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DAGS ATT GÅ 
NER I VIKT? 
NYTT VÄRLDSREKORD: 

WX315 
ÄR MARKNADENS MINSTA OCH 

MEST KRAFTFULLA SVETSMASKIN. 
Med en vikt på endast 1,3 kg är den både 

smidig, effektiv och lätt att hantera! 

Med WX315 svetsar du enkelt Rollmaplast 
elsvetsrördelar i alla dimensioner från 
20mm upp till 315mm.

Kontakt:   +46 31 742 20 60    www.lpt.nu    sales@lpt.nu
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Stor optimism, framåtanda och 
ett enormt kunnande är sådant jag 
associerar med branschen efter min 
första månad. När ni läser detta 
har Borrföretagens första digitala 
medlemsmöte och första digitala 
leverantörsmöte avklarats, vi blickar 
fram emot f ler digitala möten 
under våren och självklart har vi en 
förhoppning om fysiska möten efter 

sommaren. Brunnsborrardagen, 2–3 september blir 
en första chans för medlemmar och leverantörer att 
träffas igen och vi på kansliet jobbar för fullt för att 
alla detaljer ska falla på plats. Först och främst hål-
ler vi tummarna att pandemin ska släppa sitt grepp 
och vi kommer noggrant att följa branschutveck-
lingen under året och sätta ert intresse i första hand. 

Borrsvängen är en fantastisk resurs för hela branschen 
och numret ni har framför er är fullspäckat med 
intressant läsning där värmeväxling i mark är i fokus. 
Jag vill även lyfta fram att den nya utbildningen till 
borrtekniker drar igång nu i slutet på mars och en ny 
kull borrare kommer att utbildas. Hör gärna av er till 
kansliet om ni vill engagera er i årets utbildning.

Mitt första arbetsplatsbesök och utbildning blev 
en geoenergibrunn i Täby. Ni kan läsa mer om det 

på sidan 6 och jag fick verkligen blodad tand av att 
se branschen från första parkett. Vikten av att träffa 
medlemmar och leverantörer är ännu mer aktuell i 
dessa pandemitider när det fysiska mötet är begränsat. 
Min aspiration är att genomföra så många besök 
jag kan hos medlemmar och leverantörer, antingen 
fysiskt eller digitalt nu under min första tid. Så tveka 
inte att höra av er om ni har förslag på besök eller vill 
föreslå ett digitalt möte.  

Borrbranschen är verkligen en framtidsbransch som 
förstår vikten av att se framåt, men också behovet att 
blicka bakåt. Organisationer som förstår sin historia 
fattar bättre beslut om sin framtid. Med det sagt vill 
jag tacka för allt det arbete som har gjorts i Borr-
företagen 2020 med sammanslagningen, men också 
för allt det arbete som har utförts av mina föregångare 
– de har satt branschen först och lagt grunden till det 
vi har idag. 

Min viktigaste prioritet under 2021 är att fortsätta 
arbetet med att sätta borrbranschen först och utveckla 
Borrföretagen till en bättre och mer dynamisk 
organisation. Trots alla utmaningar i pandemins spår 
finns det en stark framtidstro i branschen och jag ser 
fram emot många berikande samarbeten under 2021. 
Mycket arbete ligger framför oss men kom ihåg att 
tillsammans är vi alltid starkare. 

EN TID AV MÅNGA FÖRSTA!

LEDAREN

PÄR MALMBORG,  
VD BORRFÖRETAGEN
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AKTUELLT

Det är en fin vinterdag i februari 
med ett par minusgrader och 
vindstilla – nästan lite vårvinter 

i luften. Här i ett villaområde i Täby 
Kyrkby, några mil norr om Stockholm, 
ska man göra en geoenergiborrning till 
ett nybyggt hus. 

Thomas Apelgårdh, vd och grundare 
av TA Brunnsborrning & VVS har sett 
fram emot att träffa vd:n i Borrföretagen 
och känna honom lite på pulsen. 

Pär Malmborg har varit engagerad 
i många projekt världen över inom 
olje- och gasindustrin och ska nu få 
vara med om de olika momenten i en 
geoenergiborrning. 

– Det känns väldigt roligt att få se 

Den 1 februari fick Borrföretagen sin vd Pär Malmborg, som 
nu ger sig ut i verksamheten för att träffa medlemmarna. 

TEXT OCH FOTO: MAJ STABERG

›

PÄR MALMBORG PÅ PLATS FÖR 
GEOENERGIBORRNING I TÄBY KYRKBY

hur en borrning fungerar. När jag kom 
hit och såg att det var ett nybyggt hus 
som valt geoenergi tänkte jag på hur vi 
ska få f ler nya husägare att ta beslutet 
att välja geoenergi. Jag ser också hur 
viktigt det är att vara ute på fältet för 
att upptäcka möjligheterna för hur 
man kan utveckla föreningen och för-
hoppningsvis även branschen.
Thomas Apelgårdh:
– Det finns mycket att göra, till 
exempel att få till ett samarbete med 
fjärrvärmeleverantörerna och andra 
tidigare konkurrenter inom energi-
sektorn. Vidgar vi vyerna kan vi få en 
större efterfrågan. Det är en av utma-
ningarna vi ser för Pär och föreningen 

att sätta tänderna i.

Problemlösning på 
plats
Täbyvillan är belägen 
på den högsta punkten 
på tomten så det borr-
hål man planerat för 
från början måste nu 
göras lite längre ned, 
då det är svårt att få 
borrmaskinen uppför 
den branta sluttningen. 
Det finns inte heller 
någon nyckel till huset 
så man kommer inte in 
för att få åtkomst till 
vatten. Det är sådana 
här utmaningar som 
man hela tiden stöter 
på som borrare.

– Ja, man får vara lite 
av problemlösare som 
borrare. Varje ny plats 
har olika förutsättning-
ar och nya utmaningar 
som man ska hitta 
lösningar till, säger 
Thomas Apelgårdh som 
tidigare arbetat som 
oljeborrare i Nordsjön 

innan han startade bolaget för 20 år 
sedan.

Följer varje moment
Pär Malmborg nickar där han placerat 
sig högt upp på tomten för att hänga 
med i varje moment av borrningen.

– Det var det första jag tänkte på, att 
ni är så f lexibla och hittar lösningar 
på allt som att få in alla maskiner på 
smala utrymmen som här, säger Pär 
Malmborg som fått på sig en helt ny 
skyddsutrustning som nu ska hänga 
med i många år framöver när han besöker 
olika borrarbeten i landet. 

När certifierade brunnsborraren 
Rikard Skogström har kommit igång 
med arbetet jobbar han koncentrerat 
och vant efter 17 år i företaget. Nu 
med hjälp av Calle, en ny generations 
brunnsborrare, som är son till Thomas. 

Slutmålet är 230 meter
Pär Malmborg följer intresserat arbetet 
med svetsningen.

– Jag är imponerad av hur många 
olika moment en borrare måste vara 
kunnig i, säger han.

 När borrningen i berget kommit 
igång är slutmålet 230 meter, här borras 
det lite extra för att kunna driva upp-
värmning av poolen som villaägaren 
planerar att anlägga på tomten.

Åsa Lundström är medarbetare i företaget 
och gör oss sällskap vid lunchen. Hon bokar 
bland annat jobbuppdragen och har kontakt 
med kunder och myndigheter, speciellt med 
kommunerna när tillstånd för installation av 
värmepump och borrning ska sökas.

Viktigt att sprida kunskap
– Okunskapen hos kommunerna kan vara 
ett problem har jag märkt, både när det 
gäller vatten och bergvärme. Vissa kom-
muner har A4-ark efter A4-ark med krav 
för en vattenutredning som krävs för att 
få bygglov, medan det i andra kommuner 
räcker det med att grannfastigheter har 

Det finns lite att göra hos kommunerna för att få ett system 
som fungerar över hela landet, säger Åsa Lundström, TA 
Brunnsborrning & VVS. 
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PÄR MALMBORG PÅ PLATS FÖR 
GEOENERGIBORRNING I TÄBY KYRKBY

- Jag är imponerad av hur många olika moment en borrare måste vara kunnig i, säger Pär Malmborg t h. 

vatten så blir bygglovet beviljat. Det finns lite att göra hos kommu-
nerna för att få ett system som fungerar över hela landet, säger hon.

Det är här som Pär Malmborg kan göra en viktig insats då han 
tidigare är van vid att sköta kontakter med myndighetspersoner.

– Vi ska kunna hjälpa de som handlägger bygglov i kommu-
nerna så besluten fattas snabbare. Det ska ju inte vara på grund 
av osäkerhet hos handläggaren som hela byggprocessen tar tid 
eller att det ställs orimliga krav innan man får ett ja. Borrföreta-
gens uppgift är att göra vardagen så enkel som möjligt för bor-
rarna så att deras fokus är på borrning, säger Pär Malmborg.

– Min uppgift blir att se de utvecklingsbara möjligheterna 
som redan finns i medlemsföretagen men även de problem 

som behöver lösas för våra medlemmar och det är där jag 
kommer in i bilden.

Stark organisation
– Jag tycker det är viktigt att om man är medlem i organisa-
tionen ska man ha en fördel mot de som inte är medlemmar, 
säger Åsa Lundström.

– Ja, när väl den nya lagandan från två organisationer har 
satt sig till en, tror jag det här blir en väldigt stark organisa-
tion. Det här ska bli skoj, säger Thomas Apelgårdh.

– Det tycker jag också, speciellt efter allt jag har sett och 
fått uppleva idag, säger Pär Malmborg.  

AKTUELLT
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AKTUELLT

Plastmaterialet i kollektorerna,  
PE 100, beskrivs som en av de 
renaste plaster som finns. 

– Den ska absolut återvinnas, det 
tycker jag är ett gemensamt miljöan-
svar vi har som borrföretag, säger, Em-
rik Eklund på Peekab. Han har redan 
sedan ett par år tillbaka engagerat sig 
i frågan; dels genom projektet RePipe 
med bland andra Chalmers i Göteborg 
och nu under våren i ett samarbete 
med ett plaståtervinningsföretag, 
Novoplast.

– Vi har länge sorterat ut kollektorerna 
som en plastfraktion, men problemet 
är att de som hämtar vårt avfall ändå 
slänger det i brännbart. Det är ett stort 
slöseri, men tyvärr finns inte riktigt 
strukturerna för att ta hand om plast-
avfallet, säger Emrik Eklund.

Han hoppas att samarbetet med 
Novoplast ska leda till att kollektor- 

I augusti i fjol trädde den nya avfallsförordningen i kraft. Den innehåller bland annat 
tydligare bestämmelser för bygg- och rivningsavfall och förbjuder förbränning av  
separat insamlat avfall.

– Det innebär att till exempel allt plastavfall från borrplatser, i huvudsak kollektorer, 
ska sorteras som en ren plastfraktion, som inte får förbrännas. Detta är borrföretagets 
ansvar, säger David Börjesson på Altea till Borrsvängen.

TEXT: JÖRGEN OLSSON

›

MÖJLIGHETER OCH UTMA NINGAR NÄR
BORRBRANSCHENS PLAST SKA ÅTERVINNAS

resterna från Peekab, uppskattningsvis tre 
ton om året, nu ska kunna tas om hand:

Risk för föroreningar
– Ett problem är att kollektorerna kan 
förorenas av lera och grus, som sedan 
förstör de kvarnar plaståtervinnarna an-
vänder för att mala ner plasten. Men det 
är något som återvinningsföretaget måste 
lösa, det är inte rimligt att vi borrare ska 
stå och tvätta kollektorerna.

I samarbetet med Novoplast har Peekab 
åtagit sig att klippa ner kollektorerna i 
mindre bitar, så att de packas bättre för 
transport.

– Det är ett litet merarbete, men det 
tycker jag att det kan vara värt. Bara från 
vårt företag rör det sig alltså om bortemot 
tre ton om året. Tänk vilka enorma 
mängder ren plast vi i borrbranschen 
tillsammans lämnar som avfall på ett 
år. Det är ett stort slöseri och helt fel ur 
miljösynpunkt, säger Emrik Eklund.

Strukturer behövs
Han efterlyser bättre strukturer för att ta 
omhand plastavfallet och för att säker-
ställa att det återvinns.

– Man kan tycka att när det nu är lag 
på återvinning av plasten så borde det 
också finnas en marknad för den som 
vill tjäna pengar på att ta hand om mate-
rialet. Utmaningen ligger i att organisera 
återvinningen utan att det kostar oss 
borrare pengar. Vi borrare kan göra vår 
del genom att sortera ut det och under-
lätta transporten. Här ligger ansvaret på 
lagstiftaren, men det borde också vara i 
återvinningsföretagens intresse att det 
fungerar, säger Emrik Eklund.

”Uppfinner hjulet”
Fredrik Ek är affärsutvecklingschef 
på Novoplast, ett av de plaståtervin-

Emrik Eklund på Peekab vill gärna 
återvinna företagets plastavfall.

ningsföretag som står redo att ta emot 
utsorterade kollektorer från Peekab 
och alla andra svenska borrföretag. 
Han bekräftar bilden av att hante-
ringssystemen idag inte är riktigt 
uppbyggda för att kunna svara fullt ut 
mot de nya lagkraven – men att det är 
på gång.

– Vi uppfinner hjulet samtidigt som 
vi springer i det, säger han, och betonar 
vikten av att det som lämnas från borr-
företagen är ordentligt sorterat:

– Med all återvinning, oavsett material, 
gäller att ju bättre sorterat det är, ju 
större är chansen att hitta ekonomi i 
återvinningen. Är avfallsfraktionen 
för smutsig eller består av för mycket 
blandat material så blir det svårt.

Enorma mängder plast varje år
Novoplast, som idag har en återvinnings-
fabrik i Karlskoga och är i färd med att 
bygga ytterligare en utanför Örebro, har 
bland annat investerat i en torrtvätt för 
att rengöra plastmaterialet från brunns-
borrarna. Under året kommer kapa-
citeten att växa till 10 000 ton om året 
och målet är att om ett par år kunna ta 
omhand 20 000 ton.

– Men då ska man veta att plasten från 
byggbranschen idag ligger på 150 000 ton 
varje år. Till det kommer bland annat all 
plast vi använder som privatpersoner. Det 
är enorma mängder, hela branschen växer 
så att det knakar och investeringsbehoven 
är enorma. Men vi behöver också regle-
ringar som gynnar återvinning och som 
skapar marknader, säger Fredrik Ek.

Måste hålla ekonomiskt
Kedjan ser ut som så att borraren 
sorterar sitt avfall, som sedan hämtas 
av till exempel Renova, Sita, Stena eller 
något annat avfallsbolag. De säljer i 
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Avfallstrappan
1. Minimera. Minimering av 
avfall ska ske dels genom 
styrmedel utformade så 
att producenter blir mer 
effektiva, dels genom att 
våra konsumtionsmönster 
förändras.

2. Återanvändning, 
Avfall ska återanvändas 
om det är möjligt. Idag 
sköts detta främst av 
ideella verksamheter, men 
återvinningscentraler med 
system för återanvändning.

3. Återvinning. Att återvinna 
råvaror genom att använda 
dem i tillverkning av nya 
produkter sparar stora 
resurser.

4. Energiåtervinning. 
Brännbart avfall kan bli 
energi och el i fjärr- och 
kombikraftverk.

5. Deponering. Det sista 
och sämsta alternativet är 
deponering på soptipp. 

Deponering

Energi-
återvinning

Material-
återvinning

Åter-
användning

Före-
byggande

AKTUELLT

MÖJLIGHETER OCH UTMA NINGAR NÄR
BORRBRANSCHENS PLAST SKA ÅTERVINNAS

sin tur materialet på marknaden, till 
företag som Novoplast.

– De ska leverera kollektorplasten 
till oss. Vi tvättar den, maler ner den 
och smälter den till ett nytt granulat 
som vi i vår tur kan sälja till någon som 
använder granulatet i nytillverkning. 
Vi behöver alltså även i vår tur hitta en 
köpare, så i hela kedjan är kvaliteten 
och renheten i materialet avgörande för 
att det ska bli ekonomi i verksamheten, 
förklarar Fredrik Ek.

Borrföretagen engagerar sig
Borrföretagen har också varit med i 
projektet RePipe och Dominika Rydel 
uppmanar medlemsföretagen att åter-
vinna sin plast:

– Om kollektorresterna bränns, vilket 
till största del sker idag, så kliver man 
ner ett par steg i avfallstrappan. Mening-
en är att materialet ska återanvändas och 
bli till nya plastprodukter av olika slag.

Dock finns ett antal utmaningar, 
både praktiska och ekonomiska. Även 
Dominika Rydel påpekar att det trots 

den nya lagstiftningen inte finns färdiga 
system för att ta emot, behandla och 
återvinna plasten. 

– Men det finns lösningar också. 
Man kan till exempel se på lantbruks-
branschens plast. De har sedan f lera 
år ett system för insamling av plasten 
från bland annat de stora ensilage-
balarna som ligger ute på fälten. Den 
samlas in regionvis och återvinns. 
Skapar vi goda rutiner och utbildar 
oss, så blir det enkelt.

Ta betalt för plasten!
Idag får borrföretagen betala för bort- 
forslingen av plasten – som sedan bränns.

– Men åtminstone i storstads-
regionerna kan man i stället få minst 
300 kronor per ton för plasten. Än så 
länge kräver det dock att man själv 
sorterar och transporterar och att 
fraktionen är ren. Det här är i dagslä-
get ingen lönsam affär, men det finns en 
vilja i branschen att återvinna och vi 
kommer att fortsätta leta efter bättre 
lösningar, säger Dominika Rydel.  
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AKTUELLT

Fjolårets elever på besök vid Byggföretagens säkerhetspark på Arlandaområdet.

Den 1 mars drog fasen Test- och 
kartläggning av årets potentiella 
elever igång. Den har pågått 
under större delen av mars och 

består av tio dagars arbetslivsintroduk-
tion i Borrföretagens regi och därefter tio 
dagar praktik på ett borrande företag.

– Under den första delen presenterar vi 
yrket, eleverna får lära sig en del  
materialkunskap, genomgå säkerhets- 
utbildning, åker på studiebesök med 
mera. De andra delen, när de får vara 
med ett företag ute på fältet, är ett 
tillfälle både för den sökande eleven att 
känna om det här är rätt yrke och ett 
tillfälle för företaget att skaffa sig en 
bild av elevens förutsättningar för yrket, 
säger Johan Andersson, Borrföretagens 
utbildningsadministratör.

Efter test och kartläggning gör Borr-
företagen tillsammans med Arbetsför-
medling en utvärdering och väljer ut de 
elever som ska antas till utbildningen, 

NYA UTBILDNINGEN ÄR IGÅNG
Nu i slutet av mars drar den nya utbildningen till borrtekniker igång. Borrföretagen 
arrangerar utbildningen på uppdrag av Arbetsförmedlingen, som betecknar borr- 
tekniker som ett framtidsyrke i en bransch som kommer att ha löpande rekryterings-
behov under flera år framöver.

som startar den 29 mars. Nytt för i år 
är att Tommy Bergman tar över efter 
Birger Fogdestam som elevernas första 
kontakt. Tommy Bergman var tidigare 
anställd på BGE och arbetar idag på 
Borr X Entreprenad AB.

Pandemin begränsar
– Rent praktiskt var det ett stökigt år 
förra året på grund av pandemin och 
mycket pekar på att det blir likadant 
i år, åtminstone i början. Arbetsför-
medlingen rekommenderar oss att 
driva utbildningen på distans i största 
möjliga utsträckning fram till 30 juni. 
Men en del saker måste ju göras på 
plats och då är det alla skyddsåtgärder 
som gäller – munskydd, handsprit, 
vara hemma om man är sjuk, hålla 
avstånd till varandra både på bussar, 
i lektionssalar och på arbetsplatser, 
säger Johan Andersson.

TEXT: JÖRGEN OLSSON   FOTO: LINUS NYQVIST

›
Fjolårets kull examinerades den 11 

februari. Fem elever har fått jobb direkt.
– Resten, ungefär tio stycken, står till 

förfogande för borrföretag som behöver  
rekrytera. Vi hade hoppats att fler skulle 
få anställning direkt efter avslutad ut-
bildning, men det finns en osäkerhet i 
branschen med ett antal projekt som inte 
kommit igång. Detta är också en följd av 
pandemin, förklarar Johan Andersson. 

Beroende av medlemsföretagen
Han avslutar med att tacka de många 
medlemsföretag, leverantörer och före-
läsare som medverkade under fjolårets 
utbildning och hoppas att dessa och 
f ler därtill ska välja att engagera sig i 
årets omgång.

– Vi är beroende av medlemsföre-
tagen för att kunna genomföra utbild-
ningen. Det gäller inte bara praktikplat-
ser utan även möjlighet att få komma på 
studiebesök.  
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HELTÄCKANDE  
SORTIMENT 
Foderrör – Kollektorer – Pumpar – Köldbärarsprit – Förnödenheter

LOGISTIK
Vår logistik är branschunik. 
Varje dag levererar vi produkter  
till cirka 3 000 platser runt om i 
Sverige. Leverans direkt till din 
arbetsplats dagen efter order.

E-SHOP
Beställ direkt  
på dahl.se. 
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Kraven på energiprestanda i byggnader har lättats betydligt om fjärrvärme eller 
biobränsle väljs som uppvärmningskälla. Samtidigt skärptes kraven ytterligare på 
värmepumpslösningar i Boverkets nya byggregler som började gälla 2020. Det har fått 
Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, SKVP, att gå vidare till EU-kommissionen.
TEXT: LARS WIRTÉN

Den viktigaste förändringen 
jämfört med tidigare byggregler 
är övergången från primärenergi-

faktorer till så kallade viktningsfaktorer. 
Dessa faktorer används för att fastställa 
kraven på mesta tillåtna mängd köpt 
energi, beroende på energibärare, uti-
från fastställda primärenergital för olika 
typer av byggnader.

Enligt EU-kommissionen ska begrep-
pen viktningsfaktor och primärenergi-
faktor vara synonyma. Men regeringen 
har tolkat direktiven som att det finns 
utrymme för att definiera och därmed 
hantera viktningsfaktorer på ett helt 
annat sätt: 

›
• Primärenergifaktorer ska räknas 

fram utifrån vetenskapliga underlag 
och belägg och därmed återspegla en 
energibärares faktiska effektivitet i 
förhållande till energikällan. 

• Viktningsfaktorer ska istället åter-
spegla och vara ett verktyg för vad 
regeringen vill åstadkomma. De sätts 
med andra ord utifrån vilket resultat 
man vill se.

Klagomål inskickat
Det här har fått SKVP att reagera. Strax 
före jul skickade man in ett klagomål 
till EU-kommissionen. Budskapet är att 

SKVP KLAGAR 
HOS EU-KOMMISSIONEN 

viktningsfaktorer inte ska kunna använ-
das som en rent politisk faktor. Den ska 
vara synonym med primärenergifaktor 
och stå på vetenskaplig grund.

– Vi hoppas att EU-kommissionen ska 
förklara för regeringen att det här strider 
mot EU-lagstiftningen och att reger-
ingen tvingas se över byggreglerna igen, 
säger Anne-Lee Bertenstam, teknisk 
expert på SKVP.

Neutralitet motverkar utveckling
Grundproblemet är enligt SKVP att 
införandet av viktningsfaktorer syftar 
till vad som kallas teknikneutralitet; 
byggreglerna ska vara kostnadsneutrala 

KRAV PÅ ENERGIPRESTANDA 
I BOVERKETS BYGGREGLER I KORTHET:

NYA BYGGREGLER:

• Energiprestandan mäts även i fortsättningen i köpt energi.

• Utgångspunkten är så kallade primärenergital.

• Prestandakraven beräknas med hjälp av en viktningsfaktor i förhållande till primärenergitalet.

• Till detta läggs geografiska justeringsfaktorer. Hårdare krav söderut, lättnader norrut.

Förslaget innehåller också skärpta krav på klimatskalet (genomsnittlig värmegenomgångskoefficient). Båda 
måste uppfyllas. Det går med andra ord inte att bara optimera byggnaden för att klara kravet på energiprestanda.

Primärenergital  
(tidigare regler inom parentes)

Småhus: 90 kWh/kvm och år.   (90)

Småhus mindre än 50 kvm:  Inget krav.   (Inget krav)

Flerbostadshus: 75 kWh/kvm och år.  (85)

Lokaler: 70 kWh/kvm och år.   (80)

Geografiska justeringsfaktorer

0,8–1,9    (oförändrade)

Viktningsfaktorer  
(tidigare primärenergifaktorer inom parentes)

El:    1,8  (1,6)

Fjärrvärme:   0,7  (1,0)

Fjärrkyla:   0,6  (1,0)

Biobränsle:   0,6  (1,0)

Olja och gas:   1,8  (1,0)
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Fusion Sweden AB Härdgatan 28 432 32 Varberg 0340 599 110 info@fusionsweden.se

Nu finns våra elsvetsdelar och isolerad markslang i 45mm-utförande.
Elsvetsdelarna finns i 40X45, 45X45 & 45X50, både som raka och 90gr vinklar.
Isolerad markslang finns lagerlagd i 50m & 100m rullar!

För mer information eller beställning ring Mikael på 0340-599110

NYHET!

Anne-Lee Bertenstam

för användaren i valet av uppvärmnings-
system. Fjärrvärme och värmepumps-
baserade lösningar ska med andra ord 
hamna på ungefär samma kostnad vid 
samma energiprestanda. 

– Det vi vänder oss emot är att om 
värmepumparna blir mer effektiva 
kan viktningsfaktorerna ändras för att 
upprätthålla denna neutralitet. Då för-
lorar tillverkarna av värmepumpar alla 
incitament att satsa på innovation och 
att fortsätta utveckla tekniken. Istället 
finns en risk att fokus hamnar endast på 
priset, vilket kan leda till att vi får sämre 
värmepumpar. Det kan väl knappast 
vara syftet, säger Anne-Lee Bertenstam.

Ökad nackdel
I de nya byggreglerna har kravet för 
eldrivna lösningar, dit värmepumpar 
hör, skärpts samtidigt som kraven för 
fjärrvärme och biobränsle har lättats. 
Viktningsfaktorn för fjärrvärme har 
sänkts från 1,0 till 0,7, biobränsle har 0,6 
medan el har höjts från 1,6 till 1,8 och är 
nu samma som olja och gas. Faktorerna 
har räknats fram för att fjärrvärme och 

biobränsle ska gynnas och hamna på 
samma kostnads nivå som exempelvis 
geoenergi. Värmepumpars nackdel i 
förhållande till fjärrvärme har ökat från 
1,6 till 2,6 gånger högre krav. 

– Problemet är att byggherrar inte 
tittar på hela livscykelkostnaden utan 
bara den initiala kostnaden. Med de här 
viktningsfaktorerena blir det billigare att 
bygga ett hus med fjärrvärme, eftersom 
geoenergi innebär en stor investering, 
förklarar Anne-Lee Bertenstam.

Orimliga faktorer
SKVP är kritisk till rimligheten i de 
viktningsfaktorer som används i de nya 
byggreglerna.

– Du ska ha en väldigt dålig panna för 
att hamna på 1,8 om du använder fossila 
bränslen. När det gäller biobränslen har 
man lagt viktningsfaktorn på 0,6. Vi 
skulle alltså få ut mer energi än det finns 
i biomassan. Hur skulle det gå till? 

Fjärrvärmens 0,7 kan däremot förkla-
ras med förekomsten av spillvärme och 
till viss del förbränning av avfall.

– Men avfall innehåller mycket fossilt 

bränsle i form av plaster. Inte minst när 
så mycket avfall importeras ställer vi oss 
frågande till dessa värden. Vill man få 
bort fossila bränslen ska man nog inte 
använda sig av de här viktningsfakto-
rerna, säger Anne-Lee Bertenstam.  

F
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Kollektorn i ett borrhål kan sägas utgöra hjärtat, eller snarare pulsådern, 
i en geoenergianläggning. En bra kollektor är hållbar, lättinstallerad och 
ger låga termiska och hydrauliska förluster. Det är alltså betydligt mer 
komplicerat än bara ett plaströr som sitter i borrhålet. 

Kollektorn är den värmeväxlare 
som installeras borrhålen. Dess 
uppgift är att föra över energi från 

borrhålsväggen till den vätska som cir-
kuleras i kollektorn, eller tvärt om. Den 
består oftast av en slangkonstruktion i 
polyeten, som monteras i borrhålet. Det 
som till synes verkar enkelt är i själva 
verket betydligt mer komplicerat. Det 
finns flera faktorer att ta hänsyn till för 
att värmeväxlingen, och därmed anlägg-
ningens effektivitet, ska bli optimal.

För att en värmeväxling ska kunna 
ske, krävs att det finns en temperatur-
skillnad mellan den vätska, köldbärar-
vätskan, som cirkulerar i kollektorerna, 
och borrhålsväggen. Ju större skillnad 
i temperatur, desto större kraft bakom 
överföringen. På vägen mellan vätska till 
borrhålsvägg finns bland annat kollek-
torns material och den materia, oftast vat-
ten, som finns i borrhålet. Dessa har olika 
termiska egenskaper som påverkar  
möjligheterna till överföring. Här 

›
uppstår förluster och utvecklingen ligger 
mycket i att minimera dessa förluster. 

I Sverige, Norge och Finland är 
borrhålen i allmänhet vattenfyllda. 
Vatten har bra kontakt mellan slang och 
borrhålsvägg och på grund av tempera-
turskillnaderna uppstår rörelser i vatten-
massan, konvektionsceller, som positivt 
bidrar till energiöverföringen.

Att välja kollektor handlar om att hitta 
den mest kostnadseffektiva balansen 
mellan prislapp på kollektorn, installa-
tionskostnad och minsta möjliga förlust.

Det finns tre huvudtyper av  
kollektorer: 

• U-rör (enkla och dubbla). 
• Koaxialrör.
• Öppna rör.

U-rör
U-rör är den vanligaste typen. Precis 
som namnet antyder är det en slang i 

TEXT:  JOHAN BARTH  ILLUSTRATIONER:  MYRA S. SÖDERSTRÖM (MED TILLSTÅND AV SVENSKT GEOENERGICENTRUM)

form av ett långt u, där köldbärarvätskan 
pumpas ned i den ena sidan och upp via 
den andra. Detta är den vanligaste kol-
lektorn för ett enkelt borrhål, exempelvis 
för att värma en villa.

U-rör kan också vara dubbla. I borr-
hålslager är det vanligare med dubbla 
u-rör där både värme och kyla utnyttjas. 
Dubbla u-rör har flera fördelar. Bland 
annat ligger slangarna närmre borr-
hålsväggen. I tillägg är det för samma 
cirkulationsflöde, lägre flödeshastigheter 
i kollektorn och därtill större värme-
växlande yta. De två senare är viktiga 
särskilt i djupa borrhål.

Det termiska motståndet för ett dub-
belt u-rör är ungefär hälften så stort som 
för ett enkelt u-rör. Det betyder däremot 
inte att man får ut dubbelt så mycket 
energi från ett borrhål med dubbelt 
u-rör. Anledningen är att det termiska 
motståndet i kollektorn bara är en av 
många faktorer som påverkar energiut-
bytet i ett borrhål.

KOLLEKTORN – MER ÄN BARA EN SLANG

Inverkan av flöde:

Laminärt flöde: Dålig värmeöverföring men små pumpförluster

Turbulent flöde: Bra värmeöverföring men stora pumpförluster

Laminärt flöde: Dålig värmeöverföring men små pumpförluster

Turbulent flöde: Bra värmeöverföring men stora pumpförluster
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Skänkelplacering:

KOLLEKTORN – MER ÄN BARA EN SLANG
U-rör finns i f lera dimensioner, 

från 25 upp till 50 millimeter. De 
vanligaste dimensionerna är 32 och 40 
millimeter. Mindre innerdiameter på 
kollektorn ger med samma f löde högre 
turbulens (omblandning) i köldbäraren 
, vilket kräver mer el till cirkulations-
pumpen. Större innerdiameter leder 
till lägre turbulens, vilket ger sämre 
värmeväxling. Det gäller alltså att hitta 
det optimala mellanläget.

Koaxialrör
Ett koaxialrör består av ett rör som 
centreras i borrhålet. Köldbärarvätskan 
pumpas då i ena riktningen genom 

det centrerade röret och i den andra 
riktningen mellan röret och borrhåls-
väggen. Kollektorn får därmed en stor 
värmeväxlande yta samtidigt som 
strömningsförlusterna är låga.

 Koaxialrör bidrar därför till betydligt 
lägre förluster för systemet i stort. 

Samtidigt är de förknippade med 
f lera nackdelar. De är svårare att 
hantera såväl vid tillverkning, lagring, 
transport och installation. Jämfört 
med u-rör, som är väl beprövade, har 
inte branschen lika gedigen erfarenhet 
av koaxialrörens hållbarhet sett över 
tid. Slutligen är de dyrare än u-rören. 
Sammantaget gör det att koaxialrör 

hittills används i projekt med speciella 
förutsättningar där dess egenskaper 
gör dem mer attraktiva.

Öppna rör
I ett öppet system används två sepa-
rata rör som sänks ned i ett vattenfyllt 
borrhål till olika nivåer. Här kan endast 
vatten användas som köldbärarvätska 
eftersom systemet är öppet. Fördelen 
med öppna rör är att köldbärarvätskan, 
det vill säga vattnet, har direktkontakt 
med berget, vilket minimerar det ter-
miska motståndet. Öppna rör kan inte 
användas när vattentemperaturen går 
ner mot noll.  

Per Swartling är medlem i 
Borrföretagens tekniska kom-
mitté och vd för Sörmlands 
Brunnsborrning. Han menar 

att den viktigaste utvecklingen inom 
kollektorer de senaste åren är de större 
dimensionerna 45 och 50 millimeter. 
Det är en följd av att det blir vanligare 
med djupare borrningar. Genom att 

Borrföretagens tekniska kom-
mitté förordar u-rör med 
standarddimensionen 40 milli- 
meter vid borrningar ner till 
250 meters djup.

– Vid större djup behöver 
man gå upp i dimension för 
att motverka tryckfall och 
kanske till och med använda 
en förstärkt kollektor, säger 
Per Swartling.

STÖRRE DIMENSIONER VINNER MARK

TEXT: LARS WIRTÉN

gå upp i dimension undviks tryckfall i 
kollektorn.

– Dimension 45 används allt mer, 
både slät och räfflad, så kallad turbo. 
Även 50 millimeter väljs i högre ut-
sträckning, säger Per Swartling.

En följd av detta är att hanteringen vid 
borrhålet blir svårare med nya krav på 
kringutrustningen. 

– Har man inte en förstärkt 
vinda blir det svårigheter. Du måste också 
byta matarrullar i kollektormataren. 

Högre risk
Med större djup och dimensioner upp-
står också nya arbetsplatsrisker. Med 
ett borrdjup på 300 meter och en 50 
millimeters kollektor krävs rejält med 
bottenvikter, upp till 200 kilo, förklarar 
Per Swartling.

– Incidenter har förekommit med 
materialskador som följd när kollek-
tormataren inte har orkat hålla emot 
och vindan har farit iväg och snurrat 
okontrollerat. Vad jag vet har det ännu 

›

inte förekommit några personskador 
som väl är.

Per Swartling i tekniska kommittén.
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Bäst Sämst Verklighet?



16 BORRSVÄNGEN 1 2021

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

FOKUS VÄRMEVÄXLING I MARK

Per Swartling efterlyser helt nya 
koncept från tillverkarna kring kol-
lektormatningen.

– Man behöver tänka annorlunda 
för att komma ifrån det problemet. Vi 
skulle behöva en smidigare och säkrare 
teknisk lösning.

Mer återfyllning
En annan utveckling är att alltfler vat-
tenskyddsområden utökas med större 
sekundära vattenskyddsområden som 
följd (läs mer om detta i nummer 4/20 
av Borrsvängen). 

– Med det kommer krav på att åter-
fylla borrhålet. Då behövs förstärkta kol-
lektorer för att de ska stå emot det ökade 
trycket som återfyllnadsmaterialet ger.

En trend när det gäller köldbärar-
vätskan är att det allt oftare krävs 
fabriksblandad vätska. 

– Det innebär en extra hantering med 
större volymer som ska transporteras 
till borrhålet, jämfört med om vätskan 
blandas med vatten på plats.

Överlag är dock Per Swartling nöjd 
med både kvalitet och information från 
tillverkarna.

– Allt material vi borrare använder är 
godkänt och kollektorerna är alltid p-
märkta. Det finns inga dåliga produkter 
på marknaden i dag. Blir man kontaktad 
av någon som säljer omärkta kollektor-
rör tycker jag att man ska hänvisa till 
Borrföretagens riktlinjer och Rise, som 
utför p-märkningen.  

›

Blir man kontaktad 
av någon som säljer 

omärkta kollektorrör, hänvisa till 
Borrföretagens riktlinjer och Rise.

Typer av kollektorer:

Enkla U-rör

Dubbla U-rör

- Rör-i-rör

Koaxial:

- Multi-chamber

-Multi-rör



www.muovitech.com

LUGN, VI HJÄLPER DIG!
Vill du ha hjälp med dimensionering, tryckfall eller något annat, 
så kontakta oss på 033-22 85 85 eller info@muovitech.com
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På Pemtec märks utvecklingen 
mot djupare borrhål tydligt. 
Efterfrågan på de större dimen-

sionerna 45 och 50 millimeter ökar 
stadigt. Samtidigt pågår utvecklings-
arbetet konstant för att få kollektorer 
som ger bättre värmeutbyte, med 
materialfrågan i fokus.

– Det har gjorts försök i branschen 
med tunnare rör, men då får man pro-
blem vid hanteringen och med hållbar-
heten. De veckar sig lätt och får svårare 
att stå emot trycket i de allt djupare 
borrhålen, förklarar Thomas Karlsson.

För att få fram tunnare kollektorrör 
med bättre värmeledningsförmåga, som 

Pemtec fortsätter att utveckla 
sitt koncept Green collector, 
som bygger på att borrhålet 
tätas för att få en stillastående 
borrhålsvätska. 

– Vi tittar också på att få 
fram nya material till kollektor-
rör som har bättre värme- 
ledningsförmåga, säger 
Thomas Karlsson, vd på 
Pemtec.

MARKNADSPERSPEKTIV: 

NYA MATERIAL FÖR 
BÄTTRE VÄRMELEDNING

samtidigt håller för både hantering och 
tryck, återstår därför att få fram nya 
material, menar Thomas Karlsson.

– Det finns material som ger tun-
nare rör med samma hållfasthet som 
polyeten. Men de faller på hantering-
en i fält, när de ska ner i borrhålet. 
Vi fortsätter titta på olika former av 
materialblandningar för att lösa även 
detta.

Tätar med plast
Pemtec utvecklar också ett koncept de 
kallar Green Collector som ett alterna-
tiv främst till återfyllnad. Istället för 
att fylla borrhålet med material som 
termiskt återfyllnadsmaterial, som kan 
försämra den termiska överföringen 
i borrhålet, tätas borrhålet med en 
plaststrumpa. Genom att fylla borr-
hålet med vatten, trycks strumpan 
mot borrhålsväggen och håller tätt. 
Samtidigt kan vattnets goda värmeled-
ningsförmåga utnyttjas. 

– Vi fortsätter att utveckla tekniken 
och har därför valt att pausa lansering-
en av konceptet på marknaden, säger 
Thomas Karlsson.

Satsar inte på räfflat
När det gäller kollektorrör med räff lad 
insida har Pemtec valt att inte ta fram 
produkter med den utformningen.

– Det finns olika patent tillgängliga 
och möjlighet för oss att tillverka den 
typen av kollektorrör.  Men både våra 
och andras tester visar att det inte finns 
någon uppsida med räfflade rör. Du får 
ett turbulent flöde även i släta rör och 
våra tester visar att det inte heller blir 
någon skillnad i tryckfall. Enligt vår 
bedömning är detta en icke-fråga.

Thomas Karlsson tycker däremot att 
utvecklingen av koaxialrör är intres-
sant att följa.

– Vi känner att det inte riktigt har 
slagit igenom på ett sätt ännu som gör 
det intressant för oss. Men jag tror att 
koaxial är och kommer att bli en möj-
lighet i större projekt som köpcentrum 
och stora urbana områden.

Lättare installation
Oavsett utformning kräver de allt djupare 
borrhålen större dimensioner på kollek-
torrören. Det leder till tyngre och mer risk-
fylld hantering för borrentreprenörerna.

– Vi är medvetna om det och kom-
mer senare i år att kunna erbjuda en 
lösning som underlättar installationen. 

Thomas Karlsson är hemlighetsfull 
kring vad erbjudandet kommer att bestå i.

– Jag kan inte säga mer än att bor-
rarna kommer att slippa dagens pro-
blematik i att installera de allt tyngre 
kollektorerna.  

TEXT: LARS WIRTÉN

Thomas Karlsson, vd på Pemtec.
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Både Adib Kalantar och Maria 
Paulsson, vd för Muovitech 
Sverige, understryker bergets 

avgörande betydelse för prestandan i ett 
geoenergisystem.

– Bergets egenskaper kan vi inte för-
ändra, det är vad vi har att förhålla oss till. 
Värmepumpsteknologin har dessutom 
utvecklats mycket och där är det svårt att 
få ut mer i nuläget, enligt Maria Paulsson.

Därmed blir kollektorns möjligheter att 
öka prestandan i ett system intressant att 
titta närmare på – i samspel med övriga 
komponenter, påpekar båda.

Eget djupt testhål
De allt djupare borrhålen gör att Muovi-
tech har låtit borra ett eget 850 meter 
djupt borrhål i Finland för sitt utveck-
lingsarbete.

– Här kan vi testa och validera våra 
lösningar på olika djup. En av de faktorer 
vi tittar extra mycket på är problemet 
med termisk kortslutning som följer med 
ökat djup, säger Maria Paulsson.

– Kollektorsystemet innefattar rören, vätskan, borrhåls-
diameter och eventuellt fyllnadsmaterial. Allt detta går att 
förbättra för att öka värmeöverföringen.

Det säger Adib Kalantar, forsknings- och utvecklingschef 
på Muovitech.

MARKNADSPERSPEKTIV:

UTVECKLING FÖR HYBRIDER 
OCH STÖRRE DJUP 

– Det ställs även andra krav på kol-
lektorer att klara högre temperaturer när 
man går djupare, framför allt vid lagring 
av värme, säger Adib Kalantar.

Hybrider
Ett annat utvecklingsområde som Muo-
vitech tittar på är hybridlösningar, till 
exempel system som kombinerar geoen-
ergi med solenergi eller fjärrvärme.

– I hybrider med solvärme jobbar ett 
kollektorsystem i berget för sig och ett kol-
lektorsystem utanpå byggnaden för sig. Vi 
har en köldbärarvätska framme, Kilfrost 
GEO, som fungerar både i berget, inne i 
huset och utanpå huset. På så sätt kan vi 
koppla ihop allt till ett och samma system, 
säger Adib Kalantar och fortsätter:

– För att kunna integrera systemen 
behövs en vätska som klarar att prestera 
både vid låga temperaturer i berget och 
höga temperaturer i solfångaren och 
samtidigt klara högre brandsäkerhets-
krav inne i och utanpå huset. Det har vi 
fått fram i Kilfrost GEO.

Polyeten även framöver
Polyeten är det helt dominerande 
materialet i de kollektorrör som finns 
på marknaden i dag. Adib Kalantar, 
som har doktorerat i polymerteknologi, 
menar att det är svårt att komma runt 
polyeten. Det är kostnadseffektivt, helt 
återvinningsbart och har lång livslängd. 

– Det har en del begränsningar vad gäller 
egenskaper i högre temperaturer vid lagring 
av värme. För det ändamålet behöver 
vi titta på att modifiera materialet. Men 
generellt är det polyeten i någon form som 
kommer att gälla under lång tid framöver.

Räfflad insida
Muovitech har en produktserie kol-
lektorrör med räfflad insida, Turbocol-
lector, vilket företaget hävdar ger lägre 
borrhålsmotstånd, det vill säga bättre 
värmeväxling mot berget. 

– Både våra egna och andra forsk-
ningsstudier validerar effekten av en 
räfflad insida. Det är en beprövad teknik 
i andra värmeväxlare, men vi var det 
första företaget att använda den i kol-
lektorrör. 

Adib Kalantar förklarar effekten med 
att räfflorna skapar bättre turbulens i 
kollektorvätskan vid ett lägre flöde jäm-
fört med traditionella kollektorer. 

– Turbulenta f löden ger ett lägre 
borrhålsmotstånd, varför värmeväx-
lingen i kollektorn blir mer effektiv. 
Detta blir särskilt viktigt vid större 
system med f lera värmepumpar, eller 
med så kallade inverterpumpar, där 
f lödeshastigheten varierar under året. 
Då vill man fortfarande ha en så effek-
tiv värmeväxling som möjligt vid alla 
driftslägen.

Dyr koaxial
Koaxialrör ser man på med intresse från 
Muovitech. Utmaningen är svårigheten 
att göra dem kommersiellt gångbara.

– Det är en fantastisk lösning utifrån 
hur effektiva de är. Hade det varit lätt att 
kommersialisera hade koaxialrör helt 
klart tagit marknadsandelar. I nuläget 
blir totalkalkylen för dyr. Kostnaden för 
kollektorsystemet blir högre, men även 
installationstiderna blir för långa vilket i 
sin tur fördyrar. Tyvärr har vi ännu inte 
hittat en lösning som fungerar på mark-
naden, konstaterar Maria Paulsson.  

TEXT: LARS WIRTÉN

Maria Paulsson, vd Muovitech Sverige.
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Utvecklingen mot allt djupare 
borrhål har drivit fram kollektor-
rör med större dimensioner. U-rör 

i såväl 45 som 50 millimeter blir allt 
vanligare val. José Acuña menar att de 
kan bidra till ett mer effektivt system vid 
de flesta borrhålsdjup, inte bara de djupa 
över 250-300 meter. 

– Det är viktigt att förstå att de 
större dimensionerna har bättre förut-
sättning att jobba med relativt högre 
köldbärarf löden än de vanliga di-
mensionerna 32 och 40 millimeter. Är 
borrhålslagret tillräckligt laddat med 
kyla/värme så underlättar de större di-
mensionerna en högre effektkapacitet. 
Att ta hänsyn till detta när olika delar 
av systemet dimensioneras är viktigt 
och kräver att ansvariga projektörer 

›
från olika discipliner synkroniserar 
sina val av komponenter.

Mer flexibla
José Acuña understryker betydelsen av att 
anpassa och se över hela systemet för att 
få ut mesta möjliga effekt av att använda 
större dimensioner på u-rören, både för 
värme och kyldriftfall. Med driftfall avses 
det sätt systemet arbetar under en viss 
tidsperiod i ett specifikt syfte.

– Beroende på hur ett geoenergisys-
tem är utformat kan det krävas olika 
f löden sommar och vinter för att ga-
rantera den tilltänkta effekttäckning-
en. Fördelen med större dimensioner 
är att de är mer f lexibla, de tillåter ett 
större omfång av olika f lödeshastighe-
ter. Då kan värmepumpar respektive 

FORSKARPERSPEKTIV:

STÖRRE DIMENSIONER 
INTRESSANTA ÄVEN VID 
GRUNDARE BORRHÅL
José Acuña, geoenergiforskare på KTH i Stockholm, välkomnar de större dimensio-
ner på kollektorrör som har etablerats på marknaden.

– Det är en positiv utveckling som rätt använda kan ge bättre prestanda i de flesta 
geoenergisystem, säger han.

José Acuña forskar i geoenergi på KTH i Stockholm.

TEXT: LARS WIRTÉN  

kylmaskiner och övriga värmeväx-
lande delar ställas in för att jobba med 
olika driftfall.

Alternativet till att gå upp i dimension 
är att ha flera mindre u-rör i samma 
borrhål, till exempel i dimension 2x32 
millimeter. José Acuña ser fördelar i att 
gå upp till 45 eller 50 millimeter istället.

– Tryckfallet i kollektorn är betydligt 
högre vid dubbla 32 millimeter, därför 
lönar det sig att gå upp i dimension 
istället.

Samverkande faktorer
Huruvida det är rätt att gå upp i dimen-
sion eller inte beror på flera samverkande 
faktorer i hela systemet, menar José 
Acuña.

– Det enkla svaret är att vid borrhål 
som är djupare än 250 meter, då bör man 
gå upp i dimension, gärna till 50 mil-
limeter. Det ger mindre tryckfall vilket 
minskar behovet av pumpenergi.

– Det mer komplexa svaret är att det 
kan löna sig att gå upp i dimension även 
vid grundare borrhål. Det beror på hur 
systemet byggs i sin helhet. Dimensioner 
på 45 och 50 millimeter gör det möjligt 
att utnyttja flexibla flöden med olika 
driftfall och på så sätt kunna garantera 
borrhålens effekttäckning. Detta under 
förutsättning att berglagret är laddat.

Ett 45 eller 50 millimeters u-rör 
har större chans att komma närmare 
borrhålsväggen än 32 och 40 millimeter, 
vilket kan gynna värmeöverföringen. 

– Det finns dock ingen garanti på 
detta när det kommer till u-rörsbaserade 
lösningar, säger José Acuña.  
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Att Saqib Javed betonar bergets 
egenskaper och byggnadens 
utformning betyder inte att han 
anser att kollektorerna saknar 

intresse ur forsknings- och utveck-
lingssynpunkt. Han menar bara att 
kollektorerna måste ses som del i en 
helhet och att allt i slutänden handlar 
om balans i systemet.

– Termisk prestanda hos en kollektor 
beror inte bara på dess utformning, 
geometri och materialens termiska 
egenskaper, utan också på det omgi-
vande bergets värmeledningsförmåga. 
Ofta uppnås dessutom en högre ter-
misk prestanda på bekostnad av sämre 
hydraulisk prestanda. Det leder till 
ökade tryckfall, vilket kräver mer el för 
att driva cirkulationspumparna.

Han lyfter också ett varningens 
finger för utvecklingen mot allt djupare 
borrhål.

– Vi når visserligen högre tempera-
turer. Men samtidigt blir potentialen 
för kyluttag mindre. Ju högre mark-
temperatur, desto lägre kylpotential, 
säger Saqib och fortsätter:

– I framtiden kommer behovet av 
kyla att vara större än behovet av 
värme. Värmebehovet minskar med 
allt bättre isolering, medan klimat-
förändringen gör att behovet av kyla 

– Vi kan inte bara fokusera på 
kollektorn och dess utform-
ning och material. Prestan-
dan beror i hög grad också 
på förutsättningarna i berget 
och byggnadens utformning. 

Det säger Saqib Javed som 
forskar på geoenergisystem 
på Chalmers tekniska hög-
skola och Lunds universitet.

FORSKARPERSPEKTIV:

ALLT HANDLAR OM 
BALANS I SYSTEMET

TEXT: LARS WIRTÉN

kommer att bli 
kritiskt.

Dyrare  
installation
Saqib Javed 
menar också att 
det finns andra 
faktorer som 
talar mot djupare 
borrning.

– Flera erfa-
renheter visar 
att när du går 
djupt ökar beho-
vet av isolering 
mellan kol-
lektorslangarna 
för att undvika 
termisk kortslut-
ning. Det gör 
installationen 
dyrare, både i 
material och tid. 
Dessutom har 
det visat sig att 
isoleringen bara 
håller ett fåtal 
år, därefter ökar 
värmeförlus-
terna igen.

– Kollekto-
rerna behöver 
dessutom ha tjockare slangar för att 
klara trycket utifrån. I slutänden blir 
effekten av att gå djupt inte så stor som 
man kan förvänta sig.

Saqib Javed menar att koaxial-
kollektorer är en attraktiv lösning för 
djupare borrhål på grund av deras 
lägre tryckfall.

– Men återigen, vi ska vara försik-
tiga och inte bara följa trenden att gå 
djupare. Om det är rätt utformning 
för en specifik byggnad ska vi såklart 
borra djupt. Men vi måste först titta på 
värme- och kylbehoven de kommande 
tio-tjugo åren. 

›

Saqib Javed, forskare i geoenergisystem på Chalmers i Göteborg 
och Lunds universitet.
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Byggnaden påverkar mycket
Saqib Javed är delaktig i ett norskt forsk-
ningsprojekt, Lowex, som tittar på vad 
hela byggnadens utformning betyder för 
geoenergisystemets prestanda. 

– Där har vi sett att borrhålets 
prestanda kan öka signifikant genom 
att förändra små saker som fönsternas 
utformning i byggnaden. På så sätt kan 
vi balansera energisystemet bättre och 
därmed inte behöva borra lika djupt. Vi 
måste ta hänsyn till alla samverkande 
faktorer, inklusive byggnadens utform-
ning, och betrakta det som ett samman-
hållet system.  
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systemen med låga temperaturer och 
det ställer stora krav på frostskyddet. 
Det krävs då en högre koncentration 
av etanolen, vilket medför andra och 
besvärligare brandskyddsklasser än vid 
den koncentration vi normalt använder.

– Tyskland har strikta normer för 
hur borrhålen ska designas, men det är 
tråkigt att propylenglykol fortfarande 
är största och enda köldbärare, tycker 
Monika Ignatowicz.

Metanol som används som köldbärare 
i USA har en bra prestanda, låg energi-
användning och pumpeffekt, men det 

FOKUS VÄRMEVÄXLING I MARK

Etanol eller glykol i vattnet – hur 
blandar jag den bästa köldbära-
ren, vad är bästa receptet för att 
kunna ta värme från berget till 

värmepumpen? Enligt Monika Ignatowicz, 
doktorand och forskningsingenjör på 
KTH, talar det mesta för etanol.

– Jag rekommenderar bioetanol. Som 
forskare ser jag att det är den produkt som 
bäst uppfyller de krav vi måste kunna 
ställa på en modern köldbärare, säger hon. 

De krav Monika Ignatowicz tänker på 
handlar främst om låg pumpeffekt, bra 
termofysikaliska egenskaper, låg giftig-
het och bra miljöegenskaper – och det 
uppfyller främst bioetanol, menar hon. 

Egenskaperna varierar
– Etanol löser sig relativt lätt i vatten, den 
har låg fryspunkt och eventuella läckage 

Sverige är bäst i klassen vad 
gäller köldbärarvätskor, bio-
etanol är bästa valet och allt 
pekar på att forskning och 
framtid handlar om att ta 
miljöanpassningen till nästa 
nivå. Det menar Monika  
Ignatowicz vid KTH Energi-
teknik som länge forskat kring 
köldbärarnas egenskaper.

FORSKARPERSPEKTIV:
VILL SE BIOETANOL SOM KÖLDBÄRARE

TEXT: MIA ISING

innebär vanligen inte något större miljö-
problem, etanol oxiderar och bryts ner 
naturligt, förklarar Monika Ignatowicz.

Om det finns läckage i marken har 
bioetanol kortast nedbrytningstid, 
mellan tio och 28 dagar och redan 
tionde dagen är 90 procent nedbrutet. 
Glykol kräver upp till 90 dagar för att 
brytas ned. 

Geoenergiindustrin vill ha enkla köld-
bärare, menar hon, och dit räknas inte 
propylenglykol som är giftigt.

Köldbärarvätskor som bygger på salt 
såväl som glykol – där olja används vid 
tillverkningen, kräver destruktion och 
det är omständligt. Då ska systemet 
tömmas och innehållet skickas i container 
till en anläggning för destruktion, eller 
återvinning. Destruktion görs i alla 
kommuner och på några få ställen finns 
företag som återvinner glykolen genom 
att separera den från vätskan. 

– Det är också svårt att få till bra salt-
baserade köldbärare. De är termofysi-
kaliskt bra och har bra miljöegenskaper, 
men de är korrosiva, de fräter och det 
kräver korrosionsskydd. 

Olika länder olika skydd
Olika länder använder olika frostskydd 
i vattenlösningen. I USA och Kanada 
är metanol och propylenglykol vanliga. 
Europa använder främst etanol, salt 
och propylenglykol. I Finland, som har 
ett förhållandevis kallt klimat, körs 

›
Monika Ignatowicz, KTH Energiteknik.
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FORSKARPERSPEKTIV:

KOAXIALRÖR INTRESSANT  ATT STUDERA MER
Willem Mazzotti Pallard fors-
kar bland annat på kollektorer 
för djupa borrhål på KTH i 
Stockholm. I sitt doktorand-
arbete har han intresserat 
sig extra för koaxialrör.

– Tryckfallet kan bli lägre 
i koaxialrör, därför är de 
intressanta att titta på, 
särskilt som de är rätt nya 
på marknaden.

Willem Mazzotti Pallard har 
sammanställt mätdata från 
olika projekt där man har 
testat koaxiala rör, för att få 

en bild av hur de fungerar i verkliga 
förhållanden.

– Vi ser att tryckfallet brukar vara 
lägre i koaxiala rör jämfört med u-rör, 
men vi kan samtidigt konstatera att 
verkligheten avviker från teorin. 
Tryckfallet är högre i verkliga förhål-
landen, vilket är viktigt att veta för att 
dimensionera borrhålen rätt. Det visar 
att koaxialrör har potential att bli 
ännu bättre, förklarar Willem.

Han har ännu inte jämfört den termiska TEXT: LARS WIRTÉN

›
prestandan mellan koaxiala rör och 
u-rör.

– Det är en annan viktig faktor. Det 
är inte säkert att koaxiala rör är bättre 
än u-rör i djupa borrhål. Den termiska 
kortslutningen, det vill säga att värme 
vandrar från den varma till den kalla 
delen av kollektorn, kan vara större i 
koaxiala rör. Det beror på hur det är 
utformat, till exempel om centerröret 
är isolerat.

Värmeväxling vid ytan
Willem Mazzotti Pallard berättar också 
om ett forskningsprojekt inom Energi-
forsk, Termiska energilager (Termo), där 
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Willem Mazzotti Pallard på KTH i Stockholm 
forskar om bland annat djupa borrhål.
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finns. En annan är att vi tittar närmare 
på en produkt som glycerol för att den 
är lätt att tillverka, kostnadseffektiv, 
har kort nedbrytningstid och bra 
miljöegenskaper. Glycerolen har f lam-
punkten över 100 grader och skulle 
kunna användas som både denature-
ringsämne och f lampunktshöjare. 

Miljöanpassning är framtiden
– I framtiden kommer vi att prioritera 
miljöanpassade och energieffektiva 
köldbärare, det är jag övertygad om. Vi 
miljömärker redan bergvärmesystem, 
säger Monika Ignatowicz.

Framtiden kan handla om att återan-

vända spill i form av alkoholrester för att 
blanda med vattnet, eller använda tall-
olja för att höja flampunkt och lösnings-
grad. Till samma prisnivå men med en 
annan tillverkningsmetod, menar hon.

– Sverige är bäst i klassen, vi är 
duktiga på både energiprestanda och 
brännsäkerhet, men kraven är fler än så. 
Det är mycket som ska uppfyllas, och 
inte minst handlar det om att vässa det 
vi redan är bra på.  

FORSKARPERSPEKTIV:
VILL SE BIOETANOL SOM KÖLDBÄRARE

FORSKARPERSPEKTIV:

KOAXIALRÖR INTRESSANT  ATT STUDERA MER

Jag rekommenderar bioetanol. 
Det är den produkt som bäst 

uppfyller de krav vi måste kunna ställa 
på en modern köldbärare.

FOKUS VÄRMEVÄXLING I MARK

är väldigt giftigt. År 2000 förbjöds det 
inom EU. USA har börjat konvertera sina 
system till propylenglykol eller bioetanol.

Etanol dominerar
I Sverige använder vi över 80 procent 
bioetanol. Men även om detta är den 
köldbärare Monika Ignatowicz förespråkar 
kan hon i sin forskning visa på stora 
skillnader mellan olika etanolbaserade 
köldbärare och de egenskaper som på-
verkar värmeövergångstalen.

Den vanligaste etanolbaserade pro-
dukten i Sverige visade sig ha bäst egen-
skaper bland alla produkter i Europa 
– tio procent högre värmeöverföring och 
tre procent lägre tryckfall jämfört med 
andra etanolbaserade produkter.

En utmaning är att etanol har relativt 
hög brännbarhet. Stora anläggningar med 
många borrhål sänker gärna koncentra-
tionen. Är den för hög sjunker flampunk-
ten och dagens gräns för vad som klassas 
som brandfarligt är 30 grader celcius. I 
Sverige är det vanligt med 25 procentig 
koncentration, och det innebär en flam-
punkt som ligger ganska nära gränsen.

– Ju lägre koncentration desto bättre 
prestanda för värmepumpen, förklarar 
hon. Det krävs mindre pumpeffekt och 
mindre energi för att snurra köldbäraren 
och det ger högre effekt på den värme 
som skickas in i systemet. Risken är 
annars dålig energibesparing och låg 
kostnadseffektivitet. 

En annan utmaning är att etanol 
ses som berusningsmedel. Generellt 
krävs att man tillsätter ett denature-

ringsmedel för att ta ifrån etanolen 
denna effekt, vilket i och för sig kan ge 
köldbärarvätskan en lägre viskositet. 
Den blir mer lättflytande, med de bättre 
egenskaper det medför.

– Alla alkoholer har en viss giftverkan, 
men etanol är den minst giftiga. Men 
man ska veta att köldbärare med keton 
som denaturering kräver åtta procent 
högre pumpeffekt, den har sämre värme- 
kapacitet och lägre värmeledningsförmåga.

Just nu driver Monika Ignatowicz ett 
forskningsprojekt kring framtida köld-
bärare som är finansierat av Energi-
myndigheten, 13 olika företag – f lera 
inom geoenergi och några tillverkare 

av köldbärare – samt Kylbranschens 
Samarbetsstiftelse, KYS. 

Fokus är på att få fram icke brand-
farliga, mindre korrosiva och mer 
energieffektiva och miljöanpassade 
köldbärare, berättar hon om det arbete 
som startade 2018 och slutar 2022. De 
ska både uppfinna nya och förbättra de 
köldbärare som finns. 

– En insats är att vi har förbättrat 
recepten på denatureringsämnen som 

man tänker helt annorlunda. Projektet 
tittar på möjligheten att värmeväxla i en 
kort slinga uppe vid ytan och helt kunna 
ta bort kollektorerna i borrhålet.

– I den modellen pumpar man upp 
grundvatten från borrhålet och låter det 
strömma genom den korta slingan vid ytan. 

En sådan lösning skulle ta bort 
behovet att installera hundratals 
meter kollektorer i borrhålet. Men det 
kräver en väldigt hög värmeväxlings-
faktor i slingan.

– Jag tror det är svårt att få det att 
fungera, men det är en intressant idé 
som är värd att titta närmare på och 
som kanske kan utvecklas.

Det korta perspektivet
Willem Mazzotti Pallard efterlyser också 
mer forskning kring hur kollektorerna 
reagerar kortsiktigt rent termiskt.

– Värmepumpar arbetar ofta i korta 
cykler, kanske en halvtimme i taget. 
Vad händer i kollektorn under dessa 
korta perioder? Den kortsiktiga vär-
meresponsen vore intressant att titta 
närmare på. Det kanske går att opti-
mera värmepumpen bättre om man 
har bättre förståelse för hur kollektorn 
reagerar kortsiktigt. Det är en extra 
intressant faktor för djupa borrhål, 
då det tar längre tid för vätskan att 
cirkulera i djupa borrhål.  
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– Vårt syfte eller koncept var att 
hitta en teknisk och ekonomiskt 
gångbar metod för att lagra 
överskottsvärmen från avfallseld-

ningen på Filbornaverket. Man vill lagra 
värmen från den eldning som sker under 
sommaren, för att sedan kunna nyttja den 
i fjärrvärmenätet på vintern. Lagringen 
behöver ske vid temperaturer upp till 100 
grader, så vi visste redan från början att 
det inte fanns någon färdig teknik, till 
exempel i form av kollektorer, att köpa. 
Traditionella kollektorer är garanterade 
att klara omkring 25 grader och det finns 
någon som tål omkring 60–65 grader 
långsiktigt, berättar Claes Regander.

Geologin på just den här platsen består 
inte, som vanligt i större delen av Sverige, 
av kristallint urberg utan av sedimentärt 
berg i form av ler-, silt- och sandsten.

– Vi bestämde oss för en lösning med 
slutna borrhål, alltså med foderrör hela 
vägen ner till 120 meter och med tätplugg 
i botten. Hålen skulle inte ha någon kontakt 
med det omgivande grundvattnet. I hålen 
satte vi innerrör, så att det blev som en 
koaxiallösning säger Claes Regander.

Två varianter
Foderrören gängades samman, eftersom 
tiden för svetsning i ett fullskalesystem be-

HÖGA TEMPERATURER STÄLLER  
STORA KRAV PÅ KOLLEKTORN
Från fjärrvärmebranschen syns ett växande intresse för att ta tillvara överskottsvärmen 
från näten. Det är lösningar som ibland innefattar borrhålslager, vilka har kollektorer 
som värmeväxlare. Vilka krav ställer de höga temperaturerna på kollektorn och hur ska 
systemen utformas?

Claes Regander, senior energikonsult på Sweco, har lett ett försök tillsammans med 
Öresundskraft i Helsingborg.

räknades motsvara omkring ett års arbetstid.
Man gjorde två varianter av experiment- 

hålen. I det ena sattes ett rostfritt dubbel- 
rör med vakuumspalt. 

– Det här skulle vara ”state of the art”-
lösningen, eftersom vakuum är en så 
bra isolator. Den är tekniskt sett i någon 
mening optimal, men av kostnadsskäl 
aldrig tänkt att användas. Vi gjorde den 
för att jämföra den andra varianten med, 
säger Claes Regander.

I det andra hålet sattes en EPDM-
slang; tillverkad av specialgummi och 
förstärkt med en inbäddad stålspiral. 
Det är samma typ av slangar som 
används bland annat i motorer och som 
klarar de höga temperaturerna.

EPDM kräver högre flöden
– Den är väsentligt billigare i inköp än 
stålröret, men frågan är om den skulle 
vara tillräckligt bra, säger Claes Regander 
som berättar att man även gjorde en rad 
andra undersökningar av hålen, bland 
annat geofysiska mätningar och termiska 
responstester. Man räknade i första hand 
på en lösning utan värmepumpar – lagret 
skulle växlas direkt mot fjärrvärmenätet.

Stålrörsvärmeväxlaren fungerade som 
väntat mycket bra vid de olika flödeshastig-
heter man provade med.

TEXT: JÖRGEN OLSSON   FOTO: CLAES REGANDER OCH SWECO

›

Ett av provhålen som utvärderades.

– Men EPDM-slangen klarade inte låga 
flöden. Vid flöden på 0,2–0,3 liter per 
sekund var den direkt dålig. Det blev så 
kallad termisk kortslutning, när gummit 
inte förmådde isolera utan släppte tillbaka 
den omgivande värmen in i slangen.

Men vid högre flöden, från 0,6 upp 
till 0,8 liter per sekund, var den billigare 
EPDM-lösningen nästan lika bra som 
stålröret.

– Så EPDM-slangen skulle kunna vara 
ett fungerande alternativ för ett fullskale-
system, förutsatt att flödet överstiger 0,6 
liter per sekund vid inlagring och uttag 
av energi. Men borrhålen kan inte göras 
djupare än cirka 120 meter, för då ökar 
den termiska kortslutningen igen.

Täta borrhål viktigt
Sammanfattningsvis betonar Claes Regan-
der vikten av att täta borrhålen så att inte 
grundvattenrörelser orsakar oacceptabla 
energiförluster.

– Det gäller i första hand foderrören, 
vi hade problem med att få foderrörs-
gängorna helt täta. Men sen märkte vi 
även att det på utsidan av foderrören 
hade bildats en tunn grundvattenfylld 
spalt som minskade värmeledningen 
mellan borrhålet och omgivande berg. 
Men detta är problem som vi räknar att 
kunna komma tillrätta med under den 
fortsatta projektutvecklingen och för det 
fullt utbyggda systemet räknar vi med en 
verkningsgrad på 75–80 procent.

Passar europeisk geologi
Avslutningsvis betonar Claes Regander 
vikten av fortsatt forskning och utveckling, 
inte minst på materialsidan.

– Det finns en marknad både inom och 
utom Sverige för att lagra spillvärme från 
energiprodukter och större industrier, 
men det finns ingen beprövad teknik eller 
färdiga produkter för värmeväxling vid 
de här temperaturerna. Den teknik vi 
utvecklar här passar för den geologi som 
finns i stora delar av Europa, till exempel i 
Tyskland, Danmark och Polen.  

Claes Regander, Sweco.
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– PUMPSYSTEM UTAN ÖVERRASKNINGAR 
SQE är en lättinstallerad dränkbar pump med permanentmagnet-
motor och inbyggd motorstyrning som ger ett högeffektivt skydd.  
Tillsammans med konstanttrycksenheten får man ett konstant tryck  
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›

För tio år sedan gick Birger Fogdestam i pension efter 35 år 
som statsgeolog på SGU, Sveriges geologiska undersökning. 
Men någon pensionär är han inte. Birger har fortsatt i full fart 

som konsult och arrangör av resor till Afrika.
– Jag vill inte sätta mig framför teven och dricka öl. Jag tänker 

fortsätta så länge jag inte snubblar runt i markerna, förklarar han 
med ett leende som säger att det inte lär hända än på många år.

TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN

Afrika har en särskild plats i 
Birger Fogdestams hjärta. 
Inte bara via kärleken och 
sambon Tunie, som kommer 

från Botswana. Afrika är närvarande 
överallt i villan i den lilla blekingska 
orten Bräkne-Hoby mellan Karlshamn 
och Ronneby. På golvet i vardagsrummet 
ligger en zebrafäll, på väggen en stor 
textil med elefantmotiv. Flera jakttroféer 
i form av horn från savannens klövvilt 
hänger på andra väggar i huset. 

Allt började med ett av Birgers första 
jobb som geolog. Han fick i uppdrag att 
åka till Libyen 1975 för att som berg-
grundsgeolog hitta råvara till inhemsk 
cementproduktion. Där träffade han 
några amerikanska hydrogeologer vars 
uppdrag var att hitta vatten. 

Birger upptäckte i det mötet att han 
var mer intresserad av vatten än bergarter. 
När han kom hem till Sverige växlade 
han därför över från berggrunds- till 
vattenfrågor. Två passioner var därmed 
väckta som har följt och präglat resten av 
hans liv: Afrika och grundvatten.

Stort nätverk
Året efter hemkomsten från Libyen fick 
Birger anställning på SGU i Uppsala i 
samband med att det blev obligatoriskt 
för alla brunnsborrare att lämna in 
borrningsrapporter.

– Under flera år jobbade jag med 
hydrogeologisk kartläggning av flera län 

i Sverige. Det gav mig ett stort nätverk 
bland borrentreprenörer runtom i 
landet. Jag knöt också många kontakter 
med tjänstemän på kommuner som hade 
problem med vattenfrågor. Det gjorde att 
jag kunde starta mitt eget företag efter 
pensionen, berättar Birger.

För det där med att vara ledig under  
ledigheten verkar inte vara Birgers 
melodi. Jobb och fritidsintresse går in i 
varandra. 1989 fick han ett uppdrag att 
söka grundvattentäkter i Malawi, vid 
sidan av anställningen på SGU.

– Det gjorde jag av eget intresse på min 
sommarsemester. Det resulterade i ett 
liknande uppdrag i Namibia året efter.

Breddade med resor
Därmed var bandet till Afrika oupplösligt. 
Birger engagerade sig i och var delägare 
i ett konsultföretag i Namibia och snart 
började han även arrangera studie-, jakt- 
och upplevelseresor till Namibia.

– Studieresorna har varit inriktade på 
gruvnäringen och vattenborrning. Det 
synkade jag med safari och jakt för de 
som var intresserade av det, safari hör ju 
till när man är där.

I dag är Birgers resor huvudsakligen 
rena upplevelseresor med natur och 
kultur i fokus.

– Jag är fascinerad av nomadfolket 
himba i nordvästra Namibia, som fort-
farande lever väldigt traditionellt. Och 
Namiböknen med dess enorma sanddyner. 

Det är en världsunik miljö med sin mils-
vida ödslighet.

Djur och natur, inte minst reptiler, har 
alltid varit ett stort intresse hos Birger. 
I unga år tog han hem huggormar och 
förvarade i egentillverkade terrarier.

– Intresset för skog, jakt och djur har 
jag fått från min pappa. Även om han 
inte delade min förtjusning i ormar. 
Mina föräldrar var rätt förtvivlade 
ibland, skrattar Birger.

Grundvatten engagerar
I Sverige blev Birger chef på grund-
vattenenheten på SGU i Uppsala 1996. 
Tio år senare tog han över som program-
chef för grundvattendokumentation,  
vars arbete syftade till att öka kunskapen 
om grundvattnets kvalitet och effekterna 
av påverkan från olika verksamheter. 
Det fortsatte han med fram till pen-
sionen 2011. 

Men engagemanget i grundvatten-
frågor har inte slutat med pensionen. 
Utanför villan i Bräkne-Hoby rinner 
Bräkneån stilla. Strax nedströms ligger 
en damm som kommunens politiker nu 
vill riva för att underlätta för lax och 
öring att vandra upp i ån. Det har fått 
Birger att engagera sig ideellt i Bräkne-
åns vattenråd. 

– Om dammen rivs ökar f lödet och 
därmed sjunker vattennivån i ån, vil-
ket kommer att få även grundvattnet 
i området att sjunka. Det ökar risken 

”I AFRIKA FÖRSTÅR MAN ATT 
UPPSKATTA RENT VATTEN”
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för sättningsskador i husgrunderna 
häromkring. Visst, jag är jävig, men 
ett bättre alternativ vore att bygga 
en konstgjord fiskvandringsled runt 
dammen. Det har jag fått gehör för nu, 
säger Birger.

Varje borrning unik
Efter pensionen har han också varit 
engagerad i Borrföretagens borrtekniker-
utbildning, där han har ansvarat för 
undervisning om grundvatten i berg.

– Det har varit spännande, vi har haft 
väldigt duktiga och engagerade elever. 
Varje borrning är unik, ingen geologi är 
den andra lik. Det är verkligen ett yrke 
där borraren lär sig nytt vid varje borr-
ning och där yrkesskickligheten ökar 
med erfarenheten. 

Telefonen plingar till och Birger tittar 
hastigt på skärmen.

– Jaha, nu fick jag nog ett uppdrag i 
Skåne, konstaterar han nöjt.

Skydd i Somalia
Men det är inte bara i Skåne och Sverige 
hans konsultfirma Terra Geo tar upp-
drag. Han har varit flera gånger i Somalia 
de senaste åren och bistått i att hitta 
grundvatten, borra brunnar och bygga 
vattentorn. Inte helt ofarliga uppdrag.

– Norra Somalia är inte så farligt. Men 
jag har alltid beväpnat skydd. Senast 
jag var där var jag enda västerlänning i 
projektet. 23 beväpnade personer, både 
polis och militär, skyddade mig. 

– Samtidigt är det väldigt tillfreds- 

ställande att få jobba med folk som 
uppskattar och förstår betydelsen av 
vatten. Afrikanerna är oerhört beroende 
av tillgången på vatten. Jag har just haft 
kontakt med vänner i Namibia. Det har 
regnat kraftigt i Namibia och Botswana 
vilket har fyllt på grundvattendepåerna 
och Okavangofloden efter flera års torka. 
De är överlyckliga.

Vattnet först
Samma medvetenhet finns inte i Sverige 
– något Birger Fogdestam efterlyser.

– Vi är väl försörjda, men i takt med 
att befolkningen centraliseras mer och 
mer får även vi problem. Vid all sam-
hällsplanering är vattentillgången det 
man måste titta på först, innan man gör 
något annat överhuvudtaget, slår han 
fast och ger ett exempel:

– Jag hade ett uppdrag för en mjölk-
bonde med en besättning på 850 kor 
som skulle utökas till 1 800 djur. Det 
är kopiöst mycket och djuren behöver 
vatten att dricka. Men vattenfrågan hade 
man inte tänkt på, den kom in först i ett 
sent skede av planeringen.

Det är talande för hur det ser ut i 
Sverige, menar Birger. I andra delar av 
världen är medvetenheten om vatten så 
hög att det utgör grund för konflikter.

– Klimatförändringarna bidrar i högsta 
grad. I Kalifornien finns hela städer som 
ligger öde nu på grund av att man står 
utan vatten. Jag tror tillgången på vatten 
kommer att bli en konflikthärd framöver. 
Det är det redan delvis.

För Birger Fogdestam har jobb och fritidsintresse alltid gått hand i hand.

Birger Fogdestam
Gör: Konsult i egna firman Terra 
Geo AB. Arrangerar resor till Namibia 
och Botswana.

Ålder: 75 år till sommaren.

Bor: Villa i Bräkne-Hoby. Sommar-
hus i Västervik.

Familj: Sambo samt hunden Gucci 
och två vuxna söner med familjer 
och fyra barnbarn.

Favoritplats: Hela Blekinge liksom 
Västerviks skärgård. Måste också få 
säga Windhoek, Namibias huvudstad, 
med omgivningar. Där är kuperat 
och väldigt fint.

Afrika med ett ord: Doften. Där 
finns en speciell doft varje morgon 
som inte finns någon annanstans. 
Om det är nektar vet jag inte, 
men det är ungefär så jag skulle 
beskriva den. Puntland, en del av 
Somalia, betyder ungefär ”Landet 
som doftar”.

›

Jag tror 
tillgången på 

vatten kommer att 
bli en konflikthärd 

framöver. Det är det 
redan delvis.

Här har hydrogeologer en viktig upp-
gift och funktion i samhället, under-
stryker Birger.

– Vi kan samarbeta världen över och 
göra beräkningar av nederbörd, grund-
vattenbildning och uttagsmöjligheter. 
Att den här vetenskapen är med i det 
absolut första skedet av all samhälls-
planering blir allt viktigare.  
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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 

Den 1 juni tillträder Anders 
Mårtensson som vd för 
Svenska Kyl & Värmepump-

föreningen, SKVP. Han tar över efter 
Per Jonasson, som varit bolagets vd 
sedan 2010. Anders kommer när-
mast från VVS Fabrikanternas Råd 
och rollen som vd där.

Anders Mårtensson har från sina 
sju år på VVS Fabrikanternas Råd 
betydande erfarenhet av arbete i 
en branschorganisation samt en 
djup kunskap om energimarknaden. 
Anders har även en stor vana av att 
samverka med andra bransch- och näringslivsorganisationer 
samt myndigheter och politiker.

Fram till att den nye vd:n tillträder är Johan Barth, tidi-
gare vd för Geotec, tillförordnad vd för SKVP.  

ANDERS MÅRTENSSON 
BLIR NY VD FÖR SKVP

›

Atlas Copco presenterar en kompressor som går helt på 
el. E-air V1100 är frekvensstyrd och ger ett tryck på 14 bar 
med ett flöde på 23–31 kubikmeter.

– Den är för liten för brunnsborrning, men till vissa grund-
läggningsarbeten fungerar den och vi vill gärna komma i kon-
takt med något som vill testa den skarpt, säger Fredrik Ålund 
på Atlas Copco.

Han ser en stark elektrifieringstrend inom alla typer av 
anläggningsmaskiner och tror inte att en elektrisk kompressor 
som levererar de 30–35 bar som brunnsborrare behöver är 

långt borta:
– Inom ett 

till två år skulle 
jag säga att vi 
åtminstone har 
testmaskiner 
som kan provas 
och utvärderas, 

säger han.  

ELDRIVEN KOMPRESSOR 
FÖR BRUNNSBORRNING 
INOM ETT PAR ÅR

›

Anders Mårtensson.
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I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under 
eller mycket under de normala för årstiden i sydöstra 
Sverige. I de små magasinen är situationen över eller 

mycket över den normala i stora delar av landet.
Även om nivåerna i de stora magasinen i de sydöstra 

delarna av landet är under eller mycket under de normala 
för årstiden sker en långsam återhämtning i södra Sveri-
ge. I de små magasinen har situationen också förbättrats i 
södra delen av landet, tack vare nederbörd och snösmält-
ning. Mätningen är från vecka 8.  

GRUNDVATTEN-
SITUATIONEN
›



30 BORRSVÄNGEN 1 2021

FÖRETAGET ISKRISTALLEN

Sedan Geotec och Avanti 
gick ihop och bildade den 
gemensamma organisationen 
Borrföretagen har förhopp- 
ningarna på en stark orga-
nisation växt bland medlem-
marna. Det menar Iskristallens 
vd Robert Nilsson.

– Det märker jag när jag 
träffar kollegor. Den allmänna 
åsikten är att branschen 
stärks genom samman-
slagningen och det kommer 
att bli lättare att få igenom 
våra krav.

TEXT OCH FOTO: SIMON JOHANSSON

Iskristallens vd Robert Nilsson rattar 
med säker hand den av snöslask ned-
stänkta och inte längre så vita firma-

pickupen. Han svänger in på husbils-
tillverkaren Tumbos stora fabriksområde 
strax utanför Eskilstuna. Vi stannar vid 
en nedfälld bom och Robert tutar.

– De brukar vara alerta och släppa in 
när man kommer, säger han och spanar 
mot huvudbyggnaden.

Medan vi väntar på att bli insläppta be-
rättar Robert att det tidigare fanns ett visst 
motstånd, särskilt hos äldre borrare, mot 
en sammanslagning av Geotec och Avanti. 
Gamla motsättningar mellan de två orga-
nisationerna spökade. Det var också större 
konkurrens borrare emellan. En osund 
konkurrens som Robert inte alls tror på.

– Nuförtiden har vi i branschen betydligt 
större kontakt med varandra, säger han. 
Trots att vi är konkurrenter hjälps vi 

åt och samarbetar. Där spelar Borr-
företagen en stor roll då de underlättar 
kontaktskapande.

En annan fördel med att ha en stark 
medlemsorganisation i ryggen är att 
det blir lättare att få kontakt med de 
styrande, både i kommun och riksdag, 
menar Robert. Alla kontakter uppåt går 
genom organisationen.

– Vi vill gärna  vara med vid viktiga 
beslut som påverkar oss, till exempel när 
regeringen tar fram miljökrav. Där har vi 
många viktiga synpunkter som får större 
tyngd när de framförs av Borrföretagen. 
Jag tror dessutom att regeringen tycker att 
det är en fördel att kunna ha en dialog med 
oss som arbetar med det här dagligen.

Industrier skaffar geoenergi
Bommen lyfts till slut och vi blir in-
släppta på husbilstillverkarens gigan-

ISKRISTALLEN 
VÄLKOMNAR BORRFÖRETAGEN

Robert Nilsson berättar att Iskristallens uppdrag till minst 80 procent består av energiborrning på industrier. På grund av pandemin 
det senaste året har dock borrningar hos privatpersoner ökat stort.
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FÖRETAGET ISKRISTALLEN

›

– Sedan coronan kom har det blivit 
betydligt fler borruppdrag i fritidshus. 
Folk lever annorlunda nu. Sommar-
boende blir året runt-boende. Många 
köper hus på landet där de lever under 
långa perioder och då investerar man i 
geoenergi. Man har förstått att det lönar 
sig i längden.

Medieföretaget som började borra
Iskristallen har i nuvarande form funnits 
sedan 2006. Men innan man började 
borra var det snarare ”grävjobb” som 
gällde. I alla fall om man ska hårddra det 
- Iskristallen startade nämligen som ett  
medieföretag. Delägare Håkan Ringkvist, 
som är filmare i grunden, startade 
företaget 1995. I många år producerade 
Iskristallen filmer åt bland annat SVT. 
Håkan filmar fortfarande, men numera 

tiska område. Företaget expanderar 
med nya fabrikslokaler och Iskristallen 
är anlitade för en omfattande geoenergi-
borrning. Sammanlagt blir det 41 borr-
hål till 200-250 meters djup. Att stora 
industrier installerar geoenergi har 
varit en växande trend de senaste fem 
åren, konstaterar Robert. 

– Det är så pass bra ekonomiskt att 
ha geoenergi, säger han. Man kan ju ha 
både värme och kyla i samma installa-
tion. Så när man ändå investerar mycket 
och bygger stort så passar man på. Det är 
helt klart en trend.

Och bygger man nytt där det inte finns 
kommunalt vatten så passar man på att 
borra för energi när man ändå borrar 
för vatten, berättar Robert. Även bland 
nyblivna fritidshusägare har intresset för 
geoenergi ökat markant.

lägger han medieproduktionerna i en 
annan firma. Robert berättar:

– Håkan och jag är gamla kompisar 
och vi hade länge pratat om att starta 
något tillsammans i borrbranschen. 
2004 slutade jag av olika anledningar på 
en borrfirma som jag hade jobbat länge 
för. Då blev det helt plötsligt läge. Håkan 
hade ekonomin och jag hade kunskapen 
och kontaktnätet.

Sagt och gjort. Håkan gick in med 
finansiering och Iskristallen köpte 
sin första borrigg. Kundkretsen fanns 
redan, jobben trillade in och efter två år 
gick man plus. Idag är man en etablerad  
aktör i hela Mälardalen. Vad är då 
hemligheten bakom framgångarna? 
Robert svarar med att rycka på axlarna. 
Om man ska hårddra det så finns det 
bara ett sätt att arbeta på i den här 

Borrar man ett hål så borrar man ett hål. 
Det går bara att göra på ett sätt.

Utrustningsmässigt ligger Iskristallen i framkant med tre borrriggar och två 
kompressorer, alla av senaste modell.

Borrtekniker Patrik Hansson står i begrepp att installera 
en pump i en container som behöver tömmas.
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›
branschen, menar han. ”Borrar man ett 
hål så borrar man ett hål. Det går bara 
att göra på ett sätt”. Han säger det med 
ett leende.

– Så här är det. Vi är ett litet företag 
och det gör att vi kan vara flexibla. Vi kan 
ändra planeringen ganska omgående. Det 
gör att vi kan rycka ut på snabba beställ-
ningar och akutjobb.

Robert funderar en liten stund och 
fortsätter sedan:

– Vi sätter en heder i att ha städat och 
rent hos kunden. Det blir väldigt stökigt 
när man borrar, det går inte att undvika, 
men vi röjer undan kontinuerligt. Och 
vi är försiktiga. När vi kör in med stora 
maskiner i en kunds trädgård så ser vi 
till att gå varsamt fram.

Egen verkstad och tvätthall
En stor konkurrensfördel, konstaterar 
Robert, är att man har egna verkstads-
mekaniker. All service och underhåll 
görs i egen regi.

– Vi servar våra maskiner kontinuerligt 
i vår egen verkstad, och vi har dessutom 
en egen tvätthall. Vår maskinpark är 
alltid hel och ren.

Iskristallen har nyligen investerat flera 
miljoner i nya maskiner. En ny borrigg 
och en ny kompressor är på väg. Det är 
en investering som kommer att betala 
sig, spår Robert. Runt hörnet väntar 

nämligen flera stora jobb. Bland annat 
ska man borra för geoenergi till Ströms-
holms Djursjukhus.

– Det kostar mycket att utveckla 
företaget. Fem eller sex miljoner för 
en ny rigg och en ny kompressor, det 
innebär att man måste vara ganska 
säker på inkommande jobb. 

Borrningen hos husbilstillverkaren är 
i sista fasen, allt ser bra ut och Robert är 
nöjd med arbetsplatsbesöket. På vägen ut 
möter vi en högtrycksspolare på väg in. 
Bilen är från samma firma som Robert 
lämnade en gång i tiden för att starta 
eget. Föraren vinkar glatt. Robert tutar. 
Cirkeln sluts.  

Tumbo Husvagnar bygger ut och passar 
på att installera geoenergi. Det är ett stort 
uppdrag och Iskristallen borrar sammanlagt 
41 hål på området.

ISKRISTALLEN
• Startade: 2006

• Arbetsområden: Vatten- och 
energiborrning.

• Ägare: Robert Nilsson (vd),  
och Håkan Ringkvist.

• Antal anställda: Tre borrare och 
en kontorsanställd. 

• Kompressorer: En Atlas Y35 
och en Atlas 466.

• Borriggar: två Geawelltech 3050 
och en Gemsa 455.

• Omsättning: 9 miljoner.

• Resultat: 400 000 kr i vinst.

• Geografiskt arbetsområde: 
Hela Mälardalen.

FÖRETAGET ISKRISTALLEN
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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

BRUNNS BORRARDAGEN

Aronsborg konferenshotell den 2-3 september 2021

Aronsborg 
konferenshotell

Bokningar öppnar i slutet av mars 2021.

www.brunnsborrardagen.se
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MiljöPlus PWM230 
Platsbesparande Konstanttryck 

Varvtalsreglering med frekvensomriktare   

Svensk kvalité sedan 1991

Ring innan 14:00 så skickar vi 
samma dag!

Schyssta avtal för 
Borrföretagens medlemmar

Öppettider 06:00-16:30 mån-fre 
utan lunchstängt 

Order/Offert – 0300 52 12 10

Support 24/7 – 0300 52 12 13

Pumpar 
sedan 1991

www.scandiapumps.com • info@scandiapumps.com • 0300 52 12 10

Nytt Partnership 
Nya tider...Nya möjligheter... 

Vi är TerraRoc återförsäljare I Sverige. 
Vi leverera bättre produkter, med bättre kvalite, I hela landet. 

Tel: 023-790 560 info@lifa.se www.lifa.se 
Ni hittar oss även på Facebook & Instagram 



36 BORRSVÄNGEN  1 202136

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
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
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
Sveborr i Karlskoga AB   Karlskoga
Sydab Energi & Vatten AB   Ludvika
Sörmlands Brunnsborrning AB   Flen 
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MEDLEMMAR ORT

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
Rototec OY                                                        Tampe, Finland
SIA Leonida Lobanova                                                  Riga, Lettland
Skärgårdens Brunnsborrning AB                                             Kirjala, Finland
Svensk Grundläggning    Stockholm
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen    Bromma

STÖDJANDE MEDLEMMAR ORT
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BORRFÖRETAGENS KANSLI

Pär Malmborg 
vd Borrföretagen

Johan Andersson 
Ekonom & 
administratör

Dominika Rydel 
Jurist & 
administrativ chef

Signhild Gehlin 
VD, Svenskt 
Geoenergicentrum

Mats Rosman
Tf. Förvaltningschef
Mats Rosman 
Tf. förvaltningschef

Johan Andersson 
Ekonom & 
administratör

Dominika Rydel 
Jurist & 
administrativ chef

Signhild Gehlin 
VD, Svenskt 
Geoenergicentrum

Mats Rosman
Tf. Förvaltningschef

Dominika Rydel 
Jurist & administrativ 
chef

Signhild Gehlin 
vd, Svenskt
Geoenergicentrum
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Ekonom & 
administratör

Dominika Rydel 
Jurist & 
administrativ chef

Signhild Gehlin 
VD, Svenskt 
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Mats Rosman
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Johan Andersson 
Ekonom &
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Ekonom & 
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Jurist & 
administrativ chef

Signhild Gehlin 
VD, Svenskt 
Geoenergicentrum

Mats Rosman
Tf. Förvaltningschef
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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
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REGERINGEN RISKERAR SJABBLA 
BORT 3 500 BYGGLÄRLINGAR
Tusentals lärlingar i byggbranschen runt 

om i Sverige riskerar att förlora sin 
framtid på grund av hastigt framtagna 

permitteringsregler. Vi har uppmanat Till-
växtverket att ändra reglerna. Trots det har 
ingenting hänt. Nu måste näringsminister 
Ibrahim Baylan kliva fram och visa att reger-

ingen menar allvar när de säger sig vilja ta ansvar för att trygga 
byggbranschens kompetensförsörjning.

Lärlingssystemet inom byggbranschen har anor från 
1800-talet. Hos oss blir en person lärling först efter avslutad 
utbildning. Men Tillväxtverket förstår inte detta. På grund 
av coronapandemin tvingas många företag söka permitte-
ringsstöd. Innan stödet kan betalas ut måste arbetsgivaren 
göra allt de kan för att sänka kostnaderna, vilket är rimligt. 
Men att våra lärlingar och praktikanter måste lämna jobbet 
är helt fel. 

Som det är idag likställer Tillväxtverket våra bygglärlingar 
med gymnasielärlingar eller praktikanter i bredare benämning. 
En felaktig slutsats. Våra lärlingar är tillsvidareanställda precis 
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ELIN KEBERT, BYGGFÖRETAGEN

som alla andra, de har fast anställning och lön från dag ett. Om 
Tillväxtverket inte ändrar reglerna riskerar 3 500 bygglärlingar 
förlora sina jobb. 1 500 lärlingar har redan lämnat vår bransch 
sedan 2019 på grund av osäkerhet. 

Detta går också i direkt motsatt riktning till regeringens 
eget mål om att minst 25 procent av de som nyanställs inom 
bygg och anläggningsbranschen ska vara kvinnor år 2030. 

Därför föreslår vi att näringsministern verkar för att ändra 
nuvarande regler i likhet med till exempel Frankrike och 
Tyskland som ger ersättning till företag som nyanställer lär-
lingar. Dessa länder jobbar aktivt för att motivera sina företag 
att välkomna lärlingar.

Nu måste regeringen ta sitt ansvar i frågan om bygg-
lärlingar. Annars kommer vi att förlora en hel generation 
av unga, ambitiösa killar och tjejer redo att börja jobba för 
Sveriges återhämtning.  
    
Elin Kebert, nationell samordnare för kompetensförsörjning, 
Byggföretagen

DEBATT BYGGFÖRETAGEN

Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

Beställ före 14:00 så skickar vi 
dina varor samma dag. Fraktfritt.

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



HARDAB

HARDAB.COM | 054-53 47 47 BUILTYOURWAY.

Radiostyrning + Rörhantering =
Bättre arbetsmiljö

Nu kan du borra - på avstånd från riggen med HARDAB rörhantering och
HARDAB radiostyrning.
Några av alla funktioner du kan förvänta dig:

Styr alla funktioner med radiokontrollen på avstånd från riggen. Kullagrade joysticks. Avlastande
bärkrok och ett robust och justerbart aluminium ställ ingår.

Stark ficklampa inbyggd med riktning framåt som option. Inbyggt batteri för byte av batteri under
körning.

Matningstryck, mottryck, rotationstryck m.m. i skärmen.

Intresserad? Ring HARDAB på +46 54-53 4747
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ECO-MAG
Magnetitfilter för värmesystem

Magnetfilter för värmesystem, med avtappning och luftskruv.
Skyddar systemets känsliga komponenter som panna, värmepump, värmeväxlare,
cirkulationspumpar och radiatorer. Systemets effektivitet ökar, livslängden förlängs  

och driftskostnaderna minskar.

ECO-MAG är servicevänlig och enkel att rengöra. Den kan monteras på vertikalt,  
horisontellt och diagonalt rör då koppen är vridbar.  

Magneten är av typen Neodym och är extremt kraftfull med sina 14000 Gauss.
Filterkorgen tar skräp större än 500 micron.

Produktinformation:
• Dimension: Cu22, Cu28
• Max. arbetstemperatur: 120°C
• Max. arbetstryck: 12 bar
• Kapacitet: 530 ml


