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LEDAREN
Vi ska lyfta branschens samhällsnytta.

AKTUELLT
• FBB friades från miljöbrott – men 

åtalet väcker angelägna frågor.
• Lyckad medlemsresa till Berlin.
• Torkan plågar landets bönder.

I FOKUS:  
INTERNATIONELL UTBLICK
• Världens geologi
• EU vill ha mer geoenergi.
• Svenska borrare på utlandsäventyr.
• Irländskt företag med Europa 

som marknad.
• Helsingfors underlättar för 

geoenergi.

 
LEVERANTÖREN
Hittar bredden i en smal nisch. 

PROFILEN
Mats Rosman är Borrföretagens 
ordförande.

FÖRETAGET
Jardhiti – vår medlem på Färöarna.

MEDLEMSREGISTRET
Skandinaviens största samman- 
slutning av fristående borrnings-
företag.
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1/1 TERRAROC

Clients rely on TerraRoc for customized products and services 
to tackle all types of ground formation. After all, TerraRoc 
is the market leader in geotechnical drilling consumables, 
specializing in casing advancement systems, down-the-
hole hammers, and core drilling. With a global reputation for 
innovation and specialized products, TerraRoc is the ideal 
partner for engineers to overcome the challenges of drilling, 
geotechnical works, and excavation.

For your next challenge share the load with TerraRoc.

terrarocdrilling.com

- CASING ADVANCEMENT SYSTEMS  

- DOWN-THE-HOLE HAMMERS

- CORE DRILLING

A PARTNERSHIP 
BUILT ON SOLID 
FOUNDATIONS
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Kan man bli profet i sin egen hem-
stad? Svenskt know-how i brunns-
borrning är välkänt utanför våra 
gränser, men uppmärksammas och 
uppskattas den svenska borrarkåren 
på samma sätt på hemmaplan? Jag 
väntar med att svara på frågan och 
fortsätter resonemanget. I numret du 

håller i din hand kan du läsa att den svenska borrarkåren 
välkomnas med öppna armar internationellt när det 
gäller borrning för geoenergi med exempel från Polen, 
USA och Färöarna för att nämna några. Samtidigt 
tittar länder som Storbritannien och Irland med lystna 
blickar på Sveriges bidrag till geoenergiutvecklingen. 
Här hemma ser vi i stället ett regelverk som ställer 
alltmer krav på borraren och mycket av ansvaret läggs 
på verksamhetsutövaren med en undersökningsplikt 
som är oerhört sträng.

Ett tydligt exempel är FBB miljöbrottmål där Borr-
företagen och föreningens medlemmar var överens 
att det var ett fall att stödja. I slutändan friades FBB, 
rätten var enig och åklagaren valde att inte överklaga. 
Fallet har dock gett en hel rad lärdomar och insikter 
för branschen, framför allt sätter det ljuset på ett antal 
problem och frågor som borrbranschen strukturerat 
behöver arbeta vidare med. Inte minst kommer Hand-
läggarguiden för geoenergi att tackla en del av dessa 
viktiga frågor och Borrsvängen som branschtidning 
kommer att göra djupdykningar i ämnet under 2023. 
Men mycket av arbetet är långsiktigt och Borrföre-
tagen behöver fortsätta lyfta fram samhällsnyttan 
som branschen gör på hemmaplan. I slutänden måste 

branschen högre upp på både vatten- och energi- 
agendan för att bättre kunna påverka myndigheter 
och bli deras profet när det gäller borrning för vatten 
och energi. 

Hösten börjar ta fart och det är inte lång tid till nästa 
medlemsmöte på Nääs Fabriker utanför Göteborg den 
24–25 november. Årsstämman i maj var av naturliga 
skäl fokuserad på att träffas igen och nu tar vi ett 
mer tekniskt grepp där fokus kommer att ligga på 
kompressorer, ett studiebesök hos Ornunga Maskin & 
Teknik i Alingsås och Handläggarguiden för geoenergi. 
Många är redan anmälda men det finns ett fåtal platser 
kvar, så hör av er till kansliet om ni är intresserade. 

Hur blev det med SGU:s grundvattenprognoser över 
sommaren? Vi vet resultatet: Stora delar av Sverige 
drabbades av torka och lantbrukare såväl som brunns-
borrare vet konsekvenserna. I augusti fylldes media-
flödet med borrare som jobbade för högtryck för att 
rädda alla drabbade. Oslagbar reklam för branschen 
och många tacksamma lantbrukare. 

Mer om ämnet finner ni i tidningen – trevlig läsning 
och vi ses på Nääs Fabriker i slutet på november!

Missa inte chansen att tycka till om Borrsvängen. 
Nedan finner ni en QR-kod – ta er gärna tid att 
svara på frågorna angående intresset för en mer 
digital läsning. 

VI SKA FORTSÄTTA LYFTA
BORRNINGENS SAMHÄLLSNYTTA

PÄR MALMBORG,  
VD BORRFÖRETAGEN

LEDAREN
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Hur läser du helst Borrsvängen?
Logga in med QR-koden och delta i en kort undersökning.

Clients rely on TerraRoc for customized products and services 
to tackle all types of ground formation. After all, TerraRoc 
is the market leader in geotechnical drilling consumables, 
specializing in casing advancement systems, down-the-
hole hammers, and core drilling. With a global reputation for 
innovation and specialized products, TerraRoc is the ideal 
partner for engineers to overcome the challenges of drilling, 
geotechnical works, and excavation.

For your next challenge share the load with TerraRoc.

terrarocdrilling.com

- CASING ADVANCEMENT SYSTEMS  

- DOWN-THE-HOLE HAMMERS

- CORE DRILLING

A PARTNERSHIP 
BUILT ON SOLID 
FOUNDATIONS

›
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AKTUELLT

TORKAN HÅLLER 
LANTBRUKARNA PÅ HALSTER
Mjölkkor dricker upp mot 150 liter vatten om dagen och 
äter kilovis med foder. Eleonor Nilsson, bonde utanför 
Vimmerby, har runt 500 mjölkkor och drygt 500 ungdjur 
vars törst och hunger hon ska stilla med vatten och foder 
från de egna ägorna. En utmaning i spåren av den torra 
sommaren – lantbruk i södra Sverige slåss mot torka i 
både brunnar och på åkrar.
TEXT: MIA ISING 

Svenska bönder räknar med 
att det i genomsnitt regnar 750 
millimeter per år. Grovt räknat 

rinner hälften av till grundvatten och 
vattendrag och resten avdunstar. Men i 
år är grundvattenläget prekärt, enligt Bo 
Thunholm, grundvattenexpert vid SGU. 
Kommuner har haft bevattningsförbud, 
och det borras för fullt i jakt på vatten.

– Nu är det låga eller mycket låga grund-
vattennivåer i små magasin och brunnar 
i stora delar av Götaland och Svealand, 
konstaterar han när Borrsvängen inter-
vjuar honom i september. 

Dåligt utgångsläge
Med den torra sommaren 2018 i färskt 
minne är det lätt att se likheter, men det 

›

Eleonor Nilsson mjölkbonde i Gullringen utanför Vimmerby och styrelseledamot i LRF Sydost.

är inte hela bilden, menar Bo Thunholm. 
Sommaren i år har inte uppvisat samma 
extrema värden, om än vi har låga 
grundvattennivåer. Utgångsläget inför 
denna sommar var värre.

– Snösmältningen var liten i år och det 
var torrt redan före sommaren. 2018 var 
det stora uttag av vatten i sommarhet-
tan som påverkade tillgången, i år har 
regnskurar delvis räddat vattenkonsum-
tionen, förklarar han.

Försiktig optimist 
Vi ska räkna med fortsatt sjunkan-
de grundvattennivåer i höst, mer än 
normalt, enligt Bo Thunholm. Det 
kommer att krävas betydande neder-
börd, i kombination med kallt väder, 

för att fylla på de små magasinen. 
– Vi måste vara varsamma i vår 

vattenförbrukning ett par månader till. 
Men jag är försiktig optimist, klarade 
man vattenförsörjningen 2018 klarar 
man sig nog nu.

Fodret hotas
Kreatur är den mest vattenintensiva 
inriktningen inom ett lantbruk. Varma 
dagar kan en mjölkko dricka 150 liter 
och att diska efter mjölkningen slukar 
även det stora mängder vatten. Eleo-
nor Nilsson, mjölkbonde i Gullringen 
utanför Vimmerby och styrelseledamot 
i LRF Sydost, driver tillsammans med 
familj och medarbetare ett lantbruk med 
runt 500 mjölkkor och drygt lika många 
kvigor, totalt 1 100 djur. Här borrade 
man en ny brunn i ett försök att klara 
vattenförsörjningen, men räddning-
en fanns främst i en källa i ett dike på 
markerna, den försörjer familj och djur 
på vatten. Värre är det i år med torkan 
på markerna.

Verksamheten består av över 500 hek-
tar naturbeten och åker. De odlar både 
spannmål och vallgräs och majs för att 
ensilera, det vill säga packa och konser-
vera i silo. Allt används som foder, men 
nu slår torkan hårt mot odlingarna.

Halva årsbehovet
– Vi har fått mycket lägre nederbörd 
än normalt i sommar, det var även en 
torr vår. Jag upplever att det är värre i 
år i Kalmar län än 2018, säger Eleonor 
Nilsson.

Att bevattna åkrarna från den egna 
källan är inte aktuellt. Stångån och sjön 
Juttern ligger nära till, men det är svårt 
att få bevattningstillstånd. Sjön har nu 60 
centimeter lägre vattenstånd än normalt.

– Majsen har nästan torkat ut, den 
ser ut som en vissen yuccapalm. När 
vi skulle ta tredje skörden vallgräs gav 
den kanske en tredjedel mot normalt, 
och den fjärde är ett frågetecken. Även 
spannmålsskördarna är hotade.

Fodermässigt kanske de inte täcker 
mycket mer än halva årsbehovet, de lever 
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delvis på foder som är över sedan tidi-
gare. Samtidigt är de mer beroende av 
egenproducerat än någonsin  – världslä-
get har gjort inköp av foder och spann-
mål både dyra och svåra. 

Slaktar djur
Eleonor Nilsson har genom sitt uppdrag 
för LRF en klar bild av hur torkan slår 
mot branschkollegorna, framför allt i 
norra Kalmar län.

– Det är stor oro. Man har vattenbrist 
och borrar källa efter källa utan resultat, 
en del har fått koppla in kommun och 
räddningstjänst. Man ligger sömnlösa 
på grund av foderbristen och skickar fler 
djur till slakt än tidigare. 

Dubbelt så stort behov
Anna-Karin Johansson som är vd för 
Jannes Brunnsborrning i småländska 
Burseryd – en del känner henne även 
som styrelseledamot  i Borrföretagen – 
vittnar på sensommaren om att behovet 
av nya vattenbrunnar är mer än det 
dubbla jämfört med en normal sommar.

– Det är ett enormt tryck på att få 
borrat nya vattenbrunnar. Brunnar 
sinar och folk är oroliga, det är såväl 
lantbrukare som villaägare och folk med 
fritidshus som hör av sig. 

Fritidsboende utan vatten i brunn-
nen kan vara besvärligt men påverkar 
inte livssituationen. Högsta prioritet för 
Anna-Karin Johansson och hennes med-
arbetare är att hjälpa utsatta lantbrukare, 
och allra först dem som är i de mest 

akuta lägena.
– Vi försöker hjälpa dem som är i nöd 

så gott vi kan. För vår del är det nästan 
samma tryck nu som 2018 och det bör-
jade tidigt i år, redan före semestrarna. 
Vi räknar med att torkan och trycket på 
oss håller i 
sig några 
månader 
till.

Det 
har varit 
förhållandevis torra somrar ända sedan 
2018 där Jannes Brunnsborrning verkar 
och de har generellt haft mycket att 
göra. Att fördjupa befintliga vattenbrun-
nar saknar oftast både ekonomisk och 
praktisk vinning, menar Anna-Karin 
Johansson, så vanligen handlar uppdra-
gen om att borra nya. Vatten finner man 
som regel. 

– Den stora utmaningen nu är att 
hinna med uppdragen. Vi måste värna 
om vår personal så att de får tillräckligt 
med återhämtning.

– Hade vi folk nog kunde vi starta en 
rigg till, tillägger hon, men det är ganska 
svårt att få tag i rätt folk i vårt område. 

Krävs mängder med regn
Väster om Jönköping driver bröderna 
Ulf och Tord Carlsson Mullsjö Brunns-
borrning. De håller med om att det i 
sommar varit ett tryck utöver det vanliga 
på vattenbrunnar. Att hinna hjälpa alla 
kunder är en större utmaning än att 
finna vatten.

– En normal sommar handlar det 
om runt 150 vattenbrunnar, men nu 
kommer vi säkert upp i 200, säger han i 
början av september. För några veckor 
sedan ringde det 15-16 samtal i veck-
an och trycket ökar stadigt, säger Ulf 

Carlsson som är 
kontorsansvarig.

– Vi har nästan 
lika mycket 
att göra som 
sommaren 2018, 

väntetiden på att få en ny brunn är 
fem-sex veckor. Prio är lantbrukare med 
djurhållning, dem tar vi oss an väldigt 
snabbt.

Det som behövs nu är regn, mycket 
regn, menar Ulf Carlsson.

– Det krävs månader av regn för att 
fylla upp grundvattennivåerna. Lite regn 
har ju kommit och det har lättat en del 
för dem som drabbats av torkan, men 
inte tillräckligt. Jag tror det väntar ett 
tufft läge i höst, behovet av vattenbrun-
nar kommer att öka ytterligare. 

En sak han erfarit i sommar är att 
kunder som ska få utfört energiborrning 
inte är beredda att skjuta på denna, det 
akuta läget i torkan till trots. Han tror att 
förklaringen är utvecklingen på energi-
marknaden.

– Samtidigt som torkan slagit till 
har vi drabbats av skenande energipri-
ser, och de har gjort att folk fått upp 
ögonen för alternativa energilösningar. 
Det är en speciell tid vi lever i, konsta-
terar Ulf Carlsson.  

Det är en speciell 
tid vi lever i.

I år är grundvattenläget prekärt, konstaterar man från SGU.
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Anna-Karin Johansson, Jannes brunnsborrning.
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AKTUELLT

ÅTALET MOT FBB VÄCKER VIKTIGA 
FRÅGOR FÖR HELA BRANSCHEN
Efter en lång och krävande 
juridisk process, där FBB 
Finspångs Brunnsborrning 
stod åtalade för miljöbrott, 
friades de i Norrköpings 
tingsrätt. Rätten var enig 
och åklagaren har valt att 
inte överklaga.

Men fallet sätter ljuset 
på en rad frågor, som 
potentiellt hotar både 
enskilda företagare. Frågor 
som det är angeläget att 
branschorganisationen 
arbetar vidare med, 
framhåller FBB:s vd David 
Johansson.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: MARTIN JOHANSSON

Det var påsken 2021 som FBB 
borrade vid en villa i Åby utan-
för Norrköping. Man hade ett 

beslut från kommunens miljökontor 
med tillstånd att borra för bergvärme, 
med vissa försiktighetsmått. Att det 
fanns ett skyddsvärt vattendrag i 
närheten nämndes inte bland dessa 
försiktighetsmått.

Man fick stora mängder vatten,  
1 000 liter per minut. Vattnet fick inte 
släppas ut till dagvattnet eftersom det gick 
rakt ut i den närbelägna våtmarken, utan 
skulle infiltreras på villans gräsmatta. 
Det rann då ner för en slänt till våt-
marken – och där fanns det skyddsvärda 
vattendraget.

En privatperson tog bilder på grumligt 
och missfärgat vatten och kontaktade 
miljökontoret, som meddelade FBB att 
de inte fick grumla vattnet.

– Eftersom vi inte fick pumpa till 
dagvattnet tog vi dit f lera containrar, 
totalt tre stycken. Vi fortsatte sedan 
borrningen den kommande veckan, se-
dimenterade i containrarna och släppte 
ut ett klart vatten från den tredje. 
Det vattnet tog med sig jordpartiklar 
från slänten och grumlade återigen 

›

vattendraget nedanför, berättar David 
Johansson.

Dryga böter
I augusti kontaktas FBB sedan av polisen 
som meddelar att de är åtalade för 
miljöbrott. Åklagaren menar att FBB 
släppt ut slamhaltigt borrvatten och 
sediment i ån, att detta kan ha skadat 
djurlivet och att brottet inte kan bedö-
mas som ringa. Företagsboten sattes 
till 100 000 kronor.

– I det läget hade vi kunnat välja att 
ducka och betala. Men det hade bara 
varit att skjuta problemet framför 
sig. För när vi presenterade fallet för 
Borrföretagens styrelse och medlem-
mar visade det sig att f lera medlemmar 
varit anklagade för miljöbrott och valt 

att betala. Det här är alltså ett växande 
problem och vi beslutade efter samråd 
i styrelsen att FBB skulle processa. 

Rättegången i tingsrätten
Utrymmet här i tidningen medger inte 
att vi går in på alla turer och detaljer, 
men i korthet kunde FBB under rätte-
gången anföra bland annat följande:
• Det stod ingenting i borrtillståndet 

om att det fanns ett skyddsvärt vatten-
drag i närheten.

• Det stod heller ingenting om att 
sedimenteringscontainer skulle 
användas.

• FBB har borrat på samma sätt i och 
åt Norrköpings kommun i över 40 år.

• Man agerade och avbröt borrningen, 
vidtog försiktighetsåtgärder för att 

Provflaska vid Torshagsån.



9BORRSVÄNGEN 3 2022

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!

sedimentera borrvattnet ytterligare 
så snart man fick kännedom om att 
ett skyddsvärt vattendrag fanns i 
närheten av borrplatsen.

• Man gick upp från en till tre contain-
rar (detta ifrågasattes av åklagaren 
men kunde styrkas med fakturor).

• Man hade endast pumpat ut de 
finaste och mest svårsedimenterade 
partiklarna, som inte grumlar vattnet 
där de släpps ut, utan förs vidare 
med strömmen och så småningom 
går ut i Bråviken/Östersjön.

• FBB hade eget bildmaterial och 
vattenprover, samt bilder från en 
dagvattenbrunn en regnig dag i 
februari.

Lagen står över beslutet
Åklagaren hävdade å sin sida samman-
fattningsvis:
• Att lagtexten (Miljöbalken) gäller 

över myndighetsbeslut, i det här fallet 
alltså beslutet från kommunen.

• Att borrtillståndet därför inte gäller. 
• Att det enligt Miljöbalken räcker 

att potentiellt kunnat orsaka skada 
för att anses skyldig, även om ingen 
skada uppstått.

Limnologen vittnade
I tingsrätten vittnade även kommunens 
egen limnolog, alltså en expert på livet i 
sötvattensmiljöer. Limnologens vittnes-
mål innehöll bland att följande:
• Det skyddsvärda vattendraget är 

strömmande hela vägen ut till Brå- 
viken/Östersjön och den sedimentering 
FBB orsakat hade uppstått först där. ›

Dagvattenbrunn i februari. Bild efter avbruten borrning.
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• Grumligheten i vattendraget där 
borrvattnet släpptes ut varade bara i 
någon timme och kunde inte orsaka 
den skada på djurlivet (främst öring) 
som åklagaren hävdade.

• Att kommunens elfiske, som genom-
fördes sex månader efter borrningen 
och som görs på rutin sedan över 
tio år, visade att ingen skada skett 
och att populationen i vattendraget 
var likvärdig med tidigare år och 
dessutom likadan som i en annan å 
i närheten.

Friade av enig tingsrätt
– Tingsrätten gjorde sedan bedömningen 
att det var jordpartiklar från slänten, 
inte kax i borrvattnet, som orsakat 
grumlingen. De vägde också in att det 
var ett kortvarigt punktutsläpp då vattnet 
grumlats. De tog till sig limnologens 
vittnesmål och slutsatserna från elfisket 
och konstaterade att åklagarens inte 
kunnat styrka det som hävdats, nämligen 
att hela bottnen skulle ha varit täckt av 
slam, säger David Johansson.

Åtalet ogillades av en enig tingsrätt 
och åklagaren har valt att inte överklaga 
målet till hovrätten.

Fallet ställer viktiga frågor
Slutet gott, allting gott – eller? Nej, säger 
David Johansson och menar att fallet ger 
en hel rad lärdomar och insikter – och 
sätter även ljuset på ett antal problem 
och frågor som borrbranschen behöver 
arbeta strukturerat med framöver, för 
det gemensamma bästa.

Det finns ett antal saker att ta fasta 
på, både sådana som är kopplade till det 
specifika fallet och sådana som gäller 

generellt, menar David Johansson, och 
sammanfattar:
• Nu bedömdes detta som ett punkt- 

utsläpp eftersom det handlade om 
en enskild energibrunn. Men om 
det varit ett större projekt, med 
många brunnar och kanske 1000-tals 
borrmeter, då hade påverkan kunnat 
bedömas som varaktig.

• Själva bevisbördan. Nu hade vi ”tur” 
att vi hyr in borrkaxcontainrar och 
därför kunde styrka med fakturor från 
uthyraren och transportören både hur 
många vi använt och att det var noll 
kilo kax i den sista. Men många av 
borrare har ju sina egna containrar. 
Hur bevisar man något då?

• Vi blev friade, men undersöknings-
plikten är oerhört sträng. Enligt 
Miljöbalken ligger ansvaret helt och 
hållet på verksamhetsutövaren att 
undersöka om det finns skyddsvärda 
miljöer nära borrplatsen, som riskerar 
att skadas. I vårt borrtillstånd, som ju 
utfärdats av kommunens miljöhand-
läggare, fanns ingen sådan information 
på platsen men vi har i efterhand 
lyckats hitta den informationen långt 
in på kommunens hemsida. 

• Det leder vidare till frågan vad fastig- 
hetsägaren egentligen betalar för 
när de gör sin ansökan/anmälan till 
kommunens miljöhandläggare, när 
vi sedan inte är skyddade av borrtill-
stånden? Lagtexten övertrumfar dem 
och det är väldigt lätt att bli åtalad. 
Vad är det egentligen kommunerna 
granskar när de utfärdar tillstånd?

• Vi behöver som bransch arbeta för 
att ”utbilda” kommunernas mil-
jöhandläggare och förse dem med 

all information vi kan om vad det 
egentligen är vi gör när vi borrar. 
Till exempel trycka på det faktum 
att kax sammanblandat med bergets 
grundvatten inte är något annat än 
krossat berg, alltså grus och grund-
vatten. Samma typ av grundvatten 
som många av oss dricker från en-
skilda vattenbrunnar samt material 
som man sandar med på vintern och 
som sedan i stor utsträckning går ut 
med dagvattnet.

• Vi behöver också jobba för att få 
geoenergiborrning undantaget från 
miljöfarlig verksamhet. Jordbruks- 
och livsmedelsbranschen har lyckats 
bli undantagna efter en lång process, 
som vi kanske kan lära av.

• Kaxet ses ofta som ett avfall eftersom 
vi som företag inte säljer det vidare 
som en naturresurs och produkt, 
oberoende om vi lämnar kvar det på 
tomten eller inte. Men i och med att 
vår bransch delvis klassas som miljö- 
farlig verksamhet är det lätt att tro 
att avfallet är farligt, då det produceras 
från en miljöfarlig verksamhet. Det 
är ett stort problem.

• Vi ska vara medvetna om vårt ansvar 
och vara rädda om miljön. Känsliga 
vattendrag kan möjligtvis skadas av 
vår verksamhet och det vill givetvis 
ingen av oss. Men sätter man det i 
proportion till regniga dagar eller 
snösmältning så är många av landets 
vattendrag på sina ställen kraftigt 
grumliga på ett naturligt sätt. Nu var 
detta ett mål där det konstaterades 
gälla ett punktutsläpp som inte skada-
de, men vid mer långvariga projekt 
kan det vara annorlunda.  

›

Vad är det 
egentligen 

kommunerna granskar 
när de utfärdar tillstånd?

Bild som visar att container användes. David Johansson.
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AKTUELLT

• EMTEK EQS

• Inbyggd kabel utan 
kabelskena

• 3”/Ø69mm

• 1-fas 230V

• Torrkörningskydd

• Skydd mot frekventa 
start

• Insug i botten för 
tvångskylning av motor

• Skickas samma dag

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

Höstens smaskiga nyhet!

Intressant och lyckat besök i Berlin
Borrföretagen ser tillbaka på en 
lyckad medlems- och leverantörs-
resa till Berlin den 26–29 augusti!  

Berlin som stad levererade och vi fick 
se många exempel på Berlins olika sidor, 
nya som gamla under våra dagar i staden. 
God mat och intressanta guidade turer 
stod på programmet, liksom ett väldigt 
uppskattat tekniskt seminarium med vår 
tyska avtalsleverantör GWE. 

Borrföretagen har helt klart fått en blo-
dad tand och vill i framtiden fortsätta med 
medlemsresor. Vi hoppas på att ännu fler 
företag upptäcker fördelarna med med-
lemsresa och följer med nästa gång.  

›

▲ Medlemmar på plats i Berlin.

◄ Tekniskt seminarium med GWE.
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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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SÅ SER VÄRLDENS 
GEOLOGI UT

I det här numret av Borrsvängen gör vi en internationell utblick. Hur är det att borra i 
andra länder? Hur ser marknaden ut på de brittiska öarna, i Polen, USA och på Färöarna? 
Vad är EU:s inställning till geoenergi? Vi börjar med en översikt av de geologiska 
förutsättningarna i världen.

TEXT: LARS WIRTÉN FOTO: KENNET ROUNA

De geologiska förutsättningarna 
för att borra för dricksvatten och 
geoenergi skiljer sig markant 

runt om i världen. Att ge en heltäck-
ande bild av hur det ser ut är svårt, 
för att inte säga omöjligt, i en kort 
tidningsartikel. Vi ringde ändå upp 
Mikael Erlström, statsgeolog, för att få 
en översiktlig guidning kring världens 
geologi.

– Först och främst är det jordlag-
ren som skiljer sig åt. I Norden, norra 
Ryssland och norra Nordamerika på-
träffas jordlager som har bildats under 
kvartära nedisningar. De består främst 
av morän och isälvssand. I stora delar 
av södra Europa, Afrika, Asien och 
Sydamerika påträffas däremot vittrings-
jordar som till exempel laterit med hög 
järn- och lerhalt. 

Urberg och sedimentär berggrund
När det gäller berggrunden finns 
urberggrund som den i Sverige på de 
centrala delarna av de flesta av konti-
nenterna. Mest liknande vår berggrund 
finns på den kanadensiska skölden i 
Nordamerika. 

– Övriga urbergsområden i världen 
är ofta knutna till mäktiga lager med 
vittringsjord. I områden där konti-
nentplattor möts finns också vulka-
niska lavabergarter och asklager med 
varierande hållfasthet. Inte minst är 
det större termiska gradienter* i berg-
grunden i dessa områden än vad vi har 
här i Sverige.

– Annars dominerar områden med 
sedimentär berggrund som skiffer, kalk-
sten och sandsten runt om i världen.

Berggrunden i Skåne och vissa andra 
delar av landet som på Öland och Got-
land, består av just sedimentär berg-

grund av samma typ som dominerar 
stora delar av Europa. 

– Sedimentär berggrund kan ha 
mycket varierande hållfasthet. Inte 
minst kan det i ett borrhål skilja sig 
markant mellan olika djup, beroende 
på vilka lager och typer av sedimentära 
bergarter man påträffar. I ett borrhål 
kan man stöta på mer eller mindre lös 
sandsten som omges av hårda lager 
med lersten, skiffer, svällande leror och 

lösa kollager. Detta gör att man kan 
riskera ras och stora urspolningar eller 
att man fastnar i borrhålet. 

Risk för gas
I vissa områden finns även risk för gas 
och olja som gör att speciella åtgärder 
krävs för att identifiera och planera 
borrningen, inte minst med hänsyn till 
arbetsmiljön. 

– Om du stöter på metan uppstår 

›

Mikael Erlström, statsgeolog.

FOKUS INTERNATIONELL UTBLICK
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risken för explosion med bara några 
procent inblandning i luften. Så det är 
lite annorlunda förhållanden för brunns-
borrare i dessa områden, säger Mikael 
Erlström och fortsätter:

– I anslutning till Al-
perna i Mellaneuropa är 
berggrunden ofta kraftigt 
påverkad av förkastningar 
och förekomst av grova 
sedimentbergarter. Det 
leder till lokala stora skill-
nader i borrbarhet. I vissa 
områden i mellersta och 
södra Europa finns även 
lokalt varma källor och större termiska 
gradienter i berggrunden jämfört med i 
Norden. 

Grottsystem
I länderna kring Medelhavet, exempelvis 
i Spanien, är det också vanligt med karst 
i berggrund av kalksten. 

– Det har skapat stora underjordiska 
grottsystem med akvifärer på flera 
hundra meters djup. Det kan jag tänka 

mig skapar särskilda förutsättningar för 
borrningen. 

När det gäller möjligheten att hitta 
och få ut grundvatten är de ofta bättre 

i sedimentär berggrund. Främst är det 
grundvattenförekomster i porös sand-
stensberggrund.

– Granit kanske bara innehåller två 
procent öppna sprickor, medan sandsten 
kan ha mer än 20 procent. Men i grund 
och botten avgörs det av hur grundvat-
tenbildningen ser ut i området, förklarar 
Mikael Erlström.

USA ligger, precis som Sverige, väl 
framme inom utvecklingen av geoenergi. 

Även här liknar förutsättningarna större 
delen av Europa.

– USA domineras av sedimentär 
berggrund, med några undantag i västra 
USA med vulkanisk aktivitet. Där finns 
även ytliga gas- och oljeförekomster som 
man måste ha koll på.

Lagstiftning styr
Även om de geologiska förhållandena 
varierar och påverkar förutsättningar-
na, är det lika mycket lagstiftning och 
tillståndsprocessen som styr, påpekar 
Mikael Erlström.

– Här i Sverige har vi krav på foderrör 
minst tvåmeter ner i fast underliggande 
berggrund. Andra länder kräver återfyll-
ning av borrhål för geoenergi. Det finns 
även helt andra krav på dokumentation 
av genomborrade jord- och berggrund-
lager än i Sverige. Ofta finns en strängare 
tillsyn och tillståndsprövning i länder i 
Europa, jämfört med i Sverige.  

* Den gradvisa variationen i temperatur 
med avstånd.

Kartan är i högsta grad en schematisk bild av förekomsten av urberg respektive sedimentära berggrunder. De blå områdena representerar olika 

former av urberg (prekambriskt berg). De gula områdena består av sedimentära berggrunder (fanerozoiskt berg). 

Annars dominerar 
områden med 

sedimentär berggrund 
som skiffer, kalksten och 
sandsten runt om i världen.
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FOKUS INTERNATIONELL UTBLICK

STOR EFTERFRÅGAN PÅ GEOENERGI I EUROPA
Causeway GT är ett irländskt borrföretag inriktat på stora, industriella 
geoenergianläggningar. Företagets grundare kommer från olje- och 
gasindustrin. Men för ett par år sedan bestämde de sig att lämna den 
fossila världen och i stället satsa på förnybar geoenergi.

TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: CAUSEWAY GT

Causeway GT, där GT står för 
Geothermal, ser Irland och 
Storbritannien som sin hemma-

marknad. Men företaget blickar lika 
gärna ut mot resten av Europa och 
världen. Kunderna är stora industrifö-
retag som behöver mycket värme och 
kyla och som inte minst vill konvertera 
från fossil förbränning, många gånger 
gas, till förnybar energi. Verksamheten 
består av två delar. Den ena är inriktad 
på dagens behov och pilotanläggningar 
för stora, industriella kunder med målet 
att gå vidare i full skala. Här rör det sig 
i huvudsak om geoenergi från marken i 
form av borrhålslager.

Den andra delen av verksamheten ut-
vecklar djupgeotermiska, slutna system. 
Här är inriktningen att borra en till två 
kilometer djupa brunnar för att nå höga 
temperaturer och med hjälp av värme-
pumpar kunna leverera temperaturer 
över 100 grader Celsius.

Måste förstå kunden
Med flera hundra års samlad erfarenhet 
från olje- och gasindustrin kan Cau-
seway GT det här med borrning. Men att 
ge sig in på värme- och kylmarknaden 
kräver också andra kompetenser.

– Vi måste förstå kundernas behov 
och kunna utforma lösningar som mö-
ter dessa. Inom olje- och gasindustrin 
träffar man sällan sina kunder. Därför 
har vi tagit in mer kundfokuserade 
nyckelpersoner med erfarenheter när-
mare marknaden. Vi har lagt mycket 
tid på att förstå kunderna och det är 
först de senaste månaderna som vi har 
gått ut på marknaden, säger vd Niall 
McCormack.

– Vi fokuserar på stora industriella 
projekt och kunder som läkemedels-
bolag, bryggerier och annan livsmed-
elsindustri. Vi är inte inne på privat-

›

Causeway GT är ett nystartat irländskt företag med rötter i oljebranschen. Från vänster 
Niall McCormack, vd, Helen Doran, chefsgeolog, Alison Isherwood, reservoaringenjör, 
Brian O’Cathain, ordförande och Simon Todd, chefstekniker. På bilden saknas John O’Neill, 
projektchef och Les Ward, affärsutvecklingschef geotermi.

marknaden och installationer i småhus, 
förtydligar ordförande Brian O’Cathain.

Värme som tjänst
Niall McCormack understryker att 
både borrning och industriella värme-
pumpar var och en för sig är beprövade 
tekniker. Causeway GT:s utmaning 
är att hitta såväl affärsmodeller som 
tekniska lösningar där båda fungerar 
tillsammans.

– Vårt uppdrag är att integrera de 
här teknologierna och leverera ekono-
miskt hållbara modeller till kunderna. 
Det handlar lika mycket om att levere-
ra bra tekniska lösningar som att kun-
na erbjuda värmesystem som en tjänst, 
att driva ett system åt stora industrik-
under. Det är attraktivt, eftersom det 
inte belastar balansräkningen sam-

tidigt som de slipper förstå systemet 
själva, förklarar Niall McCormack.

Hur är affärsklimatet i branschen, 
finns det en acceptans för och 
medvetenhet om geoenergi på 
Irland och i Storbritannien?
– Den är inte alls lika hög som i Skan-
dinavien. Geoenergi i industriell och 
kommersiell skala har bara funnits här i 
ett år, så medvetenheten är rätt låg. Till 
skillnad från Sverige har vi ett väl ut-
byggt gasnät. Men inom några år kom-
mer många nya industrietableringar 
inte få lov att installera gasförbrännare. 
Därför funderar plötsligt varenda vär-
meingenjör och arkitekt på hur det ska 
lösas. Av den anledningen är geoenergi 
högre upp på agendan än den någonsin 
har varit, säger Brian O’Cathain.
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STOR EFTERFRÅGAN PÅ GEOENERGI I EUROPA
– Ur ett nätperspektiv är geoenergi 

mycket mer fördelaktigt än luftvärme-
pumpar. När allt ska elektrifieras blir 
belastningen på elnätet betydande. Och 
det sker mycket nu vad gäller lagar och 
förordningar, både på Irland och i Stor-
britannien, som går i rätt riktning, säger 
Niall McCormack.

– Biobränslen anses problematiskt 
här eftersom det fortfarande rör sig 
om förbränning. Vår miljöminister är 
starkt emot förbränning för att pro-
ducera värme. Och det finns väldigt få 
alternativ för värme och kyla utöver 
geoenergi som är helt fossilfria, konsta-
terar Brian O’Cathain.

Hur ser de geologiska förhållandena 
ut på Irland och i Storbritannien?
– Den mesta borrningen sker i sedimen-
tär berggrund. I Storbritannien rör det 

sig om borrningar till två-tre kilometers 
djup för att nå de temperaturer vi är ute 
efter. Det är rimligt att utföra, det rör sig 
inte om tio kilometer vilket hade varit 
en större utmaning, säger Niall McCor-
mack och fortsätter:

– Det liknar mycket klassisk olje- och 
gasborrning, vi använder liknande 
riggar. Utmaningen ligger i hur vi ska 
utforma djupa brunnar som inte ska 
producera något förutom värme. Vi är 
ju inriktade på slutna system som inte 
använder vatten som värmekälla. De är 
mer attraktiva för investerare, eftersom 
det utesluter de flesta riskerna som kan 
uppstå nere i berget. 

Hur ser det ut med kompetensför-
sörjningen, har ni borrare så det 
räcker?
– Aberdeen i Skottland är, tillsammans 

med Stavanger i Norge, centrum för olje- 
och gasindustrin i nordvästra Europa. 
Så ja, vi har gott om kompetens inom 
borrning här. Den stora efterfrågan på 
värmepumpar är däremot ett problem. 
Den har skjutit i höjden inom alla sek-
torer. Leveranstiderna på värmepumpar 
har börjat bli väldigt långa, förklarar 
Niall McCormack.

Hur ser ni på framtiden för borr-
ningsbranschen på Irland och i 
Storbritannien?
– Vi förutser en exponentiell tillväxt inom 
borrning över hela Västeuropa. För tolv 
månader sedan hade ingen här hört talas 
om geoenergi. I dag får vi in stora, indu-
striella förfrågningar utan att ens ha börjat 
marknadsföra oss ordentligt. Så vi ser en 
stor våg av efterfrågan komma mot oss, 
säger Niall McCormack med tillförsikt.  

Så underlättar Helsingfors för geoenergi
I Stockholm har det på senare tid på flera ställen blivit 
svårare att få borra för geoenergi, bland annat med 
hänvisning till befintlig eller kommande underjordisk 
infrastruktur.

I Finlands huvudstad Helsingfors, där målet är 
kolneutralitet till år 2035, går man i motsatt riktning och 
har nyligen presenterat nya anvisningar som gör det 
lättare, bland att genom att utöka möjligheterna att 
”borra snett” och därmed hämta geoenergi utanför den 
egna fastigheten, på allmänna områden.

TEXT: JÖRGEN OLSSON

Utgångspunkten är fortfarande att 
energibrunnar bör placeras på egen 
tomtmark. Dessutom ska man, om 

energibehovet är större än att brunnar 
på egen mark räcker till, först undersöka 
möjligheterna att borra djupare eller redu-
cera fastighetens energibehov innan man 
ansöker om att få placera energibrunnar 
på allmän mark som staden äger.

Men om detta inte räcker finns det i 
de nya anvisningarna större möjligheter 
att få borra på eller in på angränsande 
allmän mark.
• Brunnens borrning kan påbörjas 

närmare gränsen för allmänt område 
eller gatuområdets mittlinje än tidi-
gare gräns vid 7,5 meter. Samtycke av 
staden krävs.

• Energibrunnar kan – också med 
samtycke av staden – borras snett 
mot och in under allmänt område, 
förutsatt att borrningen utgår från 
egen tomt.

• Om detta inte ger tillräckligt med 
energi kan man – med särskilt 
samtycke från staden – borra en del 
eller alla de brunnar som behövs på 
allmänt område.

Borrar man på allmänt område krävs 
markarrendeavtal med en årlig avgift. 
Att borra snett under allmän mark 
kräver något som kallas placeringsavtal 
och är förenat med en engångsavgift. 
Den som anlägger energibrunnar är 
skyldig att återfylla den samt att avlägsna 
kollektorslangarna när anläggningen 
inte längre används. 

Helsingfors stad har även som avsikt att 
framöver komma med anvisningar för hur 
geoenergianläggningar som producerar 
energi för större områden helt och hållet 
kan byggas på allmän mark.  

›
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EU VILL SATSA PÅ GEOENERGI
Rysslands invasion av 
Ukraina har fått EU att age-
ra snabbt när det gäller att 
snabba på omställningen 
till ett fossilfritt samhälle. I 
maj presenterade EU-kom-
missionen den så kallade 
Repower EU-planen, som 
anger hur EU ska göra sig 
oberoende av fossila bräns-
len från Ryssland. Sats-
ningar på geoenergi och 
värmepumpar pekas tydligt 
ut som en viktig del i om-
ställningen.

TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN

Signhild Gehlin på Svenskt Geoenergicentrum.

›
Att geoenergi är ett förnybart 
energislag slås fast i förnybarhets-
direktivet från 2018, där geoenergi 

ingår i definitionen av förnybar energi. 
Direktivet anger också hur stor del av 
energin som ska anses vara förnybar 
i system med värmepumpar, i enlig-
het med en formel som utgår från den 
mängd primärenergi som krävs för att 
driva värmepumpen.

Om denna formel och hur primären-
ergin beräknas finns många åsikter. I 
Sverige har den bidragit till en infekterad 
debatt mellan företrädare för geoenergi 
och fjärrvärmebranschen om hur mil-
jönyttan ska beräknas och tolkas och hur 
den ska införlivas i svenska byggregler.

Med Repower EU-planen är EU-kom-
missionen däremot tydlig med att geoen-
ergi spelar en viktig roll i omställningen. 
Man vill se en fördubbling av antalet 
värmepumpar och ”åtgärder för att inte-
grera geoenergi och termisk solenergi i 
moderna fjärrvärmesystem.” 

– I dag fick geoenergi till sist det 
erkännande den så länge förtjänat, 
kommenterade Phillipe Dumas, ge-
neralsekreterare för EGEC, European 
Geothermal Energy Council, när planen 
presenterades.

Utmaningar finns
EU-kommissionen uppmanar också 
medlemsstaterna att ”fullt ut utnyttja 
stödåtgärder som sänkt moms på hö-
geffektiva uppvärmningssystem” för att 
uppmuntra till att installera värmepum-
par av olika slag. 

– Repower EU-planen är en bra sats-
ning som uppenbart inbegriper en hög 
ambition att utöka och utveckla geoenergi 

och djupgeotermi. Men det finns också 
stora utmaningar i hur vi i branschen 
ska klara att leva upp till planen, säger 
Signhild Gehlin, vd på Svenskt Geoener-
gicentrum och förklarar:

– Alla dessa nya värmepumpar ska 
tillverkas, levereras och installeras. Det 
är brist på brunnsborrare i hela EU och 
det finns fler flaskhalsar som begränsar 
möjligheterna. Men det är bra att inten-
tionerna finns och att viljan att satsa är 
större än tidigare.

För att bygga bort dessa flaskhal-
sar vill EU-kommissionen se en stor 
satsning på leverantörskedjorna och 
den arbetskraft som behövs inom sol-, 
vind- och värmepumpsteknik. För att 
komma till rätta med kompetensbristen 
uppmuntrar EU-kommissionen aktörer 
inom produktion av förnybar energi och 
tillståndsmyndigheterna att inrätta ”ett 
storskaligt kompetenspartnerskap”.

Kopplas till fjärrvärme
I planen kopplas resonemangen kring 
geoenergi och värmepumpar tydligt 
samman med en utbyggnad av fjärr-
värmenät.

– Det beror på att den konflikt som vi 
ser i Sverige mellan geoenergi och fjärr-
värme inte finns på samma sätt i övriga 
Europa. Där betraktas inte systemen 
som konkurrenter, utan man kopplar 
gärna ihop systemen. I Sverige har vi ett 
väl utbyggt fjärrvärmenät som är dimen-
sionerat för höga temperaturer. I Europa 
är man mer i startgroparna att bygga ut 
fjärrvärmen och då sker det med lägre 
temperaturer i näten, vilket lättare fung-
erar tillsammans med geoenergisystem, 
säger Signhild Gehlin.
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1

Inledning 

Rysslands oprovocerade och omotiverade militära aggression mot Ukraina har allvarligt stört 
världens energisystem. Den har orsakat svårigheter till följd av höga energipriser och har 
förvärrat oron för energitryggheten, något som visar EU:s alltför stora beroende av import av 
gas, olja och stenkol från Ryssland. De höga priser som betalats för ryska fossila bränslen 
hjälper Ryssland att fortsätta kriget mot Ukraina. 

I mars 2022 enades EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet1 om att fasa ut EU:s 
beroende av rysk energiimport så snart som möjligt. Med utgångspunkt i kommissionens 
meddelande2 uppmanade de kommissionen att snabbt lägga fram en detaljerad REPowerEU-
plan. Import av stenkol och olja ska nu omfattas av sanktionssystemet. Den senaste tidens 
avbrott i gasförsörjningen till Bulgarien och Polen visar att det brådskar med att åtgärda bristen 
på tillförlitlighet i den ryska energiförsörjningen. 

REPowerEU handlar om att snabbt minska vårt beroende av ryska fossila bränslen 
genom att gå vidare med den rena omställningen och samarbeta för ett mer resilient 
energisystem och en verklig energiunion.

Vi kan redan i år avsevärt minska vårt beroende av ryska fossila bränslen och påskynda 
energiomställningen. Med utgångspunkt i 55 %-paketet och färdigställandet av åtgärderna för 
trygg energiförsörjning och energilagring föreslås i den här REPowerEU-planen ännu fler 
åtgärder för att3

 spara energi,
 diversifiera källorna,
 snabbt ersätta fossila bränslen genom att påskynda EU:s övergång till ren energi,
 på ett smart sätt kombinera investeringar och reformer.

1 Europeiska rådets slutsatser (24 och 25 mars 2022).
2 Meddelandet REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och hållbarare energi till ett mer 

överkomligt pris, COM(2022) 108 final, 8.3.2022. 
3 Se den fullständiga förteckningen över åtgärder i bilaga 1

SMARTA
INVESTERINGAR

Nationellt och EU:  reformeroch investeringar,
snabbare tillstånd, innovation

REPowerEU
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DIVERSIFIERA
ENERGIKÄLLOR

PÅSKYNDA
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ENERGI

SPARA
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EU VILL SATSA PÅ GEOENERGI
Taxonomi styr finansiering
Ett tredje styrdokument från EU som är 
viktigt för geoenergin är den så kallade 
taxonomin för hållbara verksamheter. 
Taxonomin är en klassificering av vad 
som anses vara miljömässigt hållbara 
ekonomiska verksamheter. Den ska styra 
mot fler hållbara investeringar inom EU. 
Här finns geoenergi med genom att taxo-
nomin hänvisar till förnybarhetsdirekti-
vet. En ekonomisk verksamhet ska anses 
bidra väsentligt till begränsningen av 
klimatförändringar om ”den genererar, 
överför, lagrar, distribuerar eller använder 
förnybar energi” i enlighet med förny-
barhetsdirektivet, ”inbegripet genom att 
använda innovativ teknik med potential 
för betydande framtida besparingar”.

Ska revideras
Förnybarhetsdirektivet håller nu på att 
revideras och ett förslag har lagts fram 
av EU-kommissionen till Europaparla-
mentet och ministerrådet.

– Det finns inget i förslaget, vad jag 
har noterat, som förändrar inställningen 
eller definitionen av geoenergi, säger 
Signhild Gehlin.

Ett par förslag är snarare till fördel. Bland 
annat föreslås justeringar för att hantera 
bristen på installatörer av värmesystem för 
förnybar energi. EU-kommissionen vill 
också förbättra integreringen av fjärrvärme- 
och fjärrkylsystem med andra energinät.  

Fotnot: Inom EU används begreppet 
”geothermal energy” som ett samlings-
begrepp för både vanlig geoenergi och 
djupgeotermisk energi. Svenskt Geo- 
energicentrum använder termen geo- 
energi som samlingsbegrepp för båda.

Viktiga EU-dokument för 
geoenergi
Tre styrdokument från EU pekar ut geoenergi som en viktig del i om-

ställningen till ett hållbart, klimatneutralt samhälle: 

• Förnybarhetsdirektivet. 

I bilaga 7 till förnybarhetsdirektivet finns den formel som beräknar 

hur stor andel som ska räknas som förnybar energi i system med 

värmepumpar.

• Hållbarhetstaxonomin.

• Repower EU-plan.

Geoenergi har en 
viktig roll i Repower 
EU-planen.
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HP Borrningar i Polen:
”MARKNADEN ÄR ENORM – HÄR FINNS 
PLATS FÖR FLER SVENSKA BORRARE!”
För drygt två sedan startade 
HP Borrningar ett delägt bo-
lag i Polen med lokala kom-
panjoner. Men det polska 
äventyret inleddes redan för 
nästan två decennier sedan.

– Nu ser vi väldigt stora 
möjligheter på den polska 
marknaden, större än vad 
vi själva kommer att kunna 
hantera. Här finns möjlighet 
för fler av Borrföretagens 
medlemmar att haka på, 
säger vd Tony Jernström.

TEXT: JÖRGEN OLSSON 

– Det här började för 18 år sedan. 
Hjulen gick för fullt i Sverige, 
alla sökte med ljus och lykta efter 

kompetens och vi fick kontakt med en 
ung student från Polen, Adam Malysa. 
Hans pappa jobbade i Sverige för bygg-
bolaget NCC. Vi provanställde Adam, 
som visade sig vara en väldigt driftig kille 

›

och han blev borrare hos oss. Med tiden 
flyttade hela familjen Malysa till Sverige 
och tidvis har vi haft fyra familje- 
medlemmar anställda, berättar HP Borr-
ningars vd Tony Jernström.

Ett raskt hopp fram till för knappt tre 
år sedan. Familjen har då bestämt sig för 
att flytta hem.

– Vi pratade med dem om vad de skulle 
göra där. Det är inte vanligt med borr-
ning vare sig för vatten eller geoenergi i 
Polen – det handlar mest om geotermi, 
gas och olja. Men vi såg en gemensam 
möjlighet och bestämde oss för att ”följa 
med”, säger Tony Jernström.

Geoenergi växer
Tillsammans bildade de bolaget Svea 
Construction. Tony Jernström beskriver 
det som en småskalig borrfirma som 
borrar för vatten och har en liten men 
växande och mycket löftesrik verksam-
het inom geoenergi. Med sig in i bolaget 
hade HP också egna dotterbolaget 
Geobatteri samt samarbetet med LKAB 
och Wassera i form av det gemensamma 
konceptet Urban Geo.

– En viktig sak att veta om den polska 
marknaden är att Polen som samhälle 
har gjort en jätteresa inom EU när det 
gäller infrastruktur och företagande. 
Man har en väldigt bra motsvarighet till 
SGU, som heter PGI och har mycket fina 
data och faktasamlingar. Dessutom är 
myndigheter och institutioner nyfikna 
och välkomnande för ny teknik och nya 
möjligheter, på ett helt annat sätt än jag 
upplever att det oftast är här i Sverige. 
Man litar på svensk teknik och svenskt 
know-how och när vi kommer till en ny 
stad får vi träffa borgmästaren, säger 
Tony Jernström.

Provborrningar och projekt
Att bilda bolag med polska ”hemvän-
dare” har varit väldigt lyckat, framhåller 
han. Ytterligare en faktor är Rysslands 
krig mot Ukraina, vilket fått intresset 
för egen, inhemskt producerad energi att 
explodera i Polen. Det ger luft under 
vingarna för Svea Constructions sats-
ning på att introducera geoenergi. Man 
provborrar i centrala Polen för en stor 
geoenergianläggning på omkring 200 
hål vid ett sjukhus i Sieradz och har även 
ett projekt på gång med universitetet i 
Krakow. Kollektorer och pumpar köps i 
Polen av svenska aktörer som är etable-
rade där.

– När det gäller stålrören så ställer vi 
kravet att köpa av en viss, hög kvalitet. 
Så på sätt och vis tar vi vår svenska 
Normbrunn med oss till Polen!

Varierad geologi
Geologiskt uppvisar det stora landet 
Polen stora variationer.

– I norra Polen är geologin liknande 
den i södra Skåne. Det kan vara väldigt 
långt till berg. Vårt rekord för rördriv-
ning till berg är 184 meter i Sverige, men 
borrade vi i vissa delar av norra Polen 
tror jag vi skulle slå det. Rördrivning är 
ju väldigt kostnadsdrivande, men i södra 
Polen där vi håller till är förutsättningar-
na under mark mycket bättre.

Bas för Svea Construction är 
Rzeszów, en stad på omkring 200 000 
invånare i den södra delen av landet. 
Industrin i området går på högvarv och Från vänster Tony Jernström, Rafal Malysa, Adam Malysa och Göran Persson.
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Peekab i New York:
“En ofantlig marknad – men utmaningarna är också stora”
Sedan i februari jobbar 
Peekab för ett amerikanskt 
borr- och värmepumps- 
företag i delstaten New York.

Två veckor i månaden är 
två medarbetare på plats 
och hjälper till. Fyra man 
turas om att jobba på andra 
sidan Atlanten varannan 
månad och ägaren Emrik 
Eklund är en av dem.

TEXT: JÖRGEN OLSSON

– De var här för att lära sig mer 
om borrning och hittade oss och 
mig via Atlas Copco och Ornunga 

Maskin. De var med oss i en hel vecka 
och kollade allt vi gjorde – sedan reste 
de hem och beställde ett antal riggar, 
berättar Emrik Eklund.

Det amerikanska företaget hade borrat 
med sonicriggar, som vibrerar ner i ber-
get, men för bergvärme tar det alldeles 
för lång tid och man valde att satsa på 
tryckluftsriggar.

Subventionerar energiomställning
I delstaten New York – och på många 
andra håll i USA – pågår en stor ener-
giomställning där man framför allt är 
ute efter att ersätta gas med geoenergi. 
Delstaten New York subventionerar 

privatpersoners konverteringar med  
50 procent.

– Vi gör allt från enskilda energibrunnar 
till jättevillor som ska ha upp till sex 
borrhål. Marknaden är enormt stor, 
men de har knappt några borrare, säger 
Emrik Eklund.

Av försäkringsskäl får borrarna från 
Peekab inte borra i USA.

– Vi står för utbildning och vägledning 
i borrteknik och ger dessutom utbildning 
på just den typ av riggar som de har 
köpt, säger Emrik som inte har noterat 
några större skillnader när det gäller just 
borrningen.

Specialregler skapar krångel
– Berggrunden där är ganska lik vår och 
som mest har vi haft 30 meter till berg. 
Däremot är det andra saker som skiljer 
och som gör jobben svårare och mer 
tidskrävande.

Till exempel får man inte köra tunga 
fordon på alla vägar, vilket gör att det 
kan ta en och en halv timme att ta sig till 
en borrplats som ”egentligen” bara ligger 
en kvart bort.

– Dessutom har kunden inget som 
helst ansvar för sina egna ledningar på 
tomten. Det ligger helt och hållet på 
borraren att ta reda på var det går fiber, 
gas, vatten och så vidare och oftast är 
dokumentationen väldigt bristfällig. 

Snabbväxande företag
USA-företaget är snabbväxande och 

har gått från 130 till 200 anställda bara 
under den tid Peekab jobbat med dem.

– De håller på att utveckla egna värme-
pumpar, som växlar från vatten till luft 
och inom två år ska de ha 35 riggar igång.

– Det är en ofantlig marknad för 
geoenergi i USA. Men det är också 
krångligt och byråkratiskt att jobba där 
som utlänning. Jag gjorde ett försök att 
starta ett bolag där, men lade ner det efter-
som det blev för dyrt och tidskrävande, 
säger Emrik Eklund.  

›

Svea Construction introducerar alltså konceptet Urban Geo.
– I det konceptet ingår bland annat att vi borrar med lite 

mindre dimensioner, neråt tre tum, för att i framtiden lättare 
kunna elektrifiera konceptet. Vi använder såklart vattenhammare 
och hålen återfylls, förklarar Tony Jernström.

Mäktar inte med själva
Han har stora förhoppningar på den polska marknaden – och 
menar att det växande intresset för geoenergi också kan gynna 
andra medlemmar i Borrföretagen:

– Utvecklar sig den här marknaden som vi tror så blir den 
alldeles för stor för oss på HP att mäkta med. Det kommer att 
behövas mycket borrkapacitet och vi kommer att behöva ett 
närmare samarbete med medlemsföretag. Jag tror och hopp-
as att många svenska borrare skulle vara sugna på att jobba 
utomlands. Det är lite andra förutsättningar, men vi har den 
kapacitet och den utrustning de behöver.  

Utöver Polen är HP involverat i ytterligare tre 
utlandsprojekt, berättar Tony Jernström: 

 X Manhattan, New York City: Här borrar vi tillsam-
mans med LKAB och en amerikansk partner. 

 X Toronto, Kanada: Vi har projekt igång och plane-
rar att starta ett kanadensiskt bolag. 

 X Köpenhamn, Danmark: Vi har tagit rygg på en stor 
svensk aktör. Danmark gör nästan ingen geoen-
ergi alls, så det blir något av en pionjärverksamhet 
och borrningar i Köpenhamn startar i vinter.

Fler utlandsjobb 
för HP

Borrning i en villaträdgård i New York.
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HYDROSCAND HITTAR BREDDEN  
I EN SMAL NISCH
Lokal närvaro. Service. Sortiment. Det är de tre faktorer 
som Årets leverantör, Hydroscand, lyfter fram som nyckeln 
till företagets framgång och expansion. Med mer än 70 
filialer över hela landet är målet att alltid vara så nära 
kunden som möjligt. 

TEXT: LARS WIRTÉN FOTO: HYDROSCAND

Hydroscand har sålt slangar och 
kopplingar sedan 1969, då Björn 
Holmström grundade företaget. 

De senaste 10–15 åren har företaget vuxit 
snabbt till ett internationellt företag som 
finns i 18 länder. Än i dag ägs företaget av 
familjen Holmström och präglas av dess 
vision: att sälja slang- och ledningskom-
ponenter i en decentraliserad, kundnära 
organisation. Det fysiska mötet med kun-
derna är viktigt för företaget, därav den 
starka fysiska närvaron runt om i landet.

– Kundens värde ligger i närheten, att 
snabbt kunna få sin produkt identifierad 
med dimensioner och gängor, få en lös-
ning i butiken och snabbt komma igång 
igen med sin maskin, säger företagets vd, 
Pontus Nygren

Både smal och bred
Slangar och kopplingar är en tydlig och, 
i det stora hela, smal nisch. Men inom 
nischen är bredden väldigt stor. Slangar 
används inom många olika branscher 
till olika ändamål. Det gör att kraven på 
produkterna varierar stort. Genom att 
vara nischade på bara slang och led-
ningskomponenter lyckas Hydroscand 
möta de flesta branscher och dess behov.

– Borrningsbranschen är attraktiv 
för oss. Det är en stor och bred bransch 
med allt från gruvdrift till vatten- och 
energibrunnar. Ledtiderna är korta 
och här passar vår affärsidé bra. Vi är 
nära till hands, vi vet vilka produkter 
brunnsborrarna använder och vi har 
ett stort och brett lager, säger Micha-
el Rudén, försäljningsansvarig inom 
högtrycksprodukter.

Mobil succé
Att som brunnsborrare veta vilken 
slang som är rätt är inte alltid helt 
enkelt. Hydroscand har därför som 
strategi att fördjupa sig inom sin nisch i 

stället för att diversifiera verksamheten 
och gå in på andra, nya områden.

– En slang kan vara rätt teknisk och vi 
har slangar i många olika material och 
dimensioner. Det finns så många olika app-
likationer och olika media som ska passera 
genom slangen, förklarar Michael Rudén.

Ett koncept som har blivit succé är 
Slangexpress, Hydroscands mobila 
slangjour. Det är servicebilar som åker 
ut till kunden vid akuta haverier eller 
om kunden inte har tid eller möjlighet 
att ta sig till närmaste filial.

– Med Slangexpress kan vi demontera, 
identifiera och montera en ny lösning på 
plats. Ur kundens perspektiv är det en 
stor fördel, annars går det många tim-
mar bara för att åtgärda exempelvis ett 
slanghaveri, säger Pontus Nygren.

Entreprenörskap
Att Hydroscand är ett familjeföretag 
märks tydligt i vardagen, menar både 
Michael Rudén och Pontus Nygren. 

– Beslutsvägarna är korta. Har du en 
idé och säljer in den kan det gå väldigt 
fort. Det finns en stor flexibilitet i att vara 
ett familjeföretag, säger Michael Rudén.

– Det finns ett djupt rotat entrepre-
nörskap som märks ute i verksam-
heten. Ur det kommer engagemanget 
och viljan att serva kunderna och 
alltid göra sitt bästa möjliga. Det stora 
intresset för produkterna och bran-
scherna kommer från ägaren. Och det 
finns en stor vilja att investera vidare i 
vårt spår, säger Pontus Nygren.

Anpassas lokalt
Han tror att i en tid då allt fler växer ge-
nom att bredda sin verksamhet, uppskat-
tar kunden en leverantör som har fullt 
fokus på en typ av produkter.

– Vår affärsidé bygger mycket på enga-
gemanget på orten. Vi har en decentrali-

LEVERANTÖREN

serad organisation där de lokala kontoren 
har stora möjligheter och ett eget ansvar 
att anpassa sortimentet efter det lokala 
behovet. Jag tror kunderna märker det.

– Våra medarbetare känner kunderna. 
De kanske har barn i samma skola eller 
träffas i matbutiken efter jobbet. Det 
gör att alla vill göra ett riktigt bra jobb, 
tillägger Michael Rudén.

Hydroscand ser med tillförsikt på 
framtiden, även om det finns moln på 
himlen i en orolig samtid.

– Vi ser att många av våra kunder 
och även vi drabbas av omvärldsfakto-
rer, där mycket blir dyrare. Men stra-
tegiskt håller vi fast vid vår affärsidé. 
Vi ska ta fram f ler bra koncept kring 
service och öka tillgängligheten än 
mer, slår Pontus Nygren fast.  

›

Pontus Nygren, vd och Michael Rudén, 
försäljningsansvarig inom högtrycksprodukter, ser 
ljust på framtiden tack vare företagets stora bredd 
på en nischad marknad.
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HYDROSCAND HITTAR BREDDEN  
I EN SMAL NISCH

 X Grundades 1969 i Stockholm, där huvudkontoret 
fortfarande ligger.

 X I dag en global leverantör av slangar och kopp-
lingar med närvaro i 18 länder.

 X Har även en industridivision med verksamhet 
inom automotive och maskintillverkning.

 X Omsätter cirka 295 miljoner euro (2021).

 X Har 250 slangservicebutiker globalt.

 X 140 mobila Slangexpress-enheter.

 X Fler än 500 återförsäljare.

 X Över 1 400 anställda. 

Hydroscand Group

Inge Snygg, innehavare av Triabo Brunnsborrning, har 
avlidit 70 år gammal. Han började med brunnsborrning 
redan 1972 och drev sedan Triabo från 1982 med bas 

i Virserum i Småland och med verksamhet i länen Kalmar, 
Kronoberg, Jönköping, Blekinge och Östergötland. 

INGE SNYGG HAR GÅTT BORT

›

Sedan månadsskiftet september/oktober är årets elever 
på borrteknikerutbildningen ute på praktik, som varar till 
16 december. Det avslutande delen av utbildningen, före 

praktikperioden, var modulen ”Borrning i fält”, där ett antal 
medlemsföretag 
under två veckor 
tog emot elever 
och lät dem vara 
med och se och 
lära vatten- och 
energiborrning, 
utan de presta-
tionskrav som 
en praktiktjänst 
medför. Stort 
tack till Björksätra 
Brunnsborrning, 
Mälaröarnas 
Brunnsborrning, 
HP-Borrningar i 
Klippan, Jannes 
Brunnsborrning 
och David Beatt 
Borrteknik som tog 
emot elever!  

ELEVERNA ÄR UTE PÅ PRAKTIK

›

Mullsjö Brunnsborrning har av organisationen 
Företagarna utsetts till Årets företagare i Mullsjö. 
Företagarna belönar ett företag i varje kommun, som 

sedan går vidare till en regionfinal och därefter har chansen 
att utses till Årets företagare i Sverige. 

MULLSJÖ ÄR 
ÅRETS FÖRETAGARE!

›

En av årets elever ute och övar borrning i fält.
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Borra på Färöarna?
Jarðhiti P/F söker samarbetspartners till 
borrning på Färöarna.
 
Har du eget borrföretag eller är borrare så är du 
välkommen att kontakta oss för att få veta mer.
 
Vi är öppna för olika samarbetsformer.
 
Mer info? Kontakta Atli Nattestad:
+298 - 290 360 eller mejla till atli@jardhiti.fo

Jardhiti annons borrsvängen 210 x 297.indd   1Jardhiti annons borrsvängen 210 x 297.indd   1 2022-09-19   13:102022-09-19   13:10



Anpassadegeotekniska lösningar
Ett komplettsortiment avborrningsverktygoch förbrukningsmaterialför
Bergvärmebrunnar, vattenbrunnar, grundläggning.
Allt anpassatefter dinabehov.

FALUN
Zettergrensväg8
79177Falun

Stockholm
Bruttovägen 24,12A
17543Järfälla

Norsjö
Algotsvägen2
93532Norsjö

info@lifa.se 023-790560 www.lifa.se
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›

Han har varit chef i stort sett hela sitt vuxna liv. Han 
har alltid arbetat med grossister, entreprenörer och 

tillverkningsindustrier, men hävdar att han har tummen 
mitt i handen. Borrsvängen har träffat Borrföretagens 

styrelseordförande Mats Rosman.

”VI MÅSTE HÖGRE UPP PÅ 
ENERGIAGENDAN I SVERIGE”

TEXT: SIMON JOHANSSON FOTO: ANETTE PERSSON

D
et var en som alla i branschen 
vet en turbulent tid när de 
två föreningarna Geotec och 
Avanti gick ihop 2019. Flera 

ledande personer i föreningarna slutade 
och den nya organisationen Borrföreta-
gen var i början löst sammansatt. Man 
behövde limma ihop allt, säger Mats 
Rosman som blev överraskad när han 
fick frågan om att bli tillförordnad vd. 
Han var då 64 år och hade egentligen 
andra planer.

– Jag skulle ju bli pensionär och ta det 
lugnt, säger han glatt. 

Mats gav tillfälligtvis upp drömmarna 
om långa promenader och korta dagar, 
accepterade utmaningen och hoppade 
in som vd. Planen var att inhoppet bara 
skulle vara i några veckor, men det blev 
istället mer än ett år på heltid. Han fann 
sig dock snabbt i rollen, egentligen utan 
att från början veta vad han gav sig in på.

– Jag var konsult då och kunde inte 
så mycket om borrbranschen. Men det 
visade sig att det var en fördel att komma 
utifrån och vara neutral. Särskilt när 
det var så känsligt läge som det var vid 
sammanslagningen.

Att snabbt komma in i rollen var inte 
så svårt, Mats är ju inte direkt någon 
duvunge i chefssammanhang. Han har 
varit vd eller chef i nästan 40 år. På 
frågan om varför han alltid har sökt sig 
till ledande positioner svarar han att 
det helt enkelt ligger i hans personlighet 

att vara chef. Det började på 1980-talet 
på PVC-folietillverkaren Rieber Folie 
i Ronneby. Efter några år som säljare 
fick han 1986 sin första VD-position. 
Det blev ytterligare fem år i Ronneby 
innan han bytte bransch. Sedan följde 
25 år som bland annat divisionschef för 
VVS-avdelningen på Ahlsell. Efter det 
bytte han återigen arbete och arbetade 
i fem år som vd för Sveriges Rörgros-
sisters Förening. I hela sitt yrkesliv 
har Mats befunnit sig bland grossister, 
entreprenörer och i tillverkningsindu-
strier. Trots det har han tummen mitt i 
handen, påstår han.

– Jag kan knappt hålla i en hammare, 
säger han och skrattar. Det är strategin 
jag gillar, att bygga varumärken. Jag är 
bra på att läsa av en verksamhet och se 
hur man bäst utvecklar den.

Bättre leverantörsamarbeten
Och det gäller även hans nuvarande roll 
som styrelseordförande i Borrföretagen. 
Han vill tillsammans med styrelsen 
utveckla föreningen så att den blir 
starkare. Strategin är klar, rådgivning 
och utbildning är viktiga delar. Med-
lemmarna ska känna nyttan av att vara 
med, slår han fast och nämner sedan 
några exempel:

– Vi jobbar för en enklare hantering 
och tydligare regler mellan kommunerna 
och beställarna. Vi anordnar utbildningar 
i hur man hanterar konflikter med en 

uppdragsgivare. Och när det gäller tvister 
är vi bra att ha som rådgivare. Vi är bra på 
allt det här, men vi ska bli ännu bättre. 

Ett annat viktigt arbete som ständigt 
pågår, berättar Mats, är att påverka leve-
rantörer för att få till medlemsförmåner. 
Bättre leverantörsamarbeten med ännu 
bättre avtal, som till exempel lägre priser 
och samarbeten mellan leverantörer och 
borrföretag, står högt upp på dagord-
ningen. Annars är den främsta uppgiften 
den närmaste framtiden lobbyarbete 
för geoenergi. Det är grundläggande för 
branschens utveckling.

– Geoenergi måste högre upp på en-
ergiagendan i Sverige, konstaterar Mats. 
Att lobba för det ligger överst på listan.

Brist på personal är en annan viktig 
fråga för medlemmarna. Därför satsar 
Borrföretagen långsiktigt  på en borr-
utbildning som arrangeras tillsammans 
med Arbetsförmedlingen.

Alla ska känna sig delaktiga
Mats berättar att styrelsen är igång med 
att staka ut vägen för hur Borrföretagen 
ska arbeta för sina medlemmar. Bland 
annat ska kommunikationen bli ännu 
bättre, det planeras fler sammankoms-
ter – både digitala och fysiska – där 
gemensamma frågor kan lyftas och 
man kommer även att förtydliga och 
konkretisera det lobby- och påverkans-
arbete som föreningen gör gentemot 
beslutsfattare.

Ordförande Mats Rosman:
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– Jag gillar strategi. Att läsa av en verksamhet och se hur den kan utvecklas, säger Borrföretagens styrelseordförande Mats Rosman.

PROFILEN

– Meningen är att alla medlemmar ska känna sig insatta och 
delaktiga i det vad vi gör och förstå hur vi arbetar, säger han 
och fortsätter:

– Ledamöterna i styrelsen är ju själva medlemmar och ägare 
av egna borrföretag. De är duktiga på att lyfta blicken från de 
egna verksamheterna till förmån för branschens bästa.

Resor, barnbarn och golf
När Mats inte arbetar reser han gärna utomlands tillsammans 
med hustrun Inger. Ett par resor per år brukar det bli och 
favoritmålen är England, Skottland och Karibien. Och det är 
inte helt fel om det ligger en golfbana nära hotellet. Mats är 
medlem i Tranås Golfklubb och har spelat sedan 1995. Vad 
han har i handikapp? Det vill han inte berätta, men han är inte 
nöjd, försäkrar han. Är Mats i Sverige och det är sommar hittar 
man honom oftast på landstället i Tranås vid sjön Sommen. 
Här umgås han med barnbarnen (gärna) och klipper gräsmat-
tan (ogärna). Kan han undvika trädgårdsarbete spenderar han 
hellre några timmar på golfbanan för att sedan avsluta dagen 
med en god middag, en kubansk cigarr och ett glas finare 
rom – gärna på verandan i sällskap med hustrun. Då är han 
fullständigt tillfreds med livet.  

› Tio snabba med 
Mats Rosman
Yrke: Pensionär och styrelseordförande.

Utbildning: Ekonom med ett flertal manage-
mentutbildningar.

Familj: Hustru, tre vuxna barn, fem barnbarn.

Bor: Sollentuna i Stockholm, landställe i Småland.

Fritidsintressen: Resa, golf, landstället.

Fritids(o)intressen: Trädgårdsarbete. Jag gillar 
det inte, men det måste göras.

På nattygsbordet: 1795 av Niklas Natt och Dag. 
Och en Robert Ludlum funkar ju alltid.

Favoritfilm: Döda Poeters Sällskap.

Favoritmat: Pilgrimsmusslor och kåldolmar.

Favoritdryck: Vitt vin (Poiully Fumé) till musslorna 
och rött (Barolo) till kåldolmarna.



29BORRSVÄNGEN 3 2022

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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FÖRETAGETFÖRETAGET 

JARDHITI HAR SATT BERG-
VÄRME PÅ FÄRÖARNAS KARTA
På Färöarna i Nordatlanten ligger Borrföretagens mest avlägsna medlemsföretag, P/F 
Jardhiti. 2008 inleddes geologiska undersökningar för att se om ögruppen lämpade sig 
för geoenergi, förutsättningar visade sig finnas och några år senare startade företaget 
där runt tio personer idag arbetar med bergvärme.

TEXT: MIA ISING FOTO: LYDIA FREDRIKSBERG

Norr om Skottland, halvvägs 
mellan Danmark och Grönland, 
ligger de 18 öar som utgör Fär-

öarna. Ögruppen är en del av förbundet 
mellan Danmark, Grönland och Fär-
öarna och har ett omfattande självstyre. 
Öarna förbinds av tunnlar och färjor, 
landskapet är kargt med branta klippor 
och gräsklädda kullar. 

Färöingar har ett stort behov av att 
klara sig själv, kanske bidrog det till att 
myndigheterna 2008 lät undersöka för-

utsättningarna för geoenergi. Att energi-
försörjningen kännetecknas av ett stort 
beroende av olja, för såväl uppvärmning 
som elproduktion, var avgörande. 

Ett svenskt bolag stod för de första 
borrningarna, Göte Karlssons Brunns-
borrning, med Ove Karlsson vid spakarna. 
Det gjordes provborrningar, termiska 
responstester, modellsimuleringar och pro-
jektering av ett antal referensanläggningar. 

Driften följdes upp genom kontinuer-
liga mätningar och teknikkonsulterna 

konstaterade att bergvärme var en 
lämplig teknik för uppvärmning av 
fastigheter på öarna. 2014 slog P/F 
Jardhiti upp portarna.

Ökad efterfrågan
– Sedan den dagen har marknaden vuxit 
stadigt. Försäljningen går i princip av sig 
själv, säger P/F Jardhitis Atli Nattestad.

Med myndigheternas goda minne, 
tillägger han. Energimyndigheterna 
på Färöarna har varit engagerade ända 
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sedan de första borrningarna. De har 
haft stor betydelse för uppbyggnaden 
av företaget och deras rådgivning är 
fortfarande central i utvecklingen av 
bergvärme.

– Det har bidragit till den positiva 
utvecklingen av bergvärme, att myn-
digheterna arbetat seriöst med detta 
från start. De har med sina resurser och 
med sin objektivitet gjort det lättare för 
slutkunden att ställa om från exempelvis 
oljepanna till värmepump.

Färöarna har omkring 54 000 invå-
nare, nästan hälften bor i huvudstaden 
Torshamn på södra delen av huvudön. 
Här etablerade sig också P/F Jardhiti, 
med hela ögruppen som arbetsfält. 

Atli Nattestad är delägare och styrel-
seordförande, han är utbildad VVS-tek-
niker och var med redan vid de första 
borrningarna och installationerna av 
värmepumpar. Idag arbetar han nära vd 
Gunnvaldur Lútzen, och utför även en 
del av företagets tjänster. 

Fjärrvärme förekommer, men 16 000 
hushåll på öarna använder oljepanna 
för uppvärmning och det vill politiker-
na ändra på. Målet är hundra procent 
”grön” energi 2030 och man jobbar för 
en omställning av både privat och kom-
mersiell energianvändning.

– När energipriserna gick upp tidigare 
i år blev efterfrågan på bergvärme ännu 
större, tack vare att det visat sig fungera 
så bra. Energiborrning och bergvärme 
står idag för 90 procent av vår omsätt-
ning, förklarar Atli Nattestad.

– Men vi har även andra uppdrag, 

som undersökning vid byggen av 
undervattenstunnlar och borrningar 
för energimyndigheten i specifika 
områden.

Utmaningar och möjligheter
Om de geologiska förutsättningarna på 
Färöarna kan generellt sägas att jorddju-
pet är litet och berggrunden lättborrad, 
den har en god stabilitet. Men berg-
grunden består övervägande av basalter 
i lager med olika hårdhet. Basalten som 
innehåller kvarts har en lägre värmeled-
ningsförmåga än den svenska berggrun-
den med sin gnejs och granit.

I praktiken innebär detta att berg-

värmebrunnar på Färöarna måste göras 
nästan dubbelt så djupa som i Sverige. Å 
andra sidan är behovet av rördrivning 
genom jordlagren större i Sverige.

– Vi har många förhållandevis djupa 
borrhål och kan ta ut 25–30 watt per 
meter, berättar Atli Nattestad.

Kräver stort lager
Utmaningar av andra slag för P/F 
Jardhiti, som även är återförsäljare av 
MuoviTech- produkter på Färöarna, är 
att företaget ligger där det ligger. Mitt 
i Nordatlanten. Det är långt till andra 
marknader, varken kunskap eller kompo-
nenter finns runt hörnet. ›

Fr v Atli Nattestad, delägare och vd 
Gunnvaldur Lútzen.

Två av Jardhitis borrekniker, fr v Alberg Múller och Dánjal Davidsen.
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› P/F Jarðhiti 
Startade: 2014.

Arbetsområden: Primärt energiborrning.

Ägare: Två bolag som jobbar med värmepumpar, P/F 
Svend Krosstein och P/F Demich, samt Atli Nattestad.

Antal anställda: Runt tio personer.

Borriggar: Tre Commachio och en Hardab.

Maskinstall: Tre Atlas Y35 och en Sullair 28 bars.

Geografiskt område: Hela Färöarna.

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

– De anställda är de viktigaste, utan dem inget företag. Men 
det kan vara en utmaning tekniskt sett att ha långt till annan 
kompetens, och en utmaning är att vi måste se till att ha stora 
lager av kollektorer och annat. 

P/F Jardhiti är nöjda stödmedlemmar i Borrföretagen. När 
företaget ligger så isolerat som det gör är det viktigt att följa 
med vad som händer i branschen. Bland annat deltog Atli 
Nattestad på Brunnsborrardagen 2021 och ambitionen är att 
delta i ytterligare arrangemang.

– Vi har ett mycket bra samarbete med borrare i Sverige och 
försöker att lära så mycket vi kan av den erfarenhet borrbranschen 
i Sverige har. Men vi är ju lite isolerade och måste helt enkelt klara 
oss själva i mångt och mycket, konstaterar Atli Nattestad. 

FÖRETAGETFÖRETAGET 

Med mycket basalt och kvarts i berggrunden minskar värmeledningförmågan och det krävs nästan dubbelt så djupa geoenergibrunnar 
som i Sverige.



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

KOMPATIBEL

LÅG
TOTAL
ÄGANDEKOSTNAD

HVO
GODKÄND +  
BRÄNSLEEFFEKTIV

1LASTBIL FÖR
 
TRANSPORT AV  

KOMPRESSOR OCH AGGREGAT
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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.

Skanna 
QR-koden 
för att se alla 
pumpar och 
tillbehör.

Vi stödjer Svenskt Geoenergicentrum
Lär mer om Stödjande företag på

www.geoenergicentrum.se



SOLENERGI-
LÖSNINGAR 
FÖR VATTENFÖRSÖRJNING 

Ta vara på solens energi för ett mer hållbart klimat
Grundfos har i över 40 år tillverkat hållbara lösningar för vattenförsörjning. Faktum är 
att vi var först i världen med att lansera soldrivna vattenpumpar 1980. Nu är det dags 
att vi börjar använda borrhålspumpar som drivs av solceller även i Sverige, en lösning 
som passar utmärkt för bevattning, fritidshus eller avlägset belägna anläggningar som 
i fjällvärlden. Vi har ett komplett utbud med pumpar, solceller och styrenheter. 
Läs mer om våra solenergilösningar på grundfos.se/solenergi 

UTFORSKA  
SORTIMENTET:  
GRUNDFOS.SE 

/SOLENERGI

8 INBYGGDA SKYDDSFUNKTIONER: 
PÅLITLIG DRIFT OCH LÅNG LIVSLÄNGD

GRUNDFOS SQFLEX 

Grundfos Solar_210x297.indd   1Grundfos Solar_210x297.indd   1 2022-09-19   16:07:302022-09-19   16:07:30
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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 Energiborr i Örnsköldsvik                                           Järved
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 
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MEDLEMMAR ORT

74.
75.
76.
77.
78.

MEDLEMMAR ORT

Vattenhuset i Borlänge AB   Borlänge 
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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    
 

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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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

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



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

The Driller’s Choice

Fler och djupare hål?
Kolla här!

HARDAB 5K6, 7K6 och 10K6 med rörhantering är

utvecklade för stora projekt. Fördelarna med sex

meters borrör är många, men ett urval är dessa:

• Hälften så många gånger som kompressorn

behöver fylla hålet betyder sparade kronor för

dig.

• Mer tid med bra sjunk per borrör.

• Snabbare upplockning med sex meters borrör.

Radiostyrning med
rörhantering.

För HARDAB går radiostyrning och rörhantering

hand i hand. Möjligheten att kunna bergborra utan

att göra större handingrepp ökar ergonomi och

säkerhet för operatören.

Bild: Körning av stödbensutskjut med radiostyrning.

Med lägesväljaren kan man köra fler funktioner med

joystickarna: Larvning, mast, stödben, borrning inkl.

alla delar av rörhanteringen och stand-by läget som

låser maskinen utan att stänga av radiostyrningen.

Ny kontrollpanel med
uppkoppling.

Vår nya kontrollpanel är utvecklad efter

våra kunders önskemål med mycket

förvaring, bra ljus, fysiska knappar för gas,

nödstoppsverifiering och rörräknare. Ett

datasystem utvecklat av oss gör att vi vid

problem kan koppla upp oss mot riggen

och hjälpa till med felsökning på hydraul-

och elsystem snabbt från distans.
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DEBE BORRCENTER AB   
– NU EN DEL AV DEBE FLOW GROUP
 
Som ett steg i att breddat vårt utbud till dig som kund har  
Debe Flow Group förvärvat Anytech Scandinavia AB i Bålsta  
som nu byter namn till Debe Borrcenter AB.

Här skapar vi nu ett borrcenter där vi 
erbjuder våra kunder ett brett sortiment 
av utrustning till brunnsborrning, grund-
läggning och horisontalborrning.  
 
 
 
 
 

Vi har även en komplett verkstad  
där vi erbjuder service av alla typer av  
maskiner inom området. Dessutom hyr  
vi ut både riggar och kompressorer.

 
Tel 08-591 435 15 
Spjutvägen 15 
746 50 Bålsta 


