
BORR En tidning från Borrföretagen

TEKNIK-
UTVECKLING

I FOKUS:

GEOLOGEN SOM BASAR
FÖR SVT:S VETENSKAP

SVÄNGEN
NR 4 2022

SÄKERHET OCH SERVICE
HÖGT PÅ ÖNSKELISTAN

DANDELION I USA HAR
SVENSK BORREXPERTIS

FÖRETAGET: 
TSB BORRENTREPRENAD



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



3BORRSVÄNGEN 4 2022

UTGES AV: 
Borrföretagen i Sverige Ek. För.

ADRESS: 
Gustavlundsvägen 135, 6 tr,
167 51 Bromma

TELEFON: 075-700 88 20

TELEFAX: 075-700 88 29

E-POST: 
redaktion@borrforetagen.se

WEBBPLATS: 
www.borrsvängen.se

REDAKTION: 
Jörgen Olsson och Lars Wirtén,
Wirtén Content Agency 
Pär Malmborg och Dominika Rydel, 
Borrföretagen 

ANSVARIG UTGIVARE:
Pär Malmborg

FORM & LAYOUT:
Myra Starklint Söderström

ANNONSER: 
Dominika Rydel, Borrföretagen
Tel 075-700 88 26
dominika.rydel@borrforetagen.se

ANNONSMATERIAL:
Annonsmaterial till nr 1 2023 
ska vara Borrföretagen tillhanda 
senast 24/2.

ARTIKLAR:
Manus skall vara redaktionen 
tillhanda senast 4 veckor före ut-
givningsdag. Skriv namn, adress och 
telefonnummer på varje manus. 

För signerade artiklar svarar för-
fattarna. Tidskriften läggs ut i sin 
helhet (lågupplöst PDF) på Borr-
företagens webbplats ca 2 veckor 
efter utgivningsdagen. 

Förbehåll mot elektronisk publi-
cering skall meddelas redaktionen 
senast på utgivningsdagen.

Borrsvängen utkommer  
med 4 nummer per år. 

UPPLAGA: 4 400 ex.

NÄSTA NUMMER:
Vecka 12 2023.

ISSN: 1103-7938

TRYCK: Exakta Print AB, 
Malmö 2022.

PÅ OMSLAGET: 
Intresserade borrare inspekterar 
en nybyggd rigg hos Ornunga 
Maskin & Teknik.

FOTO: Jörgen Olsson.

BORR
SVÄNGEN

26

6 24

F
O

T
O

: D
E

B
E

 F
LO

W
 G

R
O

U
P

F
O

T
O

: P
E

R
 O

LE
R

T
.

LEDAREN
Borrbranschens expertis blir alltmer  
efterfrågad.

AKTUELLT
• Nytta och nöje på mötet i Nääs.
• Studiebesök på Ornunga.
• Energipriser lyfter värmepumpar.
• Dandelion i USA använder svensk 

kompetens.

I FOKUS: TEKNIKUTVECKLING
• Gängade rör mer populära.
• Borrare vill ha bättre kronor till 

rätt pris.
• Teknikmöte kring kompressorer 

och säkerhet.
 

 

LEVERANTÖREN
Från nischproduktion till koncern. 

PROFILEN
Anna Schytt – geologen som 
är chef på TV.

FÖRETAGET
TSB lever på kreativ 
problemlösning.

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

5

6

16 

24

26

30 

36 

F
O

T
O

: JÖ
R

G
E

N
 O

LS
S

O
N

.

INNEHÅLL  4  2022

BORRFÖRETAGENS KANSLI

Pär Malmborg 
vd Borrföretagen

Johan Andersson 
Ekonom & 
administratör

Dominika Rydel 
Jurist & 
administrativ chef

Signhild Gehlin 
VD, Svenskt 
Geoenergicentrum

Mats Rosman
Tf. Förvaltningschef

Dominika Rydel 
Jurist & administrativ 
chef

Signhild Gehlin 
vd Svenskt
Geoenergicentrum

Johan Andersson 
Ekonom & 
administratör

Dominika Rydel 
Jurist & 
administrativ chef

Signhild Gehlin 
VD, Svenskt 
Geoenergicentrum

Mats Rosman
Tf. Förvaltningschef

Johan Andersson 
Ekonom &
administratör

Johan Andersson 
Ekonom & 
administratör

Dominika Rydel 
Jurist & 
administrativ chef

Signhild Gehlin 
VD, Svenskt 
Geoenergicentrum

Mats Rosman
Tf. Förvaltningschef

F
O

T
O

: A
N

N
A

 R
U

T
 F

R
ID

H
O

LM
.

F
O

T
O

: A
N

E
T

T
E

 P
E

R
S

S
O

N
.

F
O

T
O

: P
R

IV
A

T
.

F
O

T
O

: P
E

T
E

R
 G

E
H

LIN
.

30

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

TILLVERKAR MER ÄN 70 OLIKA MODELLER
VILKEN PASSAR DIG?

WH4” TD40 (pat.pend.)
WELL DRILLING HAMMER

DTH-BIT 115 
(TD40)

DTH-RoX++ 139,7/5,6 NOWA 139,7/5,6

WELL DRILLING
CONSUMABLES
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Det är inte många dagar kvar till jul. 
Decemberstressen har varit ett faktum 
en tid, men julstämningen börjar infinna 
sig och just julstämning på bästa sätt 
blev det när borrbranschen samlades på 
Nääs Fabriker 24–25 november för att 
ta del av ett julbord och av Borrföre-
tagen arrangerade aktiviteter. Temat 

för mötet var teknik med ett tydlig fokus på kompresso-
rer och detta nummer är fullspäckat med artiklar från 
Nääs för er som inte kunde vara där. 

Det är med stolthet jag kan säga att föreningen nu är 
en etablerad treåring och ett långt och målmedvetet 
arbete börjar ge resultat. Fler och fler kommuner och 
myndigheter börjar hitta till Borrföretagen och orga-
nisationens branschkunskap efterfrågas mer och mer 
av företag och statliga institutioner. Det är en styrka att 
vi är en förening och den stora nyheten är att Borrföre-
tagen tar hem utbildningen till personcertifiering från 
och med 2023. Detta innebär Borrföretagen från och 
med nästa år ger utbildning till personcertifieringarna 
AB, ABS och B i egen regi, med Rise som certifierings-
institut. Vi kommer att sätta fokus på att uppdatera 
och aktualisera utbildningsmaterialet och på sikt se 
över digitaliseringsmöjligheter. I första hand kommer 
utbildningarna att hållas i Borrföretagens lokaler i 
Stockholm och Lund, men även lokala utbildningar 
blir möjliga. En viktig medlemsnytta och en tidig 
julklapp är att vi tittar på en rabattmodell för medlems-
företag och Borrföretagen vill även kunna erbjuda 

utbildningsmöjligheter i samband med föreningens 
möten eller andra branschevent.  

Borrföretagen kan summera ett händelserikt 2022 
med en hög aktivitet i borrbranschen både i Sverige 
och internationellt. Geopolitiskt har det varit ett riktigt 
stormigt år med sluttampen av en pandemi, krig i 
Europa, ett val i Sverige fokuserat på plånboksfrågor 
samt ett fotbolls-VM i december månad. Även den 
bästa spåman hade haft svårt att få in allt det i kristall-
kulan, men det som verkligen utgör en ”grön tråd” är 
den gröna omställningen som går allt snabbare och 
Repower EU är ytterligare ett tecken på vart vi är på 
väg. Ett viktigt ställningstagande av EU som gör att 
geoenergiexpertis och borrning bara kommer att bli 
ännu mer efterfrågat.

Här ligger Geoenergi – Handläggarguide helt rätt i 
tiden. Guiden, som är ett samarbete mellan SGU, Borr-
företagen, Svenskt Geoenergicentrum och SKVP, har 
tagits fram under 2022 och planeras att publiceras under 
första halvan av 2023.  Målet med guiden är först och 
främst att underlätta för kommunernas handläggare 
genom att ge en överblick av aktuella fakta och samla 
kunskap kring lagar och regler, geologi och hydrologi, 
värmepumpsteknik, borrning och geoenergi. Guiden 
har alla förutsättningar att bli ett viktigt referensdoku-
ment i branschen och den kommer att ännu tydligare 
placera Borrföretagen och Svenskt Geoenergicentrum 
på kartan. Som utgivare av guiden kan Borrföretagen 
bli det naturliga navet i frågor gällande borrning för 
geoenergi bland landets kommuner.

Hur var då julbordet och julstämningen på Nääs undrar 
ni? Fem brunnar av fem om ni frågar mig och helt klart 
att rekommendera – Borrföretagen uppmanar fler 
medlemsföretag och leverantörer att prova på föreningens 
aktiviteter under 2023! Planera redan nu in årsstämman 
4–5 maj och Brunnsborrardagen 31 augusti–1 september.

Sköt om er i jul och nyår.

BORRBRANSCHENS EXPERTIS
BLIR ALLT MER EFTERFRÅGAD

PÄR MALMBORG,  
VD BORRFÖRETAGEN

LEDAREN
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AKTUELLT

Borrföretagen tar hem utbildningen till personcertifiering från och 
med 2023. Det var en stor och positiv nyhet som vd Pär Malmborg 
kunde presentera för medlemsföretagen som samlats för att träffas, 
diskutera, lära, inspireras och dessutom njuta av god mat och unika 
industri- och kulturhistoriska miljöer vid Nääs Fabriker. Nääs i  
Tollered utanför Göteborg var en av landets första spinnerifabriker, 
välbevarad och i dag omvandlad till konferenscenter.

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON

›
Det är ett långt och målmedvetet 
arbete som gör att Borrföretagen  
från och med nästa år ger ut-

bildning till personcertifieringarna 
AB, ABS och B i egen regi, med Rise 
certifieringsinstitut.

– Vi planerar för att erbjuda två utbild-
ningstillfällen per år, ett på våren och ett 
på hösten. Vi jobbar även på att ta fram 
en digital utbildning och givetvis att 
även uppdatera och aktualisera innehållet, 
berättade Pär Malmborg. 

I första hand kommer utbildningarna 
att hållas i Borrföretagens lokaler i 
Stockholm och Lund, men även lokala 
utbildningar blir möjliga.

– Att bli mer lyhörda för medlemmarnas 
behov och önskemål är en av styrkorna 
och ett tydligt exempel på medlems- 

STYRKEBESKED NÄR 
BRANSCHEN SAMLADES PÅ NÄÄS

BORRFÖRETAGEN TAR HEM 
CERTIFIERINGSUTBILDNINGEN

nyttan med att vi som branschorganisa-
tion tar över utbildningen. Ett annat 
exempel på medlemsnytta är att vi tittar 
på en rabattmodell för medlemsföretag 
och även överväger möjligheterna att 
samköra utbildningen med medlems-
möten eller andra branschevent, som 
Brunnsborrardagen, säger Pär Malmborg.

Guide till handläggare
Utöver nyheten om certifieringsutbild-
ningen redovisades senaste nytt om 
Handläggarguiden, som är tänkt att bli 
ett referensdokument för kommunala 
handläggare, med ambitionen att jämna 
ut kunskapsskillnader om borrning för 
geoenergi mellan kommunerna. Texter-
na i guiden ska inom kort ut på remiss 
hos experter och ett antal medverkande 

kommuner. En fördel och styrka med 
Handläggarguiden är att myndigheten 
SGU är med.

TK testar
Tekniska kommittén redovisade pågående 
och kommande arbeten. Bland annat 
söker man efter produkter för partiell 
återfyllning för test och vill även testa 
billigare teknik för rördrivning, till 
exempel med gängade rör. Här är det 
givetvis särskilt intressant hur och om 
gängade rör av olika fabrikat håller tätt 
och vilka metoder, till exempel gängtejp 
eller lin, som kan användas för att säker-
ställa dropptätheten. Några medlemmar 
i kommittén testar också en tryck-
luftsslang med invändig vajer för ökad 
säkerhet och man nämnde även behovet 

Signhild Gehlin berättade bland annat om den förestående jättesatsningen på 
geoenergi i Europa, initierad av EU för att snabbt komma ifrån beroendet av rysk 
fossil energi.

Scandiapumps var en av de leverantörer som presenterade 
sig. Här Milos Stefanovic och Matthew Skinner med 
företagets nya patenterade djupvattenpump.
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av en checklista över risker i samband 
med arbete med tryckluft.

Ny medlem och nya möten
Borrspecialisten i Sverige AB, hemma-
hörande i Hägersten, välkomnades som 
ny medlem i Borrföretagen men kunde 
på grund av sjukdom tyvärr inte med-
verka i Nääs.

Nästa år blir det årsstämma den 4–5 
maj och Brunnsborrardagen arrangeras 
den 31 augusti till 1 september.

EU storsatsar på geoenergi
Signhild Gehlin, vd på Svenskt Geo-
energicentrum, sammanfattade ett 
händelserikt 2022, och redovisade 
intressant statistik.

Särskilt notervärt är det nya, stora 
intresset och trenden kring termiska nät 

med geoenergi, något som märks tydli-
gast internationellt. Geoenergi och värme- 
pumpar spelar en stor roll i Repower EU, 
som är en plan för att snabbt minska 
beroendet av rysk fossilenergi och ställa 
om till ett förnybart energisystem i EU. 
Att öka takten i att få in grön energi, 
spara energi och att diversifiera antalet 
energikällor för att minska sårbarheten 
är några av nyckelpunkterna i planen.

– Man säger att andelen sol- och geo-
energi av den totala energitillförseln 
måste trefaldigas till år 2030, så det 
är en jättesatsning på geoenergi vi ser 
inom EU, berättade Signhild Gehlin.

En annan viktig del i planen är att 
handläggningstiderna för värmepumps- 
anläggningar ska kortas. Här har 
European Heat Pump Association och 
European Geothermal Energy Council 

kommit med förslag om handlägg-
ningstider och kostnader.

– Man vill också få in en europeisk 
skrivning om att förekomsten av andra 
förnybara energislag (läs fjärrvärme) i 
ett område inte får göra att värmepumpar 
stoppas i det området.

Från den svenska horisonten finns nu 
siffror som definitivt borde smula sönder 
argumenten att geoenergi i själva verket 
är elvärme och förstör elmarknaden.

– Den sammanlagda uppvärmda ytan 
av småhus, flerfamiljshus och lokaler 
i Sverige har ökat med 100 miljoner 
kvadratmeter under de senaste 30 åren. 
Geoenergiinstallationerna i Sverige har 
under samma period tiofaldigats, men 
elanvändningen för värme och varm-
vatten har minskat med 20 procent, 
fastslog Signhild Gehlin.  

Borrföretagen samlades till höst/vintermöte i Nääs, som med sina smått unika och mycket välbevarade industri- och kulturmiljöer erbjöd en 

fin inramning.

Restaurangen på Nääs dukade upp ett festligt och uppskattat julbord. Mats Rosman, ordförande, Katia Tauriainen på Muovitech, Per Norman på 

Vattenhuset och Tony Jernström på HP-Borrningar var ett av många glada gäng kring borden.

›
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AKTUELLT

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON

Bland annat har Ornungas rigg, 
Welldrill W62, fått steg 5-motor i 
enlighet med EU:s avgaskrav. Men 

en större förändring är skyddssystemet.
– Vi funderade en del kring hur vi skulle 

lösa kravet på skyddsbur kring rotationen. 
Vi ville ha något som är säkert, men som 
samtidigt påverkar operatören så lite som 
möjligt, så att systemet faktiskt används.

›

En nybyggd W62 manövreras in i monteringshallen.

Ett lyckat och välarrangerat studiebesök hos Ornunga Maskin & Teknik 
avslutade dagsprogrammet på torsdagen.

Verksamhetschef Urban Karlsson tog emot på anläggningen i Alingsås 
och berättade bland annat om hur man utvecklat borriggen sedan  
förvärvet från Epiroc för tre år sedan.

ORNUNGA VISADE UPP SIG

Resultatet blev radarsystemet Well-
protect, som går in och bryter om någon 
kommer in i området som avgränsas. 

Några veckor per maskin
Vid anläggningen i Alingsås har 
Ornunga Maskin & Teknik montering, 
lager, service och kontor. Komponenterna, 
som huvudsakligen är svensktillverkade, 

sätts samman i monteringshallen som 
kan hållas ren och fräsch just tack vare 
att man inte har egen tillverkning av 
delarna.

En borrigg monteras på mellan 
fyra och fem veckor och vid tiden 
för Borrföretagens besök hade 
man levererat 18 maskiner med 
radarskyddssystemet.  

Kristian Lindkvist från Mälaröarnas Brunnsborrning och 

Tommy Ottemo från Mincon inspekterar.

›
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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!

Vd Pär Malmborg tackar å Borrföretagens vägnar Ornungas verksam-

hetschef Urban Karlsson för ett fint och uppskattat studiebesök.Andreas Bertelsen på Ornunga Maskin & Teknik diskuterar riggar.

Urban Karlsson beskriver detaljer på masten till en W62 för fr v 
Martin Rejdvik, MBE Brunnsborrning och Lars och Daniel Magnusson, 
Magnusson & Pettersson Brunnsborrningsfirma.

›
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AKTUELLT

VÄRMEPUMPAR MINSKAR 
EFFEKTTOPPARNA
Stigande energipriser driver på försäljningen av värmepumpar. 
Med ny teknik kan värmepumparna styras för att undvika drift 
under effekttoppar när elen är dyr och därmed ge extra god 
ekonomi – till gagn även för energisystemet.

TEXT: LARS WIRTÉN 

Efterfrågan på värmepumpar 
håller i sig. Under tredje kvartalet 
steg försäljningen av luft/vatten-

värmepumpar med nio procent jämfört 
med motsvarande period 2021. Frånluft-
värmepumpar har däremot en negativ 
utveckling, vilket hänger ihop med att 
takten i småhusbyggandet har bromsat 
in. För bergvärmepumpar är utvecklingen 
i princip oförändrad med en mindre 
tillbakagång på två procent. 

Styrs efter elpriser
På tekniksidan är många värmepumpar 
i dag utrustade med styrteknik som 
gör det möjligt att anpassa driften efter 
priserna på elbörsen Nordpool. På så 
sätt kan byggnaders termiska tröghet 
utnyttjas genom att låta värmepumparna 
producera mer värme när elen är som 
billigast. 

– Värmepumparna kan på så sätt minska 
effekttopparna och bidra till bättre 
balans i energisystemet. Det är en viktig 
teknik som i dag finns inbyggd i nya 
värmepumpar, säger Anders Mårtensson.

Nu ligger en utmaning i branschen att 
utbilda användarna i hur den här funk-
tionen kan användas.

– Vi behöver göra tekniken lättillgäng-
lig och lättanvänd, konstaterar Anders 
Mårtensson.

Möjligheten att styra driften efter 
prisbilden på Nordpool kan få stort 
genomslag och påverkan för fastighets-
ekonomin, inte minst i större geoenergi-
anläggningar.

– Verkningsgraden, COP, för den indivi-
duella värmepumpen går fortfarande att 
förbättra. Men det här får större betydelse 

›
och det påverkar värmepumpens roll i 
energisystemet positivt. Införd på bred 
front kan det påverka hela samhället, 
säger Anders Mårtensson.

Enorm tillväxt
Framöver spås ett mycket högt tryck på 
värmepumpsbranschen i Europa. I maj 
presenterade EU-kommissionen den 
så kallade Repower EU-planen, som 
syftar till att minska EU:s beroende av 
rysk energi. Här pekas geoenergi och 
värmepumpar ut som tydliga satsningar 
i omställningen (se Borrsvängen 
nr 3/22 samt sid 7 i detta nr). 

– Det blir en enorm tillväxt i 
marknaden. Branschen förväntas 
leverera 60 miljoner värmepumpar 
de kommande åren. Det byggs 
och projekteras nu många fabri-
ker både i Sverige och Europa för 
att möta denna efterfrågan. 

Men det är inte helt oproble-
matiskt för en bransch att få en 
sådan kraftig medvind i ryggen.

– Vi kommer att se problem 
med tillgång på komponenter 
som halvledare, det blir en utma-
ning. Marknaden är just nu större 
än möjligheterna att leverera, 
säger Anders Mårtensson.

Geoenergin hänger med
Förutom EU:s kraftiga satsning 
på värmepumpsteknik, finns 
ett parallellt behov i Sverige att 
byta ut gamla värmepumpar 
som har tjänat ut.

– Efterfrågan i Sverige kommer 
bara att öka, vilket sannolikt Anders Mårtensson, vd på SKVP.

leder till längre leveranstider. Vi har 
samtidigt en brist på installatörer, så det 
är i flera led utmaningarna finns.

Anders Mårtensson spår att geo- 
energin kommer att hänga med i den 
förväntade boomen.

– De f lesta som tänker värmepump 
i större skala förknippar det med geo-
energi. Möjligheten att även kunna få 
energi- och kostnadseffektiv kyla talar 
för att större kommersiella aktörer 
kommer att bli mer intresserade av 
geoenergi framöver.  

›
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HELTÄCKANDE  
SORTIMENT 

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. 

Foderrör – Kollektorer – Pumpar – Köldbärarsprit – Förnödenheter



12 BORRSVÄNGEN 4 2022

AKTUELLT

DANDELION ERÖVRAR USA MED GEOENERGI
– Vi är de bästa geoenergiborrarna i USA! 
Självförtroendet var det inget fel på när Daniel Yates, ordförande i 
den amerikanska geoenergileverantören Dandelion Energy presen-
terade bolaget på Geoenergidagen. Han har onekligen fog för sin 
optimism. På fem år har man växt från noll till sexton riggar – och i år 
har omsättningen fördubblats.

TEXT: LARS WIRTÉN 

Efter två pandemiår genomfördes 
Geoenergidagen återigen i fysisk 
form på Scandic Talk i Älvsjö i 

oktober. Geoenergi som en del av fram-
tidens fjärrvärmesystem, termiska nät 
och värmelager stod i fokus. 

Mest intressant ur ett borrperspek-
tiv var kanske det avslutande digitala 
föredraget av Daniel Yates, ordförande 
i Dandelion Energy i New York State. 
Företaget levererar en helhetslösning där 
man borrar, installerar värmepump och 
erbjuder finansiering till småhusägare.

I USA har de flesta småhus fortfarande  
gas- eller oljepannor alternativt direkt-
verkande el. Med rusande gas-, olje- och 
elpriser i kombination med generösa 
statliga konverteringsstöd upplever 
Dandelion ett stort intresse för geoenergi.

›
– Marknadspotentialen är enorm och 

vi växer snabbt. I år har vi redan mer än 
fördubblat vår omsättning. Vår order-
stock är nio månader lång och det är 
väldigt enkelt att få nya kunder. 

Svensk borrteknologi
Bolaget startade 2017 inom ramen 
för Googles innovationslabb X. När 
Dandelion gick ut på marknaden hade 
man en enda borrigg. Nu har bolaget 
16 egna riggar anpassade till småhus.

– Vi använder svensk borrteknologi 
och fokuserar helt på småhus. Vi 
gör geoenergin tillgänglig i de stora 
villaförorterna.

Bara i Westchester County, New York 
State, finns 300 000 hem. En procent 
av dessa innebär 3 000 hem. Det är 

Daniel Yates är ordförande för amerikanska Dandelion Energy och medverkade på 

Geoenergidagen..

en väldig affärsmöjlighet. När Daniel 
Yates lyfter blicken till hela USA blir det 
tydligt att potentialen för både geoener-
gi och luftvärmepumpar, som är största 
konkurrenten, är gigantisk. 

– Det finns 120 miljoner hem i USA.  
78 miljoner av dessa värms upp av för-
orenande bränslen. 35 procent använder 
direktverkande el.

Elektrifiering
I USA har den största klimatförord-
ningen någonsin beslutats och en stor 
del handlar om att elektrifiera. Daniel 
Yates berättade att naturgasmarknaden 
samtidigt är en flaskhals. Kapaciteten 
i naturgasnäten räcker inte till för att 
förse småhusmarknaden med naturgas. 
Tillsammans driver dessa faktorer på 
mot en elektrifiering av värmemark-
naden, där politiken använder både 
morötter och piskor som verktyg. En av 
morötterna är kraftiga subventioner för 
att installera geoenergi.

– Husägarna får 30 procent av inves-
teringen i geoenergi betald av staten, 
plus ytterligare 20 procent i stöd. 
Konsumenten betalar med andra ord 
bara hälften av den verkliga kostnaden, 
förklarade Daniel Yates.

Behöver brunnsborrare
Men det finns en stor utmaning för 
Dandelion. Precis som i Sverige är 
tillgången på erfarna brunnsborrare be-
gränsad. Den utmaningen är större för 
Dandelion än för svenska borrföretag.

– Vi har inte den bas av borrare som 
ni har att utgå från för att lära upp nya 
borrare. Därför har vi tagit in kompetens 
från Sverige.

Med en förväntad tillväxt på 30-50 
procent per år har Dandelion nu startat 
ett eget utbildningsprogram.



DANDELION ERÖVRAR USA MED GEOENERGI

– Vi tar lärlingarna genom ett 90 
dagar långt program. Om de har en 
mentor kan de börja borra ute i fält 
efter 60 dagar.

Standardiserad modell
Dandelion har utvecklat och tillver-
kar en egen värmepump, anpassad 
till deras system. Deras borriggar och 
kompressorer är kompakta och mobila 
vilket gör att de når hem och kommer 
in i trädgårdar som de f lesta andra 

borrentreprenörer inte kommer åt.
Affärsmodellen är standardiserad 

och utformad så att det ska vara enkelt 
för kunden. All försäljning sker via nä-
tet. Kunden fyller i ett enkelt formulär 
där de grundläggande förutsättning-
arna beskrivs och det klarläggs om ett 
geoenergisystem kan vara lämpligt. 
Det följs upp av ett videosamtal med 
en av Dandelions säljare. Kunden 
skickar bilder på fastigheten och en 
djupare genomgång av förutsättning-

arna görs virtuellt. Efter en inspektion 
på plats åker Dandelion sedan ut och 
installerar.

– Det här är det enda sättet vi gör det 
på. Det är repeterbart, okomplicerat 
och ingen annan gör så här. Vi vet 
att vårt system är bra och kunderna 
tycker om det. Att vi dessutom erbjuder 
lösningar för finansiering gör det enkelt 
för kunderna att köpa vårt system. Jag 
vill påstå att vi är de bästa geoenergi-
borrarna i USA!  

Vi använder svensk 
borrteknologi och fokuserar 

helt på småhus. Vi gör geoenergin 
tillgänglig till de stora villaförorterna.

Info om pumpen:
• Hyflow DIG 05 0,37kW

• Perfekt som kaxpump

• Tål tuffa tag

• Högt flöde

• Värde: 7 905:- ex moms 
minus rabatt för dig 
som är kund

Tävlingsregler:
• Du ska gissa hur många pumpar vi 

har levererat under jan-nov i år.

• Delta genom att smsa ditt svar till: 
072-601 68 90, max 1 svar per 
avsändare.

• Det svaret som är närmast det 
riktiga antalet vinner 1 st pump.

• Vid lika svar utses vinnaren 
genom motivering om hur pumpen 
kommer underlätta vardagen. 
Vårt beslut kan inte överklagas.

Pumpar 
sedan 1991

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

Tävla och vinn denna pump!
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AKTUELLA OCH KOMMANDE 
GRUNDVATTENNIVÅER

SGU redovisar regelbundet grund-
vattensituationen i landet. Som 
framgår av kartorna, från sista 

veckan i november, är nivåerna under 
eller mycket under de normala i så gott 
som hela den södra halvan av landet.

Den tredje kartan visar SGU:s prognos 
för grundvattennivåer i små magasin 
fram till den sista januari 2023, vid 
normal väderlek. Prognosen baseras på 
SMHI:s uppgifter och på statistik över 
väderförhållanden från 1961 och fram till 
i fjol. På grund av klimatförändringarna 
ges de senaste årens väderlek större vikt 
i prognosen, genom att vädret från 1991 
och framåt antas vara tre gånger mer 
sannolikt än vädret från 1961 till 1990.

Nuläge för små magasin
I de små grundvattenmagasinen är 
nivåerna under eller mycket under de 
normala för årstiden i större delen av 
Götaland, Svealand och i Gävleborgs län. 
I stora delar av Norrland är nivåerna täm-
ligen normala med undantag för de västra 
delarna av Västerbottens och Norrbottens 
län, där grundvattennivåerna är mycket 
över de normala för årstiden.

Nuläge för stora magasin
I de stora grundvattenmagasinen är 
nivåerna under eller mycket under de 
normala för årstiden i Svealand och i 
praktiskt taget hela Götaland. I södra och 
mellersta Norrland är nivåerna normala 
för årstiden, medan de i norra Norrland 
är över eller mycket över de normala.  

TEXT: SGU/JÖRGEN OLSSON  KARTOR: SGU

Prognos för grundvattennivåer 
i små magasin fram till slutet 
av januari 2023.

›

Stora magasin 
i nuläget.

Små magasin 
i nuläget.

AKTUELLT

Borrbranschen har samlat in elverk till Ukraina
Under höst- och vintermötet i 
Nääs tog Morgan Elving på El-
vings Brunnsborrning initiativ till 

en insamling av elverk till befolkning-
en i Ukraina. Det rör sig om små elverk 
för hemmabruk, de väger 17,5 kilo styck 
och är försedda med handtag så att de 
kan tas med om det blir nödvändigt 
att fly. 

– Elverken är bensindrivna och går 
tio timmar på en fyraliterstankning. 
De ger 2 200 watt men de kan parallell-
kopplas för att bli starkare. Dessutom 
är de förberedda för att kunna ladda 

›
såväl datorer som mobiltelefoner och 
powerbanks och man kan även ladda 
bilbatterier med dem.

Initiativet väckte engagemang bland 
både borrföretag och leverantörer på 
mötet och till slut blev det 32 elverk, 
som i dagarna rullar iväg mot Ukraina 
och behövande familjer.

– De går med lastbil med ett par 
vänner till mig som sedan länge har en 
etablerad rutt till Ukraina och dessutom 
har en slutkontakt på plats inne i landet, 
så att vi vet att elverken kommer fram 
dit de ska, berättar Morgan Elving.  



KOLLEKTORER

LOCK

SVETSDELAR FÄRDIGISOLERADE RÖR

ÅTERFYLLNAD

FÖRDELNINGSRÖR, 
SAMLINGSBRUNNAR/SKÅP,
VENTILER & KOPPLINGAR

FODERRÖR

TILL VÄRMEPUMPEN

FÖR INSTALLATION:
KOLLEKTORMATARE
KOLLEKTORVINDOR

SVETSMASKINER
KAXLÅDOR

KÖLDBÄRARVÄTSKOR
MARKERINGSBAND

033 - 22 85 85   info@muovitech.com   www.muovitech.com

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
 

AKTUELLA OCH KOMMANDE 
GRUNDVATTENNIVÅER



16 BORRSVÄNGEN 4 2022

SNABBT OCH SMIDIGT 
MED GÄNGADE FODERRÖR
– MEN DE SKA VARA DROPPTÄTA

Vi borrar årligen närmare 30 000 vatten- och energibrunnar i Sverige. Om borrningen 
utförs korrekt minskar risken för miljöstörningar och skador på fastigheter, heter det i 
Normbrunn -16. Men vad är korrekt, gängade eller svetsade foderrör? Dropptätheten 
är avgörande, menar SGU, och det svarar bra mot hur leverantörer säljer in de allt mer 
populära gängade foderrören.
TEXT: MIA ISING FOTO: LINUS ROSENGÅRD

Riktlinjerna för att borra brunn, 
Normbrunn -16, berör berg-
borrade brunnar för främst enskild 

vattenförsörjning och geoenergi. Genom 
riktlinjerna vill SGU öka möjligheterna 
till en säker vattenförsörjning och miljö-
säkra energibrunnar. 

Risk finns att material eller förorenat 
vatten från markytan läcker in. Grund-
vattnet, omgivande mark, byggnader och 
miljö kan påverkas. I riktlinjerna ingår 
att en brunn ska vara tät minst två meter 
ner i fast berg och tätad i utrymmet mellan 
foderrör och berg, så att ytligt vatten inte 
kan tränga in.

Att använda gängade foderrör sparar 
mycket tid jämfört med att svetsa, men 
Normbrunn -16 stipulerar svetsfogade 
foderrör såtillvida att man säger att 
foderrören ska hålla hög kvalitet och att 
svetsfogarna ska vara täta och fackmanna- 

›
mässigt utförda. Men betyder det att SGU 
stänger dörren för gängade foderrör? Nej, 
inte nödvändigtvis, menar man på SGU.

Dropptät fog
– Riktlinjerna är från 2016 och mark-
naden har dominerats av svetsade rör, 
därav resonemanget. Samtidigt säger 
Normbrunn att det är en dropptäthet 
som ska uppfyllas. 

– Det handlar om dropptäta fogar 
och också att det ska vara tätt mellan 
foderrör och berg. Och det anges ju ett 
tydligt mått på dropptäthet: inget synligt 
läckage får ske in i brunnen.

Det säger Jonas Gierup, projektledare 
för brunnsarkivet på SGU. Han ansva-
rar för brunnsarkivet, dit borrare har 
i uppgift att anmäla sina borrningar. 
Jonas Gierup fortsätter sitt resonemang.

– Jag skulle tolka det som att det vikti-

gaste är att dropptätheten uppfylls, inte 
vilken teknik som används för att skarva 
foderrör. Om det används gängade  
foderrör är dropptätheten avgörande. 

Han berättar att SGU varje år får 
inrapporterat cirka 5 000 brunnsborr-
ningar för vatten och drygt 20 000 för 
bergvärme och energi till brunnsarkivet. 
Någon nämnbart dålig erfarenhet av 
gängade foderrör har inte nått dem, 
men antalet kända fall där gängade rör 
använts är än så länge få.

I enstaka fall noterar Jonas Gierup och 
hans kollegor borrningar där exempel-
vis humus trängt in i en brunn. Detta 
främst till följd av ytliga sprickor i berget 
och beroende på vilken metod man 
använt för att täta.

Tveksam svets
– Vid de förhållanden som råder vid 

FOKUS TEKNIKUTVECKLING

Gängade rör sparar tid men uppfyller i sitt 
originalutförande inte Normbrunn 16.
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Borrbranschen har blivit mer och 
mer kostnadsmedveten och det 
är viktigt att använda de resurser 

som finns på rätt sätt. Gängade foder-
rör har en viktig funktion att fylla och 
vi behöver upplysa om de möjligheter 
och begränsningar som finns samt hur 
de förhåller sig till Normbrunn-16:s 
rekommendationer. 

Problemlösningar har alltid legat 
borraren varmt om hjärtat och gängade 
foderrör har många fördelar under vissa 
förhållanden. Det är därför viktigt att vi 
fortsätter diskussionen och utvecklingen 
med både leverantörer och SGU för att hitta 
de bästa lösningarna för branschen.  

Fakta Normbrunn -16
 X Även kallad ”Vägledning för att borra brunn”.

 X Stöd för borrentreprenörer, tillståndsgivare och fastighetsägare 
vad gäller vatten- eller energibrunnar.

 X Riktlinjer för förundersökning, tekniskt genomförande och hand-
havande.

 X Utarbetad av SGU i samverkan med Socialstyrelsen, Rise (tidigare 
SP), Borrföretagens tidigare medlemsorganisationer samt SKVP 
(tidigare Svep).

 X Ingår i undervisningen vid certifiering av brunnsborrare.

BORRFÖRETAGEN 
OM GÄNGOR

Helena Nygren på Debe Borrcenter har sålt gängade rör i många år, men främst till 
grundläggning.

brunnsborrning kan det ibland vara 
svårt att få en tät svets. Det kan tala för 
att gängade foderrör skulle fungera väl 
så bra, men jämförelser mellan svetsade 
och gängade rör har, vad SGU känner 
till, inte gjorts i detta avseende. 

Jonas Gierup beskriver Normbrunn 
som ett levande dokument, innan 2016 
års uppdatering var det 2007 som gällde. 
Han utesluter inte att det inom en snar 
framtid kan bli aktuellt med en begränsad 
revidering, ett tillägg för webbpublicering. 
Kanske skulle riktlinjen om svetsade 
foderrör formuleras annorlunda i dag. 
Omständigheter och villkor för borrarna 
förändras, och SGU får nya erfarenheter.

Ökad efterfrågan
Helena Nygren som är säljstöd på Debe 
Borrcenter, före detta Anytech i Bålsta 
utanför Stockholm, berättar att de noterar 
ett ökande intresse för gängade foderrör. 
Företaget har fokus på borrning, maski-
ner och borrutrustning och här erbjuds 
både gängade foderrör och svetsade. 

– Att svetsa fogarna kräver mer tid än 
att gänga dem. För den som vill mini-
mera arbetstiden kan gängade foderrör 
vara ett alternativ. Vi har sålt gängade 
foderrör i många år, bland annat till 
grundläggning. Efterfrågan stiger i takt 
med att tid är en allt mer springande 

punkt i byggprojekt. Den svetsade 
skarven upplevs som tidskrävande, 
säger Helena Nygren.

– Många borrare anser att den gängade 
skarven håller bättre, särskilt vid långa 
rördrivningar i lösa massor. För vissa 
borrningar kan gängade foderrör vara 
inte bara tidseffektivt utan dessutom det 
enda alternativet där svetsade skarvar 
inte håller. Där det är trångt och blött kan 
svetsning vara ett problem, tillägger hon.

Nackdelar som Helena Nygren ser det 
är att de gängade foderrören inte är helt 
täta. Det ligger i sakens natur, annars 
går de inte att gänga.

– Som leverantör till medlemmar i 
Borrföretagen kan vi inte rekommen-
dera gängade foderrör utifrån aktuell 
Normbrunn – de uppfyller inte kraven 
om dropptäthet i sitt originalutförande. 
Dock är det möjligt att man med hjälp 
av packningar och/eller tätande pro-

Borrföretagens vd, Pär 
Malmborg, berättar vilka 
möjligheter och utmaningar 
organisationen ser i gäng-
ning respektive svetsning av 
foderrör, och hur man tolkar 
Normbrunn -16:

›

dukter kan få gängskarven tät, men det 
är ingenting vi testat. 

– Kunder som beställer gängade foder-
rör av oss får den produkt de beställt 
och vi har ingen insyn i hur de sedan 
löser uppgiften med att täta skarven.  
Ytterst ligger ansvaret på borrarna, 
säger Helena Nygren.  
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FOKUS TEKNIKUTVECKLING

”UTVECKLINGEN AV KRONOR
BEHÖVER TA ETT KLIV FRAM”
Det är dags för utvecklingen av borrkronor att ta ett steg 
framåt, borrare vill se borrkronor som är mer hållbara, 
i material och pris. Det menar Robert Olsson, ägare av 
Värmlandsborr och ledamot i Borrföretagens tekniska 
kommitté. Tillverkare Borrsvängen talat med fokuserar på 
hållbara material just nu, men betonar att utveckling tar tid 
och kostar.

TEXT: MIA ISING 

– Som borrare är det främst två saker 
jag skulle vilja se när det gäller 
borrkronor: bättre hållbarhet och 

rimligare priser. Visst har kvaliteten 
på kronor blivit bra, men kanske inte i 
förhållande till kostnaden. Det börjar bli 
dyrt, säger Robert Olsson.

Robert Olsson menar att han och kolle-
gorna inte sett någon större utveckling av 
borrkronor de senaste åren, att tillver-
karna är återhållsamma. Kronorna har 
en relativt bra standard, men utvecklingen 
står och stampar lite.

– De tre-fyra leverantörer vi använder 
levererar väldigt snarlika produkter. 

›
Vi skulle önska att någon tillverkare 
stack ut lite. Det borde finnas utrymme 
för både mer hållbara och kostnads- 
effektiva produkter. 

Att produkterna är tillförlitliga och 
driftsäkra är ett måste, menar Robert 
Olsson. Begreppet hållbara ser han i 
ett lite vidare perspektiv. Han önskar 
ytterligare hållbara material, i form av 
bättre hårdmetaller och behandlingar, 
och att borrkronorna står pall för djupare 
hål. Samtidigt skulle han gärna testa mer 
kortlivade kronor, för att få en bild av vad 
som blir mest hållbart för plånboken. 

– Det är inte bara borrkronan som 
kostar. Vi borrar djupt, det kräver fräscha 
kronor och vi behöver ha många i 
omlopp, vi slipar dem gång på gång. I 
detta ligger också en kostnad. Det vore 
intressant att testa en ”engångsartikel”, 
en borrkrona som enbart håller för en 
borrning och som kan anpassas i pris 
efter det. Med dagens snabba kompres-
sorer kan vi hinna ett hål på en krona 
om den är ny.

Tekniska kommittén
Till vardags driver han Värmlandsborr, 
med många uppdrag inom energiborr-
ning på hemmaplan, men Robert Olsson 

är också ledamot i Borrföretagens 
tekniska kommitté. Kommittén efter-
strävar bra produkter för borrarna och 
ämnen för diskussion är hållbarhet 
och utveckling av den utrustning som 
används. Kommittén för dialoger – bra 
sådana, tycker han – med tillverkare 
och leverantörer.

– Det är min uppfattning att det är ett 
allmänt önskemål bland borrarna att få 
se kronor som antingen håller längre 
eller är bättre kostnadsanpassade om de 
inte håller så länge. För borrarna, och 
deras kunder, handlar det ju om att göra 
varje borrmeter så kostnadseffektiv som 
möjligt. Man vill hålla nere kostnaderna 
helt enkelt, konstaterar han.

Genombrott
Mincon Sweden i Finspång är helhets-
leverantör inom brunns- och entrepre-
nadborrning. John Göytil, Sverigechef, 
bekräftar vikten av hållbara material. 
Det är där fokus i företagets utvecklings-
arbete ligger just nu.

– Vi upplever ett stort tryck när det 
kommer till hållbarhet i betydelsen 
ökad drifttid och produktivitet för 
borren. Vi tittar mycket på material, 
hårdmetall i olika grader och olika 

Robert Olsson, Värmlandsborr.
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Delar av Mincons utbud av borrkronor.
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legeringar för alla våra produkter, borr-
kronor såväl som exempelvis hammare 
och borrör. Det handlar om att få ut fler 
borrmetrar, säger han.

– Kan våra produkter borra 200 meter 
på kortare tid, och hålla längre, så krävs 
det att mindre järnmalm och kol tas upp 
ur gruvan för stålets räkning. Och då 
är produkterna även mer hållbara för 
miljön, tillägger John Göytil.

Efterfrågan på mer hållbara material 
ser han som en följd av att dagens 
borrning medger ett ökat tryck, kom-
pressorerna är starka. Borrarna vill 
minska slitaget och förlänga livstiden 
på sina borrkronor.

Han berättar om en löpande produkt- 
utveckling där företaget provar hård- 
metaller och olika behandlingar för att 
få en mer hållbar borrkrona. Oavsett om 
borrkronan ska borra för vatten, energi 
eller i gruva. Men det är ingen enkel 
match att ta fram en borrkrona som inte 
behöver slipas men ändå gör sitt jobb på 
upp mot 800 meter åt gången.

Det är en utmaning för alla tillverkare 
att få fram hårdmetaller som håller för 

de metrar och de längre foderrör som 
kan vara aktuella i dag. Den konkurrens 
som råder på marknaden rör sig mest 
om priset, medger han.

– Vi har jobbat fram en krona för 
gruvdrift som inte kräver någon slip-
ning alls och det finns en tanke om att 
kunna tillämpa denna även vid brunns- 
och energiborrning. Det återstår att 
se om det fungerar. Kanske är vi där 
nästa år.

– Produktutveckling är dyrt, och nu 
har dessutom energipriserna ökat. Får 
vi fram en ännu mer hållbar borrkrona 
måste marknaden räkna med att den har 
sitt pris , säger John Göytil på Mincon.

Dubbel hållbarhet
Även Sandvik, som tillverkar borrham-
mare, borrkronor och annan borr- 
utrustning, menar att de prioriterar 
hållbarhet. Fokus är på hårdmetallen, 
framförallt ska borrkronan få en bättre 
livslängd. Men utvecklingsarbetet 
handlar också om att kunden ska kunna 
spara bränsle vid borrning.

– Viktigast är att få fram bra borrkronor 

och borrhammare, så att kunden kan 
nyttja sin borrigg så bra som möjligt. Vi 
arbetar kontinuerligt med att utveckla 
ny hårdmetall som håller längre och 
som gör att det går åt mindre energi 
i borrningen, med minskade utsläpp 
av koldioxid som följd, säger Martin 
Lundgren, försäljningschef på Sandvik 
Rock Tools.

– Jag skulle säga att det händer mycket 
just nu. Vi investerar mycket i nya egen-
skaper i hårdmetaller och behandlingar, 
vi strävar efter att hela tiden ligga i 
framkant med våra produkter.

 
Återvinning
Sandvik har även ett annat recept, som 
handlar om återanvändning.

– Vi står i begrepp att återanvända 
hårdmetall i högre grad, en process där vi 
effektivt separerar stiftet från borrkronan 
i syfte att återanvända hårdmetallen. Det 
tycker vi är positivt, med tanke på den 
miljöpåverkan både stålhantering och 
transporter har. Vi ser att återvunnen 
hårdmetall håller lika bra kvalitet som 
ny, berättar Martin Lundgren.  

Borrkrona från Sandvik.

Viktigast är att få fram 
bra borrkronor och 

borrhammare, så att kunden 
kan nyttja sin borrigg så bra 
som möjligt.
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SÄKERHET OCH SERVICE
TOPPAR BORRARNAS ÖNSKELISTA
Säkerhetssystem, besikt-
ning, service och hyr- 
maskiner. Det var några av 
de många frågeställning-
ar och diskussionsämnen 
som kom upp när Borr- 
företagens medlemmar 
och avtalsleverantörer 
samlades för konferens 
på Nääs Fabriker utanför 
Tollered den 24 och 25 
november.

Teknikfokus när Borrföretagen 
möttes på Nääs Fabriker

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON

Temat för mötet var teknik, med ett 
tydligt fokus på kompressorer. Det 
blev presentation av en nyhet på 

den svenska marknaden och en intres-
sant jämförelse mellan Atlas Y35- och 
X28-modeller med speciellt avseende 
på effektivitet och bränsle- 
förbrukning. Därtill inspirerande 
workshoppar kring kompressorer där 
många erfarna borrare delade med sig 

› av synpunkter, idéer och resonemang 
kring detta viktiga arbetsredskap.

Ny kinesisk kompressor
Först ut var Marcus Åbrodh och Stefan 
Nygren från Debe Borrcenter med nyheten 
att man sätter en för Sverige ny kompres-
sor på marknaden. Det är den kinesiska 

Tewatt som kommer att erbjudas både till 
försäljning och uthyrning. Hittills finns 
två stycken på den svenska marknaden.

Maskinen är CE-märkt, har fästöglor 
för fångsstrumpor, drivs av en Scania-
motor och det är möjligt att eftermontera 
slangbrottsventil. Vidare har den tank 
för Addblue och uppfyller steg fem 
gällande avgaskrav.

– En finess är att kompressorn kan 
övervakas och styras med en app. I 
appen kan man göra allt som man kan 
göra via maskinens skärm, berättade 
Marcus Åbrodh.

Före lanseringen har man följt tre 
exemplar av kompressorn som varit i 
drift i Schweiz en längre tid. Nu är planen 
att ta in en handfull maskiner för den 
svenska, finska och norska marknaden.

Atlas Copco jämför modeller
Fredrik Ålund från marknadsledande 
kompressortillverkaren Atlas Copco 
bjöd bland annat på en jämförelse 
mellan de två modellerna Y35 och X28. 
De ger mellan 22 och 35 respektive 16 
och 30 bars tryck och färska jämförande 
studier visar på en fördel gällande 
dieselförbrukning för den något svagare 
X28 vid borrning ner till 200 meter. 
Då har X28 en snittförbrukning på 1,7 

Marcus Åbrodh från Debe Borrcenter presenterade kompressornyheten Tewatt.

Tewatt, en ny kompressor på den svenska marknaden.

FOKUS TEKNIKUTVECKLING
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SÄKERHET OCH SERVICE
TOPPAR BORRARNAS ÖNSKELISTA

Fredrik Ålund från Atlas Copco och kollegan Maarten Vermeiren vid Y35-kompressorn som lanserades 2015 och nu finns ute i ungefär 
250 exemplar i landet.

liter per meter mot Y35:ans 2,0 liter.
– Skillnaden mellan att borra med 

30 eller 35 bar börjar visa sig vid unge-
fär 120–150 meters djup. X28 är mer 
ekonomisk sett till bränsle, men det 
går snabbare med 35 bar, så det blir 
en fråga om att väga arbetstid mot 
bränslekostnad, konstaterade Ålund.

Även Atlas presenterade en produkt-
nyhet: En ny kompressor, som enligt 
planerna ska ge 45 bars tryck, förväntas 
kunna lanseras i början av 2024. 

– Vi har konstaterat att behovet av 
sådana kompressorer finns, bland annat i 
städer som Stockholm där det är väldigt 
trångt på många ställen och man kommer 
ner på borrdjup kring 350–400 meter.

Elektrifiering på gång
Den kommande elektrifieringen av 
entreprenadmaskiner – bland dem 
givetvis även kompressorer – fanns 
också med på agendan. Atlas Copco ska 
vara koldioxidneutrala och 100 procent 
återvinningsbara till 2030. 

– I dag har vi eldrivna kompressorer 
upp till 14 bar och nästa steg bör bli 

kring 20–25 bar. Men vårt mål innebär 
att vi 2030 ska kunna erbjuda eldrift i 
alla storlekar, sa Fredrik Ålund och kon-
staterade att en Y35:a skulle behöva 700 
ampere för att leverera maximalt tryck.

– Det är såklart inte realistiskt vid 
enskilda borrningar i dag, men vid stora, 
fossilfria projekt i storstäder är det en 
annan sak och utvecklingen går snabbt, 
menade Ålund och framhöll mer än 
miljömässiga fördelar med eldrift:

– Servicekostnaderna blir en bråkdel i 
och med att det är mycket färre rörliga 
delar och ingen motorolja.

›
Han berättade också att det kommer 

trådlösa skärmar till kompressorerna 
under 2023 samt konstaterade att det 
Eco-mode som finns sällan eller aldrig 
används och att man gärna skulle vilja 
göra ett test med någon eller några 
borrare för att se hur drift och för-
brukning påverkas.

Workshop om säkerhet
Därefter delades hela församlingen upp 
i grupper för att i workshopform diskutera 
bland annat säkerhet och service och 
dessutom formulera sig kring konkreta 

X28 är mer ekonomisk 
sett till bränsle, men det går 
snabbare med 35 bar, så 
det blir en fråga om att väga 
arbetstid mot bränslekostnad.
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› önskemål gällande kompressorer. Det 
blev livaktiga, strukturerade och initie-
rade diskussioner som redovisades av 
de respektive grupperna. I frågan om 
säkerhet konstaterades att slangbrott är 
det allvarligaste som kan inträffa. Det 
lanserades en idé om en flödesmätare 
som bryter om differensen mellan 
flödet i riggen och i kompressorn blir 
för stor – en lösning som skulle kunna 
kompensera för den slangbrottsventil 
som fanns på tidigare modeller men 
som fungerar dåligt vid höga tryck. Ett 
annat alternativ är att använda  

hydraulslang. Bland säkerhetsfrågorna 
lyftes även behovet av komplett be-
siktning av kompressorn, inte bara av 
tryckkärlet som i dag. Det konstaterades 
att säkerhet finns, men att den kostar 
pengar och att det kan innebära att den 
som har sämst säkerhet blir billigast. Ett 
arbete för att få in en viss fastställd  
säkerhetsnivå som ett krav från beställar-
na skulle kunna lösa detta dilemma.

Önskemål och krav
Workshopgrupperna samlades också 
kring ett antal önskemål kring kom-

pressorerna och dessa kan sammanfattas 
enligt följande:

• Bättre tillgänglighet på service- 
tekniker.

• En och samma servicekontakt eller 
servicetekniker för hela reparationen, 
oavsett vilket motorfabrikat kom-
pressorn är utrustad med. 

• Hyrmaskiner vid större haverier.
• Fler auktoriserade servicepartners 

ute i landet.
• Att brandsläckningssystemet inte 

är så lätt åtkomligt utifrån för vem 
som helst.  

Inspirerade gruppdiskussioner mellan borrare och leverantörer kring teknik, säkerhet och service.

FOKUS TEKNIKUTVECKLING
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LEVERANTÖREN

DET FLYTER PÅ 
FÖR DEBE FLOW GROUP
När Oscar Heydorn kom som vd till Debe 2008 hade företaget 
nio medarbetare. I dag, 14 år senare, är Debe Flow Group en  
koncern med cirka 130 anställda och en omsättning på cirka  
en halv miljard kronor. 
– Vi har lyckats tack vare hårt arbete och väldigt bra 

medarbetare. Det är nyckeln, säger Oscar Heydorn.

TEXT: LARS WIRTÉN FOTO: DEBE FLOW GROUP

D
ebe grundades 1964 och 
började sin verksamhet 
med att tillverka dränkbara 
borrhålspumpar. Fokuse-

ringen på pumpar var relativt konstant 
fram till 2007, då företaget förvärvades 
av det familjeägda utvecklingsbolaget 
Pomonagruppen. Det var nu Debes 
förvandling inleddes mot en bred kon-
cern med geoenergi och vattenf löden  

i olika former som en röd tråd i 
verksamheten. I dag heter koncernen 
Debe Flow Group och består utöver 
Debe, inklusive varumärkena Perfecta 
och Termoventiler, av Debe-bolag i 
Tyskland, Finland och Norge samt 
dotterbolagen Matsco, Pemtec och 
Debe Borrcenter.

De två sistnämnda är välkända 
aktörer i borrbranschen; Pemtec som 

tillverkar bland annat kollektorer för 
geoenergi och Debe Borrcenter som 
fram tills nyligen hette Anytech. Det 
var i sin tur en sammanslagning av 
Gruse Maskin & Teknik och Avanti 
Svenska Försäljnings AB.

– Vi är duktiga på att identifiera 
luckor och möjligheter på marknaden. 
Vi förvärvade Pemtec för fem år sedan. 
Då omsatte de cirka 20 miljoner kronor. 
Vi investerade i modern utrustning och 
moderna lokaler i Borås. I år omsätter 
de cirka 100 miljoner kronor och är 
en stor aktör på marknaden, berättar 
Oscar Heydorn.

Förvärvet av Anytech skedde tidigare 
i år och var en pusselbit inom borrutrust-
ning som saknades i bygget av Debe 
Flow Group.

– Nu kan vi erbjuda allt som krävs för 
att installera geoenergi, från borrhålet 
hela vägen fram till värmepumpen, för-
klarar försäljningschef Mikael Lund.

Alla är försäljare
Vad är det då som ligger bakom Debe 
Flow Groups framgångar? Mikael Lund 
lyfter fram lyhördhet, flexibilitet och 
närhet till kunden som viktiga värden 
som formar koncernen. Oscar Heydorn 
understryker f lera gånger kund-
perspektivet och medarbetarna som 
centrala framgångsfaktorer.

– I produktväg är vi inte unika, det 
är pumpar, rör med mera. Det som 
gör stor skillnad och som driver vår 
utveckling är våra duktiga och kunniga 
medarbetare. I grund och botten jobbar 
alla med försäljning där kunden hela  
tiden är i fokus. Allas existensberätti-
gande, som anställda och som bolag, är 
att det finns en nöjd kund i slutänden, 
säger Oscar Heydorn.Mikael Lund och Oscar Heydorn, försäljningschef respektive vd på Debe Flow Group.
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Trots hotande lågkonjunktur och 
osäkerhet kring energiförsörjningen 
har försäljningen gått bra under året.

– Det har snurrat på bra både inom 
vatten och geoenergi. Många projekt 
genomförs nu som beslutades för ett 
par år sedan. Men visst ser vi tendenser 
till lågkonjunktur. De närmaste två-tre 
åren kommer bli klart spännande, säger 
Mikael Lund.

Långsiktiga ägare
Ägarna i Pomonagruppen har varit av-
görande för Debe Flow Groups tillväxt. 
Att det är familjeägt och drivs av att 
utveckla bolagen de äger märks, menar 
Oscar Heydorn. 

– Här finns en långsiktighet som är 
extremt viktig för oss. De köpte inte 
Debe för att sälja vidare, utan för att 
utveckla och förädla. När vi växte som 
kraftigast hjälpte de oss finansiellt och 
de är inte oroliga för att ta stora inves-
teringar när det krävs. De ger oss både 
stabilitet och frihet att driva koncernen 
på vårt sätt. 

Nu blickar Debe Flow Group ut i 
världen. De första stegen är redan tagna 
med kontor i Norge, Finland och Tysk-
land. Men med två nyförvärv bara i år, 
Debe Borrcenter och Matsco, håller Oscar 
Heydorn igen lite på det visionära.

– Den enda begränsningen är vad vi 
orkar att ta på oss. Den tillväxt vi har 
haft på hemmamarknaden gör att vi har 

begränsade resurser att växa utomlands 
just nu, förklarar Oscar Heydorn.

Framtidsbransch
Samtidigt återkommer Oscar Heydorn 
f lera gånger till vad som är något av 
hans devis: ”Alla begränsningar är 
självpåtagna.”

– Vi behöver accelerera framåt. Det 
finns egentligen inga begränsningar.

Under samtalet kommer företagets 
affärsutvecklare Johan Barth förbi.

– Det finns ett enormt sug efter Debes 
kärnverksamhet, vatten och geoenergi, 
och det finns inget som pekar på att det 

kommer att förändras. Det här är tvek-
löst en framtidsbransch och här finns 
en fantastisk vilja att växa på många 
marknader, säger han.

Med den snabba tillväxt Debe Flow 
Group har haft inställer sig frågan när 
miljardvallen i omsättning ska sprängas. 
Oscar Heydorn och Mikael Lund drar sig 
båda för att svara på frågan. De försöker 
med ”Kurvan är exponentiellt uppåt” och 

”Med rätt förvärv så…” och ”Vi kan ju inte 
säga ett datum”, innan Johan Barth formu-
lerar det på ett sätt som alla instämmer i:

– Till våren. Men vi säger inte vilken 
vår!  

Debe Flow Group
Koncernen består utöver moderbolaget Debe Flow Group av:

 X Debe Västberga. Producerar borrhålspumpar med tillhörande tillbehör.

 X Pemtec. Producerar kollektorslangar, brunnar, kabelskydd, vatten- och 

avloppsrör i Borås.

 X Debe Växjö (tidigare Perfecta). Producerar pumpar och vattenrening.

 X Debe Marbäck (tidigare Termoventiler). Producerar komponenter för 

värme- och kylanläggningar.

 X Debe Borrcenter. Säljer och servar maskiner och annan utrustning till 

borrmarknaden. Beläget i Bålsta.

 X Matsco. Bevattningsbolag i Jönköping inriktat på golfbanor, kyrkogårdar, 

fotbollsplaner och parker.

 X Debe Oy (Finland), Debe A/S (Norge) och Debe Gmbh (Tyskland).

Debe Flowgroup har vuxit kraftigt i Sverige, genom såväl flera förvärv som organisk tillväxt. Koncernen präglas av vd Oscar Heydorns 
devis – alla begränsningar är självpåtagna.
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Drömmen 
är att få följa 

med till månen.
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›

Hon är geologen som blev författare som blev journalist som 
blev tv-chef. Själv säger hon att hon är allt det där samtidigt. 
Möt Anna Schytt, chef för SVT Vetenskap, som tycker att 
vetenskapsjournalistik är viktigt – och det skadar inte om 

den är bildmässig.

MÖT GEOLOGEN 
SOM BLEV TV-CHEF

TEXT: SIMON JOHANSSON FOTO: ANETTE PERSSON

P
å väg till vetenskapsredaktionen 
i tv-huset på Gärdet passerar vi 
flera gigantiska tv-studior. Stora 
som flyghangarer flankerar de 

en lång och rymlig korridor. Det vimlar 
av folk. Studiopersonal klättrar på stegar, 
bygger dekorer och justerar teknik. 
Hundratals ljusriggar hänger i kompli-
cerade ställningar högt uppe i taken. 
Tv-kameror står uppställda och redo för 
sändning. Där är André Pops som övar 
ett inslag i fotbolls-VM-studion. Och 

precis innan den massiva skjutdörren 
går igen om den stora VM-loggan slinker 
expertkommentatorn Daniel Nannskog 
in. I grannstudion består dekoren av 
boktravar, här görs nämligen inspelningen 
av det litterära magasinet Babel. Anna 
Schytt drar upp den tunga dörren till en 
transporthiss, tar några snabba kliv och 
trycker upp dörren på andra sidan hissen.

– Vi genar genom den här, det går 
fortare, säger tv-chefen som gissningsvis 
hittar i tv-husets oändliga labyrint med 
förbundna ögon.

Ny korridor, betydligt mindre den här 
gången. Vi passerar redigeringsbås döpta 
efter SVT:s mest ikoniska program. Här 
ligger Rederiet, Björnes magasin och 
Hylands Hörna. Att gå här är som att 
vandra genom svensk tv-historia. Veten-
skapens världs redaktion ligger bredvid 
Aniara. Den är i dag obemannad så när 
som på Buzz Aldrin. På en av kontors-
väggarna sitter nämligen ett jättefoto på 
den berömda månpromenaden 1969. 

– Buzz ger oss inspiration, säger Anna. 
Vet du förresten att det luktar krut på 
månen?

Mer om krutlukten senare. Men först 
tar vi det från början.

Den tioåriga geologen
Som liten flicka drömmer inte Anna om 
att bli prinsessa eller popstjärna när hon 
blir stor. Nej, det är naturvetare hon ska 
bli. Redan som tioåring har hon fram-

tiden klar för sig – hon ska bli geolog. 
Det tidiga karriärbeslutet har sin för-
klaring i uppväxten, konstaterar Anna. 
Modern var humanist och upptäckar-
genen kommer från hennes far.

– Pappa var naturvetare och professor 
i glaciologi. Han var ofta ute och reste. 
Som barn var jag med på flera forsknings-
resor, bland annat till glaciärerna på 
Island och Kebnekaise.

Att resa tillsammans med pappan 
utvecklar vetenskapsintresset och de 
följande åren läser hon allt hon kommer 
över om geologi och arkeologi. Senare, i 
gymnasiet, börjar hon även intressera sig 
för journalistik och inser att hon faktiskt 
kan kombinera de två yrkena. Fram-
tiden är plötsligt glasklar, hon ska bli 
vetenskapsjournalist. För att nå sitt mål 
planerar hon att först studera geologi 
och sedan komma in på en journalistisk 
bana. 1980 börjar hon på Geovetarlinjen 
på universitetet och jobbar samtidigt extra 
på Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU) och på gruvföretaget Boliden.

– Jag pluggade samtidigt som jag letade 
guld i Skåne och mineraler i Gästrikland, 
minns Anna.

När hon är utexaminerad geolog får 
Anna jobb på Naturhistoriska Riksmuseets 
avdelning för mineralogi. I samma veva 
får hon ett erbjudande om att forska 
internationellt i ett doktorandprojekt.

– Jag ville inte det, jag skulle ju bli 
journalist, berättar hon. Men jag kunde 

 X Anna Schytt (f. 1960) är geolog 
och vetenskapsjournalist.  

 X Hon är chef för Vetenskaps-
redaktionen på SVT sedan 
2001 och har sedan dess varit 
exekutiv producent för Veten-
skapens värld och flera andra 
vetenskapsserier samt svt.se/
vetenskap. 

 X Hon är hedersdoktor vid 
Stockholms Universitet sedan 
2004. 

 X Anna är författare till tre böcker: 
Kärnavfallet, Kebnekaises 
glaciärer (med Per Holmlund) 
och Med känsla för is.

Anna Schytt
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XXXXXXXX

Anna Schytt efterlyser mer geologirelaterade nyheter i media. ”När jag pratar med forskare brukar jag be dem att höra av sig med 
nyheter och nya rön, men det händer inte så ofta att de gör det”.

PROFILEN

lätt ha fastnat där eftersom det var så 
spännande. 

Anna avböjer eftersom hon som tidigare 
nämnt ska rikta in sig på en annan 
karriär. Det visar sig emellertid att hon 
inte behöver leta upp en väg till journa-
listiken, det kommer ett stipendium och 
en praktikplats emellan.

– Jag sökte och fick ett stipendium för 
att vara på SR:s vetenskapsredaktion i två 
månader. Där lärde jag mig oerhört mycket 
om journalistik och att göra radioprogram. 
Jag kände verkligen att jag hamnat rätt.

Från radio till tv
Efter praktiken följer ett par år som 
informatör på ett statligt forskningsråd 
samtidigt som hon skriver en bok 
om slutförvaring av kärnavfall. 1989 
hör hennes gamla praktikplats av sig 
och undrar om hon möjligtvis skulle 
vara intresserad av en fast tjänst. Det 
är hon. Nu följer åtta år på radions 

› vetenskapsredaktion. Det är en bra tid, 
berättar Anna, men mot slutet sker en 
utveckling som inte passar henne.

– Det blev allt mindre tid för fördjup-
ning och research och för mycket av okri-
tiskt rapporterande. När man inte längre 
kan påverka inifrån måste man ge sig av. 

Sagt och gjort. 1997 säger hon upp 
sig från radion och tar ett sju månaders 
vikariat på vetenskapsmagasinet Nova på 
SVT i Norrköping.

– Jag hade en ettåring hemma, min 
man skulle iväg på en fem månader lång 
expedition till Antarktis och jag skulle få 
16 mil till jobbet och lika långt hem igen. 
Tre dagar i veckan. Så det var kanske inte 
helt vältajmat, säger Anna och skrattar.

– Men min mamma ställde upp som 
barnvakt och jag jobbade hemifrån en 
del. Annars hade det inte gått.

Anna blir kvar på Nova i elva år, de 
första åren som redaktör och sedan som 
projektledare. 2001 blir hon chef på 

SVT:s vetenskapsredaktion och under hen-
nes ledning slås Nova ihop med Vetenska-
pens värld. Tv-klassikern Vetenskapens 
värld firade 50-årsjubileum förra året 
och har omkring 300 000 tittare varje 
vecka. ”Glöm inte att skriva att vi även 
har 50 000 tittare på SVT Play”, påpekar 
Anna. Tittarsiffror är viktigt. Hur gör 
man då för att locka tittare till ett vecko-
magasin om vetenskap?

– Man använder gastkramande bild-
berättelser om saker som spelar stor roll 
för jordens framtid. Eller så tar man med 
tittaren till platser där ingen har varit 
förut. Till exempel 180 meter ned i en 
glaciärbrunn. Det är bra tv.

Dinosaurier och Tutankhamun
Redaktionen tittar på mängder av material 
för att kunna göra det urval på 25-30 
filmer som visas i Vetenskapens värld 
under ett år. Kriterierna är att ämnet 
ska vara intressant och relevant och att 

Geovetenskap 
är inte bara ett 

jobb, det är ett liv.
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Tio snabba med 
Anna Schytt
Stad eller land?
Att vara ledig på landet. Det är en bra kontrast till 
jobbet i stan.

Bor du i villa eller lägenhet?
Båda. Lägenhet i innerstan, hus i Ekolsund och 
landställe i Öregrund.

Favoritplats?
Öregrund. Horisonten ger ro.

Vad har du kvar på din bucketlist?
Att åka tillbaka till Patagonien. Det är så mycket 
som är vackert och fascinerande där.

Familj?
Man och son.

Vad gör du på fritiden?
Skriver böcker. Och jag syr gärna. Lagar saker.

Vad har du på nattygsbordet?
Själavård vid jökeln av den isländska nobelpris-
tagaren Halldór Laxness. Det låter nästan påhittat 
(skratt).

Favoritfilm eller tv-serie?
Jag passar på den.

Favoritmat?
Renkött.

Favoritdryck?
Fjällvatten och champagne.

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 

det ska bli spännande tv. Bland kommande filmer märks till 
exempel en film om det gigantiska dinosaurieskelett som 
hittats i Skåne och en film om Tuthankamuns dolk smidd av 
järn från en meteorit. Vad är drömreportaget?

– Drömmen är att få följa med till månen. Då skulle vi 
berätta att det luktar krut där. Rå, malen sten är väldigt 
kemiskt reaktiv. Det är inte vittrat och då luktar det krut, 
det kan nog de flesta i borrsvängen känna igen.

Anna fortsätter:
– Det var Harrison Schmitt, den enda personen med 

geologiexamen som har varit på månen, som berättade det 
när jag träffade honom 2016. En annan astronaut, Buzz 
Aldrin, fick jag möjligheten att träffa redan på 90-talet. 
Båda är väldigt coola personer.

Bildmässig vetenskap
Med tanke på Annas bakgrund är det kanske inte så konstigt 
att hon fortsätter familjetraditionen och skapar sig en egen 
forskarfamilj. Hennes egen familj består idag till ett hundra 
procent av geovetare.

– Min man är professor i glaciologi, vår son är doktorand 
i glaciologi och jag har en geologiexamen. Geovetenskap är 
inte bara ett jobb, det är ett liv.  
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TSB Borrentreprenad är inte en borrare i mängden. För det Sollefteåbaserade 
företaget utgör brunnsborrning bara en marginell del av verksamheten.

– Hos oss ligger tyngdpunkten sedan många år på styrd borrning och 
entreprenad- och kärnborrning, säger vd Caroline Edberg.

Dessutom ingår TSB numera i koncernen Nordisk Bergteknik.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: PÄR OLERT 

PROBLEMLÖSARE SOM 
UTVECKLAS MED EFTER FRÅGAN

FÖRETAGET

T
SB:s resa inom styrd borrning 
– eller schaktfri lednings-
dragning som den mer 
exakta termen lyder i det här 

fallet – startade 2005. Då skrev TSB 
ett f lerårigt kontrakt med Jämtkraft 
för vädersäkring av elkablar, som med 
schaktfri teknik lades ner i marken.

– Det här var en ny teknik för TSB 
då, men företaget investerade i två 
riggar för styrd borrning och vi har 
arbetat med tjänster för schaktfri 
ledningsdragning i alla år sedan dess. 

TSB BORRENTREPRENAD

Nyligen har vi investerat i en ny rigg 
och har under hösten bland annat 
förnyat samtliga ledningar åt en lokal 
vattenförening, säger Caroline Edberg.

Tekniken används för dragning av el, 
fiber och VA.

– När det gäller fiber har den stora 
vågen varit, men nu kommer VA i stället. 
Det finns enorma behov av att förnya 
VA-ledningar, så det är ett område 
vi ställer in siktet på för framtiden. 
Vattenbolag och kommuner är de stora 
uppdragsgivarna på det området. 

Breddat utbudet stegvis
Att utan större tvekan – men snarare 
med möjligheterna i fokus – ge sig på nya 
metoder och ny teknik som i fallet med 
uppdraget för Jämtkraft, menar Caroline 
Edberg är talande för hur hennes far, 
Torgny Svensson, drivit företaget ända 
sedan starten 1992 till våren 2020 då hon 
tog över som vd.

– Han har ganska regelbundet gjort för-
ändringar, som stegvis breddat vårt utbud 
av tjänster. Från starten med betonghål-
tagning 1992 via brunnsborrning 1999 
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PROBLEMLÖSARE SOM 
UTVECKLAS MED EFTER FRÅGAN

›

gare till en del av utvecklingen i  
Norrland, med stora investeringar i 
infrastruktur och energi. Samtidigt 
kommer vi att fortsätta vara TSB – vår 
unika styrka är att vara just de vi är, 
menar Caroline Edberg.

Kan lära av andra branscher
Hon lyfter gärna personalen. TSB har 25 
anställda och Caroline beskriver dem som 
engagerade och kunniga problemlösare.

– Inställningen att alltid möta nya 
behov och förfrågningar med nyfikenhet 
och att vilja utvecklas är en grund som 
min far har lagt. Han är en klassisk, 
klurig problemlösare och för mig som 
kommer från en helt annan bransch är 
det en förmån att få jobba med det här 
gänget. Det är något jag är ödmjuk inför, 
samtidigt som jag har med mig erfaren-
heter som jag vill tro är till nytta för oss. 
Jag tänker att om man vill utvecklas 

vid kraftverks- och gruvdammar. TSB 
borrar även, med hjälp av kärnborrning, 
för de spännkablar som används för att 
förankra kraftverksdammar i berget.

– Ett annat stort verksamhetsområde 
är inom vindkraften. Där borrar vi inför 
förankring av fundament. Vi har borrat 
många hundra vindkraftverk genom 
åren, säger Caroline Edberg.

Koncern ökar tryggheten
Sedan september i år ingår TSB i koncer-
nen Nordisk Bergteknik tillsammans 
med 24 andra företag i branschen.

– Det känns väldigt bra. Vi har genom 
åren jobbat med några av de tongivande 
företagen i koncernen, så det var ett 
naturligt steg att ta. Vi tillför den styrda 
borrningen, som inte finns hos något av 
de andra bolagen. Att vara en del i en 
koncern ger oss en viss trygghet, breddar 
vårt erbjudande och gör oss ännu tydli-

och styrd borrning 2005 till kärnborrning 
som vi började med 2008 och några år 
senare inriktningen mot entreprenad-
borrning. Inställningen till nya förfråg-
ningar har varit ”Det löser vi!” och det är 
något som fortfarande kännetecknar hur 
vi jobbar, berättar hon.

Gruvor, vind och vatten
Den andra stora delen är entreprenad-
borrning, där TSB de senaste åren 
kommit att arbeta mycket inom gruv-
näringen.

– En av våra specialiteter är borrning 
av mediahål, alltså hål som tas upp mel-
lan de olika nivåerna i en gruva för att få 
ner luft, vatten och el. Nu framåt jul kom-
mer vi att vara igång med ett nytt gruv- 
projekt och borrning av mediahål i norr.

Inom fältet entreprenadborrning ryms 
även dammsäkerhetsåtgärder, där man 
borrar för installation av grundvattenrör 
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›
FÖRETAGETFÖRETAGET 

TSB har genom åren utvecklats i takt med kundernas önskemål.

som borrföretag kanske man inte i första hand ska titta på hur 
andra borrare gör, utan i stället lära av andra branscher.

Nyrekrytering en utmaning
Utmaningarna finns i hög grad i frågan om rekrytering. Det 
hänger samman med det pågående generationsskiftet i branschen, 
som pågår samtidigt som samhället utvecklas och behovet av 
tjänster som till exempel de TSB utför hela tiden ökar.

– Det gäller absolut inte bara borrbranschen utan drabbar 
många yrkesgrupper. Men en fördel i vår bransch är att om 
man bara är praktiskt lagd och intresserad, så kan man börja 
utan att vara färdigutbildad borrare. Man startar som hant-
langare vid en rigg och växer in i yrket med tiden. Just nu har vi 
inga större rekryteringsbehov, utan ambitionen är att utvecklas 
inom det manskap vi har nu, men annars är personalen de främsta 
ambassadörerna när det gäller att locka nya medarbetare, 
förklarar Caroline.

Miljö och el är stora framtidsfrågor
TSB:s historik av att utvecklas i takt med efterfrågan och att 
skapa egna lösningar är modellen även för framtiden, betonar 
Caroline. En viktig person i det sammanhanget är hennes 
bror Niklas Björklund.

– Han är en uppfinningsrik person och driver en mekanisk 
verkstad som är granne med oss. Dit vänder vi oss gärna när 
vi stöter på något som behöver lösas och han har genom åren 
bidragit med bland annat modifieringar av våra maskiner, 
så att vi bättre kan möta kundernas behov eller ännu hellre 
överträffa dem. 

– Just nu är den stora frågan hur vi på bästa sätt kan bidra till 
mindre miljöpåverkan och ännu bättre arbetsmiljö ute på våra 
projekt med hjälp av exempelvis eldrivna alternativ. Det är en 
fråga som helt klart har sina utmaningar! 

TSB Borrentreprenad 
Hemort: Sollefteå.

Verksamma i: Hela landet.

Antal anställda: 25

Omsättning: 50 Mkr.

VD: Caroline Edberg sedan april 2020.

Övrigt: Ingår sedan september 2022 i koncernen 
Nordisk Bergteknik.



90% ENERGIEFFEKTIVARE MED 
PERMANENTMAGNETMOTOR 
Permanentmagnetmotorn ger näst intill noll rotor- 
förluster vilket resulterar i högsta möjliga energi-
effektivitet. Och med en lägre driftstemperatur
förlängs pumpens livslängd avsevärt.

 

ENERGI-
EFFEKTIVITET  
I VÄRLDSKLASS!
STORA ENERGIBESPARINGAR, HÖG KVALITET OCH  
OÖVERTRÄFFAD VERKNINGSGRAD

SPARA ENERGI MED GRUNDFOS NYA SPE-SYSTEM
Grundfos bygger på 20 års erfarenhet av att utveckla permanent-
magnetmotorer och levererar SPE-pumpsystemet med en dränkbar 
permanentmagnetmotor och en skräddarsydd CUE frekvensomfor-
mare med variabelt varvtal. Grundfos motorer säkerställer högsta 
möjliga energieffektivitet och är tillverkade av högkvalitativa och 
robusta material som förlänger tiden mellan servicetillfällena och 
minskar därmed underhållsbehovet. SPE-systemet har bevisat hög 
driftsäkerhet, längre livslängd och ger stora energibesparingar. 

Läs mer på grundfos.se/spe

Grundfos SPE_1022.indd   1Grundfos SPE_1022.indd   1 2022-10-14   16:54:532022-10-14   16:54:53
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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



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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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 
Borrspecialisten i Sverige AB                 Hägersten
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 
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MEDLEMMAR ORT
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80.

MEDLEMMAR ORT

Vara Brunnsborrning AB   Vara 
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
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6.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Altea AB
Debe Borrcenter 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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Telefon:  08-97 80 37,  info@varmdopumpen.se  www.varmdopumpen.se

Rätt produkt till rätt pris i rätt tid.

Skanna QR-koden 
för att komma till  
produktkatalogen!

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

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



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.

God jul och gott nytt år från
oss på HARDAB

Se våra riggar i drift på
Youtube.

Nyligen har vi laddat upp ett antal nya videokipp

på vår Youtube kanal:

• Video som visar vår radiostyrning.

• 6-meters rigg på ett stort projekt i Sverige.

• Toppwinch med 360 graders rotation med jib.

www.YouTube.com/@drillrigs
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Borrföretagen/Svenskt Geoenergicentrum, Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

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 


