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LEDAREN
Borrbranschen är en del av den 
gröna omställningen.

AKTUELLT
• Möt årets elever
• Två svåra olyckor
• Digitalt årsmöte – men snart 

vänder det.

I FOKUS:  
MILJÖ- OCH KLIMATARBETE
• Nya och alternativa drivmedel
• Så kan branschen ställa om
• Färdplan för fossilfri byggindustri
• Så jobbar leverantörer och med-

lemmar med miljön.
 

 

PROFILEN
Martin Forsén ska sätta värme-
pumpen på världskartan.

FÖRETAGET
HP Borrningar är nyfikna och 
vetgiriga.

MEDLEMSREGISTRET
Skandinaviens största samman- 
slutning av fristående borrnings-
företag.
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TERRAROC
A NEW COMPANY 
OF EXPERIENCED  
PROFESSIONALS

In our fast growing world it is important you have a safe 

foundation to stand on! With TerraRoc ring bit set for drilled 

piles you can feel safe and will end up with the foundation 

that can take the load. Extensive load tests, calculations 

and simulations were done together with an independent 

third party lab to validate the load capacity of our ring sets 

and ring bits. The tests have been approved by the Finnish 

Transport Infrastructure Agency (www.vayla.fi) which 

guarantees the reliability of our piling products.

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
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På de flesta borrarbetsplatser pågår 
planeringen för fullt inför sommar-
månaderna och samtidigt pågår en 
planering för hur Sverige ska bli ett 
mer hållbart och klimatsmart sam-
hälle. I Borrsvängens andra nummer 
har vi satt fokus på miljö och klimat-
arbete, där borrbranschen spelar en 
viktig roll. Innan jag går vidare på 

temat vill jag tacka alla medlemmar och leverantörer 
som gjorde det digitala årsmötet till en mycket trevlig 
och lyckad tillställning. Ett extra stort tack till alla 
leverantörer och medlemmar om ställde upp och 
presenterade er verksamhet. Mer om årsmötet finner 
ni senare i numret framför er, där ni kan ta del av 
tekniska kommitténs och leverantörernas presentatio-
ner. Missa inte detta!

Borrsvängen inleder med Borrteknikerutbildningen 
som för många av eleverna är vägen till ett första eller 
nytt jobb. En viktig del av förberedelsen inför det kom-
mande jobbet är deras praktik som börjar i höst och 
vi efterlyser redan nu intresse för att ta emot elever. 
Först och främst är det praktikplatser i Stockholm och 
Uppsalaregionen, i närheten av borrteknikerutbild-
ningen som vi är intresserade av, men vi tittar även på 
möjligheter i andra delar av landet. Hör gärna av er till 
kansliet om ni har en praktikplats att erbjuda. 

Ett ämne som ständigt är aktuellt är säkerhet på våra 
arbetsplatser.  Det är viktig att vi alla tar del av de 

lärdomar som presenteras i redogörelsen från vårens 
arbetsplatsolyckor i detta nummer. Allt för att likande 
olyckor i framtiden ska kunna undvikas. 

Tillbaka till Borrsvängens tema där vi ”borrar” lite 
djupare när det gäller alternativa bränsle, kommande 
elektrifiering och hur andra branscher arbetar med att 
bli klimatsmarta. Timingen på temat kunde inte varit 
bättre med tanke på Ernströmgruppen och Formicas 
inträde i borrbranschen. Det är tydligt att borrbran-
schen har ett starkt varumärke inom miljö- och 
klimatarbete och redan nu ser vi tydliga signaler på att 
hållbarhet och klimatsmarta branscher premieras när 
det gäller investeringar. Borrbranschen har helt klart 
en viktig roll att spela när det gäller miljö och klimat-
arbete och Borrsvängen har valt ta att pulsen på hur 
medlemsföretag och leverantör arbetar med frågorna. 
Vi tittar även i kristallkulan för att förstå kommande 
hållbarhetsarbete och hur arbetet till en klimatpositiv 
framtid ser ut. 

Kristallklart är att borrbranschen kommer att vara en 
viktig pusselbit i omställningen. 

Trevlig läsning!

Jag passar på att önska er alla en trevlig sommar och 
håller tummarna att vi ses på Brunnsborrardagen 
den 2–3 september.

BORRBRANSCHEN HAR EN VIKTIG ROLL 
I MILJÖ- OCH KLIMATARBETET

LEDAREN

PÄR MALMBORG,  
VD BORRFÖRETAGEN
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AKTUELLT

Cirkulationsplatsen i Märsta 
är trång, men det hindrar inte 
körlärare Hans Palmkrans. Han 

rattar med van hand den tunga lastbilen 
genom den snäva kurvan.

– Håll långt till höger i hela svängen. 
Mer än vad ni tror, nudda nästan väg-
kanten. Då har ni manöverutrymme och 
fri sikt på vänster sida, säger han.

Hans Palmkrans har över 300 000 mil 
på vägarna i ryggen och vet vad han gör. 
Det inger respekt i den trånga förarhytten 
där även körkortseleverna Mikael Johans-
son och Fredrik Löv sitter inklämda. De 
lyssnar uppmärksamt och ställer frågor.

Lastbilskort krävs i branschen
Körutbildningen för tung lastbil ingår 
i yrkesutbildningen som Borrföretagen 
och Arbetsförmedlingen gemensamt 
anordnar. Körkursen som är speciellt 
framtagen för borrgruppen är kompri-
merad och individualiserad, berättar 
skolans rektor Georgios Makris.

– Vi släpper inte någon elev som inte kommer att klara av uppkörningen. Det säger 
Georgios Makris, rektor på körskolan Bergstrands utbildningar. Tillsammans med 
Borrföretagen och Arbetsförmedlingen ger man blivande borrtekniker möjligheten att 
ta körkort för tung lastbil. 

TEXT OCH FOTO: SIMON JOHANSSON

›

PÅ VÄG MOT ETT NYTT JOBB

kräver ett stort rekryteringsunderlag 
under flera år framöver, menar  Caroline 
Eklöf Fagerlund, arbetsförmedlare på 
Arbetsförmedlingen.

– Enligt vår prognos kommer det att 
vara brist på borrtekniker fram till 2025, 
säger hon. Vi ser att behovet är stort i 
hela landet. Energiborrning är en viktig 
del av samhällsbyggandet.

En majoritet av de som gick utbild-
ningen 2019-2020 har fått arbete. Och i 
förra klassen som gick ut i februari i år 
har hälften blivit anställda. Utbildningen 
ger bevisligen jobb och arbetsförmedlingen 
kommer att fortsätta satsa på den.

– Vi har upphandlade avtal som of-
tast löper på max fyra år. Sedan gör vi 
en ny bedömning. Bland annat stäm-
mer vi av med branschen vad gäller 
rekryteringsbehovet. Och som det ser 
ut nu är det stort.

Medelåldern i branschen är hög och 
många kompetenta borrare kommer att 
gå i pension de närmaste åren. Liksom 

Mikael Johansson och Fredrik Löv är med i årets första kull på 18 körkortselever från borrutbildningen. Båda tycker att det är väldigt kul att köra lastbil.

– I vanliga fall är våra körutbildningar 
betydligt längre. Men för borrgrup-
pen har vi 30 timmars lastbilskörning 
med lärare samt fem dagars teori. Vi 
delar upp eleverna i små grupper för att 
underlätta koncentrerad inlärning. Upp-
lägget varierar, vissa dagar har vi några 
elever i lastbilen samtidigt som andra 
läser teori i skolsalen.

Idag är ett lastbilskort i det närmaste 
ett krav i branschen då man måste 
kunna transportera sin egen arbetsut-
rustning. Ett körkort med behörighet C 
(tung lastbil) eller CE (tung lastbil med 
släp) öppnar därför många dörrar. 

Branschen behöver fler borrare
Arbetsförmedlingens och Borrföretagens 
yrkesutbildning till borrtekniker har 
funnits i över 30 år. Under 37 intensiva 
veckor lär sig eleverna bland annat om 
material, teknik, svetsning, geologi och 
säkerhet. Den skräddarsydda utbildningen 
fyller ett stort behov då borrbranschen 
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i övriga byggsektorn har man haft svårt att rekrytera och det 
kommer att vara så ett bra tag framöver.

– Vi behöver locka fler ungdomar och kvinnor till branschen, 
konstaterar Caroline Eklöf Fagerlund. Det måste jobbas från 
alla håll för att marknadsföra yrket och för att lyckas med det 
krävs ett större samarbete mellan borrföretagen, arbetsförmed-
lingen och olika arbetsgivare.

99 procent tar körkortet
Tillbaka till eleverna Mikael Johansson och Fredrik Löv. De 
ska strax sätta sig i lastbilen och prova på stadstrafik för första 
gången. Det är något som båda ser fram emot.

– Det är väldigt kul att köra lastbil! Jag blir som ett barn 
bakom ratten. Synd att jag inte kände det här utbildningssuget 
redan för 20 år sedan, säger Mikael som på grund av pandemin 
blev av med jobbet i byggbranschen förra året.

Fredrik, som sadlar om från tidigare jobbet som plåtslagare 
i bilbranschen, håller med om körglädjen. Han tycker dock att 
blocket med fordonsteori är lite trögt att ta sig igenom.

– Det var länge sen jag satt i skolbänken, så det är lite motigt, 
konstaterar han. Men körningen är något helt nytt och spän-
nande även om det är mycket att hålla reda på.

Efter att de är klara med sina 30 körlektioner är det dags 
för teoriprovet och uppkörningen. Både Mikael och Fredrik 
är tvärsäkra på att de kommer att klara det. Rektor Georgios 
Makris protesterar inte. Han tvärtom berömmer sina elever.

– De är duktiga, säger han. Och vi släpper inte någon elev 
som inte kommer att klara av uppkörningen. Vi bjuder i så fall 
på några lektioner så att han eller hon blir färdigutbildad.

Det kan rektorn kosta på sig att lova. Hittills har nära 100 
procent av alla yrkeselever klarat uppkörningen vid första 
försöket.  

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!

AKTUELLT

Georgios Makris började som trafiklärare 2013. Tre år senare blev han 
rektor på Bergstrands Utbildningar (fd Grönlunds).

Vägveteranen och körläraren Hans Palmkrans har över 300 000 mil 
på vägarna. ”Det bästa med jobbet är att kunna motivera eleverna att 
göra något som de har glädje av i framtiden”, säger han. 
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AKTUELLT

Här är de, årets 16 elever på Borrföretagens utbildning till borrtekniker. Studierna 
började den 6 april och pågår hela sommaren med undantag för två veckors som-

marlov. I mitten av september är eleverna redo för elva veckors arbetsplatsförlagd 
praktik. Hör av dig till Borrföretagen om du har möjlighet att erbjuda en elev praktik-
plats i höst!

En nyhet för i år är att Bjerking, ett välrenommerat konsultföretag inom geoteknik, nu 
är knutet till utbildningen.

HÄR ÄR ÅRETS ELEVER 
PÅ UTBILDNINGEN

Har tidigare arbetat 
med rivning, hål-
tagning och som 
busschaufför. Har 
körkortsbehörighet 
B, CE och D samt 
truck A-B. 

Det som lockar mig 
med brunnsborraryr-
ket är utomhusarbete 

och att man inte är på samma arbetsplats 
varje dag. Jag är främst intresserad av 
vatten- och energiborrning. 

På min lediga tid umgås jag med 
familj och vänner och tränar.

KANYIKE RAYMOND FRÅN 
ENKÖPING. 

Har det senaste de-
cenniet varit hamn-
arbetare i Göteborg 
hamn med det mesta 
inom godshante-
ring, ofta med hjälp 
av truck, lastbil och 
hjullastare. 

Tidigare varit på 
resande fot och bytt 

ut 4G antennteknik på svåråtkomliga 
stationer i Nordnorge samt mycket annat 
inom lager/logistik och nöje/restaurang. 

Stort motorintresse och utövar gärna 
extremsporter och tycker om frilufts-
liv. Går gärna på konserter när tillfälle 
ges. Finns det tid över och möjlighet 
reser jag gärna när och fjärran.

THOMAS LUCHMUN FRÅN 
GÖTEBORG. 

Gymnasieexamen 
från Vasaskolans 
naturprogram och 
feriearbete på äldre-
boende. Började läsa 
fristående kurser på 
Högskola och Uni-
versitet efter examen 
men kände att något 
saknades. 

Det som lockar mig med arbetet som 
borrtekniker är att det är ett varierande 
och utmanande utomhusarbetet med 
teknisk inriktning. Mina fritidsintres-
sen är teknik, löpning och friluftsliv av 
olika slag, till exempel vandringsutflykter. 
Innehar förarbevis för skoter förutom 
B-körkort.

DIDRIK ÖSTLUND GROOP 
FRÅN GÄVLE. 

Jag har en master 
i marknadsföring 
och kommunika-
tion (fem år) från 
Marocko, examen i 
marknadsföring (fyra 
år), och diplom i IT 
och ledningsnätverk. 
(två år).

Jag har jobbat som 
målare i nästan tre år i Uppsala och  
gjort praktik som redovisningsassis-
tent i Stockholm. Jag har också arbetat 
med olika byggföretag i Italien. Mina 
intressen är matlagning och fiske, samt 
vissa sporter som karate.

MOHAMMED STAOUTI 
FRÅN UPPSALA.

Gymnasieutbild-
ning och ett par 
år på högskolans 
entreprenörskaps-
program. Jag har 
B/D/C-körkort, 
hjullastare, lastbils-
monterad kran upp 
till 18 t/m och över 
18 t/m och truck. 

De senaste åren har jag jobbat på en 
servicedepå för bussar. Har erfarenhet 
inom restaurangbranschen. Jag är en 
lugn och stadig person. På jobbet är jag 
fokuserad, tydlig och kan bolla med 
f lera arbetsuppgifter. Umgänge med 
vänner och bekanta över en god matbit 
är oöverträffat. Spelar mycket fotboll 
och bordtennis.

BERZAN HAJO 
FRÅN GÄVLE. 

Arbetade senast med 
att köra matleveran-
ser i Uppsala med 
omnejd. Tidigare har 
jag arbetat på lager, 
i hemtjänsten samt 
inom restaurang-
branschen i Sverige. 

Har svetsutbild-
ning från mitt 

hemland, Iran där jag arbetade inom 
byggbranschen samt med mekanik. Är 
en glad och social person. 

På fritiden brukar jag träna, titta 
på film, läsa böcker samt gå på långa 
promenader.

HAMID YARAHMADI 
FRÅN UPPSALA.

›
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AKTUELLT

Jag är utbildad elektri-
ker och arbetade i två 
år innan jag började 
på familjeföretaget 
som verkade i bilde-
monteringsbranschen. 

Där arbetade jag i 
23 år med allt ifrån 
att demontera bilar, 
lagerhantering, köra 

lastmaskin, försäljning och ekonomi. 
De senaste fyra åren har jag jobbat som 

redovisningskonsult. Men kände ganska 
fort att ett kontorsjobb inte var min grej 
utan jag trivs bäst med praktiskt arbete 
där man får jobba med kroppen. 

Jag ser alltid lösningen i stället för 
problemet. Fritiden ägnas åt familjen 
men även att ta en fisketur med båten. 
Försöker även att komma ut i garaget så 
ofta jag kan och skruva på min Pontiac 
Firebird från 1970.

PATRIK ZANDER FRÅN 
BJÖRKLINGE.  

Jag har kört lastbil 
inom Sverige de 
senaste fem åren. Har 
B/C-körkort och YKB. 

Det som lockar mig 
med yrket som borr-
tekniker är variatio-
nen i arbetsuppgifter 
och arbetsplatser. Jag 
är mycket intresserad 

av att lära mig nya saker, nya tekniker 
och att arbeta utomhus. Jag ser mig själv 
arbeta med vatten och energiborrning 
efter avklarad utbildning inte minst för 
att vatten är världens viktigaste livsmed-
el. Fritiden spenderar jag med familj och 
vänner. Har fru och tre barn.

MOHAMMED MAHMOUD 
FRÅN KISTA. 

MORTEZA AKBARI 
FRÅN UPPSALA. 
Utbildad vindkraftsmontör och under-
sköterska. 

Arbetade senast i hemtjänsten. 
Intresse för teknik och mekanik och 
gillar hjälpa till. 

Ser utbildningen som möjlighet att 
skaffa mig en ny yrkesidentitet och ett 
bra jobb.

Jag har en ingenjörsutbildning med in-
riktning på maskin- och tillverknings-
teknik samt metallurgi från Bagdad i 
Irak. Jag har f lera intressen som trä-
ning, långa promenader och simning. 
På fritiden går jag gärna ut med mina 
kompisar om jag inte mekar med bilar 
och andra maskiner.

ALI SALMAN 
FRÅN ÖREBRO:

Jag har svenskt CE-
körkort samt YKB. 

Har tidigare haft 
eget företag inom res-
taurangbranschen. Är 
flyttbar oavsett vart 
jobben finns i Sverige. 
Trivs med att arbeta 
fysiskt, tycker om att 
arbeta utomhus och 

är tekniskt intresserad.  
Av de olika inriktningarna på ut-

bildningen är det främst geoteknik och 
grundläggning jag ser mig arbeta med 
efter avklarad utbildning.

FADY JABBOUR, 
FRÅN SOLNA.  

Har de senaste åren 
arbetat med riv-
ning, sanering och 
nyproduktion av 
fastigheter. 

Bor på Gotland 
sedan fem år tillbaka 
men är ursprungli-
gen från Västman-
land. Social person 

som uppskattar punktlighet, ordning 
och reda. Fritiden spenderas med familj 
och vänner.

MIKAEL JOHANSSON 
FRÅN VISBY. 

Relevanta utbildning-
ar, bilskadetekniker 
och sprängutbildning 
under och ovan jord. 

Jag har arbetat som 
bilskadetekniker, 
snickare och drivit 
egen skadeverkstad 
i 20 år. 

Det som lockar 
mig med arbetet som borrtekniker är 
att det är ett varierande utomhusarbete 
med mekaniska och tekniska inslag. Jag 
vill inte sitta inne på kontor. Fritidsin-
tressen är familj, jakt och fiske. 

FREDRIC LÖÖV 
FRÅN ÄLVKARLEBY. 

KAMBIZ EGHTEDARI 
FRÅN UPPSALA. 
Jag har ägt och arbetat inom restaur-
ang. Arbetat som SEO-tekniker (sök-
motoroptimering, Google) samt instal-
lationstekniker i Iran. Läst matematik 
och datavetenskap på Uppsala univer-
sitet. Jag har lätt för att lära mig, är bra 
på att skapa och vårda relationer och är 
prestigelös. Trivs med fysiskt utom-
husarbete och är intresserad av geologi 
och mekanik/teknik. Det faktum att 
arbetsplatsen är varierande är helt enkelt 
fantastiskt. Det blir aldrig tråkigt! Friti-
den fylls av träning och familjen. 

Försöker även att få tid över till mina 
intressen för fallskärmshoppning och jakt. 

Jag har över 25 års 
erfarenhet inom 
olika säljyrken i Sve-
rige och England och 
som egen företagare. 
Men har nu gjort en 
helvändning mot en 
karriär som borr-
tekniker gärna inom 
grundläggnings-

borrning. Jag har stort engagemang i 
mina projekt och jag är en självgående, 
noggrann person. Min omgivning 
vill jag möta på ett professionellt men 
personligt sett. Det är viktigt för mig att 
leverera bra kvalitet under tidspress. Jag 
har alltid fungerat som ”spindel i nätet”. 

Är mycket ute i skog och mark under 
sommaren och i skidbacken så fort snön 
kommer. Reser gärna med familjen när 
det är möjligt och träffar släkt och vänner.

JESSICA CLEAL 
FRÅN STRÄNGNÄS. 

Arbetade för Swedish 
Mission Ethiopia 
1992–2003 som bil-
mekaniker, elektriker 
och rörmokare i Ad-
dis Abeba. Utbildad i 
Etiopien. Har arbetat 
inom äldrevården 
men känner att det är 
tid för något annat. 

Borrteknikerutbildning känns som bra 
väg in i denna för mig nya yrkeskate-
gori. Jag kommer att få använda mig av 
mina tidigare kunskaper inom teknik 
och att arbeta ute i det fria. 

TSEGAYE HANK SOTO 
FRÅN UPPSALA. 
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I Stockholm var en F-skattande 
borrare inhyrd av ett företag. 
I samband med en lång led-
ningsdragning blev det stopp 

i kaxledningen. Personen lyfte borr-
stången, varpå kaxledningen släppte 
från kopplingen och slog honom med 
full kraft i tinningen.

Borraren, som inte bar hjälm, förlorade 
medvetandet och slutade även att andas. 
Han fördes med ambulanshelikopter till 
sjukhus och hade i mitten av april efter 
fyra veckors nedsövning vaknat och 
varit kontaktbar.

Arbetsmarknadsverkets 
utredning pågår.
– Den drabbade betraktas som arbets-

TVÅ SVÅRA ARBETSPLATSOLYCKOR
Under våren har två arbets-
platsolyckor inträffat. 

Borrsvängen redogör för 
vad som är känt och har 
hänt, med reservation för 
att utredning vid tidpunkten 
för Borrsvängens presslägg-
ning fortfarande pågår.

tagare, vilket betyder att det inhyrande 
företaget har arbetsgivar- och arbets-
ledningsansvar. Ingen är i dagsläget 
misstänkt för något brott, berättade 
Annika Gladh, handläggare och utre-
dare vid Arbetsmiljöverket, för Borr-
svängen i början av maj.

– Vid sådana här fall är det poli-
sen som är först på plats. Vår utred-
ning startar några dagar senare. Vi 
har ålagt företaget att göra en egen 
utredning och analys av bakomliggande 
orsaker till hur olyckan kunde inträffa. 
I den ska det även finnas en plan med 
åtgärder för att se till att det inte kan 
inträffa igen. Vårt arbete är framåt-
syftande, med sikte på att det ska bli 
förbättringar i arbetsmiljön och säker-
heten. Det är den processen som pågår 
nu, i form av en skriftväxling mellan 
oss och företaget. 

Så här långt ser företagets arbete med 
utredning och förslag bra ut, säger Annika 
Gladh på Arbetsmiljöverket.

Armen fastnade
Tidigare i år fastnade en borrare med 
handsken i gängningen när han skulle 
sätta en backventil på strängen. Armen 
följde med rotationen ett och ett halvt till 
två varv och skadades mycket svårt.

TEXT: JÖRGEN OLSSON

›

– Läkarna har klarat axeln, 
överarmen och armbågen. Nedanför 
arbetar man nu med en underarms- och 
handprotes, säger Dennis Axelsson 
på Kungsbacka Borrteknik där den 
drabbade borraren arbetade.

– Vi har rekonstruerat olycksförlop-
pet, filmat det och visat för polisen och 
arbetsmiljöverket. All säkerhetsutrust-
ning fungerade. Borraren fick inte tag 
i nödstoppsvajern, men han lyckades 
skalla den, berättar Dennis Axelsson.

– De är ett problem att backventilerna 
är så små, bara 15 centimeter. Det ger 
inte mycket marginal mellan hand-
ske och gängning. Efter olyckan har 
vi hittat andra, dubbelt så långa, men 
standarden är 15 centimeter och det 
borde man se över.

Borraren sövdes på plats av ambu-
lanspersonal medan Dennis roterade 
strängen baklänges för att få loss armen.

– Det jag vill skicka vidare till 
kollegor i branschen är, förutom 
varningen om backventilerna, är att 
absolut inte ta bort vajern. Har ni gjort 
det så montera tillbaka den direkt. Och 
överlag är det så att allt som är slitet och 
dåligt på en rigg ska bytas – tryckluften 
vi arbetar med ger enorma och farliga 
krafter.  

SGU har gjort beräkningar av 
grundvattensituationen i små 
respektive stora magasin fram 

till och med juli. 
Vid normal väderutveckling förvän-

tas nivåerna i små magasin bli under de 
normala i östra delarna av Götaland och 
södra och mellersta Norrland. Vid torrt 
väder förväntas nivåerna bli under de 
normala även i södra Götaland samt i 
större delen av Norrland.

I stora magasin är det troligt eller 
mycket troligt att nivåerna blir under de 
normala i södra och östra Götaland samt 
i Svealand. Skåne och Gotland är områ-
den där nivåerna riskerar att bli mycket 
under de normala för årstiden, även vid 
normal väderutveckling.  

GRUNDVATTENSITUATIONEN I SOMMAR

›

Grundva�ennivåer i förhållande �ll de normala för års�den, vecka 21

Små magasin Stora magasin

Grundva�ennivåer i förhållande �ll de normala för års�den, vecka 21

Små magasin Stora magasin

Små magasin Stora magasin

Mycket över normal

Över normal

Normal

Under normal

Mycket under normal
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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. 

GRUNDVATTENSITUATIONEN I SOMMAR
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Återfyllning, sedimentering av borrvatten och säkerheten kring tryckluft är några av de 
frågor Tekniska kommittén (TK) har på sitt bord. Detta framgick av kommitténs ord-
förande Joakim Hjulströms presentation och den efterföljande diskussionen i samband 
med Borrföretagens årsmöte den 23 april.

TEXTER: JÖRGEN OLSSON

AKTUELLA FRÅGOR FÖR 
TEKNISKA KOMMITTÉN

Den 23 april höll Borrföretagen sin årsstämma, som på grund av 
pandemin hölls digitalt. Borrsvängen loggade in och lyssnade på 
aktuella och intressanta presentationer från bland andra  
Tekniska kommittén och ett antal leverantörer.

TK har som ambition att framöver 
arbeta närmare tillsammans med 
leverantörerna och Joakim Hjul-

ström berättade att man har en lista 
med potentiella frågor.

– Det gäller till exempel att ta fram 
prisvärda metoder för återfyllning, vilket 
är dyrt idag. En annan fråga är de utmaning-
ar som de allt grövre kollektorerna medför. 
Här samarbetar vi konkret med Slangman, 
som har en prototyp på gång med en hydrau-
lisk lyft som även är försedd med broms.

Kax och sedimentering
Ledamoten Anders Jonsson arbetar vi-
dare med att utveckla kaxcontainern och 

›
rapporterar om lovande försök med ett 
tippbart flak, där ett skikt av plast mel-
lan flaket och kaxet minskar friktionen 
och gör det lättare att tömma.

– Vi har också bestämt oss för att 
ta fram ett informationsmaterial om 
borrkax, för att tydligare kunna visa för 
tillståndsgivare att det i de allra flesta 
fall är ett inert och helt ofarligt material. 
Kunskapen om kax är väldigt låg idag, 
säger Joakim Hjulström.

När det gäller sedimentering av 
borrvatten upplever medlemmar att 
gränsvärdena för vad man får släppa 
ut och var skiftar väldigt mycket från 
kommun till kommun. Problemet be-

skrivs som växande på fastighetssidan 
och man efterlyste metoder för att i fält 
enkelt kunna mäta suspensionshalter. 
En idé är att använda en annan mät-
metod, där borrvattnet kan jämföras 
med vanligt dagvatten.

Följa upp säkerheten
Säkerheten kring tryckluften är fortsatt 
högaktuell. Det har tidigare kommunice-
rats från bransch- och leverantörshåll att 
slangar inte ska säljas utan fångsstrum-
por och även att riggarna ska förses med 
dedikerade fästpunkter för dessa. Det 
konstaterades att detta är något som 
behöver följas upp.  

– Det nya gemensamma företaget 
heter Anytech. Vi reparerar och 
servar maskiner och säljer allt som 

behövs till borrning. Dessutom har vi en 
stor mängd produkter för vatten och en-
ergi, däribland egentillverkade borrlock. 

LEVERANTÖRER PRESENTERADE SIG
Vi säljer också maskiner, bland annat en 
rigg för horisontell hammarborrning, 
berättade Mats Ahlberg, vd på Anytech.

Nya stora samlingsbrunnar
Från DeBe Flow Group medverkade Jonas 
Bohlin och berättade om företagets nya 
organisation, där två medarbetare nu 
arbetar enbart med brunnsborrare.

– Vi har också en stor portfölj av pro-
dukter med allt som behövs från berget 
och in i huset. Bland nyheterna finns två 
stora samlingsbrunnar, tillverkade av 
Pemtec, med stammar på upp till 110 res-
pektive 120 millimeter, sa Jonas Bohlin.

David Börjesson från Altea påminde 
om att man fortsatt erbjuder certifieringar 
och utbildningar för Borrföretagens 
medlemsföretag.  

Under eftermiddagspasset  
presenterade sig ett par av 
Borrföretagens avtals- 
leverantörer. 

Avanti Svenska Försälj-
nings AB har som tidigare 
meddelats gått ihop med 
Gruse.

›
Jonas Bohlin, DeBe Flow Group.
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I konsumentskyddslagstiftningen 
förutsätts att privatpersonen är 
den svagare parten. Lagen är 
därför tvingande till konsumen-

tens fördel och dessutom gäller oklarhets-
regeln: Är något i avtalet otydligt ska det 
tolkas till fördel för konsumenten.

Viktiga punkter
– Det finns ett antal viktiga saker att 
tänka på som entreprenör, sade Per 
Westman och punktade upp de främsta:
• Skriftliga avtal.
• Klargör vem som är uppdragsgivare.
• Tänk på omsorgsplikten. Som entre-

prenör ska du vara rådgivare och även 
kunna avråda.

• Funktionsansvar. Precisera i avtalet 
om den tekniska installationen ska 
leverera en viss funktion.

Konsumenten tolkar
Småhusreglerna gäller också. De ger 
konsumenten tolkningsföreträde när det 
gäller pris, tid för färdigställande, tid för 
betalning med mera. Uppstår en tvist är 
det alltså konsumentens tolkning som 
gäller – om det inte finns ett skriftligt 
avtal som uttryckligen säger något annat.

VIKTIGA TIPS   
VID ARBETE FÖR PRIVATPERSONER
Att arbete för konsument, alltså privatpersoner, är ett område fullt av juridiska fallgropar har 
visats genom ett ökat antal tvister som de senaste åren kommit till Borrföretagens kännedom. 

Borrsvängen har tidigare förklarat lagstiftningen på det här området och i samband med års-
stämman medverkade Per Vestman och Ida Ulfsdotter från Foyen advokatfirma för att 
påminna om de viktigaste tumreglerna för borrare.

– I avtalet är det viktigt att definiera 
priset, omfattningen av ansvaret, att föra in 
reservationer för till exempel vad det kostar 
att borra mer om det behövs samt vilka 
förutsättningar som gäller, till exempel att 
konsumenten ska se till att det finns vatten.

– Däremot ska man helst avstå från att 
lista vad som ”inte ingår”. Sådana upp-
räkningar riskerar att behöva bli oerhört 
heltäckande och kan också vändas emot 
en, varnar Per Vestman.

Måste avråda
Att i avtalet inte 
tydligt definiera vem 
som är uppdragsgi-
vare kan få kostsam-
ma konsekvenser.

– Vi hade ett fall 
med ett småhusbyg-
ge, där det slutade 
med att borraren 
inte fick betalt för 
sitt jobb med geoen-
ergin. Konsumenten 
hänvisade till ett 
avtal med byggaren 
som anlitat borraren 
och byggaren hade 
gått i konkurs.

›
Omsorgsplikten, alltså att på ett fack-

mannamässigt sätt ge råd och även kunna 
avråda, är viktig att vara medveten om.

– Inser du som borrare att det inte går 
att få tillräckligt med energi för geoener-
gi så är du skyldig att avråda. Det gäller 
även behov av tilläggsarbeten. Ser du att 
ett gammalt rör behöver bytas för att det 
ska gå att installera en ny pump, men 
inte informerar kunden om det och utför 
bytet, så kan det ses som ett fel av dig 
som entreprenör, säger Per Vestman.  

Nils Perttu från företaget 
Geovista medverkade 
under eftermiddagen. 

Han gav några exempel 
på geofysiska mätningar 
och efterlyste mer sam-
arbete mellan borrning 
och geofysik – för ökad 
gemensam nytta.

Inom geofysik mäter man bland 
annat fysikaliska fält som kom-
mer av jordens gravitations- eller ›

I samband med geoenergiprojekt 
som borrhålslager kan geofysiska mät-
ningar ge viktig information om vat-
tenf lödets riktning och om klackar och 
sprickzoner på djupet. Informationen 
kan bland annat användas för att ta 
hänsyn till vattenskyddsområden och 
förorenade områden när man planerar 
borrhålslagret.

Ett annat vanligt uppdrag, i takt med 
att borrningar i tätbebyggt område ökar, 
är att mäta med georadar:

– Det gör man för att ta reda på var 
det går ledningar i marken. Georadar 
i kombination med RTK-GPS ger en 
mycket bra och precis information 
inför en borrning.  

BORRNING OCH MÄTNING
magnetfält, eller som man i samband 
med mätningen skapar själv genom 
elektriska pulser, slag eller detonationer.

– Vi arbetar med ett 15-tal olika geo-
fysiska mät- och undersökningsmetoder. 
Genom att mäta i borrhål, vilket man kan 
göra i en, två eller tre dimensioner, får man 
bättre och säkrare modeller, sa Nils Perttu.

Vattenflödets riktning
Mätningar i borrhål visar bland annat på 
var det finns sprickor och vilka av dem 
som är vattenförande. 

– De mätningarna kombinerar vi ofta 
med flödesloggningar som visar hur 
mycket de vattenförande sprickorna 
tillför, berättade Nils Perttu.

Per Vestman.Ida Ulfsdotter.
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Den som tankar på macken får 
diesel med en inblandning av 
cirka 30 procent biodrivmedel i 

form av RME och HVO. RME står för 
rapsmetylester och utgör sju procent av 
den diesel som säljs i macken. Cirka 25 
procent utgörs av HVO, eller hydrerad 
vegetabilisk olja.

Den som vill ha högre andel bio-
bränsle eller helt rent biobränsle, 
måste köpa in den på egen hand. Här 
kommer Åfa in i bilden. Åfa har hjälpt 
åkerier och entreprenadföretag att 
handla upp rätt drivmedel i 65 år. Men 
företaget lär knappast behöva gå i pen-
sion. Med hållbarhetsfrågan allt högre 
på bygg- och anläggningsbranschens 
agenda ökar behovet att hitta hållbara 
drivmedel till rätt pris.

Än så länge finns inte så många alter-

nativ, men HVO är på stark frammarsch. 
HVO är framställd av restprodukter från 
framför allt växtriket, men även slaktav-
fall förekommer som råvara. Diesel som 
endast innehåller HVO kallas HVO 
100 och de flesta fordonstillverkare har 
godkänt drift med HVO 100.

Palmolja på väg bort
En vanlig och mycket omdebatterad 
råvara är PFAD, en restprodukt från 
produktion av palmolja. 

– Vi försöker hålla oss ifrån palmol-
jan så mycket vi kan, även om vi inte 
kan garantera att PFAD inte används. 
De f lesta producenter jobbar nu på 
att få bort den successivt, en utveck-
ling som går ganska snabbt, förklarar 
Tommy Åström.

En fördel med HVO är att den går 

›
Transporter utgör en betydande 
del av borrningsbranschens 
påverkan på miljö och klimat. 
Vanlig diesel var länge det helt 
dominerande drivmedlet. Men 
i dag finns fossilfria alternativ, 
framför allt så kallad HVO.

– Den fungerar som vanlig 
diesel och sliter inte på 
motorerna, snarare tvärtom, 
säger Tommy Åström, 
drivmedelsansvarig på Åfa, 
Åkarnas Försäljnings AB.

TEXT: LARS WIRTÉN  

ILLUSTRATION: MYRA S. SÖDERSTRÖM

BIOBRÄNSLEN BLIR ALLT VANLIGARE

Borrbranschen har en viktig roll att spela 
när det gäller miljö- och klimatarbete 
och Ernströms gruppen och Formicas 

inträde i branschen belyser hur viktigt det är 
med en tydlig hållbarhetsagenda. 

I detta nummer tar vi pulsen på omställningen 
som sker i samhället och hur medlemsföretag 
och leverantörer arbetar med hållbarhets-
frågorna och klimatavtrycket. 

›
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att använda precis som vanlig diesel. 
Inga anpassningar av motorerna krävs 
och den sliter inte mer på motorerna än 
vanlig diesel.

– Min personliga uppfattning är att den 
smörjer bättre än fossil diesel. Men den 
är dyrare. Det kostar att vara miljövänlig, 
alla är inte villiga att betala för den. 

Även den andra typen av biodiesel, 
RME, kan köpas helt ren.

– Den är lite billigare än vanlig diesel, 
men å andra sidan måste motorn anpas-
sas. Den kräver också kortare service-
intervall vilket ger högre kostnader. Så 
med RME får man avväga det lägre in-
köpspriset mot högre servicekostnader.

Biogasen ökar
Ytterligare ett hållbart alternativ till 
diesel är biogas. Det kräver inköp av nya 

BIOBRÄNSLEN BLIR ALLT VANLIGARE
fordon, men är samtidigt bättre ur både 
miljö- och klimatsynpunkt. 

– Men den är lite dyrare än HVO. Det 
finns olika uppfattningar om man tjänar 
på biogasen i längden eller inte. Men bio-
gasen kommer allt mer, även om det inte är 
en stor produkt än, säger Tommy Åström.

Eldrift på väg
Bakom hörnet väntar elektrifiering av 
vägtransportsektorn. Den har kommit 
långt på personbilssidan, men last- 
och entreprenadmaskiner är ännu i 
lanseringsstadiet. Scania lanserade sina 
första eldrivna lastbilar i höstas. Volvo 
inleder serieproduktion av eldrivna, 
tunga lastbilar hösten 2022, medan 
företaget redan producerar lättare och 
medeltunga lastbilar. 

Tommy Åström tror att eldrift har  

etablerats brett på marknaden någon 
gång runt 2030. Det är också då han 
förutspår att den fossila dieseln kommer 
att börja fasas ut på allvar.

– Det hänger dels på vad som händer 
med priset på HVO, dels vilka krav som 
kommer att ställas från myndigheter 
och beslutsfattare. Men en lastbil håller 
länge, så dieseln kommer att finnas kvar 
många år framåt.  

Biogasen kommer 
allt mer, även om det 

inte är en stor produkt än. 
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Klimatfärdplanen har tagits 
fram av över hundra företag och 
organisationer och har skett inom 
ramen för regeringsinitiativet 

Fossilfritt Sverige. Tillsammans med åtta 
andra branscher lämnades färdplanerna 
över till regeringen i april 2018. Sedan 
dess har Sveriges Byggindustrier fått 
ansvaret att se till att planen genomförs.

– Just nu ligger fokus på innovation 
och kartläggning av utsläpp av växthus-
gaser, säger Birgitta Govén, energiexpert 
på Sveriges Byggindustrier.

Det första målet är att aktörerna 
i bygg- och anläggningssektorn har 
kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål 
2022. Redan 2025 ska utsläppen av växt-
husgaser tydligt ha börjat minska.

– Vi har tagit fram olika vägledningar, 
till exempel för hållbar upphandling, hur 
man kartlägger sina utsläpp och hur en 
miljöpolicy tas fram. 

Om utsläppen tydligt ska ha börjat minska 
2025 kan det tyckas som att det inte finns 
tid att kartlägga och ta fram policys. Men 
Birgitta Govén menar att det är nödvändigt.

FÄRDPLAN SKA GÖRA BYGG-
BRANSCHEN KLIMATNEUTRAL 
Bygg- och anläggningssek-
torn inklusive fastighets- 
sektorn står i dag för en 
femtedel av Sveriges klimat-
påverkan. Därför har man 
gemensamt tagit fram en 
färdplan för att bli klimat-
neutral. 2045 ska bran-
schen ha nått nollutsläpp 
av växthusgaser.

– Att mäta är att veta, det är en grund-
läggande tes. Vi måste börja med att få 
en bild av hur mycket vi släpper ut för att 
veta vad vi kan göra för att minska utsläp-
pen. De stora företagen har redan mycket 
kunskap om det här, men för småföreta-
gen är det här knepigt. Därför måste vi 
vara superpedagogiska och tydliga.

Renovering och innovation
Vid sidan av kartläggningen har två projekt 
startats, ett om den hållbara byggplatsen 
och ett om hållbar renovering.

– 90 procent av alla byggnader finns 
redan. Därför är det viktigt att vi börjar 
med att energieffektivisera och renovera 
det befintliga byggnadsbeståndet.

Det är också starkt fokus på innovation 
så här i början av klimatfärdplanen.

– Färdplanen slår fast att vi kan halv-
era utsläppen till 2030 med befintlig 
teknik, men för att nå noll utsläpp till 
2045 krävs innovation och teknikskiften. 
Därför har vi tillsatt ett innovationsråd. 
Vi ser att det redan pågår mycket inno-
vation i de olika lokala initiativ som har 
tagits runt om i landet.

Upphandlingar nyckeln
Men det kostar att satsa på hållbarhet, 
både i investeringar, driftskostnader och 
tid. Samtidigt är priset ofta avgörande. 
För att få hållbarhetsarbetet lönsamt 
lyfter färdplanen fram upphandlingar 
som en nyckel till framgång.

– Det som obönhörligen kommer att 
driva det här arbetet är upphandlingar. 
Om upphandlingarna ställer klimatkrav 
kommer det att tvinga entreprenörer och 
leverantörer att ställa sig i ledet. 

– Vi är tydliga i färdplanen att utgångs-
punkten måste vara lönsamhet. Vi kan 
inte hoppas på ideella insatser. Men då 
måste privata beställare komma bort från 
pay-off-tänkandet. När det ska skrivas 
avtal är det tyvärr ofta fortfarande lägsta 
pris som gäller och premieras. Upphand-
lingarna är en stor sak som måste lösas, 
det är motorn som driver klimatarbetet, 
konstaterar Birgitta Govén.

Samtidigt är det viktigt att de krav 
som ställs i upphandlingarna inte 
stänger småföretagen ute.

– Beställarna måste ställa relevanta 
krav. Om du ska bygga en korvkiosk kan 
du inte ställa samma krav som om du ska 
bygga Karolinska sjukhuset. Men det lilla 
entreprenadföretaget ska förstå och veta 
hur man bygger hållbart. Därför är det så 
viktigt att få med småföretagen i arbetet.

TEXT: LARS WIRTÉN  

›

Alla ska vara klara med kartlägg-
ningen av sina utsläpp 2022, enligt 
färdplanen. Klarar ni det?
– Vi har inget mandat att utöva någon 
tillsyn, vi har heller ingen möjlighet att kolla 
alla våra 3 800 medlemsföretag. Färdplanen 
bygger på att företagen tar eget ansvar. Vi 
uppmuntrar och inspirerar och under-
stryker att det här är en konkurrensfördel.

Vad förväntas av borrentreprenörerna?
– Jag tycker de enskilda företagen ska 
se över sin maskinpark och ställa krav 
på exempelvis tillverkare av borriggar 
och kompressorer att ta fram produkter 
som gör att vi når nollutsläppsmålet. 
Börja med att göra den grundläggande 
mätningen och kartläggningen av de egna 
utsläppen. En annan viktig del är livscykel- 
perspektivet: kartlägg vad som händer 
med borrkax och spillmaterial när arbetet 
är färdigt, tipsar Birgitta Govén.  

Birgitta Govén.
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Färdplan 2045

• 2020 – 2022: Aktörer i bygg- 
och anläggningssektorn har 
kartlagt sina utsläpp och satt 
klimatmål.

• 2025: Utsläppen av växthusgaser 
visar en tydligt minskande trend.

• 2030: 50 procent minskade ut-
släpp av växthusgaser (jämfört 
med 2015).

• 2040: 75 procent minskade ut-
släpp av växthusgaser (jämfört 
med 2015).

• 2045: Netto nollutsläpp av 
växthusgaser. 

Fem nyckelfaktorer pekas ut för 
att nå en klimatneutral värdekedja 
i bygg- och anläggningssektorn: 

1. Samverkan, ledarskap och 
kunskap.

2. Långsiktiga spelregler som 
möjliggör investeringar och 
omställning till klimatneutrala 
material och processer.

3. En utveckling från linjära till 
cirkulära processer.

4. Tillgång och effektivt nyttjande 
av biobaserade råvaror.

5. Offentlig upphandling som 
motor för omställning.

kFöljande mål har satts upp:



k

www.muovitech.com

 enkel förläggning, komplett med tätande ändskydd, mycket god isoleringsförmåga, en 
schaktgrav behövs istället för två...

Skarvtätningen förhindrar 
vatten att tränga in och 
försämra isoleringsförmågan.    

SLUTA TEJPA!
MuoviTechs förisolerade rör Inflex Thermal.
- Minskar termisk kortslutning.
- Skyddar mot marktryck.
- Enkel installation.
- Absorberar inte vatten.
- Läs mer under 3.2 i Anvisningar av förläggning av 
kollektorer i geoenergisystem, bilaga till Normbrunn 16.

Kontakta oss på 033-22 85 85 eller 
info@muovitech.com
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2050 är ett konsultföretag som 
hjälper företag och organisationer 
att bli mer lönsamma genom att 

minska sin påverkan på klimatet och be-
driva ett aktivt hållbarhetsarbete. Malin 
Forsgren är senior konsult med inrikt-
ning på affärsutveckling och påverkan 
för bland annat energi-, transport- och 

– Känslan är att nu går det väldigt fort med hållbarhetskraven. 
Företag som inte har förberett sig för detta kommer inte klara 
sig. Det rör sig om företagens överlevnad.

Det säger Malin Forsgren, hållbarhetskonsult på konsult-
företaget 2050.

MALIN FORSGREN:

DET ÄR BRÅTTOM NU

byggbranschen. Konkret handlar det 
bland annat om att konkretisera övergri-
pande klimatmål till faktiska åtgärder 
som gör att målen kan nås.

– Många företag ligger just där i 
processen, att gå från ord till verkstad. 
Men analysskedet är viktigt. Det är svårt 
att sätta relevanta mål om man inte vet 
var man befinner sig i förhållande till 
sin omvärld och vilka utsläpp ens egen 
verksamhet ger upphov till.

Malin Forsgren ser tre huvudsakliga 
skäl till att utvecklingen nu går snabbt 
mot en fossilfri ekonomi:

1. Statliga och mellanstatliga regleringar.

2. Ekonomiska fördelar.

3. Tiden: snart är det för sent att undvika 
mycket kostsamma effekter.

Statliga och mellanstatliga regleringar
Malin Forsgren ser hur f ler företag 
ställer allt högre krav på sina leveran-
törer och att deras kunder i sin tur 
skärper kraven och förväntningarna 
på ett aktivt och öppet klimatarbete. 
Marknaden trycker på för förändring. 
Men trycket från stater och mellan-

statliga samarbeten som EU ökar just 
nu ännu snabbare.

– Förra veckan kom så många beslut 
att det är svårt att ens sammanfatta. 
EU-kommissionen skärpte sitt bindande 
mål om minskning av utsläppen från 40 
till 55 procent till 2030. Det kommer att 
backas upp av massor med lagstiftning 
som gör det dyrare att använda kol och 
andra fossila bränslen.

Ett annat beslut som Malin Forsgren 
nämner är EU:s så kallade taxonomi, 
som ska främja hållbara investeringar 
genom att göra det tydligare vilka verk-
samheter som bidrar till EU:s miljömål. 
Taxonomin ställer bland annat upplys-
ningskrav på alla större företag samt 
aktörer på finansmarknaden och börjar 
gälla den 1 januari 2022.

– Alla större företag kommer att tvingas 
att i sina årsredovisningar ange hur stor del 
av deras omsättning som är hållbar. Det 
kommer krävas att investerare har hållbara 
portföljer. Taxonomin kommer även vara 
styrande för bankerna, vilket gör det svå-
rare att låna pengar till investeringar som 
inte uppfyller höga hållbarhetskrav. 

– Det sistnämnda kommer ha stor 
påverkan på byggsektorn. Stora företag 
märker redan av detta, men jag tror att 
kraven snart kommer nå ända ner på 
småföretagarnivå. 

Ekonomiska fördelar
Förutom regleringar och kraftigt höjda 
klimatambitioner i världen, pekar Malin 
Forsgren på ekonomiska fördelar som en 
andra anledning att snabbt ställa om.

– All företagsekonomisk forskning 

TEXT: LARS WIRTÉN

Malin Forsgren

›
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FOKUS MILJÖ- OCH KLIMATARBETE

Det här kan branschen göra:

Börja kartlägga utsläppen 
och gör klimatbokslut. 

Samarbeta gärna inom branschen. 
Det kan ske genom att Borrföreta-
gen tar fram ett branschspecifikt 
stöd för exempelvis utsläpps-
faktorer och beräkningsmodeller. 
Byggindustrierna har även ett 
användbart stödmaterial. 

kMalin Forsgren sammanfattar sina råd till Borrföretagen och de enskilda 
medlemsföretagen i tre punkter:

Börja offerera fossilfria 
transporter, även här gärna 

branschgemensamt. 
Ta ett branschbeslut att alla 

går över till förnybara bränslen. Då 
konkurrerar alla på lika villkor.

Leverera en så energieffektiv 
lösning som möjligt utifrån 

hela livslängden. 
Se helheten, hur exempelvis en 

geoenergianläggning kan kombi-
neras med solenergi.
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Alla större företag 
kommer att tvingas att i 

sina årsredovisningar ange hur 
stor del av deras omsättning 
som är hållbar.  

k

Sex drivkrafter för 
företag att ställa om 
till nollutsläpp:

k
Det är mer resurseffektivt, vilket ger lägre 

kostnader. 

Det stärker varumärket.  

Det öppnar upp för nya produkter och 
marknader.  

Det attraherar framtidens anställda och 
ökar lojaliteten hos medarbetarna. 

Det underlättar och sänker kostnaden för 
finansiering.  

Det minskar affärsrisken och ger koll på 
verksamheten. 

visar att företag som har en stark hållbarhetsprofil går 
bättre än andra, både vad gäller kursutveckling på börser 
och lönsamheten. 

Även USA:s kraftigt ökade klimatmål kommer att påverka 
marknaden globalt och därmed även i Sverige, menar  
Malin Forsgren.

– Idén om ett globalt pris på koldioxid, likt den svenska 
koldioxidskatten, kan nu få fäste. Då blir komponenter som 
importeras mycket dyrare om de produceras med fossil kraft. 

Det är bråttom nu
Den tredje anledningen, att det är bråttom, kan tyckas ligga 
bortom marknadens ekonomiska drivkrafter. Tvärtom, häri 
ligger vad som i alla fall borde vara den starkaste drivkraf-
ten, menar Malin Forsgren.

– Många förstår inte hur akut läget är. Vi har verkligen inte 
lång tid på oss att vända utvecklingen. Det går inte ens att 
föreställa sig kostnaderna om vi inte ställer om. Vi kommer till 
exempel inte kunna odla livsnödvändiga livsmedel på många 
platser. Det kommer att kosta både enorma summor pengar och 
många liv.

Malin Forsgren verkar ändå vara optimistisk. Det är nu det 
händer – och det händer på riktigt.

– Det går inte att förutsäga hur snabbt det här kommer att 
gå, det beror på vilka makthavare som väljs och hur engage-
rade de är. Men känslan är att allt går väldigt fort nu.  

FOKUS MILJÖ- OCH KLIMATARBETE

Radonett är europas mest sålda och effektiva radon- 

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon  

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)  

och råd & rön.  

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

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

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad  
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

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

+  den är driftsäker och
     lättinstallerad

+  det är en lönsam  
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

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

RADON 
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gentemot kunder, leverantörer eller sam-
arbetspartners. Den stora förändringen 
blir hos oss själva.

Tror på ny teknik
Kari Ojala ser särskilt två utvecklings-
områden:

– Vi kan utveckla marknaderna fortare i 
och med att vi kommer att kunna investera 
mer. För det andra så ser vi en fantastisk 
möjlighet att tillsammans med Ernström-
gruppen ligga i framkant vad det gäller 
digital transformation i vår bransch. Vi 
ser flera möjligheter att digitalisera våra 
produkter, automatisera interna processer, 
effektivisera produktionen och använda 
oss av nydanande teknik som artificiell 
intelligens och "internet of things". Digital 
utveckling och innovation är idag några 
av de viktigaste faktorerna för att bygga 
konkurrenskraft, och det gäller även inom 
geoenergisektorn.

Kari Ojala är trygg med Muovitechs 
starka position i Norden och ser nu möj-
ligheterna till expansion. 

– Vi har sju fabriker i Europa idag 
och de ska bli fler. På flera av de euro-
peiska marknaderna pågår nu stora 
omställningar där vi ska spela en viktig 
roll. Vi vill satsa framåt och bygga ett 
av världens starkaste varumärke inom 
geoenergi, säger han.  

Ernströmgruppen har förvärvat majoriteten av Muovitech-koncernen.
– Vi vill bygga företagande genom generationer och då måste man vara långsiktigt hållbar, 

både finansiellt, socialt och klimatmässigt. Det ser vi att Muovitech är – de har produkter 
som gör världen lite bättre, säger Ernströmgruppens vd Alexander Wennergren-Helm till 
Borrsvängen.
TEXT: JÖRGEN OLSSON

›

ERNSTRÖMGRUPPEN KÖPER MUOVITECH:

– DERAS PRODUKTER 
GÖR VÄRLDEN BÄTTRE

Alexander Wennergren-Helm påpekar 
att Ernströmgruppen, som har drygt 30 bo-
lag med sammantaget över 1 000 anställda, 
redan har erfarenhet på energiområdet.

– Vi äger och utvecklar andra företag 
inom både värme och kyla, så vi kan vär-
dekedjan i branschen. Tillsammans med 
Muovitech kan vi bygga nya lösningar 
för framtiden.

Hållbarhet är vägen framåt
För kunderna ska uppköpet inte innebä-
ra någon skillnad. MuoviTtech fortsätter 
under eget namn.

– Det blir inga förändringar annat 
än på sikt till det bättre när det gäller 
produktutvecklingen. 

När Borrsvängen når Kari Ojala, 
grundare och COO på Muovitech på 
huvudkontoret i Brämhult utanför Borås 
beskriver han de senaste fyra månaderna 
innan affären gick i lås som hektiska.

– Vi har tidigare haft investerare som 
knackat på dörren och vi har inte varit 
främmande för att göra affär. Vi får helt 
andra möjligheter i att ha en stark ägare 
bakom oss för att kunna gå framåt. Men 
det var först när Ernströmgruppen kom 
som vi kände att det var en ”perfect 
match”. De äger över 30 bolag och bland 
dem finns det flera som vi direkt ser att 
vi kan samarbeta med. Bland annat när 
det gäller styr- och reglerteknik, solceller 
och solfångare. Dessutom har de goda 
kontakter i fastighetsbranschen. 

– Ernströmgruppen satsar på hållbar-
het när de investerar. Jag är övertygad om 
att det är den enda vägen framåt – det 
kommer helt enkelt inte att vara lönsamt 
att göra på något annat sätt. Politiken 
driver på den gröna omställningen, men 
det är företagen som ligger i framkant 
och skapar lösningarna. Tillsammans kan 
vi utveckla vår affärsmodell för att möta 
framtidens behov av förnyelsebar och 
klimatneutral energi, säger Kari Ojala.

Han betonar att det blir ”business as 
usual” ur kundperspektivet.

– Det blir inga förändringar vare sig 
Alexander Wennergren-Helm, vd på 
Ernströmgruppen.

Kari Ojala, grundare och COO på Muovitech.

Ernströmgruppen är ett privatägt 
konglomerat och har som affärsidé 
att driva, utveckla och förvärva 

företag inom teknikhandel och industri. 
Man har ett tydligt miljöfokus i sin strate-
gi när det gäller uppköp och företagande.

– Klimatfrågan är väldigt viktig, både 
på kort och lång sikt. Vi är övertygade 
om att det är dagens klimatsmarta före-
tag, eller de som klarar att snabbt ställa 
om, som är framtidens vinnare. Kapi-
talet har bestämt sig för att satsa på det 
som bidrar till ett hållbart samhälle. De 
verksamheter som inte gör det kommer 
att slås ut och för oss är klimatsmart-
het ingen kostnad, det är en investering, 
säger Alexander Wennergren-Helm.

Stark position redan
Han beskriver att man under en längre 
tid varit nära Muovitech.

– Vi ser att det pågår en stor omställning 
i flera av de länder där Muovitech finns. 
Det riktigt intressanta är att de redan har 
en stark position när det gäller de egen-
skaper vi tittar på. De ligger i framkant 
teknikmässigt, de utvecklar sina egna 
produkter och de patentskyddar dem.  
Produkterna går att internationalisera 
och inte minst bidrar de till att göra 
världen lite bättre.
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– Det finns en mycket stark och 
tydlig korrelation mellan hållbar-
het och lönsamhet och geoenergi 
och Rototec passar väldigt bra in 

i de hållbarhetskriterier vi väger in när vi 
investerar. Geoenergi är utifrån ett CO2-
perspektiv det mest klimatsmarta sättet 
att få värme och kyla till en byggnad och 
är dessutom väldigt yteffektivt. Vi är 
övertygade om att yta kommer att vara 
en resurs i framtiden, i takt med urbani-
seringen, säger Teresa Enander.

Tre kriterier
Hon förklarar att Formica Capital 
screenar potentiella företag utifrån tre 
kriterier ur ett hållbarhetsperspektiv 
inför ett eventuellt uppköp:
• Affärsidén – den ska vara positiv 

utifrån ett omställnings- och hållbar-
hetsperspektiv.

• Ledningen – den ska vara syftes-
driven, alltså ha ett högre syfte än 
endast lönsamhet.

• Ansvarstagandet – bedriver man sin 
verksamhet på ett ansvarsfullt sätt?

Formica Capital har köpt 
Rototec Group. Investment-
bolaget Formica har en tydlig 
hållbarhetsagenda både i 
val av investeringar och i sin 
aktiva ägarmodell.
– Vi investerar bara i bolag 
som är med och driver om-
ställningen till ett mer håll-
bart samhälle. Det är de som 
kommer att vara lönsamma 
i framtiden, säger Teresa 
Enander, operativ chef på 
Formica, till Borrsvängen.

GRÖNT INVESTMENTBOLAG 
HAR KÖPT ROTOTEC

TEXT: JÖRGEN OLSSON

– Geoenergi är som sagt helt rätt sett till 
den gröna omställning som är nöd-
vändig att genomföra. Rototec har ett 
attraktivt erbjudande och är ett bolag 
som vuxit starkt både organiskt och ge-
nom förvärv och vi planerar att fortsätta 
förvärva bolag för att växa både inom 
och utanför Norden. Vi uppfattar också 
Rototecs ledning som syftesdriven och 
man tar ansvar i sin verksamhet genom 
att hela tiden arbeta för förbättringar, 
bland annat för att få ner bränsleför-
brukningen, säger Teresa Enander. 

Vill expandera mer
Hon beskriver investeringen och am-
bitionen som långsiktig – Formica har 
ingen fastlagd försäljningshorisont.

– Vi ser många vägar framåt, inte 
minst på den europeiska marknaden. Så 
fort man kommer utanför Norden är det 
mycket fossil energi som används och 
energitransformeringen till fossilfritt är 
ett av Formicas fokusområden. Genom 
att expandera med Rototec vill vi hjälpa 
geoenergin att nå sin fulla potential 
och skapa Europas ledande aktör inom 
geoenergi.

– Om fem år hoppas och tror jag att 
Rototec är en ledande kvalitetsaktör i 
Europa, alltså med en betydligt större 
geografisk bas än idag, säger Teresa 
Enander.

Ser stor potential
Borrsvängen har sökt företrädare för 
Rototec för en intervju. I en kommen-
tar i en pressrelease i samband med att 
affären offentliggjordes säger Rototec 
Groups vd Alexej von Bagh:

– Med Formica får vi en långsiktig 
partner vars erfarenhet av att bygga 
starka företag och expertis inom energi- 
sektorn kommer att vara en stor 
tillgång för oss. Deras starka tro på 
hållbara energisystem i kombination 
med deras fokus på påverkan och 

›

ansvar är helt i linje med våra värde-
ringar och vår syn på framtiden. Vi 
ser stor potential i samarbetet för att 
fortsätta utveckla ett starkt Rototec in 
i framtiden.

Säljare av Rototec, grundat 2007, 
är Intera Partners som ägt företaget 
sedan 2014.  

Teresa Enander, operativ chef på Formica.

Energi- 
transformeringen 
till fossilfritt är 
ett av Formicas 
fokusområden. Vi 
vill skapa Europas 
ledande aktör inom 
geoenergi.
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Inom gruvdriften har elektriska 
kompressorer slagit igenom på 
bred front. För brunnsborrare 
lyser däremot elektriska alter-

nativ med sin frånvaro. Men den första 
elektriska, mobila kompressorn som 
kan leverera tillräckligt högt tryck för 
brunnsborrning rycker allt närmare.  
Nyligen lanserade Atlas Copco en 
mindre eldriven kompressor. Den är 
frekvensstyrd och ger ett tryck på 14 bar 
med ett flöde på 23–31 kubikmeter.

– Det är för lite för brunnsborrning, 
men till vissa grundläggningsarbeten 
fungerar den, säger Fredrik Ålund, sälj- 
och marknadschef på Atlas Copco.

Fredrik Ålund tror starkt på elektrifie-
ring av kompressorer och menar att det 

ELDRIVNA KOMPRESSORER RYCKER NÄRMARE  
– OCH MATERIALEN BLIR 
ALLTMER HÅLLBARA
Kompressorn är den komponent i borrningen som har mest påtaglig och uppenbar 
påverkan på klimatet, då den drivs med diesel – än så länge ska sägas. 

Även hammare och borrkronor har betydelse för klimatavtrycket. Ju fler borrmeter 
per timme vid ett givet tryck, desto mindre materialåtgång och dieselförbrukning och 
därmed utsläpp.

bara är en tidsfråga innan även brunns-
borrare kan köra elektriskt.

– Inom fem år har vi kompressorer 
som klarar upp till 35 bar. Jag tror till 
och med att det i framtiden kan bli krav 
på eldrift i storstäderna.

Flera fördelar
Fredrik Ålund ser både stora miljöför-
delar och ekonomiska fördelar med 
elektriska kompressorer.

– Du slipper hantera diesel med trans-
porter och risk för spill, och givetvis 
avgasutsläppen under drift. De är också 
mycket tystare vilket kan vara viktigt i 
stadsmiljöer. Sammantaget blir arbets-
miljön klart bättre.

– Ser vi det ur ett affärsperspektiv är 
de mycket billigare att driva, du räknar 
snabbt hem en elkompressor. Service-
kostnaden är, precis som med elbilar, 
betydligt lägre. Elkompressorer håller 
också längre, så de behöver inte bytas 
lika ofta.

Kräver effekt på plats
Idel fördelar alltså. Men det finns en 
stor utmaning. När allt mer elektrifieras 
på anläggningsplatserna ökar även 
kraven på effekt.

– Det kommer ställa stora krav på 
att planera för både laddning och stora 
effektbehov. Infrastrukturen för bygg- 
och anläggningsplatser måste utvecklas. 

Utöver mer framdragen effekt lyfter 
Fredrik Ålund även fram batteriteknik 
som kan förstärka effekten på plats.

– Vi lanserar mobila batterilager i höst 

›

Fredrik Ålund, sälj- och marknadschef på 
Atlas Copco.

och längre fram kommer vi kunna er-
bjuda större, containerbaserade batterier.

Biobränslen och bättre styrning
När det gäller befintliga dieseldrivna 
kompressorer kan alla från Atlas Copco 
köras på biodrivmedlet HVO 100 (läs 
mer på sid 14). 

– Många har kört på HVO under lång 
tid och har goda erfarenheter. Alla kom-
pressorer uppfyller också kraven i Steg V, 
som är EU:s högsta krav vad gäller utsläpp 
av kväveoxider, säger Fredrik Ålund.

En bättre motorstyrning sänker 
förbrukningen och därmed utsläppen av 
växthusgaser.

– För några år sedan gick vi över från 
mekanisk till elektronisk styrning, vilket 
gör motorerna mer effektiva.

Fredrik Ålund känner av ett påtagligt 
tryck från marknaden i hållbarhetsfrågor.

– För några år sedan fick vi aldrig 
frågor om miljö och klimat. Nu levereras 
alla våra maskiner med miljödokument. 
Både våra kunder och deras kunder 
efterfrågar den typen av verifieringar.

Hybridrigg på gång
Hardab i Forshaga, som tillverkar och säljer 
borriggar, har utvecklat en helelektrisk  
rigg för gruvindustrin. För energi- och 
vattenborrning driver företaget ett 
utvecklingsprojekt för att ta fram en 
hybridrigg, med ett batteripaket och 
generator/elmotor. För hybridriggen hål-
ler Hardab också på att utveckla ett nytt 
hydraulsystem som kommer att minska 
bränsleförbrukningen ytterligare.

TEXT: LARS WIRTÉN
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– Hybridtekniken ger ett energitillskott 
som gör att vi kan använda en mindre 
motor med lägre bränsleförbrukning och 
därmed utsläpp. Elektrifiering kommer 
mer och mer och vi tror mycket på hybrid-
tekniken. Men vi tror inte på helt eldrivna 
riggar för energi- och vattenborrning på 
många år, säger Hardabs vd Bosse Sjöberg.

Skälet är infrastrukturen för el. Det saknas 
helt enkelt effekt där borrningarna ska göras.

– Du behöver mer ström än vad ett 
vanligt hus har tillgång till. Vi tror där-
för på att använda mindre och mer effek-
tiva dieselmotorer som också kan köras 
på HVO 100, där batterier avlastar vid 
toppeffekterna, förklarar Bosse Sjöberg.

Fokus på material
På Sandvik och Mincon, som tillverkar 
hammare, borrkronor och annan bor-
rutrustning, ligger fokus på hållbarhet i 
bokstavlig bemärkelse – det vill säga att 
produkterna ska hålla längre och klara 
fler borrmeter på kortare tid.

– Vi arbetar kontinuerligt med att 
utveckla ny hårdmetall som håller längre 
och som gör att det går åt mindre energi 
i borrningen, med minskade utsläpp av 
koldioxid som följd. Vi tittar till exempel 
på hammare som med bibehållen kapaci-
tet förbrukar mindre luft. Det är en själv-
klarhet och samtidigt en utmaning för 

hela branschen, säger Martin 
Lundgren, försäljningschef på 
Sandvik Rock Tools.

Trycket i hållbarhetsfrågor 
kommer inte i första hand 
från brunnsborrare, utan från 
samhället i stort, menar Martin 
Lundgren.

– Alla stora företag i bygg- 
och anläggningsbranschen har 
fokus på hållbarhet i dag. Vi 
har exempelvis ett program 
för att återvinna så mycket 
metaller som möjligt ur be-
gagnade hårdmetallverktyg. 
Den återvunna hårdmetallen 
får sedan nytt liv i form av nya 
produkter, något som gynnar 
miljön.

Få ut fler meter
Även John Göytil, Sverigechef på Mincon, 
pekar på vikten av mer hållbara material.

– Det handlar om att få ut f ler meter 
i borrningen. Därför tittar vi mycket 
på material och materialbehandlingar 
av alla våra produkter som hammare, 
borrkronor och borrör. 

Inte heller John Göytil känner av 
något större tryck i hållbarhetsfrågan 
från brunnsborrarna i bemärkelsen 
klimat och miljö. Men just när det 

Hardab driver ett utvecklingsprojekt för att ta fram en elhybridrigg. På bilden en av företagets konventionella dieselriggar.

kommer till hållbarhet i betydelsen 
hålla länge är trycket stort. Och det 
ena hänger nära ihop med det andra.

– Det är drifttiden på borren och 
ökad produktivitet som är vårt fokus. 
Kan du borra 200 meter på kortare tid 
är det bättre för miljön. Ju längre våra 
produkter håller, desto mindre järn-
malm och kol behöver vi ta upp ur gru-
van till stålet för att få borrmetrarna, 
konstaterar John Göytil.  

Atlas Copco lanserade nyligen en mindre 
eldriven kompressor som klarar vissa 
grundläggningsarbeten.
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Martin Johansson, FBB 
Finspångs Brunnsborrning:
– Drivmedlet är det stora om-
rådet för oss. Vi förbrukar en 

större mängd diesel i verksamheten och 
i vår strävan att minska vår påverkan 
gentemot miljön har vi lyckats reducera 
mängden bland annat genom att inves-
tera i moderna och effektiva borriggar, 
lastbilar och kompressorer. Vi har också 
skaffat ett ordersystem som gör att vi kan 
planera jobben bättre så att våra trans-
porter mellan de olika arbetsplatserna 
minskar. Bättre planering leder nu till att 
vi kan utföra våra arbeten mer områdes-

MEDLEMMARNA: 

BRÄNSLET GÖR DEN STORA 

SKILLNADEN
Hur går det egna arbetet med grön omställning när det gäller till exempel återvinning 
och bränsleförbrukning? Och hur viktiga är miljöaspekterna i upphandlingar och anbud? 
Borrsvängen har stämt av läget med några medlemsföretag.

vis och undviker att köra så mycket kors 
och tvärs rent geografiskt.

FBB:s satsning på att få ner diesel-
förbrukningen har burit frukt. Under de 
senaste tre åren har bränsleförbrukningen 
minskat med nästan åtta procent.

Återvinningen är ett bekymmer.
– Vi sorterar såklart och vi har ett 
företag som kommer och hämtar vårt 
verksamhetsavfall. Men när det gäller 
plastslangen har vi inte riktigt kunnat 
lösa det, trots att vi försökt hitta olika 
återvinningslösningar, säger Martin 
Johansson.

›
Han upplever inte att kraven på miljö- 

arbete och grön profil har skärpts på 
senare tid:

– Nej, tyvärr är det så att miljökraven 
snarare är väldigt lamt formulerade. Det 
är som att krav kopplade till miljöarbete 
och certifieringar inte riktigt har slagit 
igenom på beställarsidan, inte ens när det 
gäller miljöklassade motorer. Kraven kan 
finnas från beställare i samband med för-
frågningar, men det är tyvärr sällan som 
det följs upp om entreprenaden verkligen 
utförs med efterfrågade krav.

Martin skickar också en passning till 
leverantörerna:

– Vi får till exempel inte tanka vissa 
fabrikat av maskiner med HVO, för då 
gäller inte garantin. Jag tycker att leve-
rantörerna har ett ansvar här. Bränslet är 
den faktor där vi kan påverka som mest 
och min förhoppning är att vi på sikt kan 
göra en lika stor omställning som flertalet 
åkeriföretag har gjort, tycker jag.

Janne Pellikka, GE Maskintjänst, 
Gällivare:
– Borrning är ju en klart mindre del av vår 
verksamhet, som domineras av jobb med 
bland annat grävmaskiner och hjullastare. 
Men vi gör vad vi kan. Det är kompres-
sorernas bränsleförbrukning som är den 
stora delen kopplad till borrning och när 
det blir nyinvesteringar ser vi alltid till att 
satsa på den senaste tekniken med snålare 
och mer effektiva maskiner.

– Själva har vi geoenergi i alla våra 

TEXT: JÖRGEN OLSSON

Martin Johansson, FBB Finspångs 
Brunnsborrning.
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kopplade till miljö-
arbete och certifie-
ringar inte riktigt har 
slagit igenom på be-
ställarsidan, inte ens 
när det gäller miljö-
klassade motorer. 
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BRÄNSLET GÖR DEN STORA 

SKILLNADEN
lokaler, bland annat stora maskinhal-
lar och vår mekaniska verkstad. Vi har 
också två vindkraftverk ute i Kalix skär-
gård som med 3,8 miljoner KW om året 
får kompensera en del för det smutsiga vi 
gör. Vindkraften har vi haft i snart 13 år 
och vi var också mycket tidiga med geo-
energi – företagets grundare såg tidigt 
fördelarna med det energisystemet.

Tror på el och vätgas i framtiden
– I upphandlingar stöter vi sällan på krav, 
men vi är noga med att i våra anbud alltid 
komplettera med förslag på lösningar 
med till exempel HVO 100 eller andra 
CO2-kompenserande åtgärder.

– Gruvindustrin är en av våra största 
beställare och de börjar mer och mer att 
efterfråga kreativa lösningar, till exempel 
just när det gäller bränslet. På gruvsidan 
har man kommit långt med autonoma 
maskiner och vi tittar även mer på 
hybridmaskiner med en kombination 
av förbrännings- och elmotorer. Jag tror 
att vi är på väg mot en större och större 
elektrifiering, men man ska inte glömma 
vätgasen. Den kan få en viktig roll i de 
stora investeringar som väntar i Malm-
fälten. Hur och om vätgas kan användas 
i vår bransch är en fråga för framtiden.

Christian Dunkhols, Lebam Brunns-
borrning, Vagnhärad:
– I verksamheten försöker vi göra så litet 
avtryck vi kan. Vi satsar på moderna 
maskiner med miljömotorer – det gäller 

speciellt kompressorer och riggar som går 
mycket. Vi anstränger oss också för att op-
timera borrningen, ju fortare det går desto 
mindre bränsle går det åt. Bränslemäng-
den per dag ökar, men bränsle per borrad 
meter minskar. Med de kompressorer på 
25 bars tryck som vi hade för tio-femton 
år sedan gick det 2,5 liter diesel per meter, 
men nu när vi kör med dagerns maskiner 
och 35 bar ligger vi på strax under 1,5 liter 
metern. Tyvärr tycker vi att HVO 100 
är för dyrt, annars hade vi gärna tankat 
maskinerna med det miljöbränslet.

Får betala för plastavfallet
– Vi sorterar allt avfall från verksamhe-

Fr v GE Maskintjänsts vd Janne Pellikka och 
delägare Ralf Eriksson. 
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Christian Dunkhols, Lebam Brunnsborrning.

F
O

T
O

: P
R

IV
A

T
.

ten. När det gäller plasten handlar det 
om så små mängder och vi har hittills 
varit hänvisade till att lämna det för 
förbränning. Nu har vi hittat ett ställe i 
Södertälje, Tveta Återvinning, som tar 
emot plasten och materialåtervinner 
den. Men då får vi köra dit den själv och 
dessutom betala för att lämna det.

– När det gäller upphandlingar kan 
jag tyvärr inte säga att miljökraven 
spelar någon stor roll. Det är priset 
som styr och det är väldigt tydligt 
när det gäller de stora jobben. Det är 
väldigt sällan någon kräver ISO-cer-
tifiering eller miljömotorer, men det 
kommer kanske.  

Jag tror att vi är på väg 
mot en större och större 

elektrifiering, men man ska inte 
glömma vätgasen. Den kan få en 
viktig roll i de stora investeringar 
som väntar i Malmfälten.

När det gäller 
upphand-

lingar kan jag tyvärr 
inte säga att miljö-
kraven spelar någon 
stor roll. Det är priset 
som styr och det 
är väldigt tydligt när 
det gäller de stora 
jobben. 

FOKUS MILJÖ- OCH KLIMATARBETE
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Anpassade geotekniska lösningar
Ett komplett sortiment av borrningsverktyg och förbrukningsmaterial för  
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SAND ELLER 
OCKRA? 
– INGA PROBLEM
GRUNDFOS SP-PUMPAR ÄR KONSTRUERADE 
FÖR DRIFT UNDER TUFFA FÖRHÅLLANDEN

GRUNDFOS DRÄNKBARA LÖSNINGAR
– LEVERERAR PUMPSYSTEM UTAN ÖVERRASKNINGAR 
En komplett lösning består av en dränkbar SP-pump i rostfritt stål, en
MS/MMS-motor anpassad för pumpen, ett elektroniskt motorskydd
eller en frekvensomformare samt ett fjärrövervakningssystem. En av de
största fördelarna med att använda detta kompletta SP-system är en
betydande besparingspotential. Läs mer på www.grundfos.se

INTELLIGENT SKYDD
Vårt SP-system är byggt för att vara mycket
motståndskraftigt mot sand, ockra och aggressivt
(korrosivt) vatten. Pumphjulen i SP-modellerna är
utformade med speciella lager och sandfällor, som leder
bort partiklar som kommer in i pumpen. Detta är en av
fördelarna med SP-pumpen och minimerar risken för
oplanerade driftstopp.

Grunfos SP_intelligent skydd_0521SE.indd   1Grunfos SP_intelligent skydd_0521SE.indd   1 2021-05-11   12:10:172021-05-11   12:10:17
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›

Chef för internationella affärer inom Nibe, president för den 
europeiska branschorganisationen och styrelsemedlem i den 

amerikanska – Martin Forsén är en man med makt och mycket 
kunskap inom värmepumpar. Oförtröttligt arbetar han för en 

fossilfri framtid, från Stockholm såväl som Bryssel och Washington.

TEXT: MIA ISING  FOTO: ANETTE PERSSON

På hemmaplan axlar han en tung 
roll inom Nibe Energy Systems, 
och som om inte det räckte är 
han president för European Heat 

Pump Association, EHPA. Det innebär 
hårt arbete i den belgiska huvudstaden. 
För några år sedan tog han även plats vid 
styrelsebordet i Geothermal Exchange 
Organization på andra sidan Atlanten. 

– När jag läste energiteknik på KTH 
blev det tydligt för mig vilken överlägsen 
teknik värmepumpen är. Då var inte 
koldioxidutsläpp den största frågan utan 
fossila bränslen och minskad energian-
vändning. Vi använde oljepannor till 
75 procent och jag insåg att det var helt 
nödvändigt med en omställning, säger 
Martin Forsén.

Enkla val
– Jag nördade ner mig i värmepumpar, 
jag tyckte det var så intressant! Redan då 
tänkte jag att det bara var en tidsfråga innan 
branschen skulle växa sig riktigt stor, och då 
ville jag vara med, fortsätter han.

Martin Forsén övervägde snabbt hur 
och var han kunde göra nytta med sin 
kunskap. Han ville arbeta med värme-
pumpar och helst vara kvar i Stockholm. 
Svaret han gav sig själv tog honom till 
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, 
tidigare Svep, där han blev vd.

– För mig är värmepumpen ett enkelt 
val. Vem vill inte spara pengar? Det är en 
drivkraft för mig.

Martin Forséns arbete framstår långt 
ifrån som enkelt. Uppdraget för NIBE, 
att ansvara för affärsområdets bevak-
ning och påverkan på utformningen av 
EU:s energilagstiftning och internatio-
nella standarder, bygger både på hans 
tekniska kunskap och internationella 
erfarenhet. Han har forskat vid KTH och 
i den rollen skapade han sig tidigt ett 
nätverk ute i Europa. 

– Jag försöker hålla span på alla lagar 
och förordningar på EU-nivå som 
påverkar vårt produktområde. Som 
byggregler, produktförordningar och 
direktiv som rör energi. Industrin har 
en viktig roll i att bevaka och vara 
remissinstans. Vi har detaljkunskap ner 
på skruv- och mutternivå.

Nibe, som har sitt huvudkontor i Mar-
karyd, har försäljningskontor i Stock-
holm och det är härifrån han i möjligaste 
mån arbetar. Han bor och har familj i 
Sundbyberg.

Maktens korridorer
Med jämna mellanrum kallar Bryssel, 
om än inte under pandemin. För sju år 
sedan valdes Martin Forsén till presi-
dent för den europeiska värmepumps-
föreningen EHPA. Uppdraget är att föra 
branschens talan i maktens korridorer, 
att driva lobbning.

– Energiomställningen går fortfarande 
långsamt i stora delar av Europa. Vi 
behöver lagar för att påskynda arbetet. 
Värmesektorn står för knappt hälften av 
energianvändningen och för en stor del 
koldioxidutsläpp.

– Från dag ett har EHPA:s vision varit 
att värmepumpar ska vara ledande när det 
gäller uppvärmning. I början såg många 
det som orimligt, även internt. Uppvärm-
ning var inte prioriterat och vår teknik var 
endast en liten del av marknaden. Så visst 
har uppdraget haft sina utmaningar. 

Skam den som ger sig. På senare år har 
de fått gehör för sin teknik och sina krav. 
EHPA ses som en viktig part i debatten, 
tycker han, man är en given remissin-
stans. 2020 nämndes värmepumpen i flera 
publikationer som den viktigaste tekniken 
för uppvärmning av bostäder. En vitbok 
indikerar att riktningen på Europas fram-

tida energipolitik bygger på elbaserade 
värmesystem. Arbetet har burit frukt.

– EU:s mål är att ha infört upp mot 
40 procent värmepumpar 2030, för att 
sedan nå 50-70 procent 2050. Det ser jag 
som en enorm framgång!

Vad är det då värmepumpen kan 
bidra till i miljö- och klimatarbetet, 
vad kan den göra för energisektorns 
klimatomställning?
– Tekniken tillgodoser tre avgörande krav: 
den minskar utsläppen av växthusgaser, 
den ökar användandet av förnybar energi 
och den bidrar till ökad energieffektivitet, 
menar Martin Forsén.

Med all respekt för Martin Forséns 
kunskap, det är sannolikt också Sveriges 
långa erfarenhet av värmepumpar som 
fått EHPA att sätta en svensk vid rodret. 
Sverige framhålls ofta som ett föregångs-
land och ses fortfarande som nummer ett, 
även om Norge och Finland har något fler 
värmepumpar per capita.

– Vi har fasat ut alla oljepannor i 
Sverige, vi har minskat koldioxidutsläp-
pen från uppvärmning med mer än 90 
procent och vi har minskat användning-
en av el för uppvärmning med drygt 20 
procent. Detta har jag i alla år arbetat för 
att förankra internationellt.

Tveksam omvärld
Men där är, eller har åtminstone 
varit, en viss tröghet i värmepumpens 

Med tiden har EHAP blivit en allt viktigare röst i debatten.
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internationella karriär. Varför låter inte hela världen sig frälsas?
– Gasen är för billig i många länder, det är politiskt svårt att 

få till en beskattning av fossil gas. Det finns en energifattigdom 
i många länder, folk har svårt att betala sin värmeräkning och 
det sätter press på att inte höja priset på fossila bränslen. Alla 
länder har inte pris på sina koldioxidutsläpp, och då blir inte 
fördelen med att investera i värmepump tydlig.

– Det handlar om djupt rotade mönster, om konventionella 
metoder som är enkla och billiga och som hindrar ett nödvän-
digt miljö- och klimatarbete. 

Närmar sig fjärvärmeindustrin
På hemmaplan hoppas Martin Forsén på ett samarbete med 
fjärrvärmeindustrin. Han medger att det fortfarande finns ett 
visst motstånd mellan branscherna.

– Det finns en bild av att det inte är någon klimatnytta med 
en teknik som är beroende av el, men idag har vi ett överskott 
av el och den är inte längre sprungen ur kol. Det råder brist på 
tillräcklig eleffekt, ja, men med tanke på allt fler elbilar kom-
mer nätet att behöva byggas ut.

Martin Forsén tror att värmepumpen kan få en roll om 
fjärrvärmeindustrin satsar på att återvinna överskottsvärme 
från exempelvis stora industrier, genom att den matas in och 
förs vidare ut till fjärrvärmekunderna.

– Det är helt enkelt en otroligt intressant tid nu! utbrister 
mannen som kommit att viga sitt liv åt värmepumpen.  

›

Martin Forsén
Gör: Svarar för Nibes internationella arbete, leder 
den europeiska branschorganisationen EHPA samt 
sitter i styrelsen för den amerikanska branschfören-
ingen GEO.

Ålder: 54 år.

Bor: i Sundbyberg. 

Familj: hustru och två halvvuxna barn.

Favoritplats: Alperna. 

Alperna med ett ord: randonnée – en bestigning och 
skidtur offpist, på bergstoppar där inte liftarna går 
och där ingen annan kör.
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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

BRUNNS BORRARDAGEN

Aronsborg konferenshotell den 2-3 september 2021

Aronsborg 
konferenshotell

Boka din plats som utställare idag!  
Mer information om hotell och mingel-

biljetter finns på hemsidan.

www.brunnsborrardagen.se
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Trots stolta traditioner i familjeföretaget vill 
Göran Persson, andra generationens borrare, 
gärna se HP Borrningar som mer än ett borr-
företag. Han har familjen med på denna resa. 
I svågern Tony Jernström har han också en 
vd, villig att gå samma väg. Att bygga nätverk 
är A och O för de båda kollegorna, de vässar  
och vidgar sin kompetens och sitt utbud 
genom noga valda samarbetspartners.
TEXT: MIA ISING FOTO: KENNET RUONA

Det var min pappa Yngve som startade företaget till-
sammans med en kollega, två unga pågar som ville 
tillgodose skåningarnas behov av rent vatten. HP står 
för Henning och Persson, berättar Göran Persson, 

delägare och arbetande styrelseordförande.
Platsen var Hallaröd utanför Höör, och många uppdrag 

tog plats på Hallandsåsen. Sedan dess har det runnit mycket 
vatten under broarna. Göran Persson och hans syster Anette 
Jernström tog över företaget och de har funnit sin vd i civil-
ingenjören, maken och svågern Tony Jernström. Med honom 
har hållbara energilösningar fått en allt mer central roll i 
det idag Klippanbaserade företaget. Visionen ”Livskvalitet 
genom rent vatten” handlar idag lika mycket om energi.

HP BORRNINGAR
MER ÄN ETT BORRFÖRETAG

Två män och en firma – svågrarna Göran Persson och Tony Jernström har drivit familjeföretaget HP Borrningar i Klippan AB tillsammans i 
snart 30 år, som delägare och arbetande styrelseordförande respektive vd.

–

FÖRETAGET HP BORRNINGAR
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I Lilla Klåveröd på Söderåsen ligger företagets kursgård, en mötespunkt med fokus på vatten och energi.
– Här finns plats att demonstrera utrustning och mäta vattenflöden såväl som att borra undersökningsbrunnar och testa energilösningar, 

guidar Göran Persson.

FÖRETAGET HP BORRNINGAR

›

med det 20-talet anställda och i samar-
bete med dotterbolag och partners. 

– Vi växer genom engagemang, vi har 
under många år ingått samarbeten och 
delägarskap med företag i vår sfär. Ex-
empelvis är Skånska Energilösningar ett 
dotterbolag för att kunna möta behovet 
av klimatsmarta energilösningar, liksom 
Geobatteri. All den teknik vi arbetar 
med i vårt och våra delägda bolag kan 
vi lära oss mer om och utveckla här på 
gården, säger Tony Jerntröm. 

De ingår också i ett nätverk med en 
rad större företag, där HP Borrningar 
har den drivande rollen. Här ingår 
aktörer som Dahl, Optimera och Saint 
Gobain. Ibland har HP Borrningar hu-
vudansvar för en entreprenad och ibland 
är man underentreprenör. 

– På så sätt är vi fortfarande det lilla 
familjeföretaget men vi kan konkurrera 
med stora företag. Det är den väg vi valt, 
framför att växa organiskt. Idag ser jag oss 
som en komplett leverantör av vatten- och 
energilösningar. Borrhålet är bara en del.

Kunderna är allt från fastighetsbolag, 
kommuner och lantbruk i mellersta 
Sverige och privata brunnsägare i Skåne, 
Halland, Blekinge och Småland samt 
Öland till entreprenader i norra Europa. 
HP Borrningar har mer än 10 000 bor-
rade brunnar bakom sig.

– Just nu provborrar vi för en energilös-
ning till ett sjukhus i Polen, berättar han. 

Akademi + industri = sant
Tony Jernström utvecklar sina tankar 
vidare om värdet av att arbeta gränsö-

Lilla Klåveröd
Borrsvängen besöker HP Borrningar 
på deras kursgård i Lilla Klåveröd, 
mitt på Söderåsen. Här, i en bedårande 
miljö, tar de emot såväl studenter och 
forskare som kunder och samarbets-
partners. Det är en mötespunkt med 
fokus på vatten och energi, en plats för 
att göra studier och demonstrera ut-
rustning såväl som att knyta kontakter 
och göra affärer.

– Såklart är vi affärsdrivande, men det 
är min övertygelse att vi måste ta vårt 
arbete ytterligare ett steg. Vi arbetar för 
klimatet och en grön omställning i allt vi 
gör, säger Göran Persson.

Gården har fått alla moderna energi-
lösningar. Här finns nio undersöknings- 
brunnar och flera av dem tjänar fastig-
heten, som vattentäkt och för akvifer-
värme. Det goda dricksvattnet tas från 
en egen brunn och har varumärkes-
skyddats som ”Ekologiskt vatten”.

– Rent vatten är verkligen en hjärte-
fråga för oss och vi vill gärna dela med 
oss av vår kunskap. Här har gjorts flera 
examensarbeten genom åren.

Gränsöverskridande arbete
Efter en rundtur bland borrhål och 
diverse utrustning tar Tony Jernström 
snabbt taktpinnen vid konferensbordet 
och passar på att beskriva HP Borrning-
ar som ett högteknologiskt företag. Han 
själv svarar för företagets utveckling vad 
gäller energi och energisystem. Göran 
Persson projektleder tjänster inom vat-
ten och vattenrening. Allt tillsammans 

verskridande. Han vill inspirera andra 
att öppna dörren för stora som små 
samarbeten i branschen, och att våga 
möta studenter, forskare och andra som 
besitter en kunskap och kompetens som 
kan komplettera det egna arbetet. Vägen 
till framgång för det borrföretag som vill 
vara mer än ett borrföretag går också via 
möten med akademin, menar han. 

För HP Borrningar har det varit en 
nyckel till framgång att de aldrig varit 
rädda för utmaningar. De är teknikfreak 
och nördar, menar Tony Jernström medan 
Göran Persson föredrar att beskriva dem 
som nyfikna och vetgiriga. Hur som, varje 
steg de tar framåt tar de med eftertanke.

Som när de gjorde provborrningar vid 
tunnelbygget på Hallandsås, ett utsatt 
och i särklass utmanande projekt. HP 
Borrningar valde att se det som en läro-
tid med möjlighet att vässa sina kunska-
per samtidigt som de byggde ett nätverk. 

– Jag tror att man ska se möjligheter i 
både det lilla och stora. Borrbranschen 
har förändrats och det är häftigt att se 
vilka möjligheter det ger. Vi lär oss något 
nytt varje dag, alla våra uppdrag är ut-
vecklande. Vi är verkligen i en dynamisk 
och föränderlig bransch, konstaterar 
Göran Persson.

Forskning är framtiden
Framtiden för det dynamiska företaget, 
med sina entusiastiska företrädare, hur 
ser den ut?

– Den yngre generationen vill se mer 
energieffektiva lösningar och då gäller 
det för oss att vara lyhörda för vad 
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› som händer i omvärlden. Ännu mer 
forskning och utveckling hoppas vi på. 
Det är nödvändigt inte enbart för våra 
affärer, utan också med tanke på det 
klimatarbete och den gröna omställ-
ning vi alla har att bidra till. 

– Vi måste bli ännu bättre på att 
samverka och mötas kring hållbara 

HP Borrningar tacklar allt större och ännu mer hållbara uppdrag. Det geografiska 
utgångsläget är utmärkt, menar Tony Jernström.

FÖRETAGET HP BORRNINGAR

HP Borrningar
Startade: 1959.

Arbetsområden: Borrning för 
vatten, energi och anläggning. 
Vattenanalys och -rening, hel-
hetslösningar inom förnyelsebar 
energi och andra uppdrag genom 
sitt partnerskap. 

Ägare: Göran Persson och Anette 
Jernström. 

Antal anställda: 22, och drygt 70 i 
gruppen av delägda bolag.

Borriggar: Sju egna samt förfogar 
över tio stycken totalt, med flera 
olika borrtekniker. 

Maskinstall: Elva kompressorer, 
tio specialenheter som pumpar 
och grävmaskiner.

Omsättning: 46 miljoner, och 170 i 
de delägda bolagen.

Resultat: 5,6 miljoner.

Geografiskt område: I dagsläget 
allt från borrning för kommuner i 
mellersta Sverige och vattenborr-
ning för privatpersoner i söder till 
energiborrning i Polen.

insatser. Om tio år ingår företaget i ett 
ännu större sammanhang.

Det säger han utan att tveka, Tony 
Jernström, och utan att överlägga med 
sin svåger och styrelseordförande, 
Göran Persson. Men de vet ju var de 
har varandra, efter snart 30 år som 
kollegor.  
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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

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
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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 
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 
T. A. Brunnsborrning & VVS AB   Knivsta 
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MEDLEMMAR ORT

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 
Drillcon Core AB    Nora
Energy Machines Sweden AB   Malmö 
Enwell AB                                                              Stockholm
Frensborg Drilling AB   Bleket 
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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14.
15.

BORRFÖRETAGENS KANSLI

Pär Malmborg 
vd Borrföretagen

Johan Andersson 
Ekonom & 
administratör

Dominika Rydel 
Jurist & 
administrativ chef

Signhild Gehlin 
VD, Svenskt 
Geoenergicentrum

Mats Rosman
Tf. Förvaltningschef

Dominika Rydel 
Jurist & administra-
tiv chef

Signhild Gehlin 
vd Svenskt
Geoenergicentrum

Johan Andersson 
Ekonom & 
administratör

Dominika Rydel 
Jurist & 
administrativ chef

Signhild Gehlin 
VD, Svenskt 
Geoenergicentrum

Mats Rosman
Tf. Förvaltningschef

Johan Andersson 
Ekonom &
administratör

Johan Andersson 
Ekonom & 
administratör

Dominika Rydel 
Jurist & 
administrativ chef

Signhild Gehlin 
VD, Svenskt 
Geoenergicentrum

Mats Rosman
Tf. Förvaltningschef

Borrföretagen i Sverige 
Ek. för har flyttat sitt 
huvudkontor. 

Ny adress är: 
Gustavlundsvägen 135, 6 tr, 
167 51 Bromma
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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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Rätt produkt till rätt pris i rätt tid.

044 242 242 
  ems@emspump.se 

www.emspump.se

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

Bli bergsäker på GEOENERGI!
Våra kurser:

GEOENERGI 
 – Funktion och tillämpningar

GEOENERGI 
 – Fördjupningskurs Design

GEOENERGI 
     – Fördjupningskurs Avancerad Design

Anmälan, priser och
aktuella kursdatum:

www.geoenergicentrum.se



HARDAB 6-meters borriggar ger många fördelar vid stora geoenergi projekt.
Färre skarvningar gör att du sparar bränsle då kompressorn bara behöver
fylla strängen hälften så många gånger. 6-meters foderrör innebär mindre
svetsning. Längre borrör gör att du får lite mer tid att göra annat mellan
varje rör. Ny förstärkt hexagonisk rörmatararm ger mer stabilitet och
”raketen” guidar borrören rätt.

HARDAB AB
Industrileden 30 - Forshaga
info@hardab.com
054-53 4747

The Driller’s Choice

Minska bränsleförbrukningen varje borrör

HARDAB lanserar 5K3 & 5K6 med en 3.6 l - 55 kW Deutz dieselmotor utan
AdBlue - byggd på en kortare och kompaktare ram än tidigare riggar gör den
perfekt för villaborrning. Andra nyheter som gäller för alla HARDAB riggar
inkluderar start av motor vid manöverpanelen; radiostyrning av alla funktioner
som option & runt om sväng. Vill du slippa lyfta borrör - för lite mer energi
resten av dagen och livet?

Nyhet: Mindre rigg med 55 kW motor

55 kW Deutz

Full radiostyrning

Kontakta oss för
mer information
om våra borriggar
och vad vi kan
göra för Er

Bergvärme till ny flygplats

Ny rörmatararm
med hexagonisk
design ger mer

stabilitet
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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.


