNNS SOM NÅGOT VIKTIGT”

!
här i Uppsala kan jag tänka mig att 
arbeta i någon annan stad. Men går det 
inte här, har min fru, jag och barnen 
också pratat om att vi kan tänka oss att 
flytta till ett annat land där de behöver 
borrtekniker, exempelvis Australien.  

Barzan Hussein.
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AKTUELLT

Linus Nyqvist 27 år från 
Enköping jobbade som 
kock i Sälen under vin-
tersäsongen 2019/2020 
när Corona slog till. 
Restaurangbranschen är 

en av de hårdast drabbade branscherna 
just nu och ingen anställer, berättar 
han. Men så fick Linus information om 
borrteknikerutbildningen i Uppsala. Nu 
har han ett nytänt intresse och är redo 
att byta bransch.

Vad tänkte du inledningsvis om 
utbildningen? 
– Jag visste inte ens om att yrket fanns, 
men utbildningen lät intressant. Test- 
och kartläggningsperioden i maj var 
riktigt bra när vi besökte arbetsplatser 
och företag. Då fick jag mer förståelse för 
vad yrket innebär. 

Hur har utbildningen varit hittills?
– Lärorik! Den teoretiska delen inne-
håller mycket information, litteratur 
och anteckningar. Lärarna har varit 

bäst i sina respektive fält i f lera år, 
de är kunniga och kan svara på alla 
frågor. Det är roligt. Tvåveckorsprak-
tiken gjorde jag på företaget TSB i 
Sollefteå. Efter praktiken har det 
bara blivit ännu roligare. Nu har jag 
förståelse för hur man gör och varför 
man gör det. 

Som borrtekniker jobbar du utom-
hus och det är ett fysiskt krävande 
arbete – hur tänker du om det? 
– Det är tungt när man inte har lärt sig 
hur man ska bära och lyfta. Men det 
handlar mycket om att använda rätt tek-
nik. Det gäller också att tänka på säker-
heten eftersom jobbet kan vara farligt. 

Hur ser du på framtiden?
– Jag har naturligtvis förhoppningar 
om jobb och fast anställning i den här 
branschen. Jag har fått bra kontakt 
med TSB i Sollefteå och ska dit på min 
elvaveckorspraktik. Om jag får jobb 
f lyttar jag gärna dit. Jag är inte främ-
mande för att röra på mig – det gjorde 

”JAG ÄR FLEXIBEL OCH REDO ATT BYTA BRANSCH”
jag tidigare som kock och har trivts 
med det.

Du verkar vara öppen för nya äventyr?
– Ja, i dagens läge måste man vara flexi-
bel, öppen och kunna prata för sig. Det 
är så jag skapar kontakt och får jobb.  

Linus Nyqvist.

Jessica Bergström, 28 år 
i Enköping jobbade tidi-
gare med skogsmaskiner, 
som reservdelsansvarig. 
Covidsituationen ledde 

till att Jessica behövde leta nytt jobb, och i 
sökningen kom borrteknikerutbildningen 
i Uppsala upp som en annons. Hon kom 
in, stormtrivs och ser framtiden an. 

Vad tänkte du när du såg annonsen?
– Jag ville prova något nytt och tyckte 
att det verkade spännande. Jag läste 
på, det verkade roligt och jag tänkte 
”varför inte?”.

Hur har utbildningen varit hittills?
– Det är riktigt roligt! Under teorin 
fick vi en fingervisning om vad yrket 
handlar om. Lärarna är jättebra, väldigt 
tydliga och gör att man förstår. Coro-
nasituationen har gjort att vissa delar i 
utbildningen har pressats ihop lite, men 
det har gått bra ändå. Efter praktiken 
känns det ännu bättre. 

Hur var praktiken? 
– Jag praktiserade på Styrud i Bålsta 
och på Örbyhus i Tierp. Jag kom fort in 
i gruppen, fick göra mycket och behövde 

”DET BEHÖVS FLER TJEJER I YRKET”

!
inte stå och titta på. De var duktiga och 
var glada över att jag kom.

Borrteknikeryrket är fysiskt krävande 
och man jobbar utomhus – hur tänker 
du kring det?
– Det passar mig. Man är ute och rör 
på sig och det är något jag trivs med. 
Det finns kanske någon som tänker att 
det här jobbet är för tungt för en tjej, 
men det finns hjälpmedel. Under min 
praktik var det inget snack om att jag 
är tjej. Jag klarar jobbet – det är inga 
konstigheter med det. Jag tycker själv 
att det är extra kul att komma in i en 
mansdominerad bransch. Det behövs 
f ler tjejer. 

Hur ser du på framtiden?
– Borrteknikeryrket känns rätt just nu. 
Utbildningen är bred och som utbildad 
borrtekniker kan man jobba inom väl-
digt många områden. Det känns skönt. 
Dessutom känns det bra att man bidrar 
till utvecklingen.  Jessica Bergström.

!

Möt resten av eleverna 
på nästa uppslag!›
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Sverige som gruvnation är 
globalt känd och det genomförs 
många tusentals meter kärnborr-
ning, eller diamantborrning som 

borrarna hellre kallar det, varje år. Även 
om antalet anställda inom prospekte-
ringsborrningen kanske inte matchar 
antalet inom till exempel energiborr-
ningen är det ändå viktigt att det finns 

Prospekteringsborrning, eller 
kärnborrning, är ett viktigt 
moment i Borrteknikerutbild-
ningen. Eleverna på utbild-
ningen utbildas brett för att 
kunna ta tjänst inom de olika 
disciplinerna som finns inom 
borrbranschen.

ELEVERNA DRILLADES I KÄRNBORRNING

TEXT OCH FOTO: JOHAN BARTH

en återväxt med en dokumenterad och 
gedigen utbildning som bas.

Förr om åren har utbildningsveckan 
genomförts på Borrföretagens egen borr-
rigg. Den är nu såld och utbildningsmo-
dulen har därför förlagts till Nora och 
företaget Drillcon, ett välkänt borrföre-
tag inom branschen.

Anders Olsson är kursledare för 
modulen:

– Det är fantastiskt att kunna skräddar-
sy en utbildning på det här sättet. Teori 
varvas med praktik. Nu får eleverna göra 
alla moment ett flertal gånger precis på 
samma sätt och på samma utrustning som 
används på borrplatserna ute i produktio-
nen. Det är mycket värdefullt!

Bra förkunskaper
Prospekteringsborrningen ligger med-
vetet i ett skede under utbildningen 

där eleverna redan har gått igenom 
grundläggande teori i bland annat geo-
logi, svetsning och borrteknik, något 
Anders märker. 

– Det märks tydligt. Det är en helt 
annan dialog än med andra kurser 
jag har. De här eleverna har redan 
viktiga förkunskaper och förstår till 
exempel på ett helt annat sätt det vik-
tiga samspelet bergarter och valet av 
borrkrona.

Under kursmodulen har även 
Anders lagt in borrhålsmätning och 
kärnorientering. Alla delar hann de 
inte gå igenom under veckan, men 
det kommer de att göra senare under 
utbildningen.

– Det har varit väldigt inspirerande 
den här gången. Eleverna har varit 
intresserade och engagerade – en riktigt 
bara kull, avslutar Anders Olsson.  

›

Eleverna Allan, Amir, Chenar och Barzan borrar de sista biten innan kärnupptagning, tryggt övervakade av David Boman, instruktör på Drillcon.

AKTUELLT
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Allan Jalal 
34 år från Bälinge. 
Gjorde sin förpraktik 
hos Wessman Drilling 
Solution AB. 
Utbildning/Arbetslivs-
erfarenhet: Innehavare 

av CE-kort, YKB, hjullastarkort. Ar-
betat på bygge, kört budbil och arbetat 
inom restaurangbranschen. Intressen är 
mekanik och att umgås med familj och 
vänner. 

En glad och positiv person som ser 
möjligheter instället för hinder. 

BORRTEKNIKERUTBILDNINGEN 2020-21

AKTUELLT

Jonas Engström 
50 år från Knivsta. 
Gjorde sin praktik 
hos Jannes Brunns-
borrning AB. 
Utbildning/Arbetslivs- 
erfarenhet: Inneha-

vare av CE-kort, YKB, hjullastarkort 
certifikat för travers och lyftanord-
ningar. Arbetat som maskinförare, med 
sanering, byggrivning och sophantering. 

Fritiden upptas av familjeliv, och 
umgås med vänner.

Otmane Soultani 
41 år från Uppsala. 
Gjorde sin förpraktik 
hos Mälaröarnas 
Brunnsborrning AB. 
Utbildning/Arbets-
livserfarenhet: Inne-

havare av CE-kort, YKB och truckkort. 
Arbetat som lastbilschaufför hygienin-
spektör (Italien)och svetsare. 

Tycker om att arbeta utomhus och 
talar flera språk. Fritiden ägnas åt 
familjen och idrottsutövande.

Chenar Jalal 
40 år från Uppsala.
Gjorde sin förpraktik  
hos Styrud AB. 
Utbildning/Arbetslivs- 
erfarenhet: Kök och 
lokalvård, golvslip-

ning, stenslipning. Jag tycker om bygg-
branschen och fysiska arbeten. 

Jag tycker om att jobba med maskiner, 
lära mig nya saker och  att jobba med 
människor. Fritiden spenderas med 
familj och vänner.

Christopher Tjernberg 
27 år från Vallentuna. 
Gjorde sin förpraktik 
hos Styrud AB. 
Utbildning/Arbetslivs-
erfarenhet: ESA 14 låg-
spänning, brunnsbor-

rare (sommarjobb i Mora), bilmekaniker, 
mättekniker, elektrikerlärling. 

Fritidsintressen är regelbunden träning, 
umgänge med familj och vänner.

Ramazi Giligashvili 
39 år från Enköping.
Gjorde förpraktik hos 
BPS Borr och Pump 
Service AB. 
Utbildning/Arbetslivs-
erfarenhet: Elektriker 

(Grekland) och senaste arbetet var som 
vaktmästare på en camping. Praktisk 
lagd person med en positiv inställning 
och stort maskinintresse. Ser fram 
emot att bli en del av borrbranschen. 

Fritidsintressen är att umgås med 
familj och vänner.

Hassan El Khammari 
36 år från Haninge. 
Gjorde sin förpraktik 
hos Skanska Grund-
läggning. 
Utbildning/Arbets-
livserfarenhet: Riv-

ning, asbestsanering, bilvårdare och  
lagerarbetare. Har ett genuint intresse 
för maskiner och problemlösning. Arbe-
tar gärna i både team samt självständigt. 

Fritidsintressen är regelbunden trä-
ning, umgänge med familj och vänner.

Ermal Kapo 
39 år från Enköping. 
Gjorde sin praktik  
hos Wessman Drilling 
Solution AB. 
Utbildning/Arbetslivs-
erfarenhet: Truckkort, 

lagerarbete, restaurangbiträde och 
distributör för tobaksbolag. 

Fritidsintressen är teknik, promenera 
i naturen och familjen.

Mattias Algeson 
49 år från Fjärd-
hundra. 
Gjorde förpraktik  
hos Tärnsjö Brunns-
borrning AB. 
Utbildning/Arbets-

livserfarenhet: Jag har jobbat inom 
tillverkningsindustrin samt kört buss 
och andra serviceyrken. Jag tycker om 
att vara ute och jobba oavsett väder 
och vind, det kanske jag har genom 
mitt engagemang inom försvarsmak-
ten där jag är plutonchef och där övar 
vi i ur och skur. 

Fritidsintressen är motorcyklar.

Mikael Engstrand 
56 år från Göteborg. 
Gjorde sin förpraktik 
hos Bengt Jonssons 
Brunnsborrning AB.  
Utbildning/Arbetslivs-
erfarenhet: Snickare/

Murare samt diverse arbeten inom 
byggbranschen, Yrkesofficer med 
inriktning mindykare inom kustartil-
leriet. Gillar att vara utomhus och ser 
fram de utmaningar både tekniska och 
fysiska som arbetet som borrtekniker 
kan bjuda på. 

Fritiden föredrar jag att spendera på 
utomhusaktiviteter och umgänge med 
familj och vänner.

Lars Blomkvist 
64 år från Solna. 
Gjorde sin förpraktik  
hos BGE Energi och 
Vattenborrning AB. 
Utbildning/Arbetslivs- 
erfarenhet:  4-årigt 

el-teletekniskt gymnasium, ABD 
Körkort. Har arbetat i elektronisk 
butik, Sveriges Radio med ljudteknik,  
Öppna kanalen med bildteknik, vakt- 
mästeri,  chaufför inom linje och express- 
buss mm.

Intresserad av Livet, språk, musik, 
ingenjörskonst, teknik, data, maskin-
trädgårdsarbete, församlingsarbete, 
familj, resor och vänner med mera. 

Amir Salih 21 år 
från Uppsala.  
Gjorde sin förpraktik 
hos BGE Energi och 
Vattenborrning AB 
i Sala. Utbildning/
Arbetslivserfarenhet: 

Lagerarbetare, djurskötsel på lantbruk, 
snickare och målare. 

Trivs på utbildningen och ser fram 
emot att bli en del av borrbranschen.  
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Under sommaren har Borrföre-
tagens affärsutvecklingschef och 
tidigare Geotecs vd Johan Barth 
sagt upp sig, liksom Joakim 

Hjulström, teknisk kommunikatör.
– I och med de här personalföränd-

ringarna börjar vi delvis om på ny kula. 
Samtidigt har vi säkrat det löpande 
arbetet genom att både Johan och Joa-
kim är knutna till oss framöver genom 
konsultavtal, säger t f förvaltningschef 
Mats Rosman.

Johan Barth kommer att jobba i 
f lera olika pågående projekt, bland 
annat borrteknikerutbildningen, 
Svenskt Geoenergicentrum och vara 
behjälplig att lämna över till den nya 
vd:n. Joakim Hjulström kommer att 
bistå i andra projekt som uppbyggnad 
av Borrtekniker.se samt uppdrag för 
Svenskt Geoenergicentrum.

Rekryteringen av en ny vd för 
Borrföretagen har börjat och redan 
i somras blev det klart att Svenskt 
Geoenergicentrums tekniska expert 
Signhild Gehlin tar över som vd för 
den verksamheten. 

– Det är två viktiga pusselbitar för 
att gå vidare. Vi hoppas kunna ha en 

NYA TIDER FÖR 
BORRFÖRETAGEN
Borrföretagen har under vår och sommar haft fokus på den nya organisationen 
och söker nu en vd för att utveckla organisationen vidare. 

– Arbetet var planerat till årsskiftet men eftersom personal på kansliet har sagt 
upp sig har vd-frågan blivit prioriterad, förklarar t f förvaltningschef Mats Rosman.

ny vd för Borrföretagen på plats någon 
gång strax efter årsskiftet, förklarar 
Mats Rosman. 

En framtidsbransch
Den nya vd:ns främsta uppgift blir att 
forma och ta den nya organisationens 
nästa steg i utvecklingen. Eller som det 
står i platsannonsen: 

”Vi söker dig som vill verka inom en 
framtidsbransch, vi söker dig som vill 
både påverka och samverka, som söker 
en plattform för att göra det. Som VD för 
Borrföretagen får du en unik möjlighet 
att stärka borrentreprenörsbranschen och 
samtidigt verka för en hållbar framtid!”

Mats Rosman tror starkt på både bran-
schen och Borrföretagen som organisation.

– Organisationsstrukturen och att 
fördela samt balansera personalens 
arbetsuppgifter har varit en utmaning 
i sig under året. Pusselbitarna har nu 
börjat sätta sig och jag upplever att alla 
parter börjar bli tillfreds med sina rol-
ler och arbetsuppgifter. Tidpunkten är 
mogen för att en vd ska tillsättas. 

Löper på under hösten
Några ytterligare förändringar av 

TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: BORRFÖRETAGEN

›

Joakim Hjulström och Johan Barth avtackades av bland andra David Johansson och  
Tony Jernström från Borrföretagens styrelse vid en ceremoni i Lund.

verksamheten är inte planerade under 
hösten.

– Det är viktigt att den nya vd:n 
får bygga sin organisation utifrån sitt 
arbetssätt och sina idéer, men klart 
är att vi även framöver fokuserar på 
medlemsnyttan och rekrytering av yt-
terligare medlemmar.

Dominika Rydel fortsätter i sin roll som 
jurist och administrativ chef och Johan 
Andersson är kvar som administratör. 
Mats Rosman leder processen.

– I den här situationen har jag när-
mast fått en tillförordnad vd-roll, utan 
att det är det i formell mening. Min 
roll är att vara vår ordförande David 
Johansson och styrelsen behjälplig 
att implementera de beslut som fattas 
samt efter bästa förmåga balansera de 
förändrade arbetsuppgifter som upp-
stått för personalen i Borrföretagen.

Tack för viktiga insatser
Mats Rosman passar samtidigt på att 
tacka Johan Barth och Joakim Hjulström 
för deras insatser för Borrföretagen.

– Johan Barth har varit en stor 
tillgång i organisationen, med fina 
idéer om framtiden och en vass politisk 
tunga vilket lett till en närvaro i 
den politiska debatten. Han har valt 
att lämna organisationen på egen 
begäran. Branschen har verkligen ett 
stort tack att ge honom för det han 
bidragit med, sitt brinnande intresse 
för branschen och det arbete som han 
utförde i tidigare Geotec och Svenskt 
Geoenergicentrum.

– Joakim har varit en mycket 
uppskattad kollega, med kloka inslag 
och ett stort tekniskt kunnande och 
intresse. Hans arbete var ett välkommet  
tillskott till Geotecs organisation. 
Joakim har även hjälpt till med  
diverse utredningar och en del arbete 
för Svenskt Geoenergicentrum. 
Joakim vill nu prova sina vingar 
som konsult och vi finner honom på 
Sweco framöver.  

AKTUELLT



11BORRSVÄNGEN 3 2020

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

Den pågående pandemin har orsakat 
ombokningar och flytt av en rad ar-
rangemang som berör borrbranschen.

Brunnsborrardagen 2020 är framflyttad 
och hålls nästa gång den 2–3 september 
2021. Datumen är anpassade så att de 
som vill även hinner besöka den populära 
Geofluid-mässan i italienska Piacenza, 
som hålls den 15–18 september 2021.

– Monterplatserna till Brunnsborrarda-
gen 2021 är öppna för bokning. De som redan 
hade bokat för i år och vill behålla sin plats 
bör kontakta oss på kansliet, säger Domi-
nika Rydel på Borrföretagen.

Den tyska mässan Celle Drilling, med 
tonvikt på avancerad borrning, skulle ha 
arrangerats i början av september i år, 
men är nu flyttad till 14–15 september 
2021.

World Geothermal Congress, WGC, 
skulle hållits på Island i april men är flyttad 
till maj 2021. Heat Pump Conference, HPC, 
har redan flyttats två gånger i år och är nu 
inbokad till april 2021 och arrangeras i Syd-
korea. Nordbygg ställdes in och återkom-
mer våren 2021 och Kyl- och värmepump-
dagen blir ett digitalt arrangemang den 19 
november.  

FLYTTADE 
ARRANGEMANG

›
I år firar TA Energy sitt 20-årsjubileum. Tomas Apelgård tycker att 
åren har gått snabbt och har inte riktigt haft tid att reflektera:

– Men vissa saker minns man, särskilt stora och svåra entrepre-
nader. Jag tänker speciellt på Täby IP där vi hade totalentreprenaden 
för en anläggning på 300 KW med 66 borrhål på 300 meter. Då gick jag 
ner i vikt, men vi redde ut det!

Firandet får vänta till längre fram i höst.
– Vi har för mycket att göra nu, men när det lugnat ner sig får det bli ett 

kalas, säger Tomas Apelgård.  

TA ENERGY 20 ÅR

›

Coronapandemin har slagit hårt mot den norska bygg- och infra-
strukturbranschen och därmed även mot landets borrföretag.

– Vi är schack matt. Marknaden har torkat ihop helt, det finns 
ingenting att räkna på och arbetslösheten skenar, säger Einar Østhas-
sel på Maskinentreprenörernas förbund, MEF, som samlar de norska 
brunnsborrarna.

Även i Norge har regeringen lanserat stora stödpaket för att hålla 
hjulen igång, men så länge smittspridningen pågår och förvärras hjälper 
det inte mycket, enligt Østhassel:

– Den offentliga sektorn står i princip helt still, eftersom ett antal stora 
infrastrukturprojekt har pausats. På den privata sidan händer det lite mer, 
men i princip sitter alla och väntar på att detta ska vara över.

På den positiva sidan noteras att den nya norska brunnsborrarutbild-
ningen, ”Borrare på fastland”, som nyligen fick officiell akademisk status 
och garanteras av staten, är igång. 

– 120 borrare har klarat den teoretiska delen och väntar nu på att få göra 
det praktiska slutprovet för att få sitt yrkesbevis, säger Einar Østhassel.  

”SCHACK MATT” I NORGE

›

I KORTHET
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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

Farligt avfall kan bland annat 
utgöras av kemikalier, oljor, 
batterier, lysrör och elektronik. 
Från den 1 augusti 2020 gäller 

att alla företag måste upprätta så kall-
lade avfallsanteckningar, innan någon 
komme för att hämta upp det farliga 
avfallet. Avfallsanteckningarna ska 
innehålla uppgifter om:
• var avfallet producerats,
• datum för borttransport,
• transportsätt,
• vem som ska transportera bort avfallet,
• avfallets vikt i kilogram, 
• och den mottagare och den plats där 

avfallet ska hanteras på annat sätt än 

I slutet av juni i år trädde en 
helt ny avfallslagstiftning i 
kraft. Den del som främst 
berör Borrföretagens med-
lemmar gäller transport av 
farligt avfall och implemen-
teras i två steg.

JURIDIK: 
FARLIGT AVFALL, FRISKVÅRD OCH EN VIKTIG PÅMINNELSE

TEXT: JÖRGEN OLSSON

genom att mottagaren transporterar 
eller lastar om det.

Kravet på avfallsanteckningar gäller 
även företag som har tillstånd att 
själva transportera sitt farliga avfall 
och alltså inte anlitar någon för att 
hämta det.

– Från 1 november 2020 måste 
den som gör sig av med farligt av-
fall dessutom rapportera detta till 
Naturvårdsverkets avfallsregister. 
Detta ska ske inom två arbetsdagar. 
Avfallsregistret är under uppbyggnad 
och för att lämna uppgifter kommer 
inloggning att krävas, säger David 
Börjesson på Altea, som är Borrföre-
tagens avtalsleverantör när det gäller 
ISO-certifiering och övervakning av 
aktuell lagstiftning.

Fler kan få friskvårdsbidrag
En lång rad nya aktiviteter är nu 
godkända för friskvårdsbidrag. Ex-
empel på aktiviteter som tillkommit 
är forsränning, paintball, speedway, 
självförsvar, sportfiske och western-

skytte. Det skattefria taket på 5 000 
kronor per medarbetare och år ligger 
kvar. En komplett förteckning över 
godkända fritidsaktiviteter finns på 
Skatteverkets hemsida.

Glöm inte cisternprotokollet!
Sedan två år tillbaka krävs att aktuella 
besiktningsprotokoll för cisterner – till 
exempel för diesel eller köldbärarvät-
ska – utan anmodan ska skickas in till 
kommunen.

– Här har det brustit, vilket i f lera 
fall lett till att företag drabbats av 
sanktionsavgifter. Så se till att skicka 
in protokollen, uppmanar David 
Börjesson.

– Våra medlemsföretag ska vara väl 
förberedda för dessa förändringar och 
när så lång tid har gått från införan-
det av kravet, vill vi inte se att sank-
tionsavgifter utgår. Medlemsföretag 
och partners får gärna ta kontakt med 
oss så att vi eventuellt kan ta fram en 
standardmall ifall någon så önskar, 
säger Dominika Rydel, jurist på Borr-
företagen.  

›



Slipstensvägen 11  |  142 50 SKOGÅS  |  08-560 250 40
info@eurodrilling.se
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FOKUS MÄTNING OCH GEOFYSIK

Anders Olsson förevisar instrument för 
borrhålsmätning.

Borrhålsmätning. Ett ämne som mycket väl skulle kunna fylla en större lärobok 
och passa in i avancerad undervisning på de mest ansedda universiteten.

Man kan tycka att det är en självklarhet att det även efter att ett borrhål 
är utfört, finns goda möjligheter till undersökningar. Trots det utförs det 
förhållandevis få mätningar i utförda borrhål i Sverige. Kanske bottnar det i en 
misstänksamhet från delar av beställarledet, och kanske för att det råder en viss 
brist på kunskap på vad man verkligen kan göra.

I det här numret av Borrsvängen nosar vi lite på några av alla de möjligheter som 
finns med borrhålsmätning och visar vilken fantastisk källa av kunskap det finns 
att hämta ur, även efter att kax och kärnor är upptagna och analyserade.

– Genom åren är det framför 
allt på prospekteringssidan som 
man ägnat sig åt avvikelsemät-

ningar. Men på senare tid har det spri-
dit sig även till brunnsborrningen, i 
första hand när det gäller geoenergi. Gör 
man större anläggningar där många 
brunnar ska samverka kan man be-
höva mäta för att kunna beräkna hur 
stort energiuttaget kan bli. Och står 
man och borrar mitt inne i en tätort 
vill man veta att man inte borrar in i 
någon annan underjordisk anläggning. 
Det kan få stora konsekvenser, som ju 
skedde ganska nyligen när ett borrhål 
kom in i tunnelbanan i Stockholm.

Anders Olsson nämner även 
spränghål och injekteringshål i sam-
band med tunnelbygge som områden 
där mätning ökat.

Generellt har mätningen i borrhål ökat 
ordentligt under de senaste åren.

– En av förklaringarna är att vi har 

›

fått teknik som gör det möjligt. Vi har 
idag små, smidiga instrument som 
ger bra data. Vi kan mäta inne i kol-
lektorslangen – det kunde vi inte för 
10–15 år sedan. Tack vare utvecklingen 
på instrument- och elektroniksidan 
har intresset för mätning ökat, säger 
Anders Olsson, som tror att mätning 
inom geoenergi kommer att öka ännu 
mer framöver:

Tror på fortsatt ökning
– Jag är övertygad om att det kommer 
att bli vanligare och vanligare, i takt 
med att det kommer fler bestämmel-
ser och att kraven på dokumentation 
ökar. Kanske inte vid borrning av ett 
enda hål på en enskild villatomt, men i 
tättbebyggt område blir det absolut mer 
intressant med mätning.

Vad ska man då vänta sig av framtiden? 
Vilka utmaningar återstår när det gäller 
mätning?

– En nackdel, som framför allt 
hindrar en ökad mätning på geoenergi-
sidan är att de gyron vi har idag är 
väldigt dyra. Kunde man få fram 
något litet, billigt och lättskött gyro-
instrument så tror jag att det skulle 
bli succé.

Allt snabbare system
På önskelistan står även system som 
snabbt överför mätresultaten från 
borrplatsen till den person som ansvara 
för borrningen. Borrning är en dyr 
verksamhet och det kostar pengar att stå 
och vänta på besked huruvida man får 
fortsätta borrningen eller om man måste 
avbryta på grund av att borrhålet avvikit 
från den planerade borrhålsbanan och 
tagit helt fel riktning.

– Mätning i borrhål har ökat 
inom alla segment i borr-
branschen. Framför allt när 
det gäller prospektering 
och anläggning, men även 
inom geoenergi ser vi en 
ökning.

Så säger Anders Olsson, 
välkänd nestor och kurs-
ledare på Borrteknikerutbild-
ningen inom kärnborrning 
och avvikelsemätning.
TEXT:  JÖRGEN OLSSON

Inom prospektering finns sedan några 
år sådana system och dessa har bidragit 
till att effektiviserat borrprocessen.

Standardisering behövs
– När det gäller borrning i tätbebyggda 
områden, där det är viktigt att borrhålen 
håller sig inom toleranserna runt den 
planerade borrhålsplanen, så skulle ett 
liknande system vara till stor nytta, sä-
ger Anders Olsson, som också efterlyser 
standardiseringar eller riktlinjer:

– Någon form av anvisningar eller 
standard för mätning av borrhål i tätor-
ter kan kanske också vara till nytta för 
borrföretagen. Vilket avstånd skall det 
vara mellan mätstationerna i borrhålet? 
Ju kortare avstånd desto noggrannare 
mätning, men även desto dyrare mät-
ning. Om man använder magnetiska 

MÄTNING BLIR VANLIGARE INOM MÅNGA OMRÅDEN
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FOKUS MÄTNING OCH GEOFYSIK

Pelle Carlsson, gruvgeolog i Zinkgruvan.

mätinstrument, vilken storlek på magne-
tiska störningar kan då accepteras?

Orienterade borrkärnor
På prospekteringssidan har möjligheten 
att få upp så kallade orienterade borr-
kärnor kommit under de senaste cirka 
15 åren.

Tekniken för att orientera en kärna 
innebär att kärnan, som ju roterat inne 
i borrsträngen, kan låsas fast i sin origi-
nalposition.

– Genom att veta vad som är upp 
och vad som är ned på borrkärnans 
mantelyta kan geologerna dra många 
slutsatser. Idag är mer än hälften av alla 
prospekteringskärnor orienterade och 
utforskar man nya malmfyndigheter är 
orientering närmast en nödvändighet, 
säger Anders Olsson.

En av de geologer som drar nytta av 
kärnorientering är Pelle Carlsson, gruv-
geolog vid Zinkgruvan utanför Örebro.

Ger information om geologin
– Vi använder tekniken framför allt 
när vi borrar i nya områden. Det ger 
oss information om strukturen inne i 
berget och genom att pussla ihop flera 
borrkärnor kan vi så att säga se åt vilka 
håll geologin går. Vi kan dra slutsatser 
om hur malmkroppen står – om den är 
horisontell, vertikal eller står i vinkel 
och vi använder också tekniken för att 
få veta mer om hur geologin runtom 
malmkroppen ser ut. 

Pelle Carlsson påpekar också att även 
om kärnorientering är ett bra hjälpme-
del, så är det också väldigt tidskrävande.

– Det är mycket jobb med att 
pussla ihop flera borrkärnor och det 
blir väldigt mycket data att ta hand om. 

Dagens teknik med kärnorientering, 
som har ersatt tidigare metoder som 
hade mycket sämre precision, ger oss 
värdefull information och vid ren pro-
spekteringsborrning är det viktigt att 
orientera kärnorna.

Många faktorer påverkar hålet
Vid Zinkgruvan används flera metoder 
för mätning. 

– Till exempel så mäter vi alla hål som är 
över 100 meter långa. De planeras ju alltid 
som ett rakt streck, men kan utan vidare 
avvika 150 meter på 500 meters borrning 
om man inte håller koll. Vi vill ju veta att 
vi träffar det vi siktar på och det är många 
faktorer som påverkar – övergångar från 
hårt till mjukt berg, hur hårt borraren 

trycker, hur mycket vatten som används 
med mera, säger Pelle Carlsson.

Styrd borrning används också, fram-
för allt när borrningen startar ovan jord.

– Det är dyrt, men det kan löna sig att 
borra ett ”moderhål” som är exakt så som 
man vill ha det, säger Pelle Carlsson. 

Vad står på din önskelista när det gäller 
teknikutveckling?

– Jag skulle önska mig ett system där 
det var omöjligt att göra fel. Inte ens 
kärnorienteringen är hundraprocentig 
i alla lägen. Jag skulle också vilja kunna 
mäta ännu fortare än vi gör idag och 
skulle också gärna se bättre visualise-
ringsverktyg så att det går att dra ännu 
mer nytta av de stora mängder data som 
mätningarna ger oss.  

Vi använder tekniken framför allt när 
vi borrar i nya områden. Det ger oss 

information om strukturen inne i berget .
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Sedan tio år tillbaka driver Dag fö-
retaget Inertial Sensing tillsammans 
med mångårige kollegan Duncan 

McLeod. Huvudkontoret finns i Täby, där 
all utveckling, produktion och service sker.

– Jag och Duncan hade jobbat ihop 
i många år innan vi startade företaget. 
Vi var anställda på ett företag som 
utvecklade gyroverktyg för avvikel-
semätning i borrhål. Men efter ett 
par turer med uppköp och annat så 
f lyttade det företaget till Australien i 
samband med finanskrisen 2009. Då 
stod vi plötsligt utan jobb och be-
stämde oss för att dra igång själva och 
bygga vidare.

›
TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: INERTIAL SENSING

Specialiteten är mikrogyrosystem för 
avvikelsemätning. 

– Man kan mäta avvikelser på olika 
sätt. Billigast är att mäta med magne-
tiska instrument i öppet hål om om-
givningen inte är magnetisk, men på 
senare år har det blivit allt vanligare 
med gyrosystem. Gyron påverkas inte 
av magnetism och fungerar därför både 
i borrsträngen och i magnetisk berg-
grund. Dessutom är systemet mer skyd-
dat och mätningen blir generellt bättre 
inuti borrsträngen, förklarar Dag Billger.

Gammal teknik blir som ny
Gyron har funnits i över 100 år och 

har i stort sett följt den tekniska ut-
vecklingen i omvärlden.

– Länge var de stora och mekaniska, 
med tiden har de blivit allt mindre och 
mer elektroniska. Det är den utveck-
lingen vi vill driva; att konstruera allt 
mindre och mer digitala verktyg.

Intertial Sensing har utvecklat en egen 
metod för kontinuerlig mätning.  Man sät-
ter ett digitalt räkneverk på det första bor-
röret – påhugget – och matar instrumentet 
med borriggens vajer genom borrsträngen. 
Räkneverket skickar kontinuerligt infor-
mation om vajerdjup och vajerhastighet 
via Bluetooth till mätdatorn. Eftersom 
vajern används för att hissa gyrot in och ut 
ur hålet får man en noggrann korrelation 
mellan gyrots vinkelmätningar relaterade 
till exakt håldjup.

Kontinuerlig mätning sparar tid
– På det sättet går det ungefär fyra gång-
er snabbare att mäta än med traditionella 
metoder, där man med regelbundna 
intervall stannar och mäter och sedan 
fortsätter borra, menar Dag Billger.

Den kontinuerliga mätningen har en 
effekt till: Om man vill kan man få en upp-
lösning på hålet nästan ner på centimetern.

– En geolog som ska studera en malm-
kropp är kanske ändå bara intresserad av 
mätstationer på tre meter i taget, men i 
andra sammanhang kan högre upplösning 
vara intressant. Det ökar vår insikt om vad 
som händer och kan hända i ett borrhål. 
Ett typiskt användningsområde för kon-

Fr v TwinGyro 
och SlimGyro.

MIKROGYRO SPARAR TID 
OCH GER MER DATA
Ett 4 000 meter djupt hål i Sibirien, där avvikelsen till slut bara blev fyra meter. Ett 
stort projekt i Namibia för att kontrollera spränghålskransarna i en guldgruva. En ny 
tunnelbanestation i centrala Paris, med extrema krav på precis borrning.

För Dag Billger, specialist på teknikutveckling för borrhålsmätning, blir uppdragen 
många, skiftande och spännande.

Mätlaget i Namibia: Dag Billger, Inertial Sensing (fjärde från vänster) och Rickard 
Lindström från distributören Xploration Products (femte från vänster)
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tinuerlig mätning är styrd borrning, men 
eftersom metoden sparar mycket tid har 
vi börjat tillämpa denna även på mätning 
av spränghålskransar i gruvor; alltså de 
kransar av hål man borrar och laddar med 
sprängmedel för gruvproduktion.

– De hålen är sällan särskilt djupa, 
oftast mellan 3 och 25 meter, men ibland 
borrar man djupare. De hålen tenderar 
att avvika en hel del, ibland så mycket att 
de går in i varandra eller rentav in i intil-
liggande spränghålskransar. Då kan man 
få problem när man laddar och spränger 
och många gruvföretag är intresserade 
av att effektivisera sitt arbete genom att 
använda mätinstrument för att veta mer 
exakt vad de gör. Här har vi fått en hel 
del uppdrag från guldgruvor i Afrika, 

bland annat i Namibia, berättar Billger.

Större krav på exakthet
Företagets största marknader är dels kärn-
borrning, dels olje- och gasindustrin. Det 
var den sistnämnda som nyligen tog Dag 
och Duncan till Sibirien, där en serie 4 000 
meter djupa hål skulle borras, som en del i 
att utvinna naturgas genom frackning.

– Det var väldigt stora krav på exakthet 
och vi använde ett TwinGyro, vårt mest 
avancerade system, för att kunna mäta 
med en noggrannhet på 0,1%. När hålet 
var färdigt var avvikelsen bara fyra meter 
på fyra kilometers djup.

Även när det gäller byggbranschen blir 
det vanligare och vanligare med krav på 
stor noggrannhet, i takt med att städer 
förtätas och ny underjordisk infrastruk-
tur ska byggas mitt inne i den befintliga.

– Vi var i Paris i våras och mätte i sam-
band med projekteringen av ett antal nya 
tunnelbanestationer. Här hjälpte vi ett 
företag att komma igång med vårt Slim-
Gyro för att mäta både injekteringshål för 
betong och så kallade fryshål för själva 
tunneldrivningen. Där var det krav på att 
hela tiden veta hålens exakta koordinater 
i förhållande till annan infrastruktur. 

Allt finare och mindre instrument
Hur ser då Dag Billger på framtiden i 
branschen? 

Mikrogyro
Med sina 21,5 mm i diameter 
är SlimGyro världens minsta 
gyrosystem för borrhålsmätning. 

Det skyddande tryckhöljet 
är 26 mm i diameter och 
instrumentet har samma 
precision som Inertial Sensings 
större gyrosystem och kan 
användas för såväl stationär som 
kontinuerlig mätning.

k

– Olika typer av tekniker för avvikelse-
mätningar, däribland gyron, har ju 
som sagt funnits i närmare 120 år, så 
jag tror kanske inte på något helt nytt 
tekniskt språng. Snarare en fortsatt förfi-
ning, med allt mindre och mer exakta 
instrument. Det handlar alltid om att 
mäta vinklar, djup och koordinater, 
men kraven på hastighet och detaljerad 
information ökar hela tiden eftersom alla 
vill spara tid och samtidigt få så mycket 
kunskap som möjligt. Den utvecklingen 
kommer att fortsätta och ju mindre 
instrument och effektivare instrument vi 
kan bygga, desto mindre och djupare hål 
kan vi mäta i.  

FOKUS MÄTNING OCH GEOFYSIK

Mätning av spränghål med Slimgyro.

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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Utvecklingen av geofysiska 
mätningar drivs huvudsakligen 
av olje- och gasindustrin som 
vill ha så tillförlitliga data som 

möjligt om bland annat resistivitet, vat-
tenmättnadsgrad och porositet. Andra 
parametrar som ofta mäts är berg- och 
jordlagrens täthet, förekomsten av 
sprickor och hur de lutar. Inflödet längs 
med hela borrhålet kan mätas för att se i 
vilka sektioner vatten flödar in.

Förutom att mäta under borrningen 
och under produktionsfasen kan även 
geofysiska mätningar göras i gamla 
borrhål som en efterkontroll. Geofy-
siska borrhålsmätningar kan också an-
vändas som komplement vid kärnborr-
ning i de fall man inte får upp kärnor av 
tillräckligt bra kvalitet.

För att utföra mätningarna används 
olika typer av sonder som sänks ned i 
borrhålet. Nedan listar vi några av de 
vanligaste parametrar och egenskaper 
som fångas upp inom geofysiken.

SÅ GÖRS GEOFYSISKA 
BORRHÅLSMÄTNINGAR
Geofysiska mätningar an-
vänds i samband med alla 
djupa borrningar för geo-
termi, olja och gas. För 
infrastrukturprojekt är berg-
mekaniska egenskaper och 
vattenförande zoner intres-
santa att fastställa och vid 
energiborrning är tempe-
ratur och ledningsförmåga 
värdefulla parametrar. 

Borrsvängen lät Jan-Erik 
Rosberg, universitetslektor 
vid avdelningen för teknisk 
geologi på Lunds universitet, 
redogöra för några av de 
tekniker som används vid 
geofysiska mätningar.

Caliper 
Mekanisk mätning av borrhålets struk-
tur och diameter. Dessa sonder har 
följsamma, fjädrande armar som följer 
borrhålsväggen och på så sätt registre-
rar alla avvikelser. Det kan vara utvidg-
ningar som ofta uppstår i sprickzoner 
eller om något har rasat in och satt sig 
längs borrhålsväggen. 

– Den här tekniken kan användas 
för att exempelvis avgöra hur mycket 
cement som behövs för att täta mellan 
borrhålsväggen och foderröret, förklarar 
Jan-Erik Rosberg. 

Temperatur. 
En enkel mätning där sonden fungerar 
som termometer.

– Det är intressant för att lokalisera 
zoner med högre genomsläpplighet 
(permeabilitet) där vatten kommer 
in. Man får även ett mått på hur den 
gradvisa temperaturförändringen mot 
djupet, den termiska gradienten, varie-
rar. Det är intressant vid borrning för 
geotermi och i viss mån geoenergi.

Naturlig gammastrålning. 
Här mäts sönderfallet av framför allt de 

TEXT: LARS WIRTÉN  

›

tre grundämnena torium, kalium och 
uran för att få ett mått på den naturliga 
radioaktiviteten runt borrhålet.

– Det är en metod att fastställa vilken 
eller vilka berg- och jordarter som före-
kommer. Lera, lerskiffer och granit har 
höga gammavärden, medan sand oftast 
har låga värden.

– Naturlig gammastrålning kan även 
användas för att djupkorrelera olika 
sonder och på så sätt används samma 
djupskala. 

Spektral gammastrålning. 
Mäter vilket av grundämnena uran, 
kalium och torium som dominerar. 
Tekniken kan användas för att räkna ut 
värmeproduktiviteten i berget.

Resistivitet och konduktivitet 
Resistivitet (motstånd) och konduktivi-
tet (ledningsförmåga) – två parametrar 
som är varandras motsats och olika 
sätt att uttrycka samma sak. Bergarter 
har i regel hög resistivitet. Förekommer 
vatten i berget blir den lägre, då vatten 
leder elektricitet bra. 

– På så sätt kan vi se om det finns 
vattenförande sprickbildningar och 

Caliper-sonder har följsamma, fjädrande armar som följer och registrerar avvikelser i borr-
hålsväggen.
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vilka berg- och jordarter som finns. 
Hög resistivitet kan också tyda på 
förekomsten av olja, säger Jan-Erik 
Rosberg.

Induktion är en annan metod att mäta 
den elektriska ledningsförmågan som 
kan användas när det inte finns någon 
vätska i borrhålet.

Porositet, densitet och 
ljudvågshastighet. 
Porositets- och densitetssonderna an-
vänder radioaktiva källor som sänder ut 
strålning varpå jord- och berglagrens re-
spons mäts. Vid så kallad sonisk mätning 
mäts hur snabbt ljudvågor transporteras i 
berget. Det ger en bild av vilka bergarter 
som finns och om det är uppsprucket, det 
vill säga hur poröst det är. 

– Ju fler hålrum, desto längre tid tar 
det för strålningen och ljudet att reflek-
tera. Porositeten är såklart intressant 
för att till exempel bedöma vätskevoly-
men i en grundvattenakvifer eller i en 
oljereservoar.

Flödesloggning. 
Här har sonden en propeller i botten 
som roterar av ett uppåtriktat flöde. 
Samtidigt som man pumpar vatten ur 
borrvatten, dras sonden från botten och 
upp. Vid varje ställe som borrhålet av-
ger vatten, ökar propellerhastigheten. 

När sonden når foderrören motsvarar 
propellerhastigheten 100 procent av 
det f löde som borrhålet avger. På så 
sätt kan man beräkna det procentuella 
inf lödet vid varje vattenförande zon.  

– Med den här tekniken kan man 
identifiera var vatten kan flöda in res-
pektive ut. Utflöden är intressanta inför 
injektering vid exempelvis tunnelbyg-
gen. Vi använder tekniken i geotermi-
brunnarna i Lund för att exempelvis se 
om något filter har blivit igensatt genom 
att jämföra med tidigare resultat.

Filmning (optisk mätning). 
Genom att svepa kameran runt hela borr-
hålets diameter kan digitala borrkärnor 
skapas. Optisk mätning ger mycket bra 
information om formationen, till exempel 
om sprickor är öppna eller slutna, dess 
riktning och borrhålets lutning.

– Det här är lyxdata men samtidigt 
den metod som tar längst tid. Man kör 
cirka en meter i minuten medan andra 
sonder klarar fem-åtta meter i minuten. 
Och tiden har stor betydelse vid djupa 
borrhål, förklarar Jan-Erik Rosberg.

Akustisk mätning. 
Ett komplement till att filma när vätskan 
i borrhålet inte är klar. Sonden skickar 
ut ljudpulser och mäter tiden det tar för 
ljudet att studsa tillbaka (jämför sonisk 

mätning). Längre tid och lägre amplitud 
pekar till exempel på en öppen spricka. 

Provtagning av vatten- och gas. 
Här kapslas vätskan eller gasen in på 
provtagningsnivån och därmed med 
bibehållet tryck, så att egenskaperna inte 
förändras, vilket sker när man pumpar 
upp till ytan.

Vid större borrhålslager
Geofysiska mätningar används normalt 
inte vid vanlig brunnsborrning.

– Men vid mer komplicerade förhål-
landen, till exempel om man är osäker 
på vilken nivå ett brunnsfilter ska 
monteras, då kan det vara ett komplet-
terande alternativ till provtagning så att 
man inte riskerar att placera det i lera, 
menar Jan-Erik Rosberg.

Även vid större borrhålslager kan geo-
fysiska mätningar vara ett bra verktyg 
att använda, tycker han.

– Ett kärnborrhål och några ham-
marborrhål blir en bra förundersökning. 
Då får man en kärna som kan jämföras 
med loggdata från borrhålen. Det ger en 
mycket bra bild av de verkliga geologiska 
förhållandena.

– Geofysisk mätning kan med fördel 
också användas för efterkontroll för att 
fastställa exakt hur brunnarna ser ut, till 
exempel om de avviker åt olika håll.  

Jan-Erik Rosberg är universitetslektor 
vid avdelningen för teknisk geologi, Lunds 
universitet.

En uppsättning olika mätsonder.
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COSC är en tvärvetenskaplig undersökning av den 
skandinaviska fjällkedjan. Genom att den svenska 
fjällkedjan har höjts under de senaste 65 miljoner åren, 
har ett djupare avsnitt av jordskorpan blottats. Projek-
tet är tvärvetenskapligt och håller hög internationell 
vetenskaplig nivå. Här samarbetar bland annat geolo-
ger, hydrologer, geofysiker och mikrobiologer. Forsk-
ningsprojektet syftar till att:

• Öka kunskapen om hur bergskedjor bildas.
• Bidra till kunskap om fjällkedjans hydrologi.

COSC – Collisional Orogeny in the 
Scandinavian Caledonides

Den huvudsakliga processen 
bakom bildningen av stora 
bergskedjor, som Himalaya, 
är att kontinentalplattorna 

kolliderar med varandra. I aktiva 
sådana områden är det vanligt med 
jordbävningar.

Den svensk-norska fjällkedjan har 
uppkommit på samma sätt. Genom 
att på djupet undersöka fjällkedjan, 
vars bildning har avstannat för länge 
sedan, hoppas forskarna få ny värde-
full kunskap för att bland annat bättre 
förstå processen kring jordbävningar där 
bergskedjor fortfarande bildas. 

Årets kärnborrning är en fortsättning 
på borrningen som genomfördes 2014, 
några kilometer västerut och närmare 
Åre. Då kom projektet 2,5 kilometer 
ner. Tack vare en förskjutning av berg-
grunden ligger motsvarande berg-
grund, som man inte nådde ned till då, 
närmare ytan i det område Riksriggen 
har borrat i nu. Det gör att projektet 

Riksriggen har under våren 
och sommaren borrat sig 
ner till 2 276 meters djup 
vid jämtländska Järpen 
nära Åre. Kärnborrningen är 
en del i ett internationellt 
forskningsprojekt i syfte att 
undersöka hur stora bergs-
kedjor bildas.

RIKSRIGGEN I SVENSKA FJÄLLEN 

TEXT: LARS WIRTÉN

nu totalt har kommit 4 776 meter ned i 
berggrunden.

– Genom att borra i svenska fjällen 
kommer man ner genom överskjut-
ningszonen som har haft betydelse när 
bergskedjan har bildats. Nu har vi en 
fin profil från Åreskutans topp och ned 
genom fjällkedjan. Vi ser att det har skett 
väldiga rörelser här, berättar Jan-Erik 
Rosberg, föreståndare för Riksriggen.

Bara början
Men det slutar inte med borrningen i 
Järpen, det är bara början.

– Förhoppningsvis kommer vi att få 
bättre förklaringar om hur bergskedjor 
bildas, men det kommer att ta många år 
innan den internationella forskargrup-
pen har hunnit gå igenom allt material. 
Nu börjar en fas där vi gör mätningar 
under september, men vi har tillgång 
till borrhålen även framöver vid behov, 
säger Jan-Erik Rosberg.

Alla kärnor fotograferas och skannas 
in i en databas som drygt hundra fors-
kare över hela världen har tillgång till.

– Skanningarna gör att man kan sitta 
var som helst i världen och fortsätta 
sin forskning.

Obruten kärna
Jan-Erik Rosberg konstaterar att borr-
ningen gick bra i stort sett hela vägen.

– Det är fantastiskt att vi nu har en 
obruten kärna hela vägen ned. Vi har 
även lyckats plocka upp temporära 
foderrör, vilket har gjort det möjligt att 
göra mätningar längs hela borrhålet. 

›

– Självklart vill man alltid komma 
djupare. Men vi lyckades ta oss förbi alla så 
kallade tydliga reflektorer, som kan utläsas 
från resultatet av de seismiska undersök-
ningarna som har utförts i området. En 
reflektor kan bland annat uppkomma på 
grund av skillnader i berget, till exempel 
bergartsgränser eller förkastningar. 

– Målet var att nå två kilometer, då 
visste vi att vi skulle vara hemma rent 
vetenskapligt. Det nådde vi.  

Under sommaren har Riksriggen borrat vid 
Järpen nära Åre i Jämtland.

• Ge nya uppgifter om potentialen att utnyttja geotermiska 
energiresurser.

• Bidra med ny information om den djupa biosfären.
• Förbättra förståelsen av den geofysiska responsen av 

berget. 

COSC finansieras bland annat av ICDP, International 
Continental Scientific Drilling Program, Vetenskapsrådet, 
tyska forskningsfonden DFG och nationellt vetenskaps-
centrum i Polen. Projektet koordineras vetenskapligt av 
Uppsala universitet och tekniskt av Lunds universitet. 
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k EN STOR HAMMARE
ÄNNU STÖRRE FÖRDELAR
Föreställ dig tillförlitligheten hos Sandvik RH460 kombinerat 
med enkelheten i den mindre Sandvik RH510. Lägg till högre 
effektivitet och produktivitet och du får nya Sandvik RH560 
med en ökad penetrationshastighet på upp till 15 %. Sandvik 

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

Kontakta

Tobias Jansson, tel: 070-616 20 10

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/RH560
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Torleif Dahlin är professor i tek-
nisk geologi på Lunds universitet. 
Han har lång erfarenhet av att ut-

föra geofysiska undersökningar i geotek-
niska sammanhang. Bland annat gjorde 
han avgörande mätningar och kart-
läggningar av geologin i Hallandsåsen i 
samband med tunnelbygget. 

– Samhället kan spara stora pengar 
genom att göra geofysiska mätningar i 
exempelvis infrastrukturprojekt. För-
bifart Stockholm är ett bra exempel där 
man inte lade tillräcklig vikt vid detta, 
och det har lett till stora fördyrningar.

– Mark- och flygmätningar ger en bra 
överblick och pekar ut vilka punkter som 
är mest intressanta att borra i för vidare 
mätningar, eller bästa möjliga utfall om 
det är en produktionsborrning. Det är 
annars lätt att missa viktiga variationer 
om man borrar slumpmässigt.

– Du kan aldrig få fram tillräckligt 
med data med hjälp av borrning. Med 
geofysiska mätningar kan man skanna 
stora områden och därefter borra. Kom-
binationen blir kraftfull.

Innan borrning utförs är det lämpligt att göra flyg- eller markbaserade geofysiska mät-
ningar. De ger bra översikt och relevant information, kunskap om var det är lämpligast att 
borra eller var de bästa produktionsegenskaperna finns. Användningsområdena för geo-
fysik är många, men trots det finns en avvaktande inställning i Sverige. 
TEXT: LARS WIRTÉN  

›

GEOFYSISKA MÄTNINGAR 

GER ÖVERBLICK

Precis som med borrhålsmätningar 
finns en rad olika metoder och tekniker 
för mark- och flygmätningar. Här pre-
senteras några exempel.

Elektrisk resistivitetstomografi, ERT 
Principen är att skicka en ström mellan 
två elektroder nedstuckna i marken och 
mäta spänningen. Genom att variera 
elektrodavstånden kan man få pulserna 
att gå olika djupt och på så sätt bygga 
två- och tredimensionella bilder av berg- 
och jordlager.

Fast berg har få möjligheter att leda 
ström vilket ger högt motstånd, medan 
lera och uppsprucket berg, som innehål-
ler vatten, leder elektrisk ström bra och 
därmed har lågt motstånd.

Inducerad polarisation
Inducerad polarisation mäter markens 
förmåga att ladda upp energi. Den här 
metoden är fortfarande i forsknings-
stadiet och kan ge mer information 
om förorenade områden som gamla 
deponier, då avfall har bra förmåga att 
lagra energi. 

– Det finns över 80 000 förorenade 
platser i Sverige. En av dem var en före 
detta kemtvätt i Kristianstad som har 
legat ovanpå ett av Sveriges största 
grundvattenmagasin. Vi hittade föro-
reningsplymer med hög resistivitet och 
runtomkring såg vi uppladdningszoner 
som indikerar nedbrytning av förore-
ningar.

Metoden bygger på samma princip 
och mätinstrument som ERT.

Transient elektromagnetisk 
mätning, TEM/SkyTEM 
TEM/SkyTEM Används mycket i Dan-
mark, där allt dricksvatten hämtas från 
grundvatten. Därför har i princip alla 
grundvattenreserver i landet kartlagts. 
För att täcka hela landet utvecklades en 
metod för helikopterburen mätning, 
SkyTEM. Principen bygger på att en sän-

Torleif Dahlin är professor i teknisk 
geologi på Lunds universitet.

darspole och en mottagarspole hänger 
under helikoptern. Elektromagnetiska 
pulser sänds ut och beroende på hur 
snabbt de klingar av i marken kan man 
räkna ut dess ledningsförmåga och där-
med indikera geologin. Mätningar kan 
också göras genom att spolarna läggs ut 
på marken.

– Det är en mycket bra metod för att 
kartlägga dansk och även sydsvensk 
geologi, där det är mycket lera, lermo-
rän och inslag av sand och grusavlag-
ringar, det vill säga begravda rull-
stensåsar. SGU har använt metoden på 
senare år för att kartlägga grundvatten 
i bland annat Halland och Skåne samt 
på Gotland.

Seismiska mätningar 
Här skickas tryckvågor av ljud ut, 
oftast med hjälp av slägga eller mindre 
sprängladdningar. Geofoner, mark-
baserade mikrofoner, utplacerade längs 
markytan fångar upp och registrerar 
styrkan i tryckvågorna, så kallad re-
fraktionsseismik. 

– Seismik är bra för att kartlägga djup 
till berg och svaghetszoner ned till 10-
20 meter. För större djup kan så kallad 
reflektionsseismik användas. Det är mer 
tekniskt komplicerat och har använts i 
stora projekt som geotermiprojekten i 
Lund och Citytunneln i Malmö.

Seismiska mätningar används även 
inom oljeindustrin,

Georadar 
Mikrovågor skickas ned i marken och 
dess ekon registreras och skapar en bild 
av markförhållandena. Georadar an-
vänder samma princip som ekolod som 
används i marina förhållanden. 

– Det är en väldigt användbar 
teknik. I grovkorniga sediment, där 
det inte ligger lera ovanpå, kan man få 
mycket fina bilder. Men om det finns 
lera dämpas signalerna och man ser i 
princip ingenting.
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VLF (Very Low Frequency)
VLF utnyttjar radiovågor från sändare i 
det så kallade VLF-bandet, som sänder 
på mycket låga frekvenser. Metoden kan 
användas för att bestämma exakt var 
vattenförande sprickzoner finns och 
har använts ganska mycket i Sverige för 
lokalisering av lämpliga borrpunkter. 
SGU använder metoden för flygburen 
mätning och VLF-baserade kartor kan 
laddas ner från deras hemsida.

Magnetiska metoder
Magnetiska metoder mäter upp geomagnet-
fältets styrka och variationer för att lokalisera 
områden med magnetiska avvikelser. Något 
som syns väldigt tydligt är diabasgångar.

– I anslutning till dessa finns ofta 
uppsprucket berg som är intressant för 
grundvattenbrunnar. Det är en snabb 
och effektiv metod som ofta görs från 
flyg. Flygmagnetiska kartor finns att 
ladda ner från SGUs hemsida.

Tyngdkraftmätningar
Tyngdkraftmätningar används för 
att kartlägga större strukturer och 
sedimentära bassänger. Sand och grus 
är lättare än magmatiskt berg vilket 
gör att man kan hitta sådana områden 
genom att mäta variationer i tyngd-
kraften. 

– Det är även en bra metod för att hitta 
hålrum, grottor och gamla gruvgångar.

Kraftig utveckling
Många av metoderna utvecklades redan 
i början av förra seklet, men det var först 
på 1990-talet de kopplades samman 
med datorstyrd mätning och avancerad 
programvara för tolkning.

– Området har utvecklats kraftigt de 
senaste decennierna. Man kan få fram 
oerhört mycket i dag och alla har väl 
inte förstått det.

Vad Torleif Dahlin syftar på är 
den njugga inställning till geofysiska 

mätningar som är utbredd i Sverige 
och som även Uffe Torben Nielsen på 
konsultföretaget Ramboll ger uttryck 
för (se separat artikel).

– Många beställare är konservativa. 
Det beror på att det har förekommit 
att geofysik har sålts in för optimis-
tiskt. När georadarn introducerades 
var många entusiastiska, men finns 
det lera i marken blir resultaten oan-
vändbara. 

– Det gäller att kunna tolka data 
och ha klart för sig vilka fallgropar 
som finns. Använder man geofysik på 
rätt sätt kan man få ut mycket värde-
full information, säger Torleif Dahlin 
och tillägger:

– Det är bra att följa upp borrning 
med geofysisk borrhålsloggning, dels 
för att få så stort informationsutbyte 
som möjligt av borrhålet, dels för att 
kunna återkoppla till tolkningen av 
ytgeofysiken.  

Vid elektrisk resistivitetstomografi, ERT, skickas en ström mellan elektroder nedstuckna i marken.
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Transient elektromagnetisk mätning, TEM, bygger på att en 
sändarspole sänder ut elektromagnetiska pulser som fångas upp 
av en mottagarspole. TEM kan även utföras från en helikopter.

Seismisk mätning där tryckvågor av ljud skickas ut med hjälp av slägga.
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ENKLA, SNABBA OCH EXAKTA 
INSTRUMENT ÄR FRAMTIDENS VINNARE
I Norge bygger företaget 
Devico vidare på grundaren  
Viktor Tokles drygt 30 år 
gamla uppfinning, DeviDrill, 
för styrd kärnborrning. 
Systemet, som förfinats 
och utvecklats genom åren, 
används idag i över 40 
länder.

– I takt med att behovet 
av att veta var borrhålen går 
ökar, har vi nu fokus på allt-
mer förfinad elektronik och 
mjukvara för mätning och 
för användaren att ta till sig 
och förstå informationen, 
säger John Flåm, utveck-
lingschef på Devico.

Marknaden i Norge är liten. 
För liten, menar John Flåm och 
berättar att den största delen av 
verksamheten bedrivs utomlands.

– Nästan hela vår omsättning kommer 
från den internationella marknaden och 
så har det varit länge. Utomlands är det 
framför allt inom gruvindustrin som vi 
har våra största och flesta kunder. I den 
branschen har man alltid varit intres-
serad av att mäta. Både vid gruvdrift och 
prospektering vill man träffa bestämda 
punkter och här levererar vi mycket tek-
nik för styrd borrning och mätning.

På hemmaplan i Norge är de flesta av 
Devicos uppdrag knutna till geotekniska 
undersökningar och infrastruktur.

– Ett intressant och omfattande projekt 
är den stora utbyggnaden av Östfoldba-
nan, en järnvägssträcka. Den går till stora 
delar på mark som består av kvicklera, 
som är mycket känsligt och lätt kan utlösa 
jordskred. Bygget har ställt enorma krav 
på markförstärkning med spontning och 
pålning under jord. Här har vi varit invol-
verade med gyrobaserad avvikelsemät-

TEXT: JÖRGEN OLSSON  

FOTO: DEVICO

›
ning och det har rört sig om flera hundra 
pålar per kvadratkilometer. Det är en stor 
produktion som kräver att man kan mäta 
snabbt och exakt, säger John Flåm.

Egen testsite i full skala
Utvecklingsavdelningen på Devico har 
en egen testsite som inkluderar en borr-
rigg, där man kan göra fullskaletester av 
alla nya produkter innan de släpps ut på 
marknaden.

– Vi har stort fokus på att våra instru-
ment ska vara enkla att använda. Helst 
ska man också kunna använda samma 
instrument i olika applikationer; det ska 
inte behövas ett eget instrument för varje 
typ av borrning. Här har vi nyligen tagit 
fram ett litet, EMS-baserat gyroinstru-
ment som kan byggas in i olika typer av 
utrustning. Det är väldigt mångsidigt och 
kan användas till sprängborrhål, inuti 
borrsträngar i långa hål och som en del i 
overshot-tekniken, alltså där man tar upp 
röret som innehåller borrkärnan utan att 
behöva ta upp hela borrsträngen.

Fokus på enkelhet
Devicos strävan efter enkelhet och använ-
darvänlighet har ställts på sin spets under 
de rådande coronatiderna, berättar John 
Flåm:

– En konsekvens av pandemin är att vi 
har gett mycket utbildning och service 
på distans, via dator. Det ställer extra 
stora krav på att instrumenten är lätta att 
förstå och hantera, annars fungerar det 
inte med distansutbildning. Nu håller 
vi distanskurser på omkring två och en 
halv timme för kunder över hela världen 
– sedan är de klara att gå i drift.

Patent mot felkällor
På gyro-sidan har Devico utvecklat och 
patenterat en egen lösning.

– Gyroinstrument är mycket bra, men 
de är inte perfekta. De påverkas av brus 
och andra felkällor och rapporterar ofta 
rotationer och avvikelser fast de är helt 
stilla. De kan också rapportera större eller 
mindre avvikelser än vad det i verkligheten 
är och de felen ackumuleras. Våra gyron 
vrider sig runt sin egen axel och kompen-
serar på det sättet själv för avdriften.

Framtiden ligger i hastighet och an-
vändarvänlighet, menar John Flåm:

– Du kan ha hur bra mätinstrument som 
helst, men det räcker inte. Det ska vara lätt 
att snabbt tillgodogöra sig datan och den 
ska kunna gå direkt till fälttekniker och 
geologer. Det är inom den delen av teknik-
utvecklingen det kommer att avgöras och 
där gäller det att hänga med.  

John Flåm är utvecklingschef på norska företaget Devico.

Två av Devicos gyroinstrument.
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Uffe Torben Nielsens avdelning i 
Köpenhamn är ledande i Norden 
på att utföra geofysiska mätningar, 

borrhålsmätningar såväl som mark- och 
flygmätningar. Allt började med att 
Öresundsförbindelsen skulle byggas. 
1992 fick företaget i uppdrag att utföra 
borrhålsmätningar. Projektet var väldigt 
stort och det stannade inte vid dessa 
mätningar. Uppdraget växte.

– Vi fick möjlighet att bygga upp en 
stor kunskap och inte minst ett stort 
sortiment av mätinstrument. I dag har vi 
alla instrument som krävs för att kunna 
utföra rätt mätning på rätt plats, säger 
Uffe Torben Nielsen.

Citytunneln och danskt 
grundvatten
Direkt efter Öresundsförbindelsen 
påbörjades bygget av tunnelbanan Metro 
i Köpenhamn och Citytunneln i Malmö, 
en 4,2 kilometer lång järnvägstun-
nel mellan Öresundsbron och Malmö 
centralstation. Förundersökningarna 
påbörjades redan 1995 och Ramboll 
genomförde borrhåls- och seismiska 
mätningar för att få en bättre förståelse 
för geologin längs banan.

Några år senare, 1999, beslutade den 
danska regeringen att kartlägga alla 
grundvattenresurser i Danmark. Ett 
jätteprojekt som motiverades av att allt 
dricksvatten i Danmark kommer från 
grundvatten.

– Dessa stora projekt runt millen-
niumskiftet ligger till grund för vår 
tillväxt och position på marknaden. 
I Sverige finns inget företag som 

– I ett stort land som Sverige 
görs det förbluffande lite geo-
fysiska markmätningar.

Det säger Uffe Torben 
Nielsen, chef på den danska 
konsultfirman Rambolls 
avdelning för geofysik i 
Köpenhamn. Han menar 
att det finns en skepsis i 
Sverige gentemot geofysiska 
markmätningar som bygger 
på fel val av mätmetoder. 

SVENSK SKEPSIS TILL 
MARKMÄTNINGAR

erbjuder hela bredden av geofysiska 
mätningar.

Bredden avgör
Det är just bredden som Uffe Torben 
Nielsen menar är avgörande för att 
kunden ska få rätt resultat och analys av 
mätningarna. 

– När en kund frågar om vi kan 
kartlägga berggrund och jordlager i ett 
specifikt område, då måste vi kunna 
erbjuda rätt metod. Om det finns salt-
vatten eller lera i området ska du till 
exempel inte göra georadarmätningar 
(markradar), de kommer då att slå helt 
fel. Det är grundläggande att kunna 
välja rätt metod, och för det måste man 
ha tillgång till hela verktygslådan.

Skeptiska svenskar
I Sverige finns en historik av att välja 
fel metoder vid geofysiska markmät-
ningar. Därför litar inte marknaden på 
att den typen av geofysiska mätningar 
är tillförlitliga. Därmed är marknaden 
också relativt liten, säger Uffe.

– Det gick fel i Sverige för många år 
sedan med konsulter som använde fel 
metoder. Det sitter i. De stora svenska 
beställarna litar fortfarande inte på 
resultaten. 

Ramboll kan ändå 
visa upp en välfylld 
lista på referensarbeten 
i Sverige. Här är några 
exempel på uppdrag 
utöver Öresundsförbin-
delsen och Citytunneln 
i Malmö: 
• Svensk Kärnbränsle-

hantering, SKB, bland annat förun-
dersökningar inför valet av slutförva-
ring av kärnbränsle.

• Shell, både mark- och borrhålsmät-
ningar inför planerad utvinning av 
skiffergas i Skåne.

• Geotermiprojekt i Lund.
• Borrhålsloggning och seismik på flera 

järnvägs- och tunnelbaneprojekt i 
Stockholm. 

• Östlig förbindelse Saltsjön i Stock-
holm.

• Borrhålsloggning för gruvindustrin i 
Kiruna.

• Laserskanning, video och georadar 
av en mängd vägar för att analysera 
behovet av renovering.

Vindkraft driver på
När det gäller den globala marknaden 
för geofysiska mätningar är det vind-
kraftsparker och andra marina projekt 
som pipelines som driver på.

–Vår avdelning upplever ingen corona-
kris, tvärtom. Vi har mer än någonsin 
att göra. Vindkraften boomar sanslöst 
och det är där vårt fokus ligger nu.

Ett annat stort projekt i Danmark 
de senaste åren har varit Baltic Pipe, 
en gasledning från Nordsjön genom 
Danmark och Östersjön till Polen.

– Där genomförde vi väldigt mycket 
geofysiska mätningar både på land och 
till sjöss. Vi väntar också på att göra 
en förundersökning till en stor dansk 
vindkraftspark.

Stora projekt hägrar även i Sverige 
framöver.

– Inför byggandet av en höghastig-
hetsjärnväg kommer det behövas geo-
fysiska mätningar. Och när bygget av 
slutförvaret för kärnbränsle i Forsmark 
börjar omkring 2023, vill vi såklart 
göra mätningarna.  

TEXT: LARS WIRTÉN

Uffe Torben Nielsen på danska Ramboll.›

Det gick fel i Sverige 
för många år sedan 

med konsulter som använde 
fel metoder. Det sitter i. 
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När Ann-Louise Lökholm Klasson inledde sin karriär på konsultföretaget 
Sweco var det något av en slump och i högsta grad en lyckodag. Efter en 
tolv år lång karriär inom företaget är hon idag vd för Sweco Sverige och 
leder en verksamhet med 6 000 specialister – inklusive en av landets 

största geotekniska organisationer. 

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH   FOTO: ANNA REHNBERG

På konsultföretaget Sweco arbetar 
ingenjörer, konstruktörer, tek-
niker, arkitekter, IT-specialister, 
samhällsanalytiker och sta-

tistiker. Alla de specialister som ligger 
bakom stora delar av planeringen och 
designen av samhället. 

– Här arbetar vi med hållbarhet och 
finns i allt du ser omkring dig: järnvä-
gen, sjukhuset, industrin och energin. 
Vi gör så att du kan jobba, resa och 
ha ett behagligt liv. Vi planerar och 
utformar Sveriges framtid och berör 
människor i hela samhället. Det vi 
gör är otroligt konkret – och det blir 
jag lite lycklig av, säger Ann-Louise 
Lökholm Klasson, vd för Sweco Sverige, 
på telefon från hemmakontoret i Lerum 
utanför Göteborg.

Brinner för eget och andras 
ledarskap
Det där känslostråket av lycka tycks 
ha följt Ann-Louise Lökholm Klasson 
sedan första dagen hon satte foten på 
Sweco. 2018 tog hon steget och tillträd-
de tjänsten som Sverigechef. I praktiken 
innebär det att hon leder den svenska 
organisationen med 6 000 medarbetare, 
utspridda på cirka 55 kontor. Under 
ett år har organisationen runt 32 500 
uppdrag på en bred marknad.

– Vi har uppdrag inom infrastruktur, 
arkitektur, installation, energi, miljö, 
anläggning, bygg och fastighet. Min 

uppgift är att leda på kort och lång sikt 
tillsammans med mitt ledningsteam, 
och jag brinner för mitt eget och andras 
ledarskap, berättar hon.

Hållbarhet i alla val
I rollen som Sverigechef har Ann-Louise 
Lökholm Klasson bland annat initierat 
Hållbarhet 2.0, med målet att företaget 
ska vara klimatneutralt år 2030. Alla 
medarbetare ingår i hållbarhetsarbetet 
för att det också ska nå ut till kunderna. 

– Allt som finns runtomkring oss, 
arbetar vi på Sweco med. Därför är mitt 
eget och andras ledarskap viktigt, likaså 
hur vi påverkar samhället med våra 
uppdrag. Här kommer hållbarhetsas-
pekten in väldigt tydligt, säger hon.

Och Ann-Louise Lökholm Klasson 
lever som hon lär. Hållbarhet är förank-
rat i alla val hon själv gör, berättar hon, 
även på fritiden. 

– Det är inte ovanligt att du hittar 
mig i trädgården, gärna tillsammans 
med familjens bin som vi har i tre 
kupor. Världens bin har det tufft och jag 
vill bidra.

En av Sveriges största geotekniska 
organisationer
Ann-Louise Lökholm Klassons karriär 
på Sweco började för tolv år sedan. Hon 
har en bakgrund som programmerare 
och hade arbetat som chef i många år 
när hon kom i kontakt med Sweco. Hon 

lärde känna organisationen och blev 
”förälskad”, som hon själv uttrycker det.

– Jag valde verkligen Sweco och har 
sedan dess valt om företaget flera gånger. 
Då kom jag in som regionchef för en 
division, och 2017 fick jag rollen som vd 
för ett av Swecos dotterbolag.  

Under dotterbolagstiden ledde hon 
anläggningsverksamheten, där många 
av Swecos geotekniker är anställda. 
Företaget har idag en av landets största 
geotekniska organisationer med 250 
geoteknikkonsulter och 60 geoberg-
konsulter. I organisationen finns egna 
labb och verkstäder, 40 geotekniska 
borrbandvagnar och utrustning som 
exempelvis f lottar för geotekniska 
undersökningar till sjöss. 

Ann-Louise Lökholm Klasson berättar 
att verksamheten just nu utvecklar en 
borrbandvagn med högre precision och 
mer energieffektivitet. Den ska köras på 
fossilfritt bränsle (HVO).

– Det här är det häftiga med Sweco. I 
det här fallet knyter våra maskiner an 
till vår kunskap. Vi analyserar pro-
ver från fält i våra egna labb. Vi äger 
analysen och den kan våra ingenjörer 
tillgodogöra sig. Det finns en komplex-
itet i omvärlden som gör Swecos breda 
kompetens relevant, säger Ann-Louise 
Lökholm Klasson.

Borrar djupare i frågor 
Inom Sweco är den egna kunskapen 

”JAG HAR VALT OM SWECO 
FLERA GÅNGER”



28 BORRSVÄNGEN 3 2020

PROFILEN  ANN-LOUISE LÖKHOLM-KLASSON

och kompetensen av naturliga skäl A 
och O – det är vad kunderna köper. 
Medarbetarna samverkar med olika 
discipliner och hjälps åt att omvärlds-
bevaka, hålla ögonen på det senaste 
och utbilda varandra. 

Ann-Louise Lökholm Klasson är inget 
undantag. Hon har själv gjort studie- 
besök för att förstå helheten kring geo-
teknikernas arbete och hur det hänger 
ihop med övrig verksamhet. 

Hon berättar att företaget har lång 
erfarenhet av geoteknik. Och redan 
på 1970–80-talet var företaget med i 
försöksanläggningar av geotermi – ett 
område som specialisterna på dagens  
Sweco bevakar med intresse och 
betraktar som en hållbar teknik i den 
energiomställning som sker inom EU 
och globalt.  

– Vi har kompetens inom så många 
områden, och tillsammans med mina 
medarbetare får jag möjlighet att 
exempelvis titta djupare i borrvärlden. 

Sådant ger min arbetsdag extra stjärn-
glans, säger Ann-Louise Lökholm 
Klasson. 

Corona inget hinder på vägen
Covidsituationen har inte satt några 
hinder för Swecos medarbetare att utföra 
uppdrag, trots att majoriteten av de 6 
000 medarbetarna jobbar hemifrån, 
förutsatt att uppdragen inte kräver något 
annat. 

Från sitt arbetsrum tittar Ann-Louise 
Lökholm Klasson ut över ett litet skogs-
parti. Bladen på träden börjar bli gula, 
björken tappar sina löv.  

– 2020 blev våren med intensivt 
hemarbete. Företaget och vi alla har 
klarat det bra, vi har hållit oss friska 
och har fortsatt fokus på kund och 
uppdrag. Det har blivit uppenbart för 
oss alla under den här perioden: Det 
viktiga är inte var vi är, utan att vi 
”gör det”, säger Ann-Louise Lökholm 
Klasson.  

En slump ledde Ann-Louise Lökholm Klasson till Sweco. Tolv år senare är hon Sverige-vd.

Ann-Louise  
Lökholm Klasson
Ålder: 49 år

Arbetar: Vd Sweco Sverige

Bor: I Lerum utanför Göteborg

Familj: Man och två döttrar, 19 
och 16 år. Till familjen hör också 
hunden Charlie 5 år, en glad 
cocker-po.

Värdegrund: ”Se, höra, bekräfta” 
är starkt kopplat till mitt ledarskap. 
Det är en värdegrund som växer 
och blir allt viktigare för mig. I alla 
möten och i alla bra samtal krävs 
det att vi blir sedda, hörda och 
bekräftade. Det i sin tur skapar 
välmående och hållbarhet. 

k›

Allt som finns 
runtomkring 

oss, arbetar vi på 
Sweco med.  
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Radonett är europas mest sålda och effektiva radon- 

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon  

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)  

och råd & rön.  

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

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

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad  
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

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

+  den är driftsäker och
     lättinstallerad

+  det är en lönsam  
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

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

RADON 
Bli bergsäker på

GEOENERGI!

GEOENERGI – Funktion och tillämpningar

GEOENERGI – Fördjupningskurs Design

GEOENERGI – Fördjupningskurs Avancerad Design

Anmälan, priser och
aktuella kursdatum:

www.geoenergicentrum.se

Våra kurser:
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FÖRETAGET PEEKAB

större uppdrag. Peekab behövde växa 
snabbare.

– Det var nödvändigt att ta position 
som en större aktör och därför tog jag 
kontakt med Ingenjör Gunnar Jonsson, 
ett etablerat företag i branschen sedan 
över 50 år. Vi såg samma behov och klick-
ade direkt. Vi bestämde oss inledningsvis 
för att samarbeta. Det skedde redan 2016 
och tre år senare var vi mogna för att 

Peekab har efter samgåendet med Ingenjör Gunnar 
Jonsson AB tagit en ledande position i Göteborgsregionen. 
Framgångsfaktorerna stavas mod, samarbetsförmåga och 
en hållbar produkt.

– Brunnsborrning har framtiden för sig, inget snack om 
saken, säger vd Emrik Eklund utan minsta tvekan.

TEXT: PER-ANDERS KLÖVERSJÖ FOTO: KAJSA THORSON

NÖJDA KUNDER ÄR 
DE BÄSTA SÄLJARNA

Emrik Eklund tror på en ljus framtid för borrbranschen och det egna företaget Peekab.

bilda ett bolag. Samgåendet har givit oss 
en mycket stabilare plattform. Gemen-
samt har vi en enormt bred kompetens 
och en värdefull erfarenhetsbank. Vi 
utgår både från Älvängen och Kållered. 
Det är en styrka att finnas på två sidor om 
Göteborg, berättar Emrik.

Sedan 1 januari 2019 är det gemen-
samma varumärket Peekab och fusionen 
har varit lyckosam.

– Nu kan vi räkna på större projekt 
och vår omsättning har haft en stabil 
ökning. I Göteborgsregionen är vi störst 
inom brunnsborrning och verkar även 
som underleverantör till de stora bygg-
bolagen. Vi är mindre sårbara och mer 
resursstarka både när det gäller arbets-
kraft och materiellt, säger Emrik.

Konsten att skapa ett team
Rutinerna och kulturen ser sällan 

Efter ett antal år i databranschen åkte 
kostymen av. Emrik Eklund bytte 
bana och satsade på brunnsborrning. 

Tillsammans med en kollega startade 
han Peekab och den första brunnen 
borrades 2005. Sedan dess har företa-
get vuxit organiskt och haft en positiv 
utveckling. För att kunna ta nästa steg 
och klara framtida investeringar såg 
han ett behov av att kunna räkna hem 
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FÖRETAGET PEEKAB

samma ut när två företag blir ett. Det 
var en utmaning som Peekab valde att 
hantera genom att involvera personalen.

– Ja, det gick inte över en natt, men 
efter två gemensamma resor släppte det. 
Jag tror att det var klokt att vi satsade på 
att ha roligt tillsammans och lämnade 
det vardagliga arbetet. Vi åkte först till 
Warszawa och sen till Prag. Efter det var 
vi ett team, avslöjar Emrik.

Med ett 20-tal anställda ökar också 
kraven på ledarskap och personalfrågor-
na sköter han fortfarande på egen hand.

– Personalen är det värdefullaste du 
har som företagare. Hos oss är det frihet 
under ansvar som gäller. De får gärna 
utföra jobbet på sitt sätt, men resultatet 
måste alltid vara perfekt. Nöjda kunder 
är våra bästa säljare, men ibland blir det 
fel och då måste vi hantera det på bästa 
sätt. Det försöker jag alltid lära killarna, 
säger Emrik.

Kan jobba från Thailand
Att han litar på sin personal och ger dem 
fullt ansvar råder det ingen tvekan om. I 
många år har han tillsammans med sin 
familj valt att lämna Sverige för Thailand 
under ett antal kalla vintermånader.

– Det fungerar faktiskt väldigt bra 
att leda ett företaget från solen. Jag är 
aldrig längre bort än ett telefonsamtal. 
All administration sköter jag via datorn 
och offerter kan du räkna på oavsett 
var i världen du befinner dig. Jag tror 
snarare att det har varit utvecklande 
för min personal att jag inte alltid är 
fysiskt närvarande. De känner att det är 
på riktigt, att jag verkligen litar på dem, 
menar Emrik.

Fler väljer geoenergi
Framtidsutsikterna för brunnsborrning 
ser ljus ut enligt Peekabs vd och huvudä-
gare. Geoenergi är tryggt och ekono-
miskt försvarbart. En hållbar energikälla 
som även offentlig sektor väljer i allt 
större utsträckning.

– Från att bara ha borrat för enskilda 
villaägare består uppdragen av borrning 
för nya skolor, idrottshallar och industri- Christoffer Berglund, en av Peekabs drygt 20 medarbetare, är ute på uppdrag. ›

PEEKAB Brunnsborrning
• Grundat: 2005. Fusionerades med Ingenjör Gunnar Jonsson AB 2019.

• Ägare: Emrik Eklund, Peter Johansson och Patrik Lundin.

• Antal anställda: 21.

• Omsättning: ca 50 miljoner.

• Verksamhet: Borrar brunnar för värme och vatten samt installation av vattenfilter.

• Certifiering: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 – inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö.

• Motto: ”Alla våra kunder ska alltid vilja rekommendera oss”.

• Största uppdraget: 70 borrhål på 230 meter för Kungälvs nya sjukhus.

k
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fastigheter. Vårt enskilt största projekt 
var Kungälvs nya sjukhus. Där borrade 
vi inte mindre än 70 hål på vardera 230 
meter. Det var utmanande på många 
sätt, men självklart ett väldigt meriteran-
de uppdrag, säger Emrik och tillägger 
avslutningsvis:

 – Det enda som möjligen skulle kunna 
hota är om det kommer in en riktigt stor 
aktör som dumpar priserna, men vi kän-
ner oss trygga i Göteborg. Det är en fin 
familjekänsla och vi är aktiva i flera olika 
nätverk. Genom att samarbeta med andra 
och knyta nya kontakter tar vi oss fram. 
Med 15 år i branschen har vi skaffat oss 
många och långa relationer. Det är svårt 
att konkurrera ut så länge vi gör bra jobb – 
och det gör vi, lovar Emrik Eklund.  

– Personalen är det 
värdefullaste du 

har som företagare. 
Hos oss är det 

frihet under ansvar 
som gäller.

EMRIK EKLUND
• Ålder: 48.

• Bor: Villa i Älvängen.

• Familj: Gift med Linda, barnen Jonathan 19 och Ida 17 år.

• Viktigaste ägodel: ”Sommarstugan, men egentligen golfbagen för det är 

på golfbanan som jag har knutit många kontakter som genererat affärer 

och långsiktiga samarbeten”.

• Viktigast på jobbet: ”Att ha medarbetare som trivs och jobbar med 

glimten i ögat”.

• Ledaregenskaper: ”Jag tror på frihet under ansvar, men jag ryter till om 

det behövs”.

• Reser helst till: Thailand.

• Favoritlag: IFK Göteborg. ”Torbjörn Nilsson är nummer ett”.

k›



www.muovitech.com

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG? 
TRYCKFALLSBERÄKNINGAR?

Kontakta våra geoenergiexperter.

KIM JOHANSSON
+46 (0)33 22 85 35
kim.johansson@muovitech.com 

ADIB KALANTAR
+46 (0)33 24 85 19
adib.kalantar@muovitech.com

Antal borrhål?
Hur långa kollektorer?
TurboCollector?
Typ av köldbärarvätska?
Dimension 45mm?
Flöde och tryckfall?

TRYCKFALL

COPDELTA T
EFFEKT

www.muovitech.com
På hemsidan kan du enkelt göra volymberäkningar 
av köldbärarvätska och återfyllning av MuoviTerm.
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MARKNADEN DITT LEVERANTÖRSREGISTER

Ring!

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

0300 52 12 10

PUMPAR

BORRUTRUSTNING

Vill du 
synas här?

Kontakta
Dominika Rydel, Borrföretagen

Tel 075-700 88 26

dominika.rydel@borrforetagen.se

Mobil slamavvattning

från Noxon!

Enkel etablering och handhavande.

Våra mobila enheter ger en komplett 
lösning för avvattning av borrslam.

Kontakta oss för en diskussion om vad vi 
kan åstadkomma med ert processvatten.

info@noxon.comwww.noxon.com
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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

Vi stödjer Svenskt Geoenergicentrum
Lär mer om Stödjande företag på

www.geoenergicentrum.se
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AB Bengt Karlssons Brunnsborrning i Alsterbro      Alsterbro
AB Bredareds Brunnsborrning     Borås
AB DI Tech Energy Drilling     Vårgårda
AB Elvings Brunnsborrning     Vårgårda
AB Mullsjö Brunnsborrningar     Mullsjö
AB Norrfjärdens Brunnsborrningar    Norrfjärden
AB Roslagsbrunnar   Norrtälje
Ahlqvists Brunnsborrning AB  Klintehamn 
Alverdens AB   Huddinge 
Andreasson och Lindhs Entreprenad AB    Åled
Arne Zethzon Vattenanläggningar AB    Södertälje
Askersunds Brunnsborrning AB   Askersund
Bengt Jonssons Brunnsborrning AB  Hjälteby
Bergum Brunnsborrning AB    Oloftorp
Bergvärmeborrarn Stefan Svensson AB   Gustavsberg
BGE Energi & Vattenborrning AB   Sala 
Björksätra Brunnsborrning AB   Huddinge 
Borrwik´s AB    Fellingsbro
Boströms Brunnsborrning AB    Mora
BPS Borr & Pumpservice AB   Tyresö
BR. Johanssons Skogsmaskiner KB/Euroborr KB             Bjurholm
Brunnsborrarna i Östersund AB   Lit
Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg AB    Holmsund
Brunnsborrning  och Stenläggning i Blekinge    Kallinge
Bryngels AB   Hudiksvall
Charlies Brunns- och Energiborrning AB   Vilhelmina 
David Beatt  Borrteknik AB   Gärsnäs
Energiborrningar i Lidköping AB    Lidköping
Energibrunnar Nord AB   Bollnäs
FBB Finspångs Brunnsborrning AB   Finspång 
Frensborg Drilling AB   Bleket 
GE Maskintjänst AB    Gällivare
Geo-Gruppen AB   Göteborg
Geobatteri AB   Klippan
Geoborr Geoenergi AB    Saltsjö-Boo
Gotlandsbrunnar AB   Visby 
Gräv & Borr i Sverige AB   Jörlanda
Grävfirma Jan Lundblad AB   Hjo 
GVB i Ljung AB   Ljung
Gävle Brunnsborrning AB    Gävle
Göte Karlssons Brunnsborrning AB   Lammhult 
HP Borrningar i Klippan AB   Klippan
Håkan Sjöman AB    Rimbo
Håkans Vatten & Energibrunnar AB   Ankarsrum
Inpro Brunnsborrning AB                   Sund, Åland
Iskristallen AB   Eskilstuna
Jannes Brunnsborrning AB   Burseryd
John Nilssons Brunnsborrning EFTR.    Billiesholm
JW Brunnsborrning AB    Kovland
Jämtborr AB   Tandbyn
Järvsö Borr AB    Järvsö
Klimatteknik Borr i Väst AB   Kungälv
Lebam Brunnsborrning AB   Vagnhärad 
Lekebergs Brunnsborrning AB   Fjugesta
Lelles Brunnsborrning AB   Ånge 
Luleå Energiborrning AB   Luleå
Magnusson & Pettersson Brunnsborrningsfirma AB        Lindesberg
Malmberg Borrning AB    Åhus
MBE Brunnsborrning AB   Vittsjö 
Mora Brunnsborrning AB    Mora
Motala Brunnsborrning    Motala
Mälaröarnas Brunnsborrning AB   Skå 
NIBU Borr AB   Gävle 
Norrbottens Bergtjänst AB   Piteå 
Peek Brunnsborrning AB   Kungälv 
Robbans Vatten och Energientreprenad AB   Frändefors
Rototec AB                                             Upplands Väsby
Sandqvist Brunnsborrning AB    Enköping
Styrud Ingenjörsfirma AB   Sävedalen 
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MEDLEMMAR ORT

Sveborr i Karlskoga AB   Karlskoga
Sydab Energi & Vatten AB   Ludvika
Sörmlands Brunnsborrning AB   Flen 
T. A. Brunnsborrning & VVS AB   Knivsta 
TBL Brunnsborrning AB                                    Mariehamn, Åland
Team PTL AB   Växjö 
TSB Borrentreprenad AB   Sollefteå 
Tärnsjö Brunnsborrning AB   Tärnsjö 
UBE Borrning AB   Åseda 
Vadsbro Brunnsborrning AB   Väring 
Vara Brunnsborrning AB   Vara 
Vattenhuset i Borlänge AB   Borlänge 
Villavärme i Vadstena AB    Motala
Värmlandsborr AB   Karlstad 
Wessman Drilling Solution AB   Jordbro
Züblin Scandinavia AB   Uppsala 
Ö-viks Brunnsborrning AB   Arnäsvall

BGE Värmepumpar AB    Sala
Brainheart Energy Sweden AB   Stockholm 
Drillcon Core AB    Nora
Energy Machines Sweden AB   Malmö 
Hallingdal Bergboring A/S                                       Ål, Norge 
Hans Olsson Brunnsservice AB    Vara
Kauno Hidrogeologija                      Kaunas REG, Litauen
Kristianstad Water   Kristianstad
National Ground Water Assocciation (NGWA)              Westerville, USA
Pilfalken AB    Askim
Rototec OY                                                        Tampe, Finland
SIA Leonida Lobanova                                                  Riga, Lettland
Skärgårdens Brunnsborrning AB                                             Kirjala, Finland
Svensk Grundläggning    Stockholm
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen    Bromma
Terra Fogdestam    Storvreta
Värmepumpcenter Rotek Malmö AB   Vellinge

STÖDJANDE MEDLEMMAR ORT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Johan Andersson 
Ekonom & 
administratör

Dominika Rydel 
Jurist & 
administrativ chef

Signhild Gehlin 
VD, Svenskt 
Geoenergicentrum

Mats Rosman
Tf. Förvaltningschef

BORRFÖRETAGENS KANSLI
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NORGE

FINLAND

DANMARK LITAUEN

LETTLAND

SVERIGE

HÄR FINNS BORRFÖRETAGENS MEDLEMMAR:

 USA

 HAWAII  ALASKA

Adressändringen gör du enklast genom  
att sända ett kort e-postmeddelande  
till redaktion@borrforetagen.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

MEDLEMSFÖRETAGEN
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SÅ TRYCKER VI NER ARBETSOLYCKORNA 
I BYGGBRANSCHEN

Under 2019 minskade arbetsolyckorna i 
byggbranschen både i absoluta tal och 
relativt antalet sysselsatta. Den utpla-

nande trenden de senaste åren tog därmed ny 
fart nedåt. För oss som jobbat länge med frågan 
är det förstås väldigt glädjande. Men ska vi 
lyckas pressa ner kurvorna ytterligare krävs nu 
nya åtgärder.

2019 registrerades 2224 olyckor i bygg-
branschen. Det ger frekvensen 10,9 olyckor 
per 1000 sysselsatta, att jämföra med 11,5 
föregående år. Den långsiktiga trenden för 
olycksfrekvensen har planat ut de senaste åren 
från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande 
under lång tid.

Även antalet dödsfall visar en tydlig ned-
gång. Under 2019 inträffade tre dödsfall vid ar-
betsplatsolyckor som drabbade personal i privata 
företag verksamma inom bygg- och anläggning. 
Det är fem fall färre än 2018 och klart under 
genomsnittet för den senaste tioårsperioden.

Arbetssjukdomarna har under 2000-talet haft en snabbt 
sjunkande frekvens följt av en utplaning de senaste åren. Under 
2019 steg dock antalet arbetssjukdomar från 1,5 per 1000 
sysselsatta till 1,6 per 1000 sysselsatta. Främst är det belast-
ningsskadorna som ökat. Även om det är en mindre ökning av 
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BERNDT JONSSON, NATIONELL 
ARBETSMILJÖSAMORDNARE 
BYGGFÖRETAGEN 

arbetssjukdomar så är det inget vi kan acceptera. Det kan vara så 
att stigande ålder i yrkeskåren bidrar till att antalet anmälda be-
lastningsskador har ökat, men vi behöver analysera om det finns 
anledning att justera förbättringsarbetet för att arbetssjukdo-
marna ska fortsätta minska, så som de gjort under en längre tid. 

Att utvecklingen överlag återigen går i rätt riktning är 
glädjande. Men det har inte skett av sig självt. Bakom de sjun-
kande trenderna ligger decennier av hårt arbete. Därför är 
det viktigt att vi inte lutar oss tillbaka. Ska vi fortsätta pressa 
ner antalet arbetsolyckor krävs nya åtgärder. Tre punkter är 
centrala: 

• Alla byggföretag måste fortsätta arbetet med att skapa en 
säkerhetskultur där alla tar sitt ansvar.

• Initiativ som förbättrar inom arbetsmiljöområdet och att 
göra rätt måste uppmärksammas på ett mer positivt sätt. 

• Ledare/chefer måste bli ännu bättre rustade för sina uppdrag 
och få bra förutsättningar för att prioritera hälsa och säkerhet. 

Byggbranschen är långt ifrån klar med säkerhetsarbetet. 
Självklart är vi inte nöjda förrän antalet allvarligt skadade eller 
omkomna på våra arbetsplatser är noll. Genom att fokusera, re-
flektera och dela med oss av erfarenheter till varandra, minskar 
vi risken att liknande olyckor sker igen. Bara så kan vi nå vårt 
mål att ingen ska skadas på en byggarbetsplats i Sverige.

Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare Byggföretagen 
Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen
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MATS ÅKERLIND, FÖRHANDLINGS-
CHEF PÅ BYGGFÖRETAGEN

DEBATT BYGGFÖRETAGEN

Tel: 023 790 560     www.lifa.se 
Kontakta oss på LIFA 

FURTHER. 
FASTER. 

Prövad Kvalitet 
Topp Prestanda 

För Stenhårda Jobb! 

Kvalitetsprodukter 
för stenhårda jobb! 



HARDABDesignad för produktionsborrning - borra upp till 600 meter
per dag med HARDAB 5K-6 och HARDAB 7K-6. Nu med John
Deere motor och radiostyrning.

HARDAB.COM | 054-53 47 47 BUILTYOURWAY.

HARDAB 5K-6 & 7K-6
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NYHET!
Debes kompletta anläggning av  

45mm kollektorer. 

45mm kollektor, 45mm isolerade rör 

90° elsvetsvinklar 45x45, 45x40, 45x50
Elsvetsmuffar 45x45, 45x40, 45x50

 

Alla kollektorer är P-märkta.


