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LEDAREN
Vi lever i exceptionella tider.

AKTUELLT
• Svensk bok om grundvattnet.
• Palne Mogensen till minne.
• Intensivt 2022 för Svenskt 

Geoenergicentrum.
• Johan Barth i ny roll.
 
LEVERANTÖREN
Branschprofiler med prylar och 
idéer på lager.

I FOKUS:  
ENERGIMARKNADEN
• Elpriserna – så funkar det.
• Kommer elen att räcka?

• Akademiska Hus är hoppfulla.
• Elpriser oroar borrare.

PROFILEN
Jan-Erik Nowacki – expert och 
uppfinnare.

FÖRETAGET
Veidekke kompletterar med  
borrning.

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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Vi lever i en omvälvande tid. Efter två 
år med en pandemi har vi nu krig i 
Europa och som en av konsekvenserna 
rusar bränslepriser och elpriser och 
sätter press på vår bransch. Detta är 
naturligtvis inte jämförbart med det 
fruktansvärda som händer i Ukraina 
och Borrföretagens tankar går till alla 

ukrainare. Vi har en exceptionell situation på grund 
av kriget och fokus i detta nummer är det höga elpriset 
som är en av många faktorer som påverkar branschen 
nu. Energipriserna kommer att fortsätta vara en stor 
osäkerhetsfaktor och i skrivande stund har vi de högsta 
bränslepriserna någonsin i Sverige. Smärtgränsen är 
redan nådd när det gäller priserna på drivmedel och 
Borrföretagen kommer att noggrant följa de stödpaket 
som regeringen har lovat att förbereda. Det är därför 
extra viktigt att i dessa tider att skydda sig i den mån 
det går vid offerter och ha med klausul om prisjustering-
ar. Kom ihåg att ni alltid kan höra av er till Borrföretagens 
kansli angående avtalsfrågor så hjälper vi till. I dessa 
tider är det viktigt att vi som bransch stöttar varandra 
och tar del av de resurser som finns.

Jag vill tacka alla leverantörer som presenterade 
sig och gjorde den digitala leverantörsdagen till en 
lyckad tillställning. Jag tror alla närvarade lärde sig 
massor om de fantastiska produkter och tjänster som 

erbjuds genom Borrföretagens kanaler. Ni kommer 
även att märka några förändringar i detta nummer 
av Borrsvängen och från och med nu kommer vi att 
presentera en avtalsleverantör lite närmare. Först ut 
är Värmdöpumpen och vi kommer i fortsättningen 
att alternera så att alla avtalsleverantör får chansen att 
synas lite extra. Vi listar också nu alla avtalsleverantörer 
tillsammans med medlemmarna sist i tidningen så att 
det är lättare att se vilka leverantörer som är knutna 
till Borrföretagen. 

Det digitala mötet är ett flexibelt verktyg för att få ut 
information på ett smidigt sätt och teamsmötet är ett 
utmärkt sätt att komplettera det fysiska mötet. Borr-
företagen kommer att fortsätta med de digitala mötena 
även efter pandemin, inte minst lunchseminarier och 
nästa event är det SGU som presenterar.

Vi kommer samtidigt återgå till att träffas fysiskt 
igen. Nytt datum för årsstämman är den 19–20 maj 
i Stockholm och vi ser fram emot att äntligen få ses. 
Detta är något som vi alla har längtat efter och vi vill 
verkligen samla alla borrföretagare för att ni ska få 
ta del av vad som händer i föreningen, samverka och 
utbyta erfarenheter. Kort och gott, under två dagar 
bygger vi gemenskap, blir inspirerade och umgås! 

Trevlig läsning!

EXCEPTIONELL SITUATION KRÄVER
ATT VI SKYDDAR AVTALEN NOGA

PÄR MALMBORG,  
VD BORRFÖRETAGEN

LEDAREN



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



 

 

Äntligen! Nu kan vi på Anytech erbjuda svenska 
borrare två riktigt bra kompressoralternativ 

  

Vår Tewattkompressor har nu 
testats både på verkstad och 
i fält och vi har bedömt den 
mer än värdig en plats på den 
svenska marknaden. 

35 bar - 34 m3/min - 567 l/s 

Motor: Scania 

Kompressorskruv: IR 

Finns i flera olika modeller 

 
 

Vår Championkompressor kommer 
från erkända IR och tillverkas i 
Tyskland. Den är liten och smidig och 
dess turboskruv är mycket 
dieselbesparande och effektiv.  

24 bar - 20 m3/min - 333 l/s 

Motor: Cummins 

Finns i flera olika modeller 

 

Kontakta oss för mer information!    info@anytechab.se    08-591 435 15 

 
 
 
Våra populära borrkronor tar mark runt om i Sverige 
och vi får mycket positiv respons från både borrare 
och inköpare. Vi har än så länge sålt över 8500 
borrkronor i Sverige och Finland. Du som inte testat 
dem ännu – gör det! 
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AKTUELLT

Charlotte Sparrenbom är till-
sammans med Hans Jeppson 
på WSP huvudförfattare och 
redaktör för boken. De båda 

fanns med när det ordnades ”release-
party” under smittskyddsanpassade 
och fältmässiga förhållanden på parke-
ringen vid SGU:s regionkontor i Lund i 
början av februari.

Arbetet med den över 600 sidor 
tjocka och kunskapsmättade boken 
har pågått i f lera år. Den har totalt 18 
medförfattare och ges ut av Student-
litteratur. Målgruppen var inled-

– Ett referensverk med vår samlade kunskap om grundvatten, som beskriver 
svenska förhållande både när det gäller geologi, juridik och terminologi.

Så sammanfattar Charlotte Sparrenbom, docent, forskare och föreläsare vid geo-
logiska institutionen på Lunds universitet, den nyligen utkomna ”Grundvattenboken”.

NY BOK SAMLAR 
KUNSKAP OM GRUNDVATTNET

TEXT: JÖRGEN OLSSON  

FOTO: GÖRAN PERSSON OCH JÖRGEN OLSSON

›
ningsvis studenter, men har vidgats 
efterhand.

– Den vänder sig även till ingenjörer, 
miljövetare och geologer samt andra na-
turvetare som på olika sätt arbetar med 
vatten, och givetvis till branschen, såväl 
borrbranschen som den geotekniska. 
Det är fler än man först tror som arbe-
tar med grundvattenrelaterade frågor 
och som kan ha nytta av den här boken, 
säger Charlotte Sparrenbom.

Svenska förhållanden
Hon betonar betydelsen av att boken 

Hans Jeppsson och Charlotte Sparrenbom, huvudförfattare till Grundvattenboken.

utgör ett samlat verk som utgår från just 
svenska förhållanden:

– Mycket av det vi använt oss av fram 
till nu har varit främst engelskspråkig 
litteratur med andra geologiska förhål-
landen. Den här boken beskriver vår 
egen geologi, juridik och terminologi 
kring grundvattnet, säger hon.

Det som hänt de senaste åren, med 
återkommande torrperioder och vatten- 
ransoneringar, har ökat intresset för 
vatten generellt.

– Fler och f ler har fått upp ögonen 
för att vi inte alltid har vatten i rätt 
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mängd och av rätt kvalitet på rätt plats, säger Charlotte 
Sparrenbom.

En källa till kunskap
Borrföretagens vd Pär Malmborg fanns på plats vid boksläppet 
i Lund:

– Det är viktigt för vår bransch att vi nu får all den här 
kunskapen samlad på ett ställe och inte minst att boken 
också ger oss en gemensam terminologi kring grundvatten. 
Borrtekniken kan våra medlemmar redan, men den här 
boken svarar på väldigt många andra frågor, som är starkt 
relaterade till vår verksamhet. Jag ser den som en viktig 
kunskapskälla, säger han.

En fantastisk resa
Göran Persson på HP Borrningar är en av medförfattarna 
och hade tagit initiativet till arrangemanget i Lund. Han 
medverkar bland annat i kapitlen om undersöknings- och 
produktionsborrning.

– För mig som borrare har det varit en fantastisk resa att vara 
med i arbetet och få möta all den kunskap som finns. Både före 
och efter borrning behövs det kunskap och jag tror och hoppas 
att boken ska bli en inspiration och kanske också en inspiration 
att lära sig ännu mer, säger Göran Persson. 

Mattias Gustafsson, statsgeolog och regionansvarig på SGU, Pär 
Malmborg, vd för Borrföretagen och Peter Dahlqvist, statsgeolog och 
kontorsansvarig för SGU i Lund.
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AKTUELLT

– Det stämmer. Det är ett väldigt 
roligt och utvecklande arbete 
i ett företag med stark framå-

tanda. Debe är en aktör som funnits i 
branschen länge och som jag började 
lära känna runt 1995. Ägaren har ett 
uttalat mål att markant växa, och i den 
expansionen har jag en roll.

Debe har redan idag ett utbud av 
bland annat olika pumpar, produkter för 
geoenergi, VA, VVS, vattenrening och en 
serviceorganisation. 

I vilken riktning ska ni växa?
– Det mesta inom verksamheten snurrar 

Du har nytt jobb som pro-
dukt- och affärsutvecklare 
på Debe Flow Group.

HALLÅ DÄR, JOHAN BARTH…

TEXT: JÖRGEN OLSSON 

ju kring vatten. Det vi ska göra nu är att 
arbeta vidare och växa runt den kärnan. 
Men även att bli en mer fullständig leve-
rantör till hela vår bransch.

Vad tillför du?
– Jag har sedan länge väldigt bra kon-
takter i branschen, stor kännedom om 
verksamheten och har en hydrogeologisk 
kompetens i grunden. Det är fantastiskt 
roligt att vara kvar i branschen och gläds 
åt att få jobba där det finns en vilja att 
expandera, inom ett område där jag 
känner mig hemma.

Vad ska du göra rent konkret?
– Det handlar bland annat om att iden-
tifiera bolag som passar in i expansionen 
men också att bidra till den produkt- 
utveckling som finns inom verksam-
hetens olika bolag. Vilka bolag eller 

›

produkter som kan bli aktuella kan jag 
såklart inte säga, men det kommer vi 
presentera i nyheter allt eftersom.  

Johan Barth jobbar numera som produkt- och 
affärsutvecklare.
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Efter två pandemiår och en digital variant öppnar Svenskt Geoenergicentrum återigen 
upp dörrarna till Geoenergidagen 2022. Den 11-12 oktober blir det workshops, seminarier, 
utställning, mingel och middag i vanlig ordning på Scandic Talk vid Stockholmsmässan i Älvsjö.

Svenskt Geoenergicentrum har ett 
digert år framför sig med mängder av 
aktiviteter och projekt. Bland annat 

kommer några angelägna och av branschen 
efterlängtade riktlinjer vara i fokus:
• Nya och reviderade riktlinjer för 

kollektorer i mark för större och 
mindre geoenergianläggningar 
kommer att publiceras.

• En handledning för kommunala 
handläggare kommer att tas fram 
tillsammans med Borrföretagen, SGU 
och Svenska Kyl & Värmepump- 
föreningen.

• Riktlinjerna för mätning och upp-
följning av geoenergianläggningar 
kommer att uppdateras utifrån det 
internationella projektet Annex 52.

Långtidsmätningar
Svenskt Geoenergicentrum har varit 

›
värd för och lett projektet Annex 52, 
som drivs av den del av International 
Energy Agency (IEA) som fokuserar på 
värmepumpsteknologi (HPT). Under 
våren ska Svenskt Geoenergicentrum 
slutrapportera projektet till IEA. 

Innovationer
Ett annat projekt som Svenskt Geo- 
energicentrum är engagerat i är Inno-
vationskluster Varmt & Kallt. Det ska 
bidra till att utveckla geoenergi, energi- 
lagring och värmepumpande teknik 
genom att bland annat initiera och 
stötta innovationer och samarbeten 
inom branschen. Projektet, som har 
förlängts, löper året ut.

Man deltar även i Coolgeoheat, ett 
samnordiskt projekt för att utveckla 
femte generationens fjärrvärme och 
fjärrkyla med integrerad energilagring. 

DIGERT ÅR FÖR SVENSKT 
GEOENERGICENTRUM

Projektet avslutas under hösten.

Fler utbildningar
Utbildningsverksamheten fortsätter 
med öppna grundkurser och fördjup-
ningskurser. De svenska grund- och 
fortsättningskurserna kommer i mesta 
möjliga mån att genomföras i Stock-
holm. Fördjupningskurser kommer 
även att ges digitalt på engelska och 
man utökar sitt utbud av företagsan-
passade kurser. Under 2022 kommer 
ett kompletterande digitalt kursutbud 
att utvecklas.

Utöver detta axplock av aktiviteter 
ges som vanligt två nummer av tid-
ningen Svensk Geoenergi ut i maj och 
november samt ett månatligt digitalt 
nyhetsbrev. Följ även gärna Svenskt 
Geoenergicentrum på Twitter och 
Linkedin.  
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Fusion Sweden AB Härdgatan 28 432 32 Varberg 0340 599 110 info@fusionsweden.se

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

För mer information eller beställning ring Mikael på 0340-599110

NYHET!

Palne Mogensen, en av pionjärerna 
inom geoenergi och markvärme- 
pumpar i Sverige, avled under 

december månad vid en ålder av 87 år.
Palne var en mycket noggrann och 

tekniskt kunnig person; civilingenjör 
inom teknisk fysik och hade även en tekno- 
logie licentiatexamen från KTH. Han var 
bland annat med och utvecklade geo- 
energitekniken och markvärmepumpar  
i Sverige från 1970-talet. I början av 
1980-talet konstruerade han den portabla 
experimentuppställning som kom att bli 
avgörande för utvecklingen av mobila 
termiska responstest från mitten av 
1990-talet och framåt.

En lärdomsgigant
Palne Mogensen var en lärdomsgigant 
vad gäller teknik, språk, flora och fauna. 

›
Noggrann, strukturerad och metodisk är 
egenskaper som kännetecknade honom. 
En av hans vänner kallade honom 
”slumpens fiende nummer ett”, som  
mycket träffande beskriver Palnes 
sätt att verka. Hans modeller för att 
studera marktypers egenskaper vid 
uttag av värme i olika klimat- och 
fuktförhållanden bidrog till ytjords- och 
bergvärmeteknikens genombrott.

Vi är många personer, både i och 
utanför geoenergibranschen, som 
fått glädjen att ta del av Palnes stora 
kunnande och uppleva han genuina 
medmänskliga värme och generositet. 
Tack för allt, Palne.

Källor: Signhild Gehlin, Svenskt Geoen-
ergicentrum och kollegan Jan Sandströms 
minnesord i Dagens Nyheter.

PALNE MOGENSEN TILL MINNE
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Palne Mogensen 1934-2021.
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LÅGA NIVÅER 
I ÖSTRA SVEALAND

AKTUELLT

De senaste grundvattenkartor-
na från SGU visar att nivåerna 
i de små magasinen är normala 
tillmycket över de normala i så 

gott som hela landet.
När det gäller de stora magasinen 

är nivåerna över eller mycket över de 
normala för årstiden i större delen 
av Norrland. I större delen av östra 
Svealand, hela Örebro län och på Got-
land är de däremot under eller mycket 
under de för årstiden normala. I västra 
Svealand och större delen av södra Gö-
taland är nivåerna normala eller över 
de normala. 

TEXT: SGU/JÖRGEN OLSSON  KARTOR: SGU

›
Små magasin Stora magasin

St1:s djupgeotermiska projekt i 
Otaniemi i Finland möter både 
tekniska och ekonomiska ut-

maningar. 
De planerade fortsatta försöken 

med flödestester har avbrutits ef-
tersom de inte bedöms kunna ge 
tillräckligt med ny kunskap och för 
närvarande utreder man vilka teknis-
ka möjligheter som är lämpligast för 
värmeanläggningen. 

Chefen Mattis Pentti framhåller 
att projektet gett värdefulla insikter 
om hur kommande framtida geoter-
miprojekt kan bedömas tekniskt och 
ekonomiskt. 

SVÅRIGHETER FÖR 
ST1:S REKORDDJUPA 
PROJEKT

›

Nu är det dags att börja plane-
ra resan den 19-20 maj, då det 
hålls årsstämma i Borrföretagen. 

Konferensen arrangeras på anrika 
Nalen i centrala Stockholm, intill 

BORRFÖRETAGEN HÅLLER ÅRSSTÄMMA I MAJ

›
hotell Elite Stockholm Plaza. Torsdag 
den 19 hålls själva stämman, följd 
av en aktivitet och festmiddag och 
under fredagsförmiddagen arrangeras 
föreläsning. 

Vid årsskiftet avslutades det fyra-
åriga internationella samverkans-
projektet IEA HPT Annex 52 om 

mätning och uppföljning av långtidspre-
standa hos större geoenergianläggningar. 
Svenskt Geoenergicentrum har koordi-
nerat och lett både det internationella 
och det nationella Annex 52-arbetet. 

ANNEX 52 AVSLUTAT OCH PROJEKT- 
RAPPORTER PUBLICERADE 

›
Ett stort antal delrapporter från pro-

jektet är fritt tillgängliga för nedladdning 
från projektets hemsida. Bland annat en 
guide för instrumentering och mätning av 
större geoenergianläggningar, en guide 
för beräkning och redovisning av osäker-
het i mätresultat, samt 21 fallstudierap-
porter från de deltagande länderna. 



KÖLDBÄRARVÄTSKA
MED ÖVERLÄGSEN PRESTANDA 
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www.muovitech.com

Inte brandfarlig.
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Snabbt turbulent.

Hög densitet.

Fullt korrosionsskydd.
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Anders Persson och Anders 
Bjurling är sedan många år 
välkända profiler i den svenska 

borrbranschen. 2009 blev Bjurling 
delägare i företaget.

– Jag och Anders gjorde i stort sett 
samma sak; vi sålde samma typer av 
produkter men till olika kundgrupper. 
Vi hade fått en idé som vi trodde på 
och ville göra något tillsammans, säger 
Anders Persson.

En viktig milstolpe för Värmdö-
pumpen är 2012, då man f lyttade från 
de sedan länge urvuxna utrymmena i 
Bredäng till dagens stora lokaler i Hud-
dinge. I ett slag fick man en industri- 
fastighet på 8 000 kvadratmeter, varav 
1 500 inomhus.

LEVERANTÖREN

Gedigen kunskap, närhet till 
kunderna, stort lager och ett 
aktivt arbete med att skapa 
skräddarsydda lösningar.

Så beskriver sig Värmdö-
pumpen när de ombeds 
förklara framgångsresan 
som startade 2009 men 
som har rötter tillbaka 
till 1960-talet, då Anders 
Perssons pappa startade 
företaget.

TEXT: JÖRGEN OLSSON 

FOTO: ANETTE PERSSON

›
– Det var jättestort och viktigt för 

oss och gav oss helt nya möjligheter att 
ta emot varor och hålla lager. Det är så 
vi vill jobba och fungera – kunderna 
ska veta att vi har det de söker hemma, 
säger Anders Persson.

Anders Bjurling fyller på:
– ”Just in time” är inget för oss. Vi har 

båda två jobbat så länge med detta nu 
att vi har väldigt stor kunskap om våra 
kunder och deras behov. Inte minst vet vi 
vilken typ av produkter det brukar vara 
bråttom med och anpassar såklart vår la-
gerhållning efter det, så vi har hela gården 
full av rör, slang, kronor och hammare.

Kontakten med branschen viktig
Alla som varit på event och mässor i regi 

VÄRMDÖPUMPEN:
BRANSCHPROFILER MED 
PRYLAR OCH IDÉER PÅ LAGER
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◄ Anders Persson och Anders Bjurling 
har drivit Värmdöpumpen tillsammans 
sedan 2009.

av Borrföretagen eller någon av organisa-
tionens föregångare vet att Värmdöpum-
pen alltid är på plats och att det brukar 
vara händelserikt kring deras monter.

– Vi vill ju inte bara komma med en 
rollup. Vi har så enormt mycket grejor och 
vi ser till att alltid ha så mycket som möjligt 
med oss. Folket i den här branschen gillar 
att kunna känna och klämma på verktyg 
och utrustning, säger Anders Persson.

– På branschträffar och event är alla 
samlade, folk är avslappnade och det blir en 
chans för oss att inte bara visa upp prylar 
utan också att få veta vilka problem som 
borrarna har och vilka produkter och lös-
ningar som behövs, säger Anders Bjurling.

Egna uppfinningar
Det sistnämnda för oss in på ett annat av 
Värmdöpumpens signum; att skapa egna 
kundanpassade lösningar. Det är Anders 
Bjurling som är firmans ”uppfinnarjocke”.

– Vi har bland annat tagit fram 
en egen slangvinda och egna bland-
ningskärl. Vi har egna borrlock och 
samlingsrör och en del andra produk-
ter som utvecklats genom åren, just 
genom närkontakten med branschen 
och förståelsen för vad det är kunderna 
behöver, berättar han.

– Vi säljer också väldigt många kom-
pletta pumppaket, som är anpassade exakt 
som kunden vill ha dem, till exempel 
vad gäller kabellängd, specifika kopp-
lingar eller ventiler. Det är sådant som 
underlättar och det uppskattas, säger 
Anders Persson.

Man har även en verkstad för att reno-
vera borrhammare.

– Det är en service som uppskattas av 
borrare i Stockholmsområdet, de vet att 
de kan komma till oss och fixa ham-
maren om de plötsligt får stopp, säger 
Anders Bjurling.

Nya ägare ger trygghet
Vid årsskiftet såldes företaget till Muovi-
tech. Verksamheten kommer att drivas 
vidare som vanligt i ett separat bolag.

– Den stora skillnaden blir styrkan 
i att ha Muovitech i ryggen. Projekten 
blir bara större och större och med dem 
ökar kraven på varje del i leveransen. 
Det blir en trygghet både för oss för 
våra kunder, säger Anders Bjurling och 
Anders Persson.  Här kan borrare som fått stopp renovera sin hammare.
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Elmarknaden är komplex. 
Näten måste i varje ögon-
blick vara i balans, det vill 
säga den el som produceras 
måste också konsumeras. 
Samtidigt är länderna i Euro-
pa mer eller mindre samman- 
kopplade i en gemensam 
marknad. Borrsvängen reder 
ut begreppen och hur el-
marknaden fungerar.

För att förstå kravet på balans måste 
vi skilja på två centrala begrepp: 
energi och effekt.

Energi är den mängd el (eller annan form 
av energi) som produceras och används 
under en given tidsperiod, till exempel en 
timme, ett dygn eller ett år. Effekt är den 
mängd energi som produceras och används 
vid en given tidpunkt.

Överfört till elektriskt drivna appara-
ter och maskiner är effekt ett mått på 
apparatens arbetsförmåga och mäts i 
watt (W). Energi beskrivs som effekt 
gånger tid och mäts i wattimmar (Wh). 
En kaffebryggare med hög effekt kan 
brygga mycket kaffe på kort tid (med 
kaffekannans storlek som begränsning 
av volymen). Då går det åt relativt 
mycket energi på kort tid. Elkranen 
står fullt öppen. Men när kaffet väl är 
bryggt är energiåtgången betydligt lägre, 
då den effekt som krävs för att hålla 
kaffet varmt är låg. Elkranen är strypt 

och endast en tunn stråle strömmar 
genom ledningen. 

Elbrist
När det pratas om elbrist kan det avse så-
väl energi som effekt. Sverige har ett stort 
överskott av elenergi som exporteras. Vi 
har med andra ord ingen brist på elenergi. 
Samtidigt har vi ett underskott på  
effekt under årets kallaste timmar, vilket 
gör att vi då måste importera el. Då 
står alla elkranar fullt öppna samtidigt 
och elproduktionen i Sverige räcker 
inte för att fylla alla ledningar i hela 
landet med ström.

Kapacitetsbrist
Utöver effektbrist kan delar av landet 
även drabbas av kapacitetsbrist. Kapacitets-
brist uppstår när kraftnätet inte klarar av 
att överföra den effekt som faktiskt finns 
till ett specifikt geografiskt område. Det 
kan vara överföring från vattenkraftverk 
i Norrland till elanvändare i södra Sverige. 
Det kan också röra sig om överföring 
inom ett elområde, till exempel till en 
stad där nya industrier har etablerat sig.

Sverige har fyra elområden
EU-kommissionen krävde under våren 
2010 att Svenska kraftnät, som driver 
det svenska stamnätet, måste hantera 
överföringsbegränsningar på ett sätt 
som inte diskriminerar användare i 
andra delar av Europa. Bakgrunden var 
att Dansk Energi hade anmält Svenska 
kraftnät för att man under perioder av 
stor efterfrågan begränsade exporten 
av el till Danmark. Detta gjordes för 

›

TEXT: LARS WIRTÉN  

ILLUSTRATION: MYRA S. SÖDERSTRÖM

EN KOMPLEX MARKNAD SOM
KRÄVER STÄNDIG BALANS

att stamnätet inte räckte till för att 
överföra el från norra till södra Sverige 
och vidare till europeiska länder. 

Lösningen blev att landet delades in i 
fyra elområden 2011, utifrån de fysiska 
begränsningar som finns i olika delar av 
stamnätet: Luleå SE 1, Sundsvall SE 2, 
Stockholm SE 3 och Malmö SE 4. 

Indelningen har lett till olika prissätt-
ning, beroende på tillgången till el inom 
respektive elområde. Elområde 1 och 2 
har i regel överskott på el, vilket ger lägre 
priser, medan elområde 3 och 4 i regel har 
underskott på el, vilket ger högre priser.

Gränserna för de olika elområdena 
har dragits i områden där näten inte 
räcker till och därför behöver förstärkas 
i framtiden. Tanken är att prisskillna-
derna ska jämnas ut på sikt, i takt med 
att stamnätet förstärks. Priserna ska 
också ge signaler till marknaden var 
det är mest lönsamt att investera i ny 
elproduktion.

Nord Pool och Europa
Sveriges fyra elområden är en del av 
totalt 15 elområden på den nordisk-bal-
tiska marknaden. Elen handlas på den 
nordiska elbörsen Nord Pool. Här flödar 
elkraften från områden med överskott 
till områden med underskott på mark-
nadsmässiga grunder, utan hänsyn till 
nationsgränser. 

Utöver den nordisk-baltiska markna-
den är Sveriges elmarknad direkt sam-
mankopplad även med Tyskland och 
Polen och indirekt med i princip hela 
Europa. Det finns en politisk vision att 
skapa en gemensam elmarknad för hela 

FOKUS ENERGIMARKNADEN
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EN KOMPLEX MARKNAD SOM
KRÄVER STÄNDIG BALANS

Europa och de europeiska elbörserna är 
kopplade till varandra sedan 2014.

Så sätts priset på el
Elen på Nord Pool auktioneras ut per mega- 
wattimme för varje timme dagen innan 
den ska levereras. Säljare är naturligt nog 
elproducenterna. Köpare är elhandelsföre-
tag och stora, elintensiva industrier. Priset 
påverkas av vädret, eventuella produk-
tionsstopp och möjligheten att importera 
och exportera el till grannländerna. 

Priset sätts av hur mycket den sist produ- 
cerade kilowattimmen som behövs för 
att möta efterfrågan kostar. De kraftslag 
med lägst rörlig kostnad, det vill säga 
sol-, vind- och vattenkraft, köps först. 
Därefter antas bud från dyrare produk-
tionsanläggningar som kraftvärme och 
kärnkraft. Sist köps fossil kraft från kol, 
olja och naturgas, då dessa har mycket 
höga rörliga kostnader. Om efterfrågan 
på el är stor styrs därför elpriset av den 
fossila elproduktionen.

Så mycket el produceras
I Sverige produceras normalt mellan 140 
och 160 terrawattimmar el (TWh). Elan-
vändningen ligger mellan 135 och 145 TWh. 
Vi nettoexporterar med andra ord normalt 
sett el till omvärlden. 2021 producerades 
165,6 TWh el. Av dessa exporterades 33,3 
TWh och 8,0 TWh importerades. Netto- 
exporten landade därmed på 25,3 TWh 
2021. En terrawattimme motsvarar en 
miljard kilowattimmar.

Källor: Svenska kraftnät, Energimarknads-
inspektionen, Energiföretagen

Sverige är indelat i fyra elområden med olika prissättning och tillgång till de stora 
baskraftslagen vatten- och kärnkraft.
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Magnus Thorstensson pekar på de 
höga priserna på naturgas som den 
huvudsakliga förklaringen till hös-

tens och vinterns höga elpriser. Att priset 
på naturgas har stigit kraftigt beror på att 
Ryssland har dragit ned på produktionen 
och inte exporterat så mycket som de kan.

Skälet till att priset på naturgas styr 
elpriset, oavsett hur elen produceras, är 
att priset på el bestäms på auktioner på 
Europas olika elbörser (läs mer i separat 
artikel om elmarknaden). Priset bestäms 
av den högst betalade elen, det vill säga den 
som är dyrast att producera för att täcka ef-
terfrågan och därmed är den som klubbas 
sist i auktionerna. Under lång tid har detta 
varit kolkraft. Men i dagens situation är 
naturgasen dyrast, och därmed den fossila 
energikälla som styr elpriset i Europa. På 
sikt kommer dock denna marknadsmeka-
nism att fasa ut fossil kraft.

– Elproducenterna får väldigt god 
avkastning på det som säljs tidigt i 
auktionen. Mest lönsamma teknik ger 
bäst avkastning. Det ger en signal att 
utnyttja de energislagen mest, förklarar 
Magnus Thorstensson. 

Sammankopplade
Att priset på naturgas påverkar elpriserna 
i Sverige beror på att i princip samtliga 
europeiska länders elnät är samman-
kopplade, direkt eller indirekt.  

– Det finns ett antal olika elbörser i 
Europa, där Nord Pool är börsområdet 

– Förra våren var lång och 
kall, vilket gjorde att lagren av 
naturgas i Europa var mindre 
än normalt. Men Ryssland 
svarade inte med att skruva 
på kranen. Allt faller tillbaka 
på ryssarnas naturgaspolitik, 
säger Magnus Thorstensson, 
nationalekonom och elmark-
nadsanalytiker på branschor-
ganisationen Energiföretagen. 

NATURGASEN 
STYR ELPRISET

för Norden och Baltikum. I dag finns 
en gemensam algoritm som beräknar 
priset för hela Europa utifrån de köp- 
och säljbud som aktörer har lämnat till 
börserna. Sedan finns det begränsningar 
i överföringen av el. Hade den varit 
tillräcklig i hela Europa hade vi haft ett 
enhetligt europeiskt elpris.

Ökad efterfrågan
Men det är inte bara priset på naturgas 
som har påverkat elpriserna. Även priset 
på kol och utsläppsrätter har stigit och 
det blåste mindre än vanligt under 
hösten i Europa med lägre produktion 
av vindkraft som följd. Samtidigt ökade 
efterfrågan på el som en del av återhämt-
ningen efter coronapandemin.

– Ett stort underskott i vattenkraft-
magasinen i Norden har också minskat 
den nordiska motståndskraften mot 
de europeiska priserna, säger Magnus 
Thorstensson.

Saknar statistik
Geoenergin och dess värmepumpar på-
verkar effektbehovet under vinterns kalla 
dagar. Den påverkar också hur elnätet ska 

dimensioneras lokalt vid nyexploateringar, 
påpekar Magnus Thorstensson.

– Det är ingen enkel fråga. Problemet är 
att det inte finns någon riktigt bra statistik 
på värmepumparna. Frågan är hur mycket 
de påverkar topplasten och den dimensione-
rade effekten i elsystemet. Direktverkande el 
har såklart sina fördelar men värmepumpar 
är ett effektivt uppvärmningssystem. Sam-
tidigt är fjärrvärme bra där det är utbyggt. 
Men jag köper inte resonemanget att el är 
för fint för att använda för vissa ändamål. 
Det måste vara upp till kunderna och deras 
plånböcker att avgöra.

Stora projekt klarar elen
Elektrifiering av samhället pekas ut som 
den stora möjliggöraren i omställningen.  
Men räcker då elen till allt? Eller kom-
mer geoenergin att straffas ut av ett 
stigande elpris som följd av en allt högre 
efterfrågan som inte matchas i en ut-
byggd produktion? Magnus Thorstensson 
har inget rakt svar på frågan.
– Stora projekt som Hybrit, som ska 
producera fossilfritt stål, kommer vara 

TEXT: LARS WIRTÉN

Magnus Thorstensson är elmarknadsanalytiker på branschorganisationen Energiföretagen.
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HELTÄCKANDE  
SORTIMENT 
Foderrör – Kollektorer – Pumpar – Köldbärarsprit – Förnödenheter

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

E-SHOP
Beställ direkt  
på dahl.se. 
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Alltf ler sektorer i samhället går 
mot elektrifiering. Inom såväl 
transporter som industri sker 

omställningen snabbt. I fastighetssektorn 
växer geoenergin som ett förnybart val 
för värme och kyla som sänker kost-
nader och ger fastighetsägaren egen 
rådighet över energisystemet. 

Men räcker elen till allt som ska 
elektrifieras? Kommer efterfrågan öka 
snabbare än utbudet med ökande priser 
som följd och sämre konkurrenskraft för 
geoenergin? Är den här vinterns elpriser 
en försmak på vad som komma ska?

Hannes Sonnsjö är doktorand i miljö- 
och energisystem i projektet ”Elnätens 
politiska dimensioner” vid Lunds uni-
versitet. Han menar att frågan om elen 
kommer att räcka är en icke-fråga.

– Det kommer att byggas ut elpro-
duktion utifrån efterfrågan. Om utbudet 
inte är tillräckligt kan de efterfrågande 
branscherna själva gå in och investera i el- 
eller vätgasproduktion.

Förnybart är billigt
Hans kollega, professor Lars J Nilsson är 
inte heller orolig över utbudet.

Flexibel användning av el. Det är en av nycklarna när elektrifiering blir central i omställ-
ningen till ett fossilfritt samhälle.

– Geoenergin har goda förutsättningar att bli en flexibel elkonsument, eftersom det är 
lätt att lagra värme, säger Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds 
universitet.

TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN

›

”DET KOMMER ATT FINNAS TILLRÄCKLIGT MED EL”

en direkt effekt av höga priser på rysk 
naturgas och på utsläppsrätter. Att vi 
fasar ut kärnkraft har ingen stor effekt 
på elpriset, den ersätts av vindkraft. 
Men det gör att vi kan få perioder med 
höga priser, för det behövs något på 
marginalen som täcker upp när det inte 
blåser, förklarar han och fortsätter:

– Därför måste vi titta på hur vi ska 
göra för att Putin inte ska kunna vrida 
åt naturgaskranen. Vi kan göra vätgas 
när vi har överskott av el som kan 
lagras och användas för att balansera 
elsystemet. Vi kan investera i mer 
förnybar reservkraft. Vi kan också 
effektivisera och vi kan bli mer f lexibla 
i hur vi konsumerar el. Kärnkraften 
däremot är en baskraft, den går inte 
gärna att använda som balanserande 
reservkraft. 

Hannes Sonnsjö påpekar att den havs-
baserade vindkraften är mer planerbar 
än den landbaserade.

– Ju större turbiner och ju bättre 
vindläge, desto mer planerbar blir 
den. Ju lättare det är för elhandlarna 
att göra prognoser, desto mindre 
behöver vi de snabba regleringarna. 

– Det kommer att finnas tillräckligt 
med el. Min bild är att förnybar el är billig. 
Om el blir den billigaste och primära 
energibäraren, då är elektrifiering den 
bästa vägen att gå.

Behovet av el i transportsektorn med 
elbilar för både person- och gods- 
transporter, en utbyggnad av tågtrafiken 
och elektrifiering av flygsektorn lyfts ofta 
fram som en utmaning för samhället och 
elsystemet.

– Elektrifieringen av transporter 
och för uppvärmning kräver inga stora 
mängder. Det kanske rör sig om 20 TWh 
mer i Sverige. Industrin däremot kan 
behöva upp mot 100 TWh ytterligare, 
jämfört med dagens användning på 
cirka 140 TWh per år.

Lägre genomsnittspris
Max Åhman är docent på samma av-
delning på Lunds universitet som Lars 
J Nilsson och Hannes Sonnsjö. Han 
förutspår lägre elpriser på sikt.

– Priset för vindkraft ligger på his-
toriskt låga nivåer. Vi kommer därför 
se lägre elpriser, men de kommer att 
fluktuera mer. Årets prisutveckling är 

relativt enkla att genomföra, då 
det finns ett ömsesidigt engage-
mang från alla parter. Men i alla 

mindre projekt, räknar kundsidan kallt 
med att elen kommer att vara på plats? 
Eller kommer kunderna att bidra till att 

tillförseln säkras? Ska allt förverkligas 
måste kundsidan bli mer aktiv och till 
exempel i förväg prissäkra elen hos en 
elleverantör. Jag har svårt att se att de 
traditionella elföretagen ensamma kan 
ta hela risken.

FORTS FRÅN SIDAN 16...

›
Under 2021 blev det genomsnittliga 

elpriset på Nord Pool 63 öre per kilowat-
timme. Det är en ökning med 52 öre, 
eller 554 procent, jämfört med 2020. Det 
högsta timpriset nådde 646 öre och det 
lägsta 0,08 öre.  
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”DET KOMMER ATT FINNAS TILLRÄCKLIGT MED EL”

Max Åhman, Hannes Sonnsjö och Lars J Nilsson på avdelningen för miljö- och energisystem på Lunds universitet är inte oroliga för tillgången 
på el i framtiden.

– Fjärrvärme är bra i tätbebyggda områ-
den, medan andra platser med fördel kan 
använda geoenergi med värmepumpar. 
Med ett helt förnybart system som består 
av sol-, vind- och vattenkraft, för det är där 
de stora potentialerna finns, blir el den pri-
mära energikällan. Jag ser inga problem att 
producera värme av el i ett sådant system.

Avlasta elnäten
Hannes Sonnsjö ser en möjlighet att 
vi är på väg mot ett starkt elektrifierat 
energisystem. 

– Vi har ett överflöd av el om vi bara 
lyckas fånga in den. Det är elnäten som 

är den begränsande faktorn. Om geoen-
ergin kan avlasta elnäten, genom automati-
sering och reglering, vinner alla på det.

När det gäller tillfälligt höga elpriser, 
som kommer att vara verklighet även 
framöver, manar Hannes Sonnsjö kon-
sumenterna att minska sin elanvändning 
eller binda elpriset. Geoenergibranschen 
kan också bidra till en lugnare tillvaro 
för kunderna, menar han.

– Kanske kan man sälja ett helt tjänste- 
paket där en jämn och fast elkostnad in-
går i priset. Det kan vara läge att titta på 
nya affärsmodeller i en verklighet med 
skiftande elpriser.  

Det kommer i sin tur att ge oss mer 
förutsägbara priser.

Utnyttja natten
Lars J Nilsson lyfter geoenergins möjlig-
heter att erbjuda en flexibel elanvänd-
ning och på så sätt avlasta elnäten och 
minska effektbehovet.

– Om elen kostar två kronor på 
dagen och 20 öre på natten kan du låta 
värmepumpen gå på natten och lagra 
överskottsvärmen eller utnyttja bygg-
nadens termiska tröghet.

Lars J Nilsson tycker inte att det är något 
fel att använda el för uppvärmning.
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Akademiska Hus
Start: 1993.

Verksamhet: Statligt bolag med uppgift att äga, utveckla och förvalta 
fastigheter vid landets universitet och högskolor. Har ett fastighetsvärde 
på 112 miljarder.

Var: Huvudkontor i Göteborg och ett rikstäckande, uthyrningsbart, 
fastighetsbestånd på 3,4 miljoner kvadratmeter. 

Geoenergi: Totalt står geoenergilösningar för cirka tio procent av den 
värme- och kylenergi som fastigheterna använder.

Akademiska Hus vände tidigt 
blicken mot geoenergi, anlägg-
ningar för geoenergi har blivit en 

naturlig del i systemen för energiförsörj-
ning på campusområden. Bolaget äger 
många campus, med många byggnader, 
och det ger både ett stort energibehov 
och i vissa fall mycket överskottsvärme. 
Ett exempel är de många datorhallarna 
som behöver kyla året runt.

Fokus på energibehov
– Geoenergi är en del i våra tekniska lös-
ningar för att försörja oss energimässigt. 
I vårt energi- och klimatarbete ser vi 
alltid först till att minska våra byggna-
ders energibehov. Därefter vill vi kunna 
ta tillvara och flytta överskottsenergi 
samt utnyttja sol och förnybar energi, 
vilket geoenergilösningar kan möjlig-

För Akademiska Hus har geoenergi länge varit en pusselbit i energiförsörjningen. 
Geoenergi vars låga driftskostnad nu utmanas av skenande elpriser, men som ändå 
kan ha goda framtidsutsikter. Det är en komplex fråga där såväl deras elavtal som installa-
tion av geoenergi på rätt plats och i rätt kombination med andra energislag spelar in.
TEXT: MIA ISING 

›

AKADEMISKA HUS: 
TILLFÖRSIKT TROTS HÖGA ELPRISER

göra, säger Fredrik Nyberg, energi- och 
teknikchef på Akademiska Hus.

Han och hans kollegor överväger 
geoenergi vid nyproduktion såväl som 
vid uppgradering av energisystem – det 
görs sällan en total konvertering, men 
vid utveckling av en enskild byggnad. 
Geoenergianläggningar finns idag på 
campusområden i Stockholm, Karlstad, 
Lund, Umeå, Göteborg, Gävle, Örebro 
och snart i Alnarp utanför Malmö.

Geoenergi är gratis, men hur påverkar 
det Akademiska Hus att el som driver 
kyl- och värmepumpar är långt ifrån 
gratis just nu? En inte helt enkel fråga att 
svara på, betonar Fredrik Nyberg innan 
han gör ett försök. De skenande elpriser-
na går inte obemärkt förbi, men i vilken 
grad de påverkar och med vilken följd är 
en komplex fråga.

Kombinerade energilösningar
– Övrig energiförsörjning och infra-
struktur spelar roll, och det gör även 

Fredrik Nyberg, energi- och teknikchef på 
Akademiska Hus.

våra elavtal. Befintlig infrastruktur för 
försörjning kan motivera geoenergi som 
del av energiförsörjningen, samtidigt 
som geoenergi kan motivera en satsning 
på infrastruktur. Geoenergi och infra-
struktur driver varandra.

Vanligast är att Akademiska Hus 
kombinerar leveransen av geoenergi med 
andra energislag. På så sätt skapar de en 
mer flexibel leverans och får en bättre 
leveranssäkerhet.

– Att koppla på geoenergi där vi redan 
har ett kyl- och värmenät, som exempel-
vis levererar fjärrkyla till våra byggnader, 
kan vara en god idé. Men förutsättning-
arna på våra campus ser olika ut, ett 
campus kan ha ett par lager för geoenergi 
och ett annat område har inget. 

Det är lite tidigt att dra slutsatser om de 
ökade elpriserna, menar Fredrik Nyberg.

Elpriserna kräver kreativitet
– Kortsiktigt påverkas vi inte så mycket, 
beroende på vår elhandelsmodell. Vi 

F
O

T
O

: A
K

A
D

E
M

IS
K

A
 H

U
S



23BORRSVÄNGEN 1 2022

AKADEMISKA HUS: 
TILLFÖRSIKT TROTS HÖGA ELPRISER

kan även påverka vår energiproduktion 
på olika sätt, så än sitter vi ganska lugnt 
i båten. Men visst spelar det roll hur vi 
prioriterar våra satsningar framöver. 

Med en hel del kyl- och värmepumpar 
i fastighetsbeståndet behöver de bli ännu 
mer kreativa, konstaterar han, och Akade-
miska Hus fortsätter att värdera geoenergi 
parallellt med andra energilösningar.

– Frågan är hur stor differens det blir 
över tid mellan driftskostnaden för geo-
energilösningar och annan värme och 
kyla. Förutsättningarna för geoenergi 
kan komma att minska, elpriserna kan 
göra den mindre lönsam.

Men prisutvecklingen är inte hela 
sanningen, påpekar Fredrik Nyberg. 
Det handlar också om hur energimarkna-
den utvecklas sett till effekt, inte minst 
toppeffekt. 

Toppeffekt i fokus
– Effekt blir mer och mer en fråga. Det 
kostar mycket att producera effekt-

Campus Örebro.

Campus Alnarp.
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toppar, och ofta förknippas dessa med 
klimatpåverkan. Där vi har tillgång till 
geoenergi skulle den kunna få en roll 
i att utjämna toppeffekter, det kan bli 
aktuellt att titta på sådana lösningar. 

Det ligger i deras uppdrag att ständigt 
effektivisera byggnader och energibehov 
på campusområden och en väg kan vara 
att f lytta energi mellan byggnader, 
beroende på säsong.

Klimatsmarta lösningar blir lätt kom-
plicerade lösningar, men det behöver 

inte vara så, inte ens när elpriserna slår 
i taket, menar Fredrik Nyberg. Han har 
tillförsikt.

– Våra hållbarhetsmål har föränd-
rats med åren, strategierna ser annor-
lunda ut idag. Det hållbara perspektivet 
måste inte sätta käppar i hjulet för 
kostnadseffektiva lösningar. Vi måste 
bara tänka smart, ha fokus på vår 
samtid och ha med oss att en väl byggd 
portfölj av lösningar gör oss starkare 
vid en förändring.  
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Finspångs Brunnsborrning, Martin 
Johansson, ekonomichef och order- 
ansvarig:

– Jag räknar med att vi kommer att se 
ett permanent högre elpris, även om det 
inte kommer att ligga fullt så högt som 
det gjort de senaste månaderna. Ur ett 
geoenergiperspektiv ser vi det som fördel, 
i synnerhet om man konverterar från 
eluppvärmning. Det kan finnas en större 
tvekan att konvertera från fjärrvärme, 
men sannolikt kommer även den energi- 
försörjningen att bli dyrare framöver.  

Elpriserna har skenat men 
det rapporteras om rusning 
efter värmepumpar sista  
kvartalet i fjol. Vad ser borr-
företagen för rörelser på 
marknaden – ökar efterfrågan 
på geoenergi? Är det skillnad 
mellan enskilda småhus och 
större kommersiella fastig-
heter? Påverkar elpriset,  
i så fall hur och vilken är kopp-
lingen till den energilösning 
man konverterar ifrån?

Borrsvängen kollade läget 
med några av borrbranschens 
större aktörer.

INGA TYDLIGA TRENDER 
– MEN ELPRISET OROAR MARKNADEN

Kostnaderna för biobränsle ökar på grund 
av hårdare konkurrens om dessa resurser i 
andra tillämpningsområden. Till exempel 
utvinning av syntetiska bränslen och även 
i flera fall kostsamma renoveringar av 
äldre distributionsnät i marken. 

Fördelarna överväger
Martin Johansson menar att det ännu 
har gått för kort tid med höga elpriser 
för att kunna avläsa några riktigt tydliga 
trender, annat än att efterfrågan ökat 
från hus med eluppvärmning. Hos FBB 
har efterfrågan på geoenergianläggning-
ar varken ökat eller minskat och det 
gäller såväl villor som kommersiella fast-
igheter. Men någon oro för att intresset 
för att satsa på en energilösning – geoe-
nergi – som inkluderar en elförbrukare 
ska minska känner man inte:

– Det är ju fortfarande så att geoenergi 
är minst två delar gratisenergi och en 
del elektricitet. Till det ska man lägga 
fördelen med den värdeökningen på 
fastigheten som geoenergi ger.

Äldre anläggningar kompletteras
En tydlig trend som däremot syns är att 
efterfrågan på kompletteringsborrning 
till äldre geoenergianläggningar ökar.

– De anläggningar som gjordes för 
säg 20 år sedan är med dagens mått mätt 
underdimensionerade. Pumparna går 
mer och mer för varje år i takt med att 
framledningstemperaturerna blir lägre. 
Det är inte ovanligt att vi borrar lika 
mycket till när vi kompletterar de 20 år 
gamla systemen, säger Martin Johansson.

När det gäller de stora kommersiella  
fastighetsägarna upplever Martin Johans-
son att de flesta har bundna elavtal och 
därför inte har drabbats av prishöjningarna.

Sveborr, Tomas Söderqvist, delägare:
– Jag skulle säga att de flesta som kan 
skaffar andra uppvärmningsformer än 
direktverkande el.

Sveborr, som gör mycket jobb i 
Örebrotrakten, har märkt av en ökad 
efterfrågan jämfört med hur det brukar 
vara vid den här tiden på året.

– Det gäller konsumentsidan och 
efterfrågan ökar både från dem som idag 

har pelletseldning, elpannor och dem 
som har direktverkande el. Hushåll med 
direktverkande el har sett sina elräk-
ningar skena. Tidigare har de tyckt att en 
övergång till bergvärme har varit för dyr, 
eftersom det innebär att de också måste 
konvertera till vattenburen värme, men 
många av dem tänker annorlunda nu med 
elpriserna. Har man pelletseldning så 
har man redan vattenburen värme så där 
finns inte det hindret.

Brist på pumpar ett problem
Även Sveborr gör en hel del komplette-
ringsborrningar till äldre anläggningar.

– I och runt Örebro var man tidig med 
geoenergi, men tyvärr borrades det lite 
för grunt – runt 60–70 meter i många fall. 
Där gör vi kompletteringsborrningar nu. 

En faktor som dämpar efterfrågan är 
bristen på pumpar.

– Det är minst två månaders väntetid. 
I många fall kan vi göra så att vi borrar 
och tar betalt för det och sedan får kun-
den vänta på att få sin pump installerad. 
Men alla vill inte och jag har märkt att 
det gör att en del kunder vilar på hanen, 
säger Tomas Söderqvist.

Rototec, Mikko Ojanne, vd:
– Jag känner att det finns en oro. När 
våra konsulter räknar och ska presen-
tera en 10–15 års plan för en potentiell 
kund som ska konvertera, så ser det just 

TEXT: JÖRGEN OLSSON

Martin Johansson, Finspångs 
Brunnsborrning. 

›
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Mikko Ojanne, vd på Rototec. 
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nu inte bra ut för geoenergin. Vi kan ju 
inte komma med glädjekalkyler utan 
måste vara realistiska och ta höjd för 
det som händer med elpriserna.

Vad tror du skulle hända om elpriser-
na stannade på de höga nivåer vi haft de 
senaste två månaderna?

– Det skulle för det första vara en 
katastrof för industrin rent allmänt 
i Sverige men även spilla över på vår 
bransch och i så fall har vi några mör-
ka år framför oss. Den som idag har 
fjärrvärme och hushållsel har en delad 
risk och då vill man inte gärna gå över 
till att bli 100 procent elberoende, 
säger Mikko Ojanne.

Prioriterar långsiktighet
Bland större kommersiella fastighetsägare 
ser han en osäkerhet kring stabiliteten 
och långsiktigheten.

– Man har sett att en krona plötsligt 
kan bli sex kronor. Blir det tolv kronor 
nästa gång? Företagare vill kunna tänka 
och planera långsiktigt och veta att det 
finns en förutsägbarhet. Det är stora 
beslut som ska fattas, kanske 50–200 
borrhål och ett antal stora värmepumpar. 
Om elpriset stabilt hamnar på en högre 
nivå så är det mycket bättre än en svajig 
och osäker prisbild, just med tanke på 
långsiktigheten i investeringarna. 

En del av elektrifieringen
– Vi har två stora och viktiga faktorer i 
energipolitiken idag. Den ena är infra-
strukturen som måste rustas upp och 
den andra är hur själva produktionen 
ska gå till. Ska vi ha kärnkraft i framti-
den, hur mycket kan vind- och solkraft 
ge och så vidare. Ovanpå det har vi 
elektrifieringen av hela samhället och 

vi ska inte glömma att värmepumpar 
också är en del av elektrifieringen.  



26 BORRSVÄNGEN 1 2022

FOKUS ENERGIMARKNADEN

– Elpriset som normalt ligger 
på mellan 50 öre och en krona 
ligger idag på mellan två och tre 

kronor. Det är klart att det påverkar, 
men vi har ändå sett en stor ökning i 
efterfrågan på geoenergi. Tyvärr har 
alla komponenter blivit väldigt dyra 
att importera och entreprenörerna har 

Även i Norge har elpriserna 
stuckit iväg på senare tid och 
skapat osäkerhet för den 
som står i begrepp att kon-
vertera till en energilösning 
som inkluderar elförbrukare.

Men där påverkas markna-
den även av andra faktorer, 
förklarar Einar Östhassel 
på Maskinentreprenörernas 
Förbund, MEF, som samlar 
de norska borrarna.

NORGE: GOD EFTERFRÅGAN 
MEN DÅLIG LÖNSAMHET

TEXT: JÖRGEN OLSSON 

haft svårt att kompensera sig genom 
prisökningar. Så branschen har att 
göra, men lönsamheten är dålig, säger 
Einar Östhassel.

I Norge finns Enova, ett företag ägt av 
staten, som arbetar för omställningen till 
vad man kallar ett ”lågutsläppssamhälle”. 
Genom politiskt styrda åtgärder ger Eno-
va stöd och finansiering för omställning 
till förnyelsebar energi från exempelvis 
sol-, vind-, vatten- och bioenergi.

– Geoenergi får inte lika mycket stöd 
som de andra förnyelsebara energisla-
gen. Här har vi ett enormt kommuni-
kationsarbete att göra, för att utbilda 
både allmänhet och beslutsfattare om 
geoenergins fördelar. 

Staten stöttar
I Norge liksom i Sverige har staten gått 
in och avlastat privatpersoner som 
drabbats extra hårt av de kraftigt höjda 
elpriserna under vintern. Däremot har 
man ingen motsvarighet till de svenska 

›

ROT-avdragen, något Einar Östhassel 
önskar sig eftersom han menar att det 
skulle kunna gynna borrföretagen.

 
Kan dubbla geoenergin
Den totala energiproduktionen i Norge 
uppgår till omkring 170 TWh om året. 
Geoenergin står idag för 4–5 TWh.

– Det är en andel som jag menar att vi 
utan större problem skulle kunna dubbla. 

Men det 
krävs 
insatser 
från oss i 
branschen 
och mer 
kunskap 
hos de 
som fattar 
besluten, 
säger Einar 
Östhassel. 

Einar Östhassel på norska 
Maskinentreprenörernas förbund.
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Flyttbar tryckstegringspump på kärra  
t.ex. för spolning vid entreprenadborrning

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

Letar du pump på pirra?



Anpassadegeotekniska lösningar
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Bergvärmebrunnar, vattenbrunnar, grundläggning.
Allt anpassatefter dinabehov.

FALUN
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79177Falun
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info@lifa.se 023-790560 www.lifa.se



XXXXXXXX

28 BORRSVÄNGEN 1 2022

PROFILEN



29BORRSVÄNGEN 1 2022

›

Han är civilingenjören och värmepumpspecialisten som tidigt i 
gryningen stått på Slussen och tiggt påhugg som hamnsjåare. 
Han har som lastbilschaufför kört ut tidningen Mitt Livs Novell. 
Han är dessutom uppfinnare med ett tiotal patent i portföljen. 

Möt Borrsvängens profil Jan-Erik Nowacki.

DEN UPPFINNINGSRIKE 
VÄRMEPUMPEXPERTEN

TEXT: SIMON JOHANSSON  FOTO: ANETTE PERSSON

A
ugusti, 1975. Sverige drabbas 
av en rejäl värmebölja. 
Termometern närmar sig 
37 grader och en sådan 

sydeuropeisk hetta har inte tidigare 
mätts upp på våra norra breddgrader. 
Samtidigt når sjuttiotalets stora energi- 
kris sin kulmen och OPEC har dragit 
åt oljekranarna. Krisen nära på lamslår 
Sverige och att diskutera alternativa 
energikällor står högt på dagordningen. 
Den gassande solen får onekligen tan-
karna att söka sig till solenergi som ett 
första alternativ. Dessutom gör den be-
dövande värmeböljan att tanken på att 
bygga värmepumpar ligger långt borta 
för de allra flesta. Men det är just precis 
i de banorna den unge civilingenjören 
Jan-Erik Nowacki funderar. Han är 
nämligen vid sidan om sitt arbete med 
härdnödkylning på Studsvik i Nyköping 
i färd med att utveckla en dieseldriven 
frikolvskompressor för värmepumpar. 
Vad är det då med värmepumpar som 
fångar hans intresse?

– Jag tyckte, och tycker fortfarande, 
att värmepumptekniken är förbluffande. 
Man tar tre fjärdedelar solenergi och 
tillsätter en del el och vips får man fyra 
fjärdedelar värme, säger Jan-Erik.

Mötte motstånd
Motståndet mot sådana moderniteter 
som värmepumpar är emellertid stort 
vid den här tiden. Jan-Erik ansöker om 
finansiering av värmepumpsprojektet 
men får nej överallt. Anslagsmyndighe-
terna inte bara avslår ansökningarna, de 
avråder även starkt. I ett utlåtande hette 
det: ”En värmepump är en komplicerad 
maskin. Den kommer att kosta minst 

en halv miljon och den kommer bara 
att hålla i två år. Tre personer kommer 
att få bosätta sig i pannrummet för att 
kunna underhålla den dygnet runt. Och 
värmeutbytet kommer bara bli en och en 
halv gång mer än den el man tillför”.

Jan-Erik blir dock inte avskräckt utan 
fortsätter att utveckla sina idéer och 
bygger flera prototyper. Han får oväntat 
stöd av Vattenfall och ASEA som helt 
plötsligt har fått upp ögonen för värme- 
pumpar. Jan-Eriks hårda arbete ger 
resultat i form av ett nytt jobb och en ny 
utmaning.

– 1981 blev jag konstruktions- och ut-
vecklingschef på Thermia Energiteknik 
och där började jag bygga stora värme-
pumpar. Den största var på 1 500 kW 
och den kunde värma upp en mindre 
ort. Vi värmde upp Lidingös fjärrvärme-
nät med två sådana. 

Den stora oljekrisen fortsätter och 
behovet av en ny uppvärmningsteknik 
ökar. Thermia Energiteknik och Jan-Erik 
bygger värmepumpar i rasande takt i 
hela landet.

Första patentet
1985 är energikrisen över. Energipriset 
sjunker drastiskt samtidigt som räntan 
höjs och värmepumpmarknaden kollap-
sar. Under ett decennium är geoenergi 
iskallt, om uttrycket tillåts. Iskallt för 
alla utom för ihärdiga ingenjörer, som 
till exempel Jan-Erik, som brinner 
för bergvärme. Under ett decennium 
förbättras tekniken i det tysta samtidigt 
som branschens aktörer inväntar rätt 
tillfälle att komma tillbaka på markna-
den. Jan-Erik passar på att göra sin licen-
tiatavhandling på KTH Energiteknik. 

Den handlar om, ja ni gissade rätt, värme- 
pumpar. I avhandlingen presenterar 
han en ny och revolutionerande pump 
som han har tagit fram med sin mentor, 
professor Eric Granryd. De söker och får 
patent på uppfinningen.

– Det är en värmepump och kylma-
skin med enbart en rörlig del som bara 
arbetar med vatten och luft. Det är det 
patentet jag är mest stolt över.

Vändpunkten för geoenergibranschen 
kommer 1995 då Nutek utlyser en värme- 
pumptävling. Förutsättningarna var att 
pumpen skulle vara lättinstallerad, billig, 
miljövänlig och ha lång livslängd.

– Jag deltog, men vann tyvärr inte, 
minns Jan-Erik. Men det kom många 
nya bra pumpar och system i och med 
tävlingen.

Efterfrågan på geoenergi ökar och det 
kommer många nya kompetenta tillver-
kare. Tusentals driftsäkra, miljövänliga 
och energisnåla värmepumpar installeras 
i landet. Trenden har vänt och resten är 
geoenergihistoria.

Marginalel och livscykelanalys
Som förespråkare av geoenergi och 
värmepumpar får Jan-Erik ibland höra 
argument om att värmepumptekniken 
är miljöfarlig. Begrepp som marginalel 
brukar användas, säger han. Marginalel 
är den elkraft som med ett marknads-
ekonomiskt synsätt just för tillfället är 
dyrast att producera. I centraleuropa är 
marginalelen kolkondensproducerad el 
och eftersom Sverige är en del av detta 
system är kolkondensproducerad el även 
marginalel här.

– Fjärrvärmeförespråkare brukar 
säga att värmepumpar tar all sin el från 
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XXXXXXXX

Idag är Jan-Erik Nowacki pensionerad, men han arbetar fortfarande för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och KTH samtidigt som han 
driver sitt företag Nowab. Han är dessutom ordförande för Svenska Uppfinnareföreningen.

PROFILEN

det smutsigaste kolkraftverket i låt oss 
säga Rumänien. De menar att om man 
inte använder värmepumpar så minskas 
åtgången av el så att det rumänska 
kraftverket kan stängas av. Jag anser att 
om marginalelsteorin ska tillämpas så 
ska den göra det på alla slags bränslen. 
I så fall är varje vedträ vi eldar i Sverige 
lika dåligt som rumänskt fulkol.

Jan-Erik har inte heller mycket till 
övers för den så vanligt förekommande 
miljölivscykelanalysen. Han hävdar 
att det i ett långsiktigt perspektiv är en 
överskattad analysmetod eftersom det 
alltid finns okända faktorer. Man måste 
till exempel gissa hur länge maskinen 
kommer att hålla, man måste förutspå 
hur samhället kommer att se på miljön 
och man måste veta utveckling av energi- 
priser och förväntade räntekostnader 
under den tidsperiod man har maskinen. 

– Efter tio år har faktorer ändrat sig 
och då står man där med sin undermåliga 
kalkyl. Man använder gissade parametrar, 
helt enkelt. På oljepannetiden var det 
svavel och sot som var problemet, när 
oljan ersattes med kärnkraft blev det 
problematiskt med strålning och olyckor 
och nu är det växthuseffekten som 
måste undvikas.

En stolt uppfinnare
Jan-Erik kallar sig med stolthet för upp-
finnare. Vad är det som är så lockande 
med att uppfinna?

– Ja, inte är det pengar, säger han och 
skrattar. Jag har inte tjänat ett öre på 
mina patent. Jag drivs av viljan att upp-
finna något som inte redan finns. 

› Jan-Erik har ett tiotal patent. Värme-
pumpen med den rörliga delen har vi 
redan nämnt. Bland de övriga patenten 
står några ut. Till exempel energispararen 
”Blippen” – en tejpliknande remsa som 
fästs på olika ställen i bostaden.

– Blippen färgas röd, grön eller gul 
beroende på hur energisituationen ser 
ut. Är det elbrist färgas Blippen som 
sitter på badkaret röd för att varna för 
att det kan bli dyrt att ta ett hett bad. 
När det är mycket kallt ute blir Blippen 
vid braskaminen grön och signalerar 
att det är rimligt att tända en brasa. 
Blippen arbetar med nudging och är 
bara rådgivande.

En skeptisk tvivlare
Jan-Erik är numera pensionerad men än så 
länge har han inga planer på att sluta arbeta. 
Han arbetar fortfarande för Svenska Kyl & 
Värmepumpföreningen och KTH samt 
är ordförande för Svenska Uppfinnare- 
föreningen. Dessutom driver han sitt 
företag Nowab. Vad är det då som driver 
Jan-Erik? Han är en tvivlare, förklarar han.

– Jag är skeptisk, jag tror inte på något. 
Tvivel för forskning framåt. Människor 
som är bombsäkra på att de har rätt 
driver mig att fortsätta.

För Jan-Erik går arbete och fritid 
hand i hand. Just nu bygger han en 
liten segelbåt tillsammans med en av 

Jan-Erik kallar sig med stolthet för uppfinnare. Genom åren har han dock blivit kallad för 
mindre smickrande saker som Oppfinnar-Jocke, professor Balthazar och Kalkyl. Begreppet 
uppfinnare har blivit negativt laddat, menar han.
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Radonett är europas mest sålda och effektiva radon- 

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon  

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)  

och råd & rön.  

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

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

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad  
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

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

+  den är driftsäker och
     lättinstallerad

+  det är en lönsam  
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

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

RADON 

TIO SNABBA MED 
JAN-ERIK NOWACKI
Yrke: Pensionär. Uppfinnare. Ordförande i 

Svenska Uppfinnareföreningen. Värmepumps-

expert på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Driver företaget Nowab.

Utbildning: Teknologie licentiat, KTH Energiteknik.

Familj: Tre vuxna barn. Bor tillsammans med 

hustrun Siv.

Bor: Lidingö, Stockholm.

Fritidsintressen: Paddling, badminton.

På nattygsbordet: Lars Johan Hierta och hans 

tid av Gösta Arvidsson.

Favoritfilm: Gudfadern II.

Favoritmat: Krabba.

Favoritdryck: Vitt torrt vin.

sönerna. Den sex meter långa och ihopfällbara katamaranen 
ligger i trädgården.

– Jag ska segla Lidingö runt när den är klar, säger han och 
utbrister sedan med ett leende:

– Livet är verkligen roligt, man kan göra så mycket!
Han inte bara ler när han säger det, han formligen lyser 

upp. Det är onekligen så att Jan-Erik, 75, har många likheter 
med den unge högskolestudenten som körde ut ungdoms-
tidningar och jobbade som hamnsjåare för mer än femtio år 
sedan. Han är fortfarande samma nyfikna och uppfinnings-
rika person med huvudet fullt av värmepumpar och andra 
nya spännande idéer. Men vad det är för revolutionerande 
påhitt får framtiden utvisa.  
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FÖRETAGET

Veidekke Grundläggning AB 
framtidssäkrar sin plats i 
branschen samtidigt som de 
arbetar för mindre klimat- 
avtryck. Förvärvet av tre 
borrföretag, medlemskapet 
i Borrföretagen samt inträdet 
i geoenergibranschen är alla 
viktiga bitar i pusslet. 

TEXT OCH FOTO: SIMON JOHANSSON

När man kommer in på Veidekke 
Grundläggnings kontor i Bålsta 
utanför Stockholm möts man 

lite överraskande av en mängd ytter-
skor. De ligger huller om buller innan-
för entrédörren.

– Vi försöker undvika att dra in en 
massa smuts. Vi är alltid så skitiga när vi 
kommer tillbaka från våra projekt, säger 
vd Thomas Torefeldt, tar av sig sina blöta 
kängor och klappar om den nyfikna 

kontorshunden Elsa som kommer fram 
för att hälsa.

Att personalen går omkring i strum-
plästen tillhör inte de vanligaste synerna 
i byggbranschen. Men Veidekke Grund-
läggning är inte som andra grund- och 
markläggningsföretag. Förutom sko- 
policyn finns här annorlunda och kan-
ske något oväntade sätt att tänka. Man 
jobbar till exempel mot psykisk ohälsa 
och satsar på att få de anställda att växa 
på jobbet.

– Det är viktigt, förklarar företagets 
arbetschef Markus Pudas. Oavsett hur fina 
maskiner vi har och hur bra arbetsförhål-
lande än är så är personalen viktigast. Både 
på jobbet och hemma. Jag har jobbat på 
andra företag och det är stor skillnad på 
tankesätt när det gäller de här frågorna.

Öppna för förändringar
Öppenheten för nya idéer och tankesätt 
speglas även i Veidekke Grundläggnings 
förhållningssätt till marknaden. Man är 

VEIDEKKES PUSSELBITAR 
FALLER PÅ PLATS

alltid villiga att utvecklas och förändras 
för att kunna bli en större spelare. 2016 
såg man till exempel att man behövde 
komplettera utbudet med grund-
läggningstjänster i Göteborg och det 
ledde till att man köpte borrföretaget 
Tautech AB. Det lyckade företagsför-
värvet visade vägen och 2018 gjordes en 
inkråmsaffär med grundläggnings- och 
energiborrningsföretaget Nibu Borr AB  
i Gävle. Företagen hade redan ett etablerat 
samarbete och man såg att man kunde 
fortsätta utvecklas tillsammans, berät-
tar Thomas. 

– När vi gör ett företagsförvärv ska 
det vara ett förvärv som det köpta 
bolaget välkomnar, säger han. Nibu 
Borrs ägare såg liksom vi att det var en 
bra möjlighet att kunna utveckla våra 
verksamheter tillsammans.

Och så har det också blivit, konstaterar 
Markus.

– Idag har vi tillsammans utvidgat 
borrverksamheten och vi har mellan 15 
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föryngras och där tycker Thomas att 
organisationen gör ett bra arbete. Yrkes-
utbildningen skapar intresse för borr-
ning och den lockar unga människor. 

– Vi har betonat att det är viktigt för 
oss att få praktikanter som är intresse-
rade av vår nisch med både grundlägg-
ning och energiborrning, säger han. Vi 
har hittills haft två praktikanter från 
utbildningen hos oss. En av dem har 
fått anställning.

Veidekke Grundläggning går en ljus 
framtid till mötes, spår Markus och 
Thomas. Framtiden innefattar bland 
annat att ta sig an större projekt samt att 
expandera i Norrland. ”Vi ska växa med 
förstånd”, slår de fast. Och med det menar 
de bland annat att de ska gå långsamt 
fram samt minimera företagets klimat- 
avtryck. När det gäller miljöarbetet 
spelar etableringen i geoenergibranschen 
en viktig roll.  

och 20 borriggar som är i daglig drift, 
berättar han. Vi har fått större tillgång 
till marknaden, bland annat på Nibu 
Borrs hemmaplan Gävle.

Medlemmar i Borrföretagen
Satsningen var lyckad och ytterligare ett 
borrföretag är nu förvärvat. Då brunns-
borrning ingår i utbudet har man ganska 
nyligen blivit medlem i Borrföretagen. 
Och medlemsskapet är något man upp-
skattar. Som medlemmar kan de vara 
med och påverka, konstaterar Thomas.

– Vi är väldigt intresserade av vad 
som händer i branschen och får genom  
Borrföretagen bra information. 
Medlemsskapet ger också ett utvidgat 
kontaktnät, säger han.

Borrföretagen gör en insats för att höja 
intresset för borrbranschen och visar att 
den delen av marknaden finns, menar 
Thomas. Branschen måste som bekant 

◄ ”Vi ser ett ständigt behov av att anställa mer personal både 
på tjänstemannasidan och yrkesarbetarsidan. Utbildningen som 
Borrföretagen erbjuder är ett väldigt bra initativ i det sammanhanget.”, 
menar fr v Thomas Torefeldt och Markus Pudas.

Veidekke Grund-
läggning AB
• Koncernen Veidekke började 

sin verksamhet i Norge 1936 
och kom till Sverige i början av 
2000-talet. 

• Dotterföretaget Viedekke 
Grundläggning grundades i 
Stockholm 2009. 

• Koncernen har cirka 8 000 
anställda, varav cirka 2 500 
arbetar i Sverige (60 på 
Viedekke Grundläggning). 

• Viedekke Grundläggning 
omsätter cirka 250 miljoner 
per år. 

• Verksamheten sker i 
Stockholm, Göteborg och 
Gävle.

”Vi vill skapa en trygg arbetsplats där alla kan vara sig själv, bry sig om varandra och inte minst se varandra”. Så formulerar Veidekkes koncernchef 
Jimmy Bengtsson företagets arbete mot psykisk ohälsa.
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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

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

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

Rätt produkt till rätt pris i rätt tid.



DrillAir serien -  
Borrar snabbare och  
sänker bränslekostnaderna
DrillAir-kompressorerna ger perfekt balans mellan tryck  
och flöde och ger dig full kontroll för bästa optimering.  
Kompressorerna är fullpackade med teknik som ökar  
borrningseffektiviteten vilket sparar bränsle, dessutom är 
de anpassade för HVO-bränsle. Funktionen Dynamic Flow 
Boost ger hög prestanda med snabbare spolning och på-
fyllning av borröret, så att arbetet kan avslutats snabbare. 
 
atlascopco.com
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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
Energibrunnar Nord AB   Bollnäs
FBB Finspångs Brunnsborrning AB   Finspång 
GE Maskintjänst AB    Gällivare
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
JW Brunnsborrning AB    Kovland
Jämtborr Brunns och Energiborrning 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 
Veidekke Grundläggning AB   Gävle 
Norrbottens Bergtjänst AB   Piteå 
Peek Brunnsborrning AB   Kungälv 
Robbans Vatten och Energientreprenad AB   Frändefors
Rototec AB                                             Upplands Väsby
Sveborr i Karlskoga AB   Karlskoga
Sydab Energi & Vatten AB   Ludvika
Sörmlands Brunnsborrning AB   Flen 
T. A. Brunnsborrning & VVS AB   Knivsta 
TBL Brunnsborrning AB                                    Mariehamn, Åland
Team PTL AB   Växjö 
TSB Borrentreprenad AB   Sollefteå 
Tärnsjö Brunnsborrning AB   Tärnsjö 
UBE Borrning AB   Åseda 
Vadsbro Brunnsborrning AB   Väring 
Vara Brunnsborrning AB   Vara 
Vattenhuset i Borlänge AB   Borlänge 
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Villavärme i Vadstena AB    Motala
Värmlandsborr AB   Karlstad 
Züblin Scandinavia AB   Uppsala 
Ö-viks Brunnsborrning AB   Arnäsvall

Drillcon Core AB    Nora
Energy Machines Sweden AB   Malmö 
Brainheart Energy AB/ Enwell AB                                                              Stockholm
Hans Olsson Brunnsservice AB    Vara
Kauno Hidrogeologija                      Kaunas REG, Litauen
Kristianstad Water   Kristianstad
National Ground Water Assocciation (NGWA)              Westerville, USA
SIA Leonida Lobanova                                                  Riga, Lettland
Skärgårdens Brunnsborrning AB                                             Kirjala, Finland
Svensk Grundläggning    Stockholm
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen    Bromma
P/F Jarðhiti                                                                       Tórshavn, Färöarna
Geobatteri AB                       Klippan

STÖDJANDE MEDLEMMAR ORT
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13.

Altea AB
Anytech Scandinavia AB
Aqua Expert AB
Aqvify AB
Atlas Copco AB
Bengt Dahlgren Stockholm Geo AB
Dahl Sverige AB
Datek AB
Debe Flow Group AB
Drillit Scandinavia AB
E.M.S. Teknik AB
Eurodrillingcenter AB
Eurofins Environment Testing Sweden AB
Filtrena AB
Foyen Advokatbyrå
Fusion Sweden AB
Försäkringskompetens AB
German Water and Energy Group
Grundfos AB
Hardab
Hydroscand AB
IF Skadeförsäkringar AB
Lifa AB
Lundens Plastteknik AB
Lundgrens Sverige AB
Mincon Sweden AB
MNV Sverige AB
Muovitech AB
Nordisk Cement Teknik AB
Ornunga Maskin & Teknik AB
Qmatec Drilling AS
AB Riktigtgruppen
Robota AB
Sandvik Mining and Construction AB
Sarholms Plåtdetaljer AB (Radonett)
Scandia Pumps AB
Svensk Dataförvaltning AB
Slussen.biz
Swe-Finn Trading Company AB
Swedol AB
SGS Analytics AB
TelliQ AB
TLC Tryckluftcentralen hyrcenter AB
UC Direkt/Affärsfakta i Sverige AB
Värmdöpumpen AB
ÅFA AB

AVTALSLEVERANTÖRER
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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

FÄRÖARNA
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www.varmdopumpen.seTelefon:  08-97 80 37,  info@varmdopumpen.se  

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

Vi använder

BENTONIT
som återfyllningsmaterial
• Hög värmeledningsförmåga genom
 produkten MuoviTerm

• Skyddar grundvattnet mot
 föroreningar

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

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

snabbare härdning
 Varudeklaration
 Plugg lecakulor, cement, accelerator
 Påse tygpåse, cement, lecakulor, accelerator, peramin



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

The Driller’s Choice

Mindre och smidigare borrigg med
55 kW Deutz motor utan AdBlue
HARDAB 5K3 med en 55 kW Deutz dieselmotor passar utmärkt vid
begränsande utrymmen. En prisvärd borrigg med HARDAB rörhantering som
inte är nämnvärt större än en borrigg utan rörhantering - med ett robust
underrede med 360 graders rotation och hög markfrigång. För ännu bättre
arbetsmiljö och komfort så kan den utrustas med vår mycket uppskattade
radiostyrning för alla maskinfunktioner.

HARDAB 5K3 med 55 kW motor.
Fast underrede
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