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Så påverkar pandemin borrbranschen. Återfyllning pågår.

Mikael Lindgren borrar i såväl Piteå som Indien.
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LEDAREN
Se återfyllning av energibrunnar 
som en möjlighet!

AKTUELLT
• Eon går på djupet i Malmö
• Så drabbar coronan branschen
• Utbildningen är igång
• BOS har ny ordförande
• Aktuella grundvattennivåer
• Dricksvatten samordnas nationellt.

I FOKUS: ÅTERFYLLNING
• Partiell tätning rekommenderas.
• Materialet avgör energiprestandan. 

 

PROFILEN
Anneli Wirtén, ny gd för SGU.

FÖRETAGET
Med Piteå och världen som 
arbetsfält.

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

DEBATT
Byggföretagen presenterar en  
reformlista för att dämpa konjunk-
turfallet.
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En heldag om Sveriges tredje 
största förnybara energikälla

FÖR ÅTTONDE ÅRET I RAD ARRANGERAR VI en 
heldag om geoenergi - Sveriges tredje största 
förnybara energikälla. Detta år blir Geoenergidagen 
ett digitalt event. Geoenergidagen är Svenskt 
Geoenergicentrums årligen återkommande 
konferens om aktuella frågor som rör geoenergi - 
en lokalproducerad, förnybar och till stora delar 
fortfarande outnyttjad energikälla.
 Vi bjuder in till en inspirerande digital 
seminariedag om geoenergins tillämpningar, 
ekonomi och tekniska utmaningar - i år med 
särskilt fokus på fastighetsförvaltarens perspektiv. 
Vi bjuder även på en uppdatering av världsläget för 
geoenergi. 
 
Geoenergidagen är till för dig som har intresse i 
energifrågor: företagsledare, fastighetsägare eller 
-förvaltare, energistrateg eller -samordnare, teknisk 
chef eller förvaltare, konsult, entreprenör, forskare, 
miljöansvarig eller politiker.

ANMÄLAN 

till Geoenergidagen görs till 

Svenskt Geoenergicentrum på 

www.geoenergicentrum.se. 

Där hittar du också mer information 

om Geoenergidagen Digital 2020.

DIGITAL SEMINARIEDAG
DEN 8 OKTOBER 2020

SvGeo Annons DigitalGED_2020.indd   1 2020-06-11   13:43
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LEDAREN

JOHAN BARTH
BORRFÖRETAGEN 

Coronan drabbar även vår bransch, även 
om det verkar som att borrföretagarna i 
landet har att göra. Som en del i styrelsen i 
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen får 
jag information om hur den marknaden mår, 
och signalerna har varit tydliga under våren: 
Installationer åt konsumenter minskar. 
Människor håller i pengarna lite hårdare 

och avvaktar med investeringarna i allt större 
utsträckning. Även om borrentreprenörerna har 
haft fyllda orderböcker, kommer energiborrningen 
i det segmentet att minska.

Glädjande i sammanhanget är att installatio-
ner för större fastigheter verkar fortsätta med en 
allt större intensitet. Det i kombination med att 
nyinstallationer av vattenanläggningar återigen 
har skjutit fart gör att branschen som helhet mår 
ganska bra.

Som branschorganisation har pandemin däre-
mot påverkat Borrföretagen negativt. Samman-
slagningsprocessen mellan föreningarna hade 
mått bra av att mötas och för att skapa känslan 
av samhörighet och att frågor kunnat dryftas i 
ett öppet forum. Den ingrediens som så många 
medlemmar värdesätter som en av de viktigaste, 
nämligen att ha medlemsmöten med nätver-
kande och kollegiala diskussioner, har fått anstå 
till senare tidpunkter. Nu hoppas vi innerligt att 
Brunnsborrardagen i september kommer att bli 
av. Då är ett medlemsmöte inplanerat. Därefter ett 
i november. Vi håller tummarna…

Årets andra nummer av Borrsvängen har temat 
”Återfyllning”. Det är inte av en slump. I mars 
publicerade Svenskt Geoenergicentrum Råd och 
anvisningar om återfyllning av energibrunnar.

Arbetet har bedrivits i samarbete med geoenergi-
branschen och har tagits fram inom ramen för det 
internationella samarbetet IEA ECES Annex 27 om 
kvalitetssäkring av borrhålssystem. Energimyndig-
heten har delfinansierat projektet genom stöd till 
det svenska Annex 27-arbetet. 

Råden och anvisningarna baseras på kunskap som 
är både internationell och nationell samt erfarenhe-
ter som har samlats in från de elva deltagarländerna 

i Annex 27. Därefter har den anpassats för att vara 
till hjälp för specifikt den svenska och skandi-
naviska geoenergimarknaden. 

Publikationen finns fritt tillgänglig att ladda ner 
från Svenskt Geoenergicentrums hemsida under 
Publikationer/Råd och riktlinjer.

Återfyllning av energibrunnar är inte en ny 
företeelse i Sverige, men det är relativt få som 
faktiskt utför entreprenaderna. En del hävdar att 
det bara är dyrt och medför att geoenergisystemen 
väljs bort till förmån för andra energislag.

Jag skulle vilja se det ur ett annat perspektiv. Det 
är en möjlighet att få tillstånd att fortsätta med 
energibrunnar, även i områden som annars hade 
varit omöjliga att få tillstånd i.

Det är sällan jag anser att en energibrunn skall 
återfyllas i sin helhet, även om det då och då 
finns fog för det. Däremot är det betydligt mer 
vanligt att det finns skäl till partiell tätning, det 
vill säga då endast en del av borrhålet pluggas,  
så att de vertikala grundvattenrörelserna i 
brunnen förhindras. Det är aktuellt till exempel 
när det finns geologiska förutsättningar som 
relikt saltvatten, eller grundvattenmagasin av 
oönskad kvalitet.

Här tycker jag branschen ska ta till sig kunskapen 
och se det som en möjlighet att fortsätta göra 
högkvalitativa anläggningar som är säkra för 
våra grundvattenresurser.

Sommaren har anlänt och när ni läser detta 
nummer är midsommaraftonens jordgubbar 
redan slut. Men än finns det vackra sommar-
dagar kvar. 

Trevlig sommar – njut!
 

SE ÅTERFYLLNING
SOM EN MÖJLIGHET!
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I början av 2000-talet borrade Eon 
ett par 2,1 kilometer djupa borrhål 
för att utvinna geotermisk värme 

i Malmö hamn. Men projektet avbröts 
av olika skäl. Nu kommer dessa borrhål 
till heders igen när Eon testborrar inför 
en kommande satsning på djupgeotermi 
eller EGS som det också kallas, enhanced 
geothermal system. 

I den ena brunnen har Eon sänkt ned 
en 1 500 meter lång kabel, en så kallad  
array, på vilken det sitter 25 stycken 
geofoner med 60 meters mellanrum. 

AKTUELLT

Eon förbereder stora investeringar i djupgeotermi för fjärrvärmenätet i Malmö. Förhopp-
ningen är att uppföra fem anläggningar med upp till sju kilometer djupa borrhål. Nu borras 
testhål för att kartlägga de geologiska förhållandena.
TEXT: LARS WIRTÉN  ILLUSTRATION: MYRA STARKLINT SÖDERSTRÖM

›

STORSATSNING 
PÅ DJUPGEOTERMI I MALMÖ

Geofonerna registrerar de ljud som 
uppstår när man nu borrar vidare i den 
andra brunnen som ligger ett tiotal meter 
bredvid. Med hjälp av hammarborr-
ning ska riggen ta sig ned till cirka fyra 
kilometers djup.

– Borrningen alstrar ljud som 
skickas ut i berggrunden. Ljudet stud-
sar på sprickor och eventuella förkast-
ningar. Ljudet ref lekteras och når de 
olika geofonerna vid olika tidpunkter. 
Med denna information kan vi bygga 
upp en tredimensionell bild av hur det 

ser ut i berget, förklarar Mats Egard, 
projektledare på Eon Värme.

Spränghål
Geofonerna kan dock inte avgöra från 
vilket håll ljuden kommer. Därför har 
Eon även borrat två cirka 800 meter 
djupa brunnar med varsin geofon, som 
tillsammans med arrayen bildar ett 
seismiskt nätverk. 

För att kunna kalibrera nätverket med 
så stor precision som möjligt har Eon 
även borrat så kallade spränghål, fyra 
hål som endast går ned till 50 meter. I 
dessa borrhål låter man sprängladdning-
ar skapa ljudpulser för kalibreringen.

– På det här sättet kan vi rita en 
tredimensionell bild av berget. En EGS-
anläggning innebär en investering på 
cirka en halv miljard kronor. Då vill vi 
vara så säkra vi kan på att det inte finns 

några förkastningar i berget. Vi vill 
ha ett helt urberg med horisontella 

sprickor, säger Mats Egard.
Tekniken i en EGS-anlägg-

ning bygger  
på att man pumpar ner vatten 
med mycket högt tryck i ett 
borrhål. Berggrunden kan 
då spricka upp, precis som 
när man vid vanlig vatten-
borrning utför hydraulisk 
spräckning. Berggrunden 
på de aktuella djupen är 
normalt sprickfattig, men 
med EGS ökar alltså antalet 
sprickor och möjligheten 
för vatten att transporteras. 
Samtidigt skapas med hjälp 
av det seismiska nätverket 
en tredimensionell bild av 
de sprickor som bildas, så att 
man vet var den andra brunn-
nen ska borras.

På så sätt kan Eon injektera 
kallt vatten i den ena brunn-
nen som tar sig in i bergets 
sprickor, värms upp och 
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Radonett är europas mest sålda och effektiva radon- 

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon  

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)  

och råd & rön.  

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

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

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad  
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

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

+  den är driftsäker och
     lättinstallerad

+  det är en lönsam  
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

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

RADON 

AKTUELLT

Borrsvängen har tidigare skrivit om tekniken och St1:s pilotprojekt i 
Esbo i nr 4/2018.

pumpas upp i den 
andra brunnen. 
Det värmeväxlas 
mot fjärrvärmenä-
tet och återförs till 
berget.

– Vertikala 
sprickor eller för-
kastningar kan ge 
upphov till rörelser 
i berget och där-
med små men ändå 
alltför kraftiga 
jordskalv. Det vill 
vi inte ha,  
det kan innebära 
att det inte går 
att bygga anlägg-
ningen.

Klart under hösten
I juni började hammarborrningen i testhålet som skickar ljud 
till geofonerna. Därefter ska resultaten utvärderas, något som 
beräknas vara klart under hösten. Då ska även förebilden till 
Eon:s satsning, finska St1:s projekt i Esbo utanför Helsing-
fors, testas. St1 är involverad i projektet som samarbets-
partner och erfarenheterna från Esbo-projektet kommer att 
utvärderas.

– Om allt ser ut som vi hoppas i berget och anläggningen i 
Esbo fungerar som planerat kommer vi besluta att investera i en 
fullskaleanläggning i slutet av året. Då blir det borrstart under 
2021 och drift 2022 eller 2023, berättar Mats Egard.

Frigör biobränsle
Men Eon nöjer sig inte med en anläggning i Malmö. Planen är att 
borra fem anläggningar med en effekt på 40-50 mega-watt styck 
som ska leverera förnybar värme till stadens fjärrvärmenät.

– Vi kommer att behålla avfallsförbränning och spillvärme 
som står för cirka 60 procent av Malmös värmebehov. 

Resten ska den geotermiska värmen täcka, vilket frigör bio-
bränslen till transportsektorn. Anläggningarna kan placeras nära 
fjärrvärmekunderna, så att överföringsförlusterna minimeras.

– När anläggningen väl är byggd tar den väldigt lite plats och 
stör inte omgivningen. De kan i princip placeras mitt i bebyg-
gelsen där fjärrvärmenätet är starkt och värmebehovet finns. 

Stor potential
Eon räknar med att få upp vatten med så hög temperatur som 
150-160 grader. Den växlas mot vattnet som kommer tillbaka 
från kunden och skickas direkt vidare ut på nätet. Den höga 
temperaturen gör att även elproduktion kan bli möjligt.

– Vi skulle nog kunna producera den el som går åt till att pumpa 
runt vattnet. Det skulle vara snyggt att vara självförsörjande. Den 
här tekniken har otrolig potential, konstaterar Mats Egard.

Djupgeotermiprojektet i Malmö är ett samarbete mellan Eon, 
Energi-myndigheten, Malmö stad, SGU, St1, Länsstyrelsen 
Skåne och Uppsala universitet. Budgeten är 57 miljoner kronor, 
där Energimyndigheten bidrar med 12,8 miljoner kronor.  

Mats Egard, projektledare på Eon Värme.
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AKTUELLT

CORONAPANDEMIN:

BORRBRANSCHEN ÄR 
HITTILLS LINDRIGT DRABBAD
Med anledning av den pågående coronapandemin har Borrföretagen genomfört en 
enkät bland medlemsföretag och leverantörer. Samtliga 88 borrande företag tillfrågades 
och samtliga 40 anslutna leverantörer tillfrågades. Svarsfrekvensen låg på ungefär 30 
procent bland borrföretagen och cirka 20 procent hos leverantörerna.
TEXT: JOHAN BARTH    GRAFIK: MYRA S. SÖDERSTRÖM 0CH BORRFÖRETAGEN 

Frågorna som ställdes var:
• Har ni haft större sjukfrånvaro i 

större utsträckning än vanligt?
• Har orderingången sjunkit?
• Har ni fått skjuta på planerade uppdrag?
• Vid ett oförändrat samhällsläge, 

finns det risk för att ert företag 
tvingas försättas i konkurs?

• Har ni varit tvungna att genomföra 
personalförändringar?

• Tror ni att den hjälp som ges av 
regeringen med skatt, lån och 
karensdag kan hjälpa er verksamhet 
att klara pandemin?

• Om samhällsläget med Covid-19 
förblir oförändrat i 3 månaders tid, 
vad tror ni om er fortsatta marknad 
resterande del av året?

• Har ni märkt av några problem med 
materielleveranser?

• Tycker du det är något särskilt som 
Borrföretagen bör fokusera på för att 
stötta våra medlemmar eller avtals-
leverantörer? (Öppen fråga)

Generellt kan man säga att borrbran-
schen inte är särskilt hårt drabbad 
om man jämför med många andra 
branscher. Det förekommer permitte-
ringar och varsel, men större delen av 
borrföretagen håller sin personalstyrka 
intakt.

Tecken på avmattning
Det finns en tendens på avmattningar 
i orderingång, samtidigt är det många 
företag som har en uppbyggd order-
stock att arbeta av. Däremot ser man en 
tendens av att framför allt konsument-
sidan kommer att avmattas. För leve-

rantörernas del märks nedstängningen 
i övriga Europa betydligt tydligare. Det 
finns svårigheter med leveranser och 
det kommer inom sin tid att drabba de 
borrande företagen också.

Tydligt neråt för värmepumpar
Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen 
har gjort motsvarande enkät bland sina 
medlemmar. Där är effekten för värme- 
pumpsinstallationer på konsumentsi-
dan tydligt negativ och man känner 
att det är färre avslut på uteliggande 
offerter. För installationer mot företag 
märks en knapp minskning. Trots 
detta indikerar VP-tillverkarna en 
ökning av försäljningen under Q1, men 
tror på en minskning under Q2 upp 
till 25%. Det kommer att slå neråt mot 
borrsidan.  

Har ni haft sjukfrånvaro i större 
utsträckning än vanligt?

30 %Ja

Nej 70 %

0 %     10%      20%      30%     40%      50%      60%     70%      80%     90%     100%

46 %Ja

Nej 54 %

0 %     10%      20%      30%     40%      50%      60%     70%      80%     90%     100%

Har orderingången sjunkit?

Har ni fått skjuta på planerade 
uppdrag?

50 %Ja

Nej 50 %

0 %     10%      20%      30%     40%      50%      60%     70%      80%     90%     100%

Vid ett oförändrat samhällsläge, finns det 
risk för att ert företag tvingas försättas i 
konkurs?

37 %Ja

Nej 63 %

0 %     10%      20%      30%     40%      50%      60%     70%      80%     90%     100%
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• Kommer att minska.
• Förhoppningsvis kommer vi ha jobb då vi redan innan 

Covid19 planerat en minskning av företaget.
• Så länge materialtillgången är som nu, personalen 

håller sig frisk, kunderna har råd att betala och vi inte 
försätts i karantän ska det nog gå vägen.

• Osäkert. Tror att investeringar skjuts på framtiden.
• Det kan bli dåligt. Vi jobbar mycket mot privatpersoner.
• Den privata marknaden kommer att minska drastiskt.
• Då har 60% av personalens uppsägningstid löpt ut. 

Med den personal som kvarstår bör vi kunna hålla oss 
flytande.

Borrföretagen bör fokusera på:

• Information, ni är knäpptysta.
• Gynnsammare regler för ROT avdrag, 

ROT för BRF och företag för energi-
besparingar.

• Förhållningssätt/handlingsberedskap/
information.

• Be staten om ökat stöd för investe-
ringar i geoenergi.

• Att materialleveranser hålls igång.
• Marknadsföring så vi finns när det 

vänder.
• Inte mycket någon kan göra, annat än 

att sitta still i båten.
• Skolorna måste vara öppna. Det är 

många unga borrare med barn!
• Tryck på vårt viktiga uppdrag med  

vatten.
• Ge oss lättnader.

AKTUELLT

Har ni varit tvungna att 
genomföra personalförändringar?

10 %Uppsägning

Nej 84 %

0 %     10%      20%      30%     40%      50%      60%     70%      80%     90%     100%

Permittering

Varsel 6 %

0 %

Tror ni att den hjälp som ges av regeringen 
med skatt, lån och karensdag kan hjälpa 
er verksamhet att klara pandemin?

37 %Ja

Nej 63 %

0 %     10%      20%      30%     40%      50%      60%     70%      80%     90%     100%

Har ni märkt av några problem med 
materialleveranser?

27 %Ja

Nej 73 %

0 %     10%      20%      30%     40%      50%      60%     70%      80%     90%     100%

Tycker du att det är något särskilt arbete som 
Borrföretagen bör fokusera på för att stötta våra 
medlemmar eller avtalsleverantörer?

45 %Nej

Ja, Borrfö-
retagen bör 

fokusera på... 55 %

0 %         10%         20%         30%        40%          50%        60%          70%        80%         90%         100%

Om samhällsläget med Covid-19 
förblir oförändrat i tre månaders tid, 
vad tror ni om er fortsatta marknad 
resterande del av året?



10 BORRSVÄNGEN 2 2020

Introduktionen på fyra veckor är 
nu över och av 24 aspiranter går nu 
18 personer vidare i borrtekniker-

utbildningen som arrangeras av Borr- 
företagen. Det maximala antalet deltagare 
avgörs av Arbetsförmedlingen. Men den 
inledande delen av utbildningen är även 
omgjord sedan förra året, berättar Birger 
Fogdestam, som är en av lärarna på 
utbildningen. Då införde man en period 
av test och kartläggning för att både 
elever och bransch skall kunna avgöra om 
valet att gå utbildningen är rätt. Brunns-
teknikeryrket är mer krävande än många 
aspiranter är medvetna om. Men årets 
kull visar framfötterna. 

– Det jag har uppmärksammat hittills 
är att eleverna genomgående är intres-
serade. De visar engagemang, de vill 
framåt och vid våra studiebesök försöker 
de vara med och höra och ta in informa-
tion. De är nyfikna och frågvisa. Det är 
glädjande, men vi måste samtidigt ta 
hänsyn till den sociala distansering som 
gäller just nu, säger Birger Fogdestam.

Färre personer i varje fordon
I år behövs anpassningar utöver det 
vanliga. Det gäller inte minst resorna till 

›

AKTUELLT

Den 37 veckor långa borrteknikerutbildningen som arrangeras av Borrföretagen 
startade den 6 maj i år, tre månader senare än vanligt. Men så är våren 2020 
också en annorlunda tid. Covidsituationen sätter många områden på prov och 
anpassning är modellen.

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH   FOTO: BIRGER FOGDESTAM

studiebesöken i Stockholmstrakten och 
den geologiska exkursionen i Uppsala. 
Tidigare har grupperna använt Borrföre-
tagens buss, anpassad för nio passagerare. 
I år har man använt en kombination av 
elevernas privatbilar och bussen för att 
skapa nödvändig social distans. 

Att hitta parkeringsplatser i de centrala 
delarna av Stockholm för så många for-
don har varit ett praktiskt bekymmer.

– Men i de lägen vi har kunnat, har vi 
också besökt företag utanför Stockholm. På 
Värmdö och i Bålsta hade vi inga problem 
att parkera bilarna, säger Birger Fogdestam.

Ständiga anpassningar och lösningar
Eleverna har bland annat fått guidning 
vid stabiliseringsborrningar på K-märkta 
hus i Stockholm. Nyfikenhet har präglat 
besöken, men ljudnivåerna är höga och 
för att kunna ställa frågor och lyssna på 
svaren behövs ibland närmare kontakt 
än den rekommenderade distansen på en 
och en halv meter. 

– Det är problematiskt, men vi befinner 
oss utomhus och jag tycker att vi har löst det 
på ett bra sätt ändå, säger Birger Fogdestam.

När artikeln skrivs är eleverna ute 
på sin första praktik. I coronatider får 

man räkna med att saker och ting inte 
fungerar helt smidigt, och så var det 
också med beställning och leverans 
av den obligatoriska skyddsutrust-
ningen för eleverna. Förutsättningen 
för att få vara på en byggarbetsplats 
med tunga maskiner är att eleven 
har hjälm, handskar, skyddsskor och 
varselkläder.  

– Alla elever hade inte fått sina klä-
der, men vi har ordnat det genom att 
låna reservkläder från praktikplatser 
och vi har också hämtat hjälp från an-
nat håll. Skyddsskor, varselklädsel och 
hjälm är ett absolut måste, säger Birger 
Fogdestam.

Utbildningen på 
Yrkesplugget i Uppsala 
När den första praktiken är över, väntar 
teoretiska kursavsnitt i Uppsala. Nytt 
för i år är att Borrteknikerutbildningen 
som upphandlas av Arbetsförmedlingen,  
är flyttad till Yrkesplugget i Uppsala, i 
fräscha, väl anpassade lokaler. 

Kursen i borrteknik avslutas i november-
december 2020.  

ÅRETS UTBILDNING I BORR-
TEKNIK KRÄVER ANPASSNING

Elever på studiebesök hos Gruse.
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Fusion Sweden AB Härdgatan 28 432 32 Varberg      0340 599 110     info@fusionsweden.se

Vi har mer än 20 års samlad erfarenhet av utveckling och 
tillverkning av produkter för geoenergi. Vi erbjuder ett brett 
utbud av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Produkterna 
tillverkas i vår välutrustade verkstad där vi även har möjlighet 
att anpassa dem helt efter era önskemål och krav.

SAMLINGSBRUNNAR & FÖRDELNINGSRÖR
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En konsument har ansökt 
och fått tillstånd för att 
installera en värmepump 
med ett borrhål på sin tomt. 
En VVS-firma ansvarar 
för hela installationen och 

anlitar brunnsborraren. I avtalet 
reserverar brunnsborraren och VVS-
firman sig tydligt mot att de kan 
behöva avbryta borrningen innan de 
har nått fullt djup, i det fall de stöter 
på instabil berggrund eller stora 
mängder grundvatten. 

De kommer då istället behöva borra 
fler, grundare brunnar för att förse 
värmepumpen med tillräckligt många 
borrhålsmeter.

 
När arbetet utförs är det precis 
vad som händer. En sprickzon med 
kraftigt grundvattenflöde stoppar 
borrningen halvvägs. Det går inte att 
kontakta kunden vid tillfället.  

För att undvika stillestånd och för 
att hinna borra utan ometablering 
utför borraren ett extra borrhål 
bredvid det första utan att kunden 
kontaktats.

 
• Bryter borraren mot konsument-

tjänstlagen eller mot avtalet 
med sitt agerande? 

• Behöver kunden söka tillstånd 
för det andra borrhålet innan det 
utförs och vilka problem riskerar 
kunden att drabbas av på grund 
av borrarens agerande? 

• Kan borraren bli skyldig att 
ersätta kunden vid eventuella 
viten? 

• Hade borraren kunnat agera 
annorlunda?

AKTUELLT

KONSUMENTFALLET:

SPRICKZON KRÄVDE 
EXTRA BORRHÅL

Svaret på frågan får 
delas upp dels i vad 
som gäller enligt 
konsumenttjänst-

lagen samt dels kring frågan 
om tillstånd. Vi inleder med 
frågan utifrån konsument-
tjänstlagen. 

Inledningsvis konstateras att borrföre-
taget är anlitat som underentreprenör 
av VVS-firman. Även om slutkunden är 
en privatperson är inte borrföretagets 
beställare en privatperson och konsu-
menttjänstlagen är inte tillämplig för 
borrarens uppdrag. Vi uppfattar det 
ändå som att VVS-firman och bor-
raren handlar gemensamt och vill få 
situationen belyst utifrån tillämpning av 

tid ska man avbryta arbetet. Här gäller 
dock även att om det finns särskilda skäl 
att anta att beställaren ändå vill få arbe-
tet utfört så kan man fortsätta. 

Det finns även regler om tilläggsarbe-
ten i konsumenttjänstlagen men de är 
inte tillämpliga här eftersom det inte är 
fråga om att ett arbete av annan karaktär 
än det ursprungliga (borrning) som 
tillkommer. Det är istället fråga om att 
det ursprungliga arbetet behöver utföras 
på ett annat sätt. 

När man som i detta fall får ändra 
planen för utförandet är alltså huvudre-
geln att man ska inhämta instruktioner 
från beställaren innan man fortsätter. 
Gör man inte det har man inte rätt till 
ersättning för merkostnader. 

Kan finnas undantag
Undantaget som anger att det kan vara 
ok att fortsätta om det finns särskilda 
skäl att anta att beställaren vill ha 
arbetet utfört i alla fall kan bli aktuellt 
här. Det går dock inte utifrån förutsätt-
ningarna att avgöra om undantaget är 
tillämpligt. Det faktum att det finns en 
reservation i avtalet, att kunden verkar 
införstådd med vad den alternativa 
metoden är samt att beställaren inte var 
anträffbar när arbetet utförs, kan möjli-
gen tolkas som att kunden var införstådd !

JURISTEN SVARAR konsumenttjänstlagen och svarar därav 
baserat på att konsumenttjänstlagen är 
tillämplig.

Konsumenträttsliga aspekter 
Det som händer vid borrningen är att 
problem uppkommer när man ska utföra 
den planerade och beställda anläggning-
en och att man bör ändra konstruktio-
nen för att få en fungerande anläggning. 
Om beställningen inte varit specificerad 
till viss utformning utan uppdra-
get bestod i att man skulle uppnå en 
funktion innebär en sådan här ändrad 
förutsättning inte något tilläggsarbete 
eller ändring i förhållande till bestäl-
laren. Men om man stöter på problem 
vid utförandet och man inser att arbetet 
inte kommer bli till nytta och/eller att 
priset kommer bli betydligt högre än 
konsumenten kunnat räkna med ska 
man underrätta beställaren och begära 
anvisningar. Om man då inte kan få tag 
i beställaren eller inte får besked i rimlig 

Sara Eriksson, Biträdande jurist/Associate, 
Foyen Advokatfirma.
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AKTUELLT

TERRAROC
A NEW COMPANY 
OF EXPERIENCED  
PROFESSIONALS

Born this autumn as an independent 
company, TerraRoc is the result of Epiroc’s 
recent divestment of its geotechnical 
drilling consumables division. With a staff 
of highly skilled experts, we bring with us 
a range of industry experience from Atlas 
Copco and Epiroc.

C A S I N G  A D VA N C E M E N T  S Y S T E M S  •  D O W N -T H E - H O L E  H A M M E R S  •  C O R E  D R I L L I N G

terrarocdrilling.com

med riskerna och var beredd på detta. Vi 
vet inte heller hur stor fördyring det är 
fråga om i detta fall men det är givetvis 
så att ju större tilläggskostnad i relation 
till ursprungligt pris som det är fråga om 
så ökar tröskeln för att kunna tillämpa 
detta undantag. 

Borde stoppat arbetet
Sammantaget borde alltså borraren har 
stoppat arbetena och begärt instruktio-
ner av beställaren men han kan ha rätt 
till ersättning för sina merkostnader 
ändå för det ändrade utförandet om det 
fanns skäl att anta att beställaren ville ha 
arbetet utfört ändå. Det är dock bor-
raren som står för risken för att dessa 
fortsättningar är uppfyllda. 

Som vi gett råd om tidigare är det 
viktigt att i avtal med konsument tydligt 
reglera att kunden måste finnas tillgäng-
lig för att t.ex. diskutera ändrade förut-
sättningar i utförandet. Om det framgår 
av avtalet att beställaren förutsätts vara 
tillgänglig men inte är det, har entre-
prenören möjlighet att avbryta arbetet i 
avvaktan på att han blir anträffbar och 
begära ersättning för merkostnader för 
stillestånd. 

Bedömning angående tillståndet
Att svara på frågan är inte helt enkelt 

då det kan finnas omständigheter som 
inte nämns som kan ha betydelse men i 
grunden så gäller följande.

Det är förbjudet att utan anmälan 
till den kommunala nämnden inrätta 
en värmepumpsanläggning för utvin-
ning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten. 

Kommunen får också bestämma att 
det kan krävas tillstånd att inrätta en 
sådan anläggning, varför det är bäst att 
kontrollera vad som gäller i den aktuella 
kommunen då detta kan skilja sig åt. 
Med begreppet ”inrätta” avses borrning, 
nedgrävning av slang och installation av 
värmepump. Att exempelvis fördjupa ett 
befintligt borrhål kräver en ny anmälan, 
likaså krävs anmälan för att byta ut delar 
av befintlig anläggning. 

Kan bli sanktionsavgift
Kunden behöver alltså anmäla, eller om 
det är tillståndspliktigt i kommunen, söka 
tillstånd för det andra borrhålet innan det 
borras. Om ingen anmälan/tillståndsan-
sökan görs kan kommunen fatta beslut 
om en miljösanktionsavgift. Kommunen 
kan besluta om miljösanktionsavgift 
också om en anmälan inkommer i efter-
hand. Denna avgift kan, beroende på vad 
man missat att göra, bli antingen 1 000 kr 
per gång eller 3 000 kr per gång. Däremot 

om detta upptäcks först efter fem år så 
har kommunen ingen möjlighet att ta ut 
någon avgift.

Borraren förväntas känna till de för-
utsättningar som finns i dessa avseende 
gentemot myndighet. Om man som 
näringsidkare genom sitt agerande ådrar 
sin beställare sanktionsavgifter kan man 
få betala skadestånd till beställaren för 
de avgifter som tas ut av myndighet.  

Per Vestman, Advokat/Partner Foyen 
Advokatfirma
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Små grundvattenmagasin
I de små grundvattenmagasinen är nivåerna i regel under de 
normala för årstiden i Götaland och Svealand, medan de är 
nära eller över de normala i Norrland.  Det kan dock finnas 
påtagliga lokala skillnader. På Gotland och i västra Svealand 
bedöms nivåerna vara mycket under de normala och i 
Roslagen nära de normala.

Nivåerna i södra Sverige har fortsatt sjunka sedan mitten 
på maj vilket är en förväntad utveckling under försommaren. 
Växtlighet och ökande temperaturer minskar möjligheterna 
till grundvattenbildning. Under de närmaste månaderna kan 
situationen därmed bli ansträngd beroende på väderutveck-
lingen. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, 
särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig 
informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på 
sin vattentillgång. 

För att få en normal grundvattensituation i de små maga-
sinen behövs mer nederbörd än normalt i hela Götaland och 
Svealand samt i södra Norrland.

Stora grundvattenmagasin
I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de 
normala i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. I 
västra Götaland samt i sydvästra Svealand är nivåerna över 
de normala medan de i övriga delar av landet är nära de 
normala. 

För närvarande bedöms det inte bli några omfattande pro-
blem med vattentillgången i de stora magasinen i sommar. 
I de områden där nivåerna är under de normala, eller där 
vattenbrist ofta förekommer, bör dock vattenproducenterna 
vara observanta och följa utvecklingen. Varierande förutsätt-
ningar förekommer dock både vad gäller grundvattenmagasi-
nens egenskaper och vattennuttag.

Stora magasin med grundvattennivåer under det normala 
behöver få mer nederbörd än normalt under flera månader 
för att uppnå en normal grundvattensituation.

Grundvattennivåer
i små magasin Grundvattennivåer

i stora magasin

mycket över de normala

över de normala

nära de normala

under de normala

mycket under de normala

Grundvattennivåer
i små magasin Grundvattennivåer

i stora magasin
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under de normala
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Grundvattennivåer
i små magasin Grundvattennivåer

i stora magasin

mycket över de normala

över de normala

nära de normala

under de normala

mycket under de normala

Grundvattennivåer i månadsskiftet maj–juni 2020
Götaland och Svealand domineras fortsatt av nivåer under de normala för årstiden. På Gotland och i västra Svealand är 
nivåerna mycket under de normala. I de stora magasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland samt i östra Svealand.

Sedan mitten av maj har nivåerna i de små grundvattenmagasinen sjunkit i hela landet bortsett från norra Norrland. I de 
stora magasinen har det inte skett några betydande nivåförändringar. 

Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet, www.sgu.se/grundvatten

Grundvattennivåer
i små magasin

Grundvattennivåer
i stora magasin
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påtagliga lokala skillnader. På Gotland och i västra Svealand 
bedöms nivåerna vara mycket under de normala och i 
Roslagen nära de normala.

Nivåerna i södra Sverige har fortsatt sjunka sedan mitten 
på maj vilket är en förväntad utveckling under försommaren. 
Växtlighet och ökande temperaturer minskar möjligheterna 
till grundvattenbildning. Under de närmaste månaderna kan 
situationen därmed bli ansträngd beroende på väderutveck-
lingen. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, 
särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig 
informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på 
sin vattentillgång. 

För att få en normal grundvattensituation i de små maga-
sinen behövs mer nederbörd än normalt i hela Götaland och 
Svealand samt i södra Norrland.

Stora grundvattenmagasin
I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de 
normala i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. I 
västra Götaland samt i sydvästra Svealand är nivåerna över 
de normala medan de i övriga delar av landet är nära de 
normala. 

För närvarande bedöms det inte bli några omfattande pro-
blem med vattentillgången i de stora magasinen i sommar. 
I de områden där nivåerna är under de normala, eller där 
vattenbrist ofta förekommer, bör dock vattenproducenterna 
vara observanta och följa utvecklingen. Varierande förutsätt-
ningar förekommer dock både vad gäller grundvattenmagasi-
nens egenskaper och vattennuttag.

Stora magasin med grundvattennivåer under det normala 
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Götaland och Svealand domineras fortsatt av nivåer under de normala för årstiden. På Gotland och i västra Svealand är 
nivåerna mycket under de normala. I de stora magasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland samt i östra Svealand.
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Små grundvattenmagasin
I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala 
för årstiden i Götaland och Svealand, medan de är nära de nor-
mala i Norrland. Det kan dock finnas påtagliga lokala skillnader.

Nivåerna i södra Sverige har fortsatt sjunka sedan början 
av maj på grund av små mängder nederbörd. Växtlighet och 
ökande temperaturer minskar möjligheterna till grundvat-
tenbildning under sommarmånaderna. Under de närmaste 
månaderna kan situationen därmed bli ansträngd beroende på 
väderutvecklingen. Enskilda brunnsägare i områden med låga 
nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla 
sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på 
sin vattentillgång. 

För att få en normal grundvattensituation i de små maga-
sinen behövs mer nederbörd än normalt i hela Götaland och 
Svealand.

Stora grundvattenmagasin
I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala 
i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. I västra Gö-
taland samt i sydvästra Svealand är nivåerna över de normala 
medan de i övriga delar av landet är nära de normala. 

För närvarande bedöms det inte bli några omfattande pro-
blem med vattentillgången i de stora magasinen i sommar. I de 
områden där nivåerna är under de normala, eller där vattenbrist 
ofta förekommer, bör dock vattenproducenterna vara obser-
vanta och följa utvecklingen.  

De stora magasin där grundvattennivåerna är under det 
normala behöver få mer nederbörd än normalt under flera 
månader för att uppnå en normal grundvattensituation.
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Grundvattennivåer i maj 2020
Grundvattennivåerna i de små magasinen i Götaland och Svealand är nu under de normala för årstiden. I de stora maga-
sinen är nivåerna fortfarande under de normala i södra och östra Götaland samt i östra Svealand.

Sedan början av maj har nivåerna i de små grundvattenmagasinen stigit på vissa håll i östra Götaland och Svealand, 
men sjunkit i de västra delarna. I de stora magasinen har det inte skett några stora nivåförändringar.

Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet, www.sgu.se/grundvatten
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I KORTHET

En ny nationell samordnings-
grupp för dricksvatten ska göra 
arbetet mer aktivt och drivande. 

Gruppen har haft sitt första möte, då 
tio myndigheter och aktörer enades 
om ett antal fokusområden framöver.

Den nya Nationella samordnings-
gruppen för dricksvatten, som ersätter  
det tidigare nätverket, kommer i 
högre grad att verka för att dricks-
vattenfrågor införlivas i myndighe-

NY NATIONELL SAMORDNING AV DRICKSVATTENFRÅGOR

›

Götaland och Svealand domineras fortsatt av 
nivåer under de normala för årstiden. På Gotland 
och i västra Svealand är nivåerna mycket under 

de normala. I de stora magasinen är nivåerna låga i 
södra och östra Götaland samt i östra Svealand.

Sedan mitten av maj har nivåerna i de små 
grundvattenmagasinen sjunkit i hela landet bortsett 
från norra Norrland. I de stora magasinen har det inte 
skett några betydande nivåförändringar.

GRUNDVATTENNIVÅER I 
MÅNADSSKIFTET MAJ–JUNI

›

ternas verksamhetsplanering. Mot 
den bakgrunden bemannas sam-
ordningsgruppen av myndigheteter, 
varav SGU är en, samt företrädare från 
Sveriges Kommuner och Regioner 
och Svenskt vatten.

Vid samordningsgruppens första möte 
beslutades om inrättandet av tre arbets-
grupper och om följande fokusområden:
• Informationssäkerhet för uppgifter 

inom dricksvattenförsörjningen.

• Dricksvattenproducenters och 
distributörers planering och förbe-
redande åtgärder under kris, höjd 
beredskap och krig.

• Regionala vattenförsörjningsplaner. 
• Utvärdering av statsbidrag för bättre 

vattenhushållning. 
• Genomförandet av det nya dricks-

vattendirektivet.
• Klimatförändringar och dess påver-

kan på dricksvattenkvalitet.  

Branschorganisationen Schaktfritt, 
BOS, har under våren valt ny ord-
förande. Maria Zimdahl jobbar som 

regionchef på NCC och tillträdde i mars.
– Med Maria Zimdahl får vi in en 

person med helikopterperspektiv och 
erfarenhet av att jobba strategiskt 
med att driva frågor – erfarenheter 
som vi inte riktigt haft tidigare, säger 
Mattias Höglund, ledamot i BOS sty-
relse och till vardags vd för Pollex.

– Vi hade ursprungligen planerat för 
ett mycket större och mer ambitiöst 

NY ORDFÖRANDE FÖR BOS

›
årsmöte, där vi skulle ha bjudit in poli-
tiker, företrädare för myndigheter och 
andra beslutsfattare som är viktiga för 
vår bransch. Men coronaviruset satte 
stopp för det och vi har fått skjuta de 
planerna på framtiden, säger han.

Branschen känner av konsekven-
serna av viruset.

– Pågående och beslutade projekt 
rullar på, men det är trögare att få 
igång nya, nu när man inte kan resa 
runt och träffa potentiella kunder, 
säger Mattias Höglund.

Maria Zimdahl, ny ordförande i 
Branschorganisationen Schaktfritt – BOS. 
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Brf Sjöstadspiren i Hammarby 
Sjöstad satsar på ett hybridsys-
tem med geoenergi och solceller. 

Systemet, som består av 16 stycken 
340 meter djupa borrhål och en av 
Hammarby Sjöstads största solcell-
sanläggningar, ska producera värme, 
varmvatten och kyla.

HYBRIDSYSTEM 
I HAMMARBY SJÖSTAD

›
Prospekteringsteknik i Norrland AB 
(protek Norr) har köpt Styruc Arctic 
AB, ett dotterbolag i Styrudkon-

cernen, som sedan 2009 utfört kärn-, 
medie- och prospekteringsborrningar 
inom afärsområdet gruvor och prospek-
tering. Protek Norr tar över personal, gäl-
lande affärskontrakt samt maskiner. 

PROTEK HAR KÖPT 
STYRUD ARCTIC

›
Hybridprojektet innefattar 

geoenergi och på sommaren kyld 
tilluft i kombination med solceller. 
Det nya energisystemet kommer att 
reducera det totala behovet av köpt 
energi för värme och varmvatten 
med cirka 70 procent. Entreprenör är 
Enstar.  

Grundvattennivåer 
i små magasin

Grundvattennivåer 
i stora magasin
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I Sverige, Norge och Finland har sedan länge öppna borrhål som självfylls med grund-
vatten varit standardutförande. Krav på tätning i en eller annan form är relativt ovanligt, 
men är befogat om det finns risk för att grundvattnet förorenas på ett eller annat sätt.

Sedan 2016 har Sverige och Svenskt Geoenergicentrum deltagit i ett internationellt 
projekt, IEA ECES Annex 27 – Quality Management in Design, Construction and  
Operation of Borehole Systems, vilket bland annat har resulterat i att riktlinjer för tät-
ning av energiborrhål har tagits fram. För att vara delaktiga i att sprida denna kunskap 
har Borrsvängen i detta nummer temat återfyllning.

TEXT:  LARS WIRTÉN ILLUSTRATIONER: SVENSKT GEOENERGICENTRUM & GEOSTRATA

Geoenergisystem i Sverige skiljer 
sig från andra länder i Europa på 
flera sätt som har betydelse vid 

återfyllning. De geologiska förhållandena 
i Sverige skiljer sig vanligtvis från större 
delen av kontinentala Europa. Här har vi i 
huvudsak hård och tät kristallin berg-
grund till skillnad från de sedimentära 
berggrunder, ofta med akviferer i flera 
skikt, som dominerar på kontinenten. 
Det hårda berget och möjligheten att 
ha grundvattenfyllda borrhål gör att vi 
borrar djupare i Sverige. Vi tar huvudsak-
ligen ut värme ur berget på grund av vårt 
dominerande behov av uppvärmning, 
och vi låter temperaturen i borrhålen 
nå lägre temperaturer än i kontinentala 
Europa. Ett återfyllt hål i Sverige behöver 
tåla att utsättas för minusgrader. Det gör 

›
att till exempel ren cement inte är lämp-
ligt att fylla ett borrhål med.

– Det krävs att återfyllningsmaterialen 
består av en blandning av material som 
är tillräckligt tätt, har bra värmeled-
ningsförmåga och går bra att pumpa ned 
i borrhålet. Dessutom bör det klara viss 
frysning, förklarar Signhild Gehlin på 
Svenskt Geoenergicentrum.

Svenskt Geoenergicentrum har nyligen 
tillsammans med Olof Andersson från 
Geostrata tagit fram rådgivande doku-
ment om återfyllning av energibrunnar. 

Vatten i rörelse
Som regel fylls svenska energibrun-

nar med grundvatten. Trots att stil-
lastående vatten inte är en särskilt bra 
värmeledare, är energiutbytet nästan 

FYLLNADSMATERIALET 
AVGÖR PRESTANDAN
Vid återfyllning av energibrunnar är val av material centralt. Viktigast är att det är tätt, 
men även att det tål frysning och har bra värmeledningsförmåga. Återfyllda hål i Sverige 
ger ändå nästan alltid lägre energiutbyte jämfört med motsvarande borrhål som fylls 
med grundvatten.

alltid bättre jämfört med återfyllda 
borrhål. Skälet är att vatten i prakti-
ken aldrig står stilla när det uppstår 
temperaturskillnader – något som alltid 
är fallet i en energibrunn. Temperatur-
skillnaderna uppstår mellan borrhålets 
övre och nedre del, mellan slangar och 
borrhålsväggen och mellan uppåtgåen-
de och nedåtgående slang. Det innebär 
att vattnet överför värme även genom 
sin rörelse, så kallad konvektion, inte 
bara genom ren värmeledning.

– Det betyder att värmeöverföringen i 
ett grundvattenfyllt borrhål varierar över 
tid och beror på temperaturskillnaderna i 
borrhålet, vilket i sin tur beror på flödet i 
slangarna, värmebärarens temperaturbe-
roende viskositet, eller flödeströghet, och 
hur djupt borrhålet är. Ett grundvatten-

Principutförande för fullhålstätning i utlandet. jämfört med en typisk nordisk energibrunn som 
är fylld med grundvatten. 
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fyllt hål är dynamiskt, ett återfyllt är mer 
statiskt, säger Signhild Gehlin.

– När man har gjort termiska respons-
tester i Sverige visar dock resultaten i stort 
sett alltid att värmeöverföringen är bättre 
i grundvattenfyllda borrhål jämfört med 
återfyllda borrhål. Grundvattenfyllda hål 
är kostnadseffektiva och ger en bra termisk 
kontakt mellan slangar och borrhålsvägg. 
Det är väldigt bra att vi kan göra det i 
Sverige, förklarar Signhild Gehlin.

Använd Hamburglistan
Men i vissa fall ställs krav på åter-
fyllnad och då gäller det att välja rätt 
material. Här är det lämpligt att hålla 
sig till produkter på den så kallade 
Hamburglistan, understryker Signhild 
Gehlin. Det är en lista på fyllnadsmate-
rial som är testade av den tyska delsta-
ten Hamburg och utgör en oberoende 
sammanställning av produkter testade 
enligt samma kriterier.

– Det är klokt att hålla oss till den när 
vi återfyller energibrunnar i Sverige, tills 
det finns en standard för test av åter-
fyllningsmaterial som ger jämförbara 
resultat, säger Signhild Gehlin.

Några slutsatser
I en svensk studie från 2012 av olika fyll-
nadsmaterial som används utomlands, 
drogs några viktiga slutsatser:
• Bentonitbaserade material torkar lätt 

ut, vilket gör att materialet krymper 
och ger sämre värmeledning.

• Ren cement har bättre värmeledning 
men krymper när det härdar och kan 
spricka när det fryser.

• Cementbaserade blandningar med 
bentonit och ämnen som ökar värme-
ledningen är lämpliga för återfyllnad 
i Sverige. 

• Även bentonitbaserade blandningar 
kan vara lämpliga, då de tätar bra, för-
utsatt att de tål frysning och saltvatten. 

Högre tryckklass
Även kollektorerna påverkas av återfyll-
nad. De måste ha en högre tryckklass 
än i grundvattenfyllda borrhål efter-
som tyngden och därmed trycket från 

Exempel på tätningsplacering i sedimentärt och kristallint berg.

återfyllningen är högre än från grund-
vatten. Det innebär att slangväggarna 
blir tjockare. Det medför också lägre 
energiutbyte vilket innebär att du måste 
borra djupare för att kompensera även 
av den anledningen.

– Man måste tänka på detta när man 
ska återfylla djupa borrhål i Sverige. 
För att inte kollektorn ska riskera att 
knycklas ihop kan man behöva fylla 
borrhålet i etapper. Det är också en 
komplicerande och fördyrande faktor, 
konstaterar Signhild Gehlin.  

Exempel på förstärkt tätning för 
energibrunnar med risk för spridning av 
föroreningar från jordlager till bergets 
grundvatten.

Grund-
vattenfyllda 

hål är kostnads-
effektiva och ger 
bra termisk kontakt 
mellan slangar och 
borrhålsvägg.

›
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›

den och kan vara särskilt användbara 
på platser med tunt jordtäcke.

Fördelar med pellets
Själva metoden går ut på att man fäster 
någon typ av stopp på kollektorn och 
ovanpå detta fyller på med några meter 
bentonitpellets. 

– Stoppet kan antingen vara en plugg 
med svällande gummi eller trattformad 
anordning av plast som spänner ut mot 
borrhålets väggar. Ovanpå stoppet fyller 
man på med bentonitpellets medan man 
monterar kollektorn. Genom att inte 
hela borrhålet fylls med tätande material 
bibehålls de små grundvattenrörelser 
som är så gynnsamma för energiöver-

föringen. En partiell återfyllning ger heller 
inte alls den belastning på kollektorn 
som uppstår vid fullhålsåterfyllning.  

det täta berget finns, säger Joakim 
Hjulström.

Saltvatten och föroreningar
Saltvatten är en annan faktor som kan 
kräva partiell återfyllning.

– Saltvattnet är ju tyngre och åter-
finns normalt djupt nere. Genom de 
konduktivitets- eller kloridmätningar 
som ska utföras enligt Normbrunn 
16 märker man var det salta vattnet 
uppträder och kan sedan blockera 
det genom en tätning ett antal meter 
ovanför. 

I områden där det finns föroreningar i 
marken, som inte få nå ner till grundvatt-
net, fungerar också partiell återfyllning.

– Här tätar 
man av den övre 
delen av borr-
hålet. Pluggen 
monteras ca fem 
meter under borr-
skon och pelletsen 
fylls upp till någon 
meter i foderröret, 
säger Joakim 
Hjulström. Det avskärmar borrhålet 
från att få kontakt med markytan via 
eventuella ytliga sprickor i berggrun-

FOKUS ÅTERFYLLNING

Han ger ett antal generella exem-
pel på olika geologier där partiell 
tätning kan bli aktuell och hur 
den i så fall ska utföras.

– Borrhålet kan skapa hydraulisk 
kontakt mellan två olika grundvat-
tenmagasin, till exempel i en formation 
där man har två sandstenslager åtskil-
da av en tät lerskiffer. Det återställer 
man genom en partiell tätning på det 
djupet där lerskiffern finns. Då gäller 
det att vara uppmärksam när man 
borrar och hålla noga koll på kaxet. 
Man avgör med ganska stor noggrann-
het var olika geologiska formationer 
ändrar sig, åtminstone med någon 
meters marginal och med en tätning på 
cirka fem meter är man normalt på den 
säkra sidan.

En annan typisk formation är att 
två sprickzoner i kristallint berg åt-
skiljs av tätt berg.

– Borrningen kommer att sätta de 
båda sprickzonerna i förbindelse med 
varandra och det löser man genom 
att sätta en tätning på några meter 
någonstans i det täta berget. Även här 
gäller det alltså att vara uppmärksam 
under borrningen och notera sprick-
zonernas lägen och på vilket djup 

PARTIELL TÄTNING
ÄR ATT FÖREDRA 
– Vi gör bedömningen att vid de allra flesta borrningar där återfyllning över 
huvud taget blir aktuellt, kommer man att klara sig med partiell tätning med 
bentonitpellets. Det är ett utmärkt sätt att få ett fullgott skydd med bibehållen 
prestanda, men kräver såklart att man noga bedömer de förhållanden som 
råder i det specifika borrhålet, säger Joakim Hjulström, teknisk kommunikatör 
på Borrföretagen.

TEXT: JÖRGEN OLSSON  ILLUSTRATIONER: SVENSKT GEOENERGICENTRUM & GEOSTRATA

›

Principen för tillredning 
och pumpning av 
återfyllnadsbruk 
bestående av en blandare, 
en omrörare och en 
högtryckspump. 
M står för motor.

En partiell återfyllning 
ger inte alls den belast-

ning på kollektorn som upp-
står vid fullhålsåterfyllning. 
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Så säger Johan Barth, hydrogeo-
log vid Borrföretagens kansli.

– Man ska se återfyllning och 
särskilt partiell återfyllning som 

ett hjälpmedel att kunna utföra ener-

– Grundprincipen vid borr-
ning i Sverige är öppna borr-
hål. Det är bättre ur många 
aspekter. Däremot har vi 
vissa områden där det kan 
finnas fog för att återfylla, 
helt eller delvis. Framför allt i 
områden med speciella geo-
logiska förutsättningar eller i 
skyddsområden.

Generellt tycker jag att vi 
ska se återfyllning som en 
ökad kunskap och möjlighet 
för branschen.

DÄRFÖR BEHÖVS MER 
KUNSKAP OM ÅTERFYLLNING

TEXT: JÖRGEN OLSSON

ILLUSTRATIONER: SVENSKT GEOENERGICENTRUM 

& GEOSTRATA

gibrunnar i speciella områden, till exem-
pel i ett vattenskyddsområdes sekundära 
zon. Hel eller partiell återfyllning elimi-
nerar de problem som djupt liggande och 
oönskat grundvatten kan ge. Det blir en 
möjlighet att utföra energiborrningar på 
områden där det tidigare inte har getts 
tillstånd, vilket ger fler möjlighet att dra 
nytta av geoenergins fördelar och skapar 
fler uppdrag för vår bransch.

I de riktlinjer för återfyllning som 
Svenskt Geoenergicentrum tagit fram re-
kommenderas särskilt partiell återfyllning.

– Vi ska vara rädda om det söta grund-
vattnet och en partiell tätning på rätt 
djup blockerar den vertikala hydrauliska 
koppling som borrhålet kan åstadkomma, 
säger Johan Barth och fortsätter:

– Att i ett område göra en vatten-
brunn till 100 meters djup med god 
kvalitet är inget ovanligt. Men det är 
inte bra att sedan borra en 200 meter 
djup energibrunn kanske bara 20 meter 
därifrån, om det finns dåligt grund-
vatten på djupet.

Mer kunskap behövs
Johan Barth menar att kunskapen om 

›
Några hydrogeologiska situationer när 
partiell tätning kan tillämpas.

A.    Två akviferer (grundvattenmagasin) 

med olika hydrostatiskt tryck får 
grundvatten att flöda genom borrhålet 
från den ena akviferen till den andra. 
Detta förekommer främst mellan 
sandstenar i sedimentär berggrund.

B.    Samma sak som A, men nu mellan olika 
sprickzoner i fast eller kristallint berg. 
Detta förekommer ibland i närheten av 
tektoniska zoner.

C.    Salt eller bräckt vatten från djupare 
sprickor tränger upp genom hålet och 
kan sprida sig i ytnära sprickor. Risken 
uppstår i de fall det finns vattenbrunnar 
i området som sänker grundvattennivån 
i de ytnära sprickorna.

D.    En vattenförande sprickzon påträffad 
som har ett hydrostatiskt tryck som 
når över marknivån. Detta artesiska 
grundvatten gör att brunnen rinner 
över. Detta förekommer oftast i 
dalgångar eller låg terräng som 
omgärdas med markant högre liggande 
omgivning.

partiell återfyllning idag är ganska 
dålig. Få svenska brunnsborrare har 
särskilt stor erfarenhet av metoder 
och ännu sämre är kunskapsläget hos 
beslutsfattare ute i kommunerna.

– Det görs en del hela återfyllningar, 
till exempel i sekundär zon och i 
andra skyddsvärda geologier och 
områden. Men ryggmärgsreaktionen 
hos kommunerna är att säga nej. Dock 
visar vår erfarenhet att efter en dialog 
där vi får tillfälle att förklara tekniken, 
så ger man tillstånd. Jag tror att krav 
på återfyllning – hel eller partiell – 
kommer att bli vanligare. Dels därför 
att det borras allt mer för geoenergi, 
dels i takt med att kunskapen om 
metoderna ökar, både hos bransch och 
beslutsfattare.

Johan Barth uppmanar branschen att 
ta till sig riktlinjerna och framför allt 
de metoder som gäller kring partiell 
återfyllning:

– Det är egentligen ingenting konstigt. 
Visar klorid- eller konduktivitetsmät-
ningen saltvatten på en viss nivå så löser 
man det snabbt genom att ha plugg och 
bentonitpellets i beredskap.  
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I ett vattenskyddsområde 
har skydd av en befintlig el-
ler framtida dricksvattentäkt 
högsta prioritet. Det kan leda till 

begränsningar för flera olika typer av 
anläggningar och verksamheter, bland 
annat att anlägga energibrunnar. Orsa-
ken är oro för att vattnet i energibrunnen 
får kontakt med grundvattenmagasinet 
och därmed riskerar att förorena det. 

– Vi har tre grundvattentäkter i kom-
munen, varav en ligger i ett beslutat 
vattenskyddsområde, Tjällmo. Det var 
här den aktuella energibrunnen borrades 
varför vi ville att den skulle återfyllas 
partiellt, berättar Åsa Ståhlkloo, proces-
singenjör på Tekniska serviceförvalt-
ningen Vatten, som är huvudman för 
kommunens vatten- och avloppsverk-
samhet.

Ändrade yttrandet
Det är miljö- och hälsoförvaltningen 
som är myndighetsutövare och därmed 
tar besluten i den här typen av frågor. 
Men som huvudman är tekniska service-
förvaltningen en tung remissinstans. 
Efter att ha bjudit in FBB till dialog 
ändrade förvaltningen sitt yttrande och 
förordade partiell istället för fullständig 
återfyllning, vilket också blev beslutet.

– Huvudsaken är att vi skyddar vår 
dricksvattentäkt. Den ligger i en grustäkt 
på endast 10-20 meters djup. På detta 

MOTALA KOMMUN 
ÄNDRADE BESLUT EFTER DIALOG
Motala kommun krävde 
återfyllning av en ener-
gibrunn som Finspångs 
Brunnsborrning, FBB, fått 
i uppdrag att borra i ett 
vattenskyddsområde. För 
dyrt, konstaterade FBB. Ef-
ter dialog med kommunen 
ändrade miljö- och hälsos-
kyddsförvaltningen beslu-
tet till att endast omfatta 
partiell återfyllnad. 

djup var det nödvändigt att återfylla så 
att det inte finns något som riskerar att 
förorena grundvattnet. Men den del av 
brunnen som ligger under grustäkten 
kan vi inte se ska påverka grundvattnet 
negativt, förklarar Åsa Ståhlkloo.

Gränsfall
Men det är inte bara inom ett vatten-
skyddsområde kommunen kan besluta 
om krav på återfyllning. Just nu har Åsa 
Ståhlkloo ett ärende på sitt bord med en 
ansökan om att borra just utanför vatten-
skyddsområdet i Tjällmo. 

– I det fallet kan vi ändå hänvisa till 
skyddet av grundvattentäkten. I just det 
fallet finns dessutom planer på att ändra 
gränsdragningen av vattenskyddsområ-
det så att fastigheten hamnar innanför. 
Det är därför ett gränsfall hur vi kom-
mer att bedöma det.

Fåtal ärenden
Åsa Ståhlkloo ser inte beslutet om åter-
fyllning i Tjällmo vattenskyddsområde 

TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: PRIVAT

›

som vägledande i juridisk mening.
– Men det kommer ändå utgöra en 

hjälp när vi ska yttra oss framöver i 
liknande fall. 

Svenskt Geoenergicentrums rekom-
mendationer kommer vara ett stöd för 
kommunen till kommande yttranden.

– Det är alltid svårt med sällanären-
den. Det kanske rör sig om en eller ett 
par fall om året, så det är väldigt bra att 
vi får mer vägledning. 

Efterlyser tillsyn
Åsa Ståhlkloo efterlyser en noggrann 
uppföljning och rapportering av åter-
fyllda brunnar.

– Vi skulle vilja ha tillsyn på utföran-
det så att vi vet att det har skett på rätt 
sätt. Det är viktigt att det blir rättvist 
och konkurrensneutralt för brunns-
borrarna. En seriös brunnsborrare ska 
inte behöva riskera att en konkurrent 
tar chansen att strunta i beslutet eller 
återfylla slarvigt för att därmed kunna 
erbjuda ett lägre pris till kunden.  

Åsa Ståhlkloo, Motala kommun.
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Ytterst är det miljöbalken som 
styr kommunens och läns-
styrelsens möjlighet att kräva 
återfyllning. Här slår de så kall-

lade hänsynsreglerna fast att alla som 
bedriver en verksamhet eller ska vidta 
en åtgärd, ska förebygga, hindra och 
motverka skada eller olägenhet för män-
niskors hälsa eller miljön. Man ska också 
skaffa sig den kunskap som behövs för 
detta. Här kommer rekommendationer 
från olika så kallade sektorsmyndigheter 
in i bilden, i det här fallet SGU och dess 
Normbrunn -16.

– Dessa rekommendationer har tung 
inverkan på vad som anses vara skälig 
hänsyn, säger Magnus Berg. 

Kan överklaga
Enligt Normbrunn -16 kan ett borrhål 
under vissa förutsättningar utgöra 
en risk för påverkan på ett grundvat-
tenmagasin. Den största risken finns, 
enligt SGU, i energibrunnar eftersom 
vattnet inte dricks och därmed kontrol-
leras. Om kommunen gör bedömningen 
att dessa förutsättningar finns vid en 
anmälan om tillstånd, då har den rätt 
att lämna villkor och föreskrifter för 
borrningen med hänvisning till miljö-
balkens hänsynsregler.

– Tycker man att det är för hårda 
krav, då kan man överklaga villkoren 
med motiveringen att de risker som 
beskrivs i Normbrunn -16 inte finns på 
den specifika platsen. Kanske kan man 
påvisa att det saknas skäl till återfyll-
ning, men jag skulle säga att i de flesta 
fall lyckas man inte få bort sådana 
villkor om brunnen ligger i ett vatten-
skyddsområde och geologin är besvä-
rande, säger Magnus Berg.

Inte orimlig
Det finns även en annan möjlighet. 
Enligt miljöbalken ska kraven som ställs 
enligt hänsynsreglerna inte vara orim-
liga att uppfylla. 

– Om kostnaden inte står i rimlig 
proportion till nyttan, då ska man inte 
behöva utföra åtgärden, förklarar Mag-
nus Berg och fortsätter:

MILJÖBALKENS HÄNSYNSREGLER 
STYR VILLKOREN 
Kan kommunen kräva att en energibrunn återfylls som villkor för ett tillstånd?  
Absolut. Om kostnaden för åtgärden står i proportion till nyttan.

– Men i de flesta fall får man nog inte framgång i att överklaga ett sådant beslut, 
säger Magnus Berg, advokat på Nordic Law, inriktad på miljörätt.

– Ett alternativ kan vara att istället 
ålägga fastighetsägaren att ta regel-
bundna vattenprover för att visa att 
grundvattnet inte har påverkats. Det kan 
bli billigare än att återfylla.

Möjligheten att kommunen eller 
länsstyrelsen kan kräva återfyllning bör 
finnas med i brunnsborrarens avtal med 
beställaren, påpekar Magnus Berg.

– Det är viktigt att flagga för alla even-
tuella merkostnader redan i offerten. Ha 
med en standardformulering i offerten 
att det kan tillkomma kostnader om 
kommun eller annan myndighet kräver 
extra åtgärder som villkor för tillstånd. 
Annars kan det bli svårt att få betalt för 
extrakostnaden.  

TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: NORDIC LAW
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Magnus Berg, Nordic Law.

• 2 §   Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn 
till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

• 3 §   Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vid-
ta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall 
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta 
att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 

• 6 §   För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 
vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till 
att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet 
för människors hälsa och miljön. 

• 7 §   Kraven i 2-5 § och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det 
inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 
särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktig-
hetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 

Det här säger 
hänsynsreglerna i miljöbalken
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Garen Ewbank är veteran inom geoenergi- och 
värmepumpsteknik i USA. Han har arbetat inom 
området sedan 1979 och har ägnat sig mycket åt 
forskning och utbildning, speciellt när det gäller 

borrhålsmotstånd, termisk konduktivitet och borrhålslager.
– Jag har gjort f lera olika studier som inriktar sig på 

vad motståndet i borrhålet innebär för värmeväxlingen 
och vad olika återfyllnadsmaterial ställer för krav både på 
kollektorns tjockhet och hur lång den behöver vara för att 
uppnå önskat resultat, säger han. 

Ett annat skäl till återfyllning är såklart miljön.
– Vi vill inte att föroreningar vid ytan ska kunna ta sig 

ner. Dessutom finns det på många håll i USA mycket na-

FOKUS ÅTERFYLLNING

I Normbrunn -16 finns en sida 
om återfyllning av borrhål. Här 
skriver SGU att energibrunnar 
är den typ av borrhål som utgör 

den största potentiella risken för grund-
vattnet, då dess vatten inte dricks och 
därmed inte blir kontrollerat. 

”Där ett borrhål utgör risk för negativ 
påverkan på ett grundvattenmagasin kan 
återfyllning eller andra tätningsåtgärder 
vara nödvändiga”, skriver SGU.

De traditionellt vanliga fallen rör 
borrning i vattenskyddsområde nära en 
grundvattentäkt och i kustnära områden 
med risk för saltvatteninträngning. Även 
i områden med risk för negativ påverkan 
på grundvattnet från oönskade mine-

SGU: FÖRORENINGAR ÖKAR BEHOVET
Återfyllning är en bra möjlighet att få tillstånd att borra energibrunnar på platser där 
kommunen annars hade sagt nej. Det menar Mattias Gustafsson, statsgeolog på SGU.

– Tidigare var det nog vanligare att kommunerna reflexmässigt sa nej. Nu är det vanligare 
att man ger tillstånd med krav på återfyllning.

raler som i alunskiffer kan återfyllning 
behövas. Den typ av fall som ökar mest 
gäller dock borrning i förorenad mark.

– Marknaden för energiborrning 
växer mest med större anläggningar för 
exempelvis kommersiella byggnader. Då 
hamnar man allt oftare i förorenad indu-
strimark. Här kan återfyllning bli ett krav 
från kommunen för att minska risken 
att man sätter föroreningarna i rörelse. 
Här ser vi ett ökat behov av att återfylla 
borrhål, säger Mattias Gustafsson.

Större acceptans
I vattenskyddsområden kan återfyllning 
vara ett starkt argument att få borra en 
energibrunn. 

– Min känsla är att det råder en allt 
större acceptans för återfyllning och att 
det är en lösning som gör att parterna 
kan enas, istället för att det inte blir 
någon energibrunn alls.

Mattias Gustafsson menar att en ener-
gibrunn i sig kan vara positiv för vatten-
skyddsområdet, då en geoenergianlägg-
ning kan ta bort behovet av transporter i 
området om den till exempel ersätter en 
pelletspanna.

– Alla transporter utgör en risk för 
utsläpp av drivmedel vid en olycka i ett 
vattenskyddsområde.

Restriktiva i primärzonen
Ibland är SGU remissinstans inför 
kommunernas beslut om borrningar i 
vattenskyddsområden. Mattias Gustafs-

TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: ALINE LESSNER
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son har tittat på myndighetens remissvar 
de senaste åren.

– I den primära skyddszonen är vi 
generellt restriktiva till borrning. I den 
sekundära zonen har vi i princip alltid 
svarat att vi anser att det går bra att 
borra, men med krav på någon form av 
återfyllning. Min känsla är att också 
kommunerna själva allt oftare säger ja 
till borrning mot att man kräver återfyll-
ning.

Inget egenvärde
SGU har ingen egentlig synpunkt på om 
borrhålet ska återfyllas helt eller om det 
räcker med delvis återfyllning.

– Det viktigaste för oss är att man 
återfyller från botten av riskområdet och 
uppåt. Det finns inget egenvärde i att 
återfylla ett helt borrhål. Det räcker att 
den del där det finns risker återfylls.

SGU har heller inga generella 
synpunkter på vilket material som 
används. Valet måste avgöras av de 
specifika förhållandena på platsen 
och syftet med återfyllningen, säger 
Mattias Gustafsson.

– Huvudsaken är att det blir till-
räckligt tätt i förhållande till den miljö 
man är i och vad man vill uppnå. Här 
måste vi kunna förlita oss på utföra-
rens fackmannamässighet, vi vill inte 
peka ut det ena eller andra materialet. 
Det viktiga är att brunnsborraren 
väljer rätt material utifrån vad som ska 
återfyllas och varför.  Mattias Gustavsson, SGU.

I USA har alla delstater sina egna lagar som 
på olika sätt påverkar hur energiborrhål ska 
utföras, men på de allra flesta håll har man 
antagit IGSHPA:s standard, som säger att alla 
hål ska återfyllas.

– Det främsta skälet till att vi återfyller är 
tekniskt. Det blir lättare att förutsäga hur 
stor värmeväxlingen blir när vi vet hur stort 
motstånd vi bygger in och därmed kan vi 
designa geoenergianläggningarna mer exakt, 
säger Garen Ewbank till Borrsvängen.

USA: ÅTERFYLLNING GER FÖRUTSÄGBAR PRESTANDA
TEXT: JÖRGEN OLSSON

›



23BORRSVÄNGEN 2 2020

FOKUS ÅTERFYLLNING

Burkhard Sanner är geolog och 
har arbetat med geoenergi i 
Tyskland sedan 1985, både som 
forskare och med praktiska till-

lämpningar. Sedan 2004 arbetar han 
med forskning och utveckling samt 
design av geoenergi vid företaget UBeG 
GbR i Wetzlar. Han leder kurser och 
utbildningar i geoenergi och är initiativ-
tagare till standarden VDI 4640, som är 
den tyska ingenjörsföreningens riktlinjer 
för hur geonergianläggningar ska utföras. 
Riktlinjerna uppdaterades så sent som i 
fjol med ett nytt avsnitt, som helt hand-
lar om återfyllning.

– Det har skett en hel del utveckling 
när det gäller det material – grout – som 
används vid återfyllning av geoenergi-

I Tyskland krävs återfyllning 
av alla geoenergibrunnar.

– Vår överordnade lag-
stiftning, som närmast kan 
översättas med ”vattenhus-
hållningslagen”, är federal 
men tillämpas delstatligt. 
Samtliga 16 tyska delstater 
kräver återfyllnad från bot-
ten och upp. Det som kan 
skilja är till exempel kraven 
på dokumentation av vilket  
material man använder, 
säger Burkhard Sanner till 
Borrsvängen.

TYSKLAND: UTVECKLAR ÅTERFYLLNINGEN 

MED HJÄLP AV SVERIGE

TEXT: JÖRGEN OLSSON

brunnar. Från början användes bara en 
blandning av bentonit och cement, som 
är lätt att pumpa. Men det resulterade i 
energibrunnar med låg energiöverföring, 
säger han.

Forskar på nya blandningar
– Vi arbetar sedan flera år med att ta 
fram delvis nya fyllnadsmaterial där 
vi adderar komponenter som ökar den 
termiska konduktiviteten – värmeled-
ningsförmågan– och därigenom gör 
geoenergin mer konkurrenskraftig. Vi 
vill också gärna ersätta bentoniten med 
någon annan stabilisator, eftersom ben-
tonit kan kollapsa om den fryser och då 
förlorar sin tätande förmåga.

När det gäller att höja konduktiviteten 
har flera lyckade försök gjorts, först med 
kvartssand eller kvartspulver och senare 
också med kolmaterialen grafit och grafen.

– De försök som har gjorts visar att 
blandningar med grafit eller grafen har 
stor potential. De blandningar som finns 
på marknaden idag når 2 W/mK. Målet 
är 3 W/mK, det vill säga något högre än 
i grundvattenfyllda borrhål. Det görs 
bland annat tester på detta i Sverige, 
utförda av RISE. Tester ska också göras 
här i Tyskland och även i Spanien testar 
man olika blandningar av grout sedan en 
tid – än så länge dock bara i grunda hål 
på omkring 15 meter.

Coronan är en käpp i hjulet
En försvårande omständighet för 
testverksamheten är den rådande 
situationen kring coronapandemin, 
med stängda gränser och svårigheter att 
ordna transporter.

›

– Materialen i de groutblandningar 
man vill testa kommer från olika håll i 
hela Europa, så för närvarande är tyvärr 
stora delar av testverksamheten i stiltje, 
säger Burkhard Sanner.

Klen marknad
De generella återfyllnadskraven, som 
alltså är lag inte bara i Tyskland utan i 
stora delar av Europa, innebär att mark-
naden för geoenergi är betydligt sämre 
än i till exempel Sverige.

– Återfyllning kostar både i material 
och tid och får man då dessutom sämre 
prestanda i anläggningen så förstår man 
att konkurrensen mot bland annat kol 
och gas är mycket tuff. Men vi arbetar 
vidare och målet är en grout som ger 
samma eller till och med bättre värme-
växling än ni har i de öppna, vatten-
fyllda energibrunnarna i Sverige, säger 
Burkhard Sanner.  

Burkhard Sanner, tysk forskare och veteran 
inom geoenergi.

turgas i berget och genom att återfylla 
hålen undviker vi att den frigörs och 
börjar stiga upp.

Borraren är personligt ansvarig
Lagstiftningen varierar som sagt stort 
mellan delstaterna.

– Vissa delstater har inga krav alls. 
På andra håll är det tvärtom: Bor-
raren behöver yrkeslicens och kan 
hållas personligen ansvarig för alla 
tänkbara scenarion och händelser som 
kan kopplas till borrhålet under dess 

livslängd. Där blir återfyllningen ett 
sätt för borraren att försäkra sig själv, 
förklarar Ewbank.

Forskning på olika material
Ända sedan 1976 har amerikanska och 
även kanadensiska borrare återfyllt 
sina hål.

– I början tyckte man att det enklaste 
och mest självklara var att återfylla med 
det man tog upp, alltså med kaxet. Men 
vi vet sedan länge att det inte är en bra 
idé. Utveckling och tester av olika bland-

ningar av återfyllnadsmaterial – grout 
– har pågått länge och är fortfarande 
högintressant, säger Garen Ewbank.

Han är själv djupt involverad i olika 
studier kring hur återfyllnadsmate-
rialet kan utvecklas och optimeras för 
bästa prestanda.

– Jag är mycket intresserad av de 
blandningar som är förstärkta med 
kolmaterialet grafit. De förbättrar 
egenskaperna i återfyllningsmaterialet 
och ger högproduktiva hål med lågt 
motstånd.  
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Borrsvängen följer med på ett upp-
drag vid Kyrkoskolan i Danderyd. 
Dagarna just före midsommar-
afton är NCT på plats för ett enligt 

Karl Dahlqvist ganska typiskt uppdrag. De 
är anlitade av Bravida Sverige för att skrota 
sju stycken drygt 200 meter djupa hål. 
De måste pluggas igen, eftersom Svenska 

ALLT FLER BRUNNAR ÅTERFYLLS
– Uppdragen inom åter-
fyllning har ökat under de 
senaste åren och första 
halvåret i år har uppgången 
varit drastisk. Ofta rör det 
sig om hål som ska ”skrotas”, 
men mängden aktiva energi-
brunnar som återfylls ökar 
också stadigt.

Så säger Karl Dahlqvist, vd  
och försäljningsansvarig på  
Nordisk Cementteknik, NCT.

Kraftnät ska dra en tunnel i marken.
– När vi åker ut på ett jobb måste vi 

ha stora mängder utrustning med oss. 
Vi har containrar, en bobcat, utrustning 
för blandning, pumpning och trycksätt-
ning, bentonit och återfyllningsslang 
och ibland en grävmaskin. Beroende på 
förutsättningarna på plats kan vi också 
behöva ha med dieselverk och vatten.

Det första som sker när ett hål ska 
skrotas är att kollektorn tas upp och 
köldbärarvätskan töms och tas om hand. 

Därefter är det dags att blanda till 
fyllningsmaterialet. Det sker i ett tält för 
att inte damma ner omgivningarna och 
i tältet finns en luftrenare som tar hand 
om partiklarna från bentoniten. 

Processen kräver känsla
– Vi förbereder oss också genom att 
tappa upp en vattenreservoar som vi se-
dan pumpar ifrån till blandaren, annars 
får vi inte vattnet med tillräckligt stor 
hastighet, säger Karl Dahlqvist.

Han påpekar att blandningsprocessen 
kräver känsla.

TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: ANETTE PERSSON
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– Man skaffar sig med tiden en 
erfarenhet och känsla för precis vilken 
viskositet blandningen ska ha, beroende 
på hur långt den ska pumpas.

Den färdiga blandningen förs över, en 
batch i taget, till pumpen som står precis 
intill i tältet.

Pumpningen av bentonit kan starta. En 
eller ett par man håller koll på processen  
– de håller i slangen och kan på så vis känna 
att allting flyter på som det ska. 

– Slangen hålls två meter från botten 
av hålet. Bentoniten trycker upp vattnet, 
som går till en container för att sedimen-
teras innan vi kan släppa ut det. Ett hål 
på 210 meter rymmer 2,1 kubikmeter 
vatten om det är fullt, så det är en hel del 
att ta hand om, förklarar Karl Dahlqvist.

Borraren förbereder
Det jobb som Borrsvängen är med på rör 
sig alltså om skrotning av hål som inte 
längre ska användas. Men NCT passar 
också på att visa hur det går till när man 
återfyller en nyborrad energibrunn. Då 
tillkommer en rad moment.

– När vi kommer ut till ett sådant jobb 
har borraren förberett för oss genom att 
sätta återfyllningsslang i hålet. Vi använ-
der 32 millimeters slang för återfyllning 
och det krävs även förstärkt kollektor för 
att klara trycket från bentoniten. 

– Vi sätter kranar och manometrar på 
kollektorerna och trycksätter dem med 
vatten till rätt mottryck. Vilket tryck 
som behövs beror på slanglängd och 
vattenpelare, oftast ligger det mellan 13 och 
16 bar.

Viktigt att kolla trycket
Sedan kopplas återfyllningsslangen på 
och bentoniten börjar pumpas ner.

– Under hela återfyllningsprocessen, 
som brukar ta uppåt två timmar för ett 
drygt 200 meters hål, håller vi hela tiden 
koll på trycket. Mottrycket i kollektorerna 
måste vara på rätt nivå hela tiden. Blir 
det för lågt kan kollektorn kollapsa, blir 
det för högt riskerar man slangsprängning. 
Är det väldigt djupa hål brukar vi välja 
att återfylla i två steg så att blandningen 
hinner sätta sig och trycket minskar.

Sprickor kan försvåra
Något som kan hända vid återfyllning är 
att det finns sprickor i berget, som börjar 
sluka blandningen.

– Det är ganska vanligt och gör att 
det går åt mer material än beräknat. 
Vi har alltid med oss tillräckligt för 
att hantera det, men det man verkligen 
måste vara uppmärksam på är om det 
rör sig om en anläggning med flera hål 

Det första som sker när ett hål ska skrotas är att kollektorn tas upp och köldbärarvätskan töms 
och tas om hand. 

Därefter är det dags att blanda till fyllningsmaterialet. Det sker i ett tält för att inte damma ner 
omgivningarna och i tältet finns en luftrenare som tar hand om partiklarna från bentoniten. 



25BORRSVÄNGEN 2 2020

FOKUS ÅTERFYLLNING

i närheten av varandra. Hålen kan ha 
kontakt med varandra genom sprickor 
och då börjar bentoniten att leta sig in i 
nästa hål och skapa tryck på kollektorn. 
I sådana lägen tar vi inga risker, utan 
trycksätter alla hål från början, berättar 
Karl Dahlqvist.

Har skaffat erfarenhet med åren
Jobbet vid Kyrkoskolan är klart och Karl 
och hans medarbetare Ramonas Baronai-
tis och Conny Nyman packar ihop.

– Det här var ett ganska typiskt upp-
drag, även om mängden återfyllningar 
av aktiva hål som sagt ökar hela tiden. 
Det har de gjort sedan ungefär 2012-
2013 när fler kommuner började ställa 
hårdare krav med tanke på vattenskyddet. 
Innan dess arbetade vi mest med att 
utveckla, tillverka och sälja cement-
blandare för olika specifika ändamål. 
Det var företagets inriktning ända 
sedan min pappa startade 1983, berättar 
Karl Dahlqvist.

NCT fick med tiden fler och fler för-
frågningar om återfyllning. 

– I början tog det tid, dels för att vi 
var oerfarna, dels för att vi inte hade 
riktigt optimal utrustning. Vi fick fråga 
kontakter i Europa om råd, och sedan 
2015 har vi utrustning som är specifikt 
anpassad just för att blanda och pumpa 
bentonit för att antingen skrota hål eller 
gjuta in kollektorer.

Tror på ljus framtid
– Jag tror att framtiden för återfyllning är 
ljus och att vi kommer att få fler konkur-
renter framöver, säger Karl Dahlqvist. 
Idag ställer en del  kommuner skall-krav 
på återfyllning i sekundär zon, men då 
ska man veta att i de områdena finns 
det sedan tidigare sammantaget många 
tusentals öppna hål, eftersom kravet 
inte fanns då. Här ser jag stora möjlig-
heter framöver, för vi måste skydda vårt 
grundvatten.  

Den färdiga blandningen förs över, en batch i taget, till pumpen som står precis intill i tältet. 

Pumpningen av bentonit kan starta. En eller 
ett par man håller koll på processen – de 
håller i slangen och kan på så vis känna att 
allting flyter på som det ska. 

32 millimeters slang används för återfyllning 
och det krävs även förstärkt kollektor för att 
klara trycket från bentoniten. 

Under hela återfyllningsprocessen, som brukar ta uppåt två timmar för ett drygt 200 meters 
hål, är det viktigt att hela tiden hålla koll på trycket i kollektorn. 

Jobbet vid Kyrkoskolan är klart och Karl och 
hans medarbetare Ramonas Baronaitis och 
Conny Nyman packar ihop. 



XXXXXXXX
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Anneli Wirtén är ny generaldirektör på specialistmyndigheten SGU i Uppsala. 
Hon är jurist i botten och har arbetat inom statlig verksamhet länge – eftersom 
hon trivs med de breda samhällsfrågorna. Hon beskriver sig som generalisten 
som drivs av att arbeta med specialister. Men resorna från Jönköping till SGU i 

Uppsala och de fem kontoren runt om i landet får vänta.

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH  FOTO: PERNILLA ANDERSSON

Den 1 mars i år tillträdde Anneli 
Wirtén sin tjänst som general-
direktör på Sveriges geologiska 
undersökning (SGU), den 

statliga myndighet som har övergripan-
de ansvar för frågor om jord, berg och 
grundvatten där bland annat mineralre-
surser och geoenergi är viktiga frågor.

”En spännande tjänst”, sade Anneli 
Wirtén i en rad intervjuer innan hon 
tillträdde. Det här är en tjänst som 
tangerar flera uppdrag hon har haft 
som tidigare länsråd på Länsstyrelsen i 
Jönköping, bland annat som länsstyrel-
sernas representant i nationella rådet för 
miljödatasamverkan och som delegat i 
vattendelegationen södra Östersjön.

Veckopendlingarna som kom av sig
De planerade veckopendlingarna mel-
lan hemmet i Jönköping och den nya 
arbetsplatsen i Uppsala kom dock av sig 
efter bara en och en halv vecka. Covid-
situationen gör att Anneli Wirtén, och 
de kolleger på SGU som kan, i största 
möjligaste mån arbetar på distans. 

Just i dag sitter Anneli Wirtén hemma 
i matsalen. I burspråket utanför blom-
mar ett plommonträd. Någon dag innan 
arbetade hon i köket med utsikt mot vat-
tenfallet som finns i centrala Jönköping. 

– Vi är fyra i familjen som jobbar 
hemifrån just nu och vi ambulerar i 
huset, beroende på vem som behöver 
mest arbetsro för dagen. Den personen 
får sitta i arbetsrummet. Det fungerar 
fint, säger hon. 

Möter medarbetare via videosamtal
Några gånger har Anneli Wirtén rest 
till arbetsplatsen i Uppsala för att träffa 

chefer och medarbetare för att ha möten. 
Den obligatoriska introduktionen, när 
hon ska träffa medarbetarna på SGU:s 
fem kontor, har uteblivit. Istället har hon 
lärt känna sina medarbetare i huvudsak 
via videomöten.

– Det är en intressant situation. Jag 
träffar många för allra första gången 
via Skype, något som i vanliga fall inte 
är optimalt. Men vi har bra möten och 
jag uppskattar hur jag blir bemött. Jag 
passar också på att bjuda in mig på alla 
Skype-fikor på SGU:s olika enheter. Då 
får jag tillfälle att småprata, höra vad de 
gör och berätta om mig själv, säger hon.

De här tillfällena ser Anneli Wirtén 
som ett sätt att läka det faktum att de 
ännu inte kan träffas fysiskt.

– Det har fått sättas på vänt, men vi 
kör på senare när situationen är annor-
lunda, säger hon.

”For the greater good”
Anneli Wirtén är jurist i botten och har 
arbetat inom flera statliga myndigheter 
och områden, främst i chefsroller – och 
hon trivs. Det är här hon kan arbeta med 
de stora, breda samhällsfrågorna, de som 
gör skillnad.  

– Jag får bidra på ett konkret sätt, ta 
fasta på den stora samhällsutvecklingen. 
Jag brukar säga att man ska bidra så gott 
en kan på den nivå man befinner sig. Det 
handlar om ”the greater good”, vilket är 
en av mina starkaste personliga drivkraf-
ter, säger hon. 

På det professionella planet gillar hon 
att arbeta med specialister. Hon beskriver 
sig själv som generalist, och på SGU är hon 
i rätt sammanhang. SGU är i huvudsak 
en teknisk specialistmyndighet, och här 

arbetar Anneli Wirtén med frågor och 
perspektiv som rör individen, samhället 
och framtiden.

– Här jobbar vi med själva funda-
menten, marken, mineralen, vattnet och 
energin. De är början till allt och förut-
sättningen för allt, säger Anneli Wirtén. 

Fokus på råvaruförsörjning
Råvaruförsörjning blir en av generaldi-
rektör Anneli Wirténs frågor. Det gäller 
bland annat försörjningen av mineraler, 
en fråga som är viktig ur många per-
spektiv, berättar hon. Dels för att uppnå 
målen i agenda 2030, dels för att Sverige 
är en betydande producent av metaller 
och mineraler inom EU. 

Efterfrågan på de speciella mineraler 
som behövs för den gröna omställningen 
växer runt om i världen. 

– I Sverige har vi stora fyndigheter, 
inte minst på platser som inte tidi-
gare haft gruvdrift och där det finns ett 
motstånd och en rädsla för gruvdrift. 
Här kommer vi att sättas på prov. Det vi 
behöver göra är att öka förståelsen för att 
vi har behov av att utvinna mineralerna 
och vad modern gruvbrytning faktiskt 
innebär i Sverige idag, att omställningen 
gagnar hela samhället, säger hon. 

En fråga om solidaritet
Anneli Wirtén ser den svenska mine-
ralutvinningen som en solidaritetsfråga. 
I Sverige använder vi tekniken som krä-
ver metallerna i omfattande grad, och vi 
vill att miljötekniken ökar för att uppnå 
ett fossilfritt samhälle. 

– Ska gruvbrytning då bara ske i andra 
länder? Eller även här eftersom vi själva 
använder miljötekniken? Det finns dess-

ANNELI WIRTÉN 
TAR FASTA PÅ DEN STORA 
SAMHÄLLSUTVECKLINGEN 

›
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utom en hållbarhetsaspekt där vi har en 
stark miljölagstiftning och goda arbets-
villkor, jämfört med andra länder som 
inte har samma höga krav, säger hon. 

Förstärkta mätningar av 
grundvattennivåerna
En annan tung fråga för SGU är 
grundvattenfrågan. Historiskt sett har 
Sverige inte behövt bekymra sig om 
vattentillgången, men på senare år har 
problemet ökat. SGU märker tydligt att 
intresset för grundvattnet ökar bland 
allmänheten, dels för att bristsitua-
tionen börjar bli uppenbar i brunnar 
sommartid, dels på grund av förvän-
tade klimatförändringar.

I dag är kunskapen om grundvatten 
stor, men det finns fortfarande mycket 
att lära, menar Anneli Wirtén. SGU har 
förstärkt mätningarna av grundvattenni-
våerna och gör dem mer kontinuerligt.  

– SGU har och utvecklar djupa 
kunskaper på området. Framöver har 

vi en enormt viktig uppgift att ta fram 
högkvalitativa underlag, säger hon.

Önskar mer samverkan mellan 
statliga myndigheter
Grundvattenfrågan är högaktuell ur ett 
krisperspektiv. Sveriges själv- och total-
försörjning av livsmedel ligger på den 
politiska agendan. 

– Vi ska öka livsmedelsproduktionen 
i Sverige, och vatten är avgörande för 
såväl odlare som djurhållare. Vattenför-
sörjningen har därför hög dignitet på 
många olika sätt, säger hon.

Anneli Wirtén berättar att hon gillar 
samverkan. Redan i dag samverkar 
statliga myndigheter med varandra, men 
hon skulle gärna se att den utökades i 
ännu högre grad. 

– Vi kan vinnlägga oss om att få mer 
synergi och att vi samfällt jobbar med 
frågor som rör samhällsbehov. Jag ser 
stora möjligheter framåt – SGU är aktiva 
i det arbetet, säger Anneli Wirtén.  

›

Ska gruvbrytning bara 
ske i andra länder? Eller 

även här eftersom vi själva 
använder miljötekniken? 

Om...
Namn: Anneli Wirtén

Född: 1962

Bor: I Jönköping. ”Vi trivs i Jön-
köping, det är vår fasta punkt. 
Framöver kommer jag veckopendla 
till Stockholm och dagpendla till 
Uppsala. Min man jobbar i Stock-
holm och vi har en övernattnings-
lägenhet där.”

Familj: Gift och har tre ”mer eller 
mindre ” utflugna barn.

Drivkrafter: Att arbeta för ”the 
greater good”. Alla kan bidra utifrån 
sin roll och på sin plats.

k
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Bli bergsäker på
GEOENERGI!

GEOENERGI – Funktion och tillämpningar

GEOENERGI – Fördjupningskurs Design

GEOENERGI – Fördjupningskurs Avancerad Design

Anmälan, priser och
aktuella kursdatum:

www.geoenergicentrum.se

Våra kurser:

k

011 - 15 83 48
Info@slangman.se
www.slangman.se

underlättar arbetet och 
minskar skaderiskerna 
För nedsättning och upptagning av 
kollektorslang och vattenpumpar.
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När Mikael Lindgren började 
jobba som brunnsborrare 
anade han inte att det var 
ett yrke som skulle ta  
honom utomlands. 

Men för AB Norrfjärdens 
Brunnsborrningar utanför 
Piteå är arbetsfältet Norr-
botten, Västerbotten – och 
resten av världen. 

TEXT OCH FOTO: ULRIKA VALLGÅRDA

Det var för tolv år sedan som 
Norrfjärdens Brunnsborrningar 
fick sitt första uppdrag utanför 

landets gränser. Företaget blev anlitat för 
att tömma en masugn i Holland på smält 
stål inför en renovering, något som man 
redan hade gjort vid upprepade tillfällen 
åt stålverket SSAB i Luleå. 

Tillvägagångssättet liknar det som man 
använder när man borrar för bergvärme.

– Vi borrar ett hål genom teglet snett 
in under masugnen, så att det flytande 
stålet som rinner ner genom ett tapphål 
kan rinna vidare ut på en sandbädd, 
förklarar Mikael Lindgren.

Renoveringen behöver endast ske 
ungefär vart tionde eller upp till vart 

tjugonde år och därför är det inte många 
borrföretag som har erfarenhet av det.

– Tidigare var det folk som stod på två 
meters håll och borrade med syrgaslans. 
Det kom ut giftiga gaser och man kunde 
dö. Men vi kör borrsträngen in i ugnen 
och själva står vi med borriggen 40 me-
ter bort. Med vårt sätt att göra det är det 
inte alls farligt.

Tack vare arbetena de har gjort hos 
SSAB har de fått rykte om sig i världen 
att de behärskar en säker teknik och har 
lång erfarenhet av masugnstömning-
arna. Efter det första utlandsuppdraget 
etablerade de ett samarbete med ett 
holländskt företag som säljer sitt koncept 
över hela världen. Norrfjärdens brunns-

BORRNINGEN HAR TAGIT HONOM 

ÄNDA TILL INDIEN
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›

– Det händer ibland att man får en 
vinflaska då, säger han och ler.

40 grader varmt
Därutöver har Norrfjärden sina utlands-
jobb. Hittills har han hunnit åka och 
jobba i Holland, Italien, Kanada, Brasilien 
och Indien. Japan och Sydkorea är på 
gång om Corona-restriktionerna upphör.

De skickar borrutrustningen med båt 
eller flyg om det inte finns att hyra på 
plats. Själva borrningen tar fyra timmar, 
men med alla förberedelser och säker-
hetsutbildningar behöver de i regel vara 
på plats i en vecka.

I Brasilien och Italien var det fint 
minns han, men den mest spännande 
resan var tveklöst den till Indien:

– Det är stor skillnad på kulturen. 
Dessutom var det 40 grader varmt och 

borrning sköter borrningen medan ett 
annat bolag gör murningen av det nya 
teglet på insidan av masugnen.

Började efter lumpen
Norrfjärdens brunnsborrning startade 
redan 1948 och Mikael Lindgren började 
arbeta som anställd 1996 direkt efter 
lumpen. Han var utbildad svetsare sedan 
gymnasiet och i arbetet på borrningsfö-
retaget ingick en del svetsning, medan 
han fick lära sig brunnsborrning från 
grunden av förre ägaren.

– Det var inte så svårt att lära sig när 
man hade en bra lärare.

Det var hans bästa kompis pappa, 
som i sin tur hade tagit över efter sin 
svärfar, som drev företaget på den ti-
den. Mikael Lindgren och hans kompis 
började båda två att jobba på företaget. 
Han trivdes bra från start.

– Alla kände alla och det var god 
gemenskap.

Kompisen, som han har känt sedan 
lågstadiet, arbetar fortfarande kvar och 
de umgås även utanför jobbet. När det 
blev tal om att någon skulle ta över från 
tidigare ägaren hade de först tänkte göra 
det gemensamt, men i slutänden var det 
bara Mikael Lindgren som var intres-
serad. Det var 2006 och den tidigare äga-
ren arbetade kvar för att hjälpa honom 
in i den nya rollen. Han gick i pension 
först för ett par år sedan.

Mer ansvar
Skillnaden mot att vara anställd och att 
driva företaget är ganska stor tycker han. 
Det innebär betydligt mer ansvar, både 
att säkerställa att de får in nya uppdrag 
och att vara sina tidigare kollegors chef. 

– Samtidigt var det en nytändning 
för mig.

Än idag när han beskriver sin roll i 
företaget, kallar han sig inte enbart vd 
utan också arbetare – för han deltar 
fortfarande aktivt i borrningen.

– Inriktningen är den samma nu som 
tidigare. Vi utför borrning för dricks-
vatten, borrar efter bergvärme och åtar 
oss uppdrag åt Vattenfall som behöver 
hjälp att kontrollera dammsäkerheten. 
Vi arbetar också ibland med vattentäkter 
åt kommuner eller hjälper till att skapa 
energianläggningar till större fastigheter 
som hyreshus och hotell. 

Mikael Lindgren tycker det är roligt 
med utmaningarna som de större 
uppdragen innebär. Men även att borra 
brunn åt en privatperson och se glädjen 
när de hittar vatten har sin tjusning.

både fattigt och smutsigt. Men de hade 
hög säkerhet på järnverket.

Bara att ta sig igenom tullen in och ut 
ur landet var ett äventyr. 

– Det tog ett år innan vi hade fått 
hem grejerna. Vi hann inte uppleva 
så mycket av landet, men fick ändå se 
några tempel, heliga kor och lite av byn 
och staden där vi jobbade.

 
Aldrig saknat jobb
Under åren som Mikael Lindgren har 
varit vd har de aldrig saknat jobb. 

– Det är stor konkurrens, men vi har 
ett gott rykte sedan gammalt så vi får 
många förfrågningar och behöver inte 
annonsera särskilt mycket.

Han tror att det beror på att de alltid 
försöker ställa upp för kunderna och inte 
glömmer bort någon. 

Mikael Lindgren visar en bild i mobilen från resan till Brasilien. 
Mannen till höger är arbetskamraten Sigurd Lindgren.‹

Det är stor konkurrens, men vi har 
ett gott rykte sedan gammalt så vi 

får många förfrågningar och behöver inte 
annonsera särskilt mycket.

Det blev uppmärksammat i lokalmedia när Norrfjärdens brunnsborrningar började arbeta 
utomlands.
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– Gör man något fel får man stå för 
det och rätta till det.

Vad har du för framtidsvisioner?
– Att försöka utveckla borrsäkerheten 
så att det ska gå lättare och vara roligt 
för mina anställda att gå till jobbet och 
sedan att se till att vi har jobb.

Mikael månar om trivseln och ordnar 
gärna firmafester. Det har också hänt 
att han har bjudit på en weekend vid 
Piteå havsbad eller i Stockholm för de 
anställda och deras respektive.

Tidigare var företaget medlem i 
Avanti, som han tycker att han hade 
mycket nytta av, men han ser positivt 
på bildandet av Borrföretagen.

– Att vara med i en sådan organisa-
tion ger ju gemenskap, man lär känna 
gruppen ganska väl och kan ta hjälp 
från folk söderifrån om man behöver. 
Jag hoppas att det kommer fungera li-
kadant i den nya organisationen, att det 
finns möjlighet till att gå utbildningar 
och att vi gemensamt kan få bra rabatt 
på till exempel diesel.  

Norrfjärdens brunnsborrningar håller till i Norrfjärden utanför Piteå. Mikael Lindgren bor 
alldeles i närheten och tycker det är praktiskt att ha nära till jobbet.

FÖRETAGET NORRFJÄRDENS BRUNNSBORRNINGAR

Mikael Lindgren
• Ålder: 45

• Bor: Norrfjärden, Piteå

• Familj: Fru och ett barn, 5 år

• Gör: Vd och arbetare 

• Bolagsform: Aktiebolag

• Antal anställda: 6 totalt med mig

• Omsättning: 15 miljoner kronor 

per år

• Fritidsintressen: Skoter, fjällen, 

motorsport

• Utbildning: Utbildade sig till 

svetsare i gymnasiet. 

k



SIZE MATTERS
MARKNADENS MINSTA
OCH MEST KRAFTFULLA
SVETSMASKIN

WX315*

* WX315 är en helautomatisk svetsapparat avsedd 
att svetsa Rollmaplast elsvetsrördelar i dimension 
20-315 mm. Seriesvetskabeln gör det möjligt att 
svetsa flera rördelar samtidigt. Vikt endast 1,3 kg.

Kontakt:   +46 31 742 20 60    www.lpt.nu    sales@lpt.nu
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MARKNADEN DITT LEVERANTÖRSREGISTER

Ring!

Denna ruta är liten.  
Vår pumpkunskap är STOR,  
och viljan att lösa  
knepiga vattenproblem 
ÄNNU STÖRRE! 

0300 52 12 10

PUMPAR

KOMPETENSUTVECKLINGBORRUTRUSTNING

Vill du 
synas här?

Kontakta
Joakim Hjulström
tel 075-700 88 25

joakim.hjulstrom@borrforetagen.se

40 års erfarenhet av 
borrning för vatten,
energi och gas i Sverige, 
Norge och Färöarna.
Flyttbar. 
Goda referenser.

Lagge 076-316 42 21, 
lagge.brunn@gmail.com

BORRARE 
SÖKER JOBB

ARBETSMARKNADEN DINA PLATSANNONSER

Tel: 023 790 560     www.lifa.se 
Kontakta oss på LIFA 

FURTHER. 
FASTER. 

Prövad Kvalitet 
Topp Prestanda 

För Stenhårda Jobb! 

Kvalitetsprodukter 
för stenhårda jobb! 
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Effektivt orderflöde i ett system, från offert till faktura.  
Branschanpassat ordersystem med protokoll kopplade  
till brunnsarkivet. Med en knapptryckning skickas 
brunnsprotokollet direkt till SGU:s system.

Ordersystemet för
borrbranschen

• Arbetsordrar
• Brunnsprotokoll 
• Checklistor
• Planeringskalender
• Projekt 
• Offerter

Vill ni veta mer? 
Hör av er så kör jag 
en genomgång.

Några funktioner

Servicesystemet, ServiceOnline och Entreprenad

Används av över5000
tekniker i Sverige

SDF 031 - 711 96 30 info@sdfab.se www.sdfab.se Ulrik

Utvecklat i nära samarbete med branschen 
– med tekniker, för tekniker.

SDF ServiceOnline

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
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AB Bengt Karlssons Brunnsborrning i Alsterbro      Alsterbro
AB Bredareds Brunnsborrning     Borås
AB DI Tech Energy Drilling     Vårgårda
AB Elvings Brunnsborrning     Vårgårda
AB Mullsjö Brunnsborrningar     Mullsjö
AB Norrfjärdens Brunnsborrningar    Norrfjärden
AB Roslagsbrunnar   Norrtälje
Ahlqvists Brunnsborrning AB  Klintehamn 
Alverdens AB   Huddinge 
Andreasson och Lindhs Entreprenad AB    Åled
Arne Zethzon Vattenanläggningar AB    Södertälje
Askersunds Brunnsborrning AB   Askersund
Bengt Jonssons Brunnsborrning AB  Hjälteby
Bergum Brunnsborrning AB    Oloftorp
Bergvärmeborrarn Stefan Svensson AB   Gustavsberg
BGE Energi & Vattenborrning AB   Sala 
Björksätra Brunnsborrning AB   Huddinge 
Borrwik´s AB    Fellingsbro
Boströms Brunnsborrning AB    Mora
BPS Borr & Pumpservice AB   Tyresö
BR. Johanssons Skogsmaskiner KB/Euroborr KB             Bjurholm
Brunnsborrarna i Östersund AB   Lit
Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg AB    Holmsund
Brunnsborrning  och Stenläggning i Blekinge    Kallinge
Bryngels AB   Hudiksvall
Charlies Brunns- och Energiborrning AB   Vilhelmina 
David Beatt  Borrteknik AB   Gärsnäs
Energiborrningar i Lidköping AB    Lidköping
Energibrunnar Nord AB   Bollnäs
FBB Finspångs Brunnsborrning AB   Finspång 
Frensborg Drilling AB   Bleket 
GE Maskintjänst AB    Gällivare
Geo-Gruppen AB   Göteborg
Geobatteri AB   Klippan
Geoborr Geoenergi AB    Saltsjö-Boo
Gotlandsbrunnar AB   Visby 
Gräv & Borr i Sverige AB   Jörlanda
Grävfirma Jan Lundblad AB   Hjo 
GVB i Ljung AB   Ljung
Gävle Brunnsborrning AB    Gävle
Göte Karlssons Brunnsborrning AB   Lammhult 
HP Borrningar i Klippan AB   Klippan
Håkan Sjöman AB    Rimbo
Håkans Vatten & Energibrunnar AB   Ankarsrum
Inpro Brunnsborrning AB                   Sund, Åland
Iskristallen AB   Eskilstuna
Jannes Brunnsborrning AB   Burseryd
John Nilssons Brunnsborrning EFTR.    Billiesholm
JW Brunnsborrning AB    Kovland
Jämtborr AB   Tandbyn
Järvsö Borr AB    Järvsö
Klimatteknik Borr i Väst AB   Kungälv
Lebam Brunnsborrning AB   Vagnhärad 
Lekebergs Brunnsborrning AB   Fjugesta
Lelles Brunnsborrning AB   Ånge 
Luleå Energiborrning AB   Luleå
Magnusson & Pettersson Brunnsborrningsfirma AB        Lindesberg
Malmberg Borrning AB    Åhus
MBE Brunnsborrning AB   Vittsjö 
Mora Brunnsborrning AB    Mora
Motala Brunnsborrning    Motala
Mälaröarnas Brunnsborrning AB   Skå 
NIBU Borr AB   Gävle 
Norrbottens Bergtjänst AB   Piteå 
Peek Brunnsborrning AB   Kungälv 
Robbans Vatten och Energientreprenad AB   Frändefors
Rototec AB                                             Upplands Väsby
Sandqvist Brunnsborrning AB    Enköping
Styrud Ingenjörsfirma AB   Sävedalen 
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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   Sollentuna 
Tärnsjö Brunnsborrning AB   Tärnsjö 
UBE Borrning AB   Åseda 
Vadsbro Brunnsborrning AB   Väring 
Vara Brunnsborrning AB   Vara 
Vattenhuset i Borlänge AB   Borlänge 
Villavärme i Vadstena AB    Motala
Värmlandsborr AB   Karlstad 
Wessman Drilling Solution AB   Jordbro
Züblin Scandinavia AB   Uppsala 
Ö-viks Brunnsborrning AB   Arnäsvall

Alvarr EHF                                          Reykjavik, Island
BGE Värmepumpar AB    Sala
Brainheart Energy Sweden AB   Stockholm 
Drillcon Core AB    Nora
Energy Machines Sweden AB   Malmö 
Hallingdal Bergboring A/S                                       Ål, Norge 
Hans Olsson Brunnsservice AB    Vara
Kauno Hidrogeologija                      Kaunas REG, Litauen
Kristianstad Water   Kristianstad
National Ground Water Assocciation (NGWA)              Westerville, USA
Pilfalken AB    Askim
Rototec OY                                                        Tampe, Finland
SIA Leonida Lobanova                                                  Riga, Lettland
Skärgårdens Brunnsborrning AB                                             Kirjala, Finland
Svensk Grundläggning    Stockholm
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen    Bromma
Terra Fogdestam    Storvreta
Värmepumpcenter Rotek Malmö AB   Vellinge

STÖDJANDE MEDLEMMAR ORT
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18.

Johan Andersson 
Ekonom & 
administratör

Joakim Hjulström
Teknisk 
kommunikatör

Dominika Rydel 
Jurist & 

administrativ chef

Johan Barth
Affärsutvecklings-
chef & VD, Svenskt 
Geoenergicentrum

Signhild Gehlin 
Tekn. doktor, Svenskt 

Geoenergicentrum

Mats Rosman
Tf. Förvaltningschef

BORRFÖRETAGENS KANSLI
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NORGE

FINLAND

DANMARK LITAUEN

LETTLAND

SVERIGE

ISLAND

 USA

HÄR FINNS BORRFÖRETAGENS MEDLEMMAR:

 HAWAII  ALASKA

Adressändringen gör du enklast genom  
att sända ett kort e-postmeddelande  
till redaktion@borrforetagen.se 
Ange gärna det tre- alt. fyrsiffriga nummer 
som finns i adressfältet högst upp på 
sista sidan.

Du kan även beställa prenumeration   
till dina samarbetspartners.

tel.: 075-700 88 20    
fax:  075-700 88 29 

Samtliga svenska medlemsföretag  
som arbetar med vatten- och/eller energiborrning har 
minst en (1) certifierad ansvarig borrare.
Du hittar medlemsföretagen på www.borrforetagen.se

MEDLEMSFÖRETAGEN
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Borrsvängen har fått in en sen nyhet 
om ett beslut i ett aktuellt ärende. 
Fastighetsägaren lämnade in anmä-
lan om installation av värmepump 
och borrning strax innan entrepre-
naden påbörjades och innan kom-
munens hade delgivit sitt beslut. 
På tisdagen föll domen i mark- och 
miljödomstolen.
 

Det är enligt gällande lagstiftning 
(SFS 1998:899) förbjudet att på-
börja en installation av en värme-

pump med energibrunn innan anmälan 
gjorts till kommunen. Kommunen skall 
ha möjlighet att upplysa om särskild 
information eller försiktighetsåtgärder 
som man kan behöva ta hänsyn till i 

DEBATT BYGGFÖRETAGEN

BYGGBRANSCHEN ÄR 
BRYGGAN TILL FRAMTIDEN
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Sverige och världen befinner sig i ett allvarligt läge. Fokus just nu 
är att rädda liv, jobb och framtidstro. Regeringen har förtjänstfullt 
skjutit till över 100 miljarder kronor i krisåtgärder som slopad 
karensdag, höjd a-kassa och stöd för korttidspermitteringar. 

Samtidigt vet vi att vårt öppna samhälle så snart som möjligt  
behöver återgå till en vardag som påminner om tiden innan Corona.

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD, 
VD FÖR BYGGFÖRETAGEN

Bygg- och anläggningsbranschen 
storlek motsvarar elva procent av 
Sveriges BNP. Varje år genererar 

vår bransch över 30 miljarder kronor i 
skatteintäkter till vård, skola och omsorg. 
Därför vill vi samla krafterna och bidra 
till en ansvarsfull återstart av samhället. 
Vår reformlista dämpar konjunkturfallet 
2020 och stimulerar ekonomin åren 
bortom pandemins akuta fas.
 
• ROT-avdraget bör breddas och höjas 

till 75 procent i syfte att rädda arbets-
tillfällen och minska risken för att 
den svarta ekonomin breder ut sig till 
följd av krisen. 

• Förenklade förfaranden i plan- och 
byggprocessen bör införas under en 
övergångsperiod – såsom tillfällig privat 
initiativrätt i detaljplaneringsprocessen. 
 

• Medel för att upprätthålla ekonomin 
måste säkras. Att förlänga perioden 

för de sänkta arbetsgivaravgifterna 
skulle innebära en viktig kostnadsre-
duktion för många företag. 

• Deadlines för offentliga projekt satta 
innan pandemiutbrottet bör justeras. 
För det fall Corona-krisen leder till 
stopp eller förseningar bör offentliga 
beställare så långt det är möjligt inte 
göra restriktiva tolkningar av avtalet 
– som riskerar att stjälpa redan hårt 
pressade entreprenörer. 

• Fortsätt värna rörligheten för varor 
och tjänster på den inre marknaden. 
Inom EU behöver regeringen verka 
för att bort importtullar och säkra 
möjligheten för kvalificerad arbets-
kraft inom bygg- och anläggnings-
branschen att röra sig över gränserna. 

• Hela samhället behöver lära av krisen. 
Därför bör regeringen också tillsätta en 
Corona-kommission – för att i realtid 

ATT TÄNKA PÅ FÖRE BORRNING

›

ett delegationsbeslut när kommunens 
handläggning är färdig.

Kunden till ett medlemsföretag i södra 
Sverige skickade in anmälan fyra dagar 
innan borrningen påbörjades. Kommu-
nen hade ännu inte hunnit delge kunden 
sitt beslut när projektet drog igång.

Kommunen utdömde då en sank-
tionsavgift på grund av att de ansåg att 
anmälan inte hade utförts på ett korrekt 
sätt. Avgiften överklagades och den 2 
juni 2020 föll domen i Växjö Tingsrätt.
 
Tingsrätten skriver i domslutet att
”Sanktionsavgiften ska betalas om 
anmälan inte har gjorts innan verk-
samheten påbörjas. Det finns inget 
krav på att man måste invänta till-
synsmyndighetens beslut eller någon 

annan specifik tid innan verksamheten  
får påbörjas. Nämndens beslut om 
miljösanktionsavgift ska därför un-
danröjas.”
 
Det är glädjande att medlemsföreta-
get fick rätt i domstolen, men Borrfö-
retagen vill ändå påtala att man som 
fastighetsägare tar en risk genom att 
inte invänta kommunens beslut. De 
upplysningar som kommunen lämnar 
kan ha stort värde för fastighetsägaren 
i sin roll som byggherre.

Det kan handla om att anmälan inte är 
komplett, om att det finns oförutsedda 
hinder för projektets utförande eller om 
att tomten ligger i ett område där till-
ståndsplikt råder istället för anmälnings-
plikt. I dessa fall gäller andra regler.  

följa insatser och åtgärder som hindrar 
smittspridning, med minsta möjliga 
skadeverkan på näringsliv, industri och 
sysselsättning. I denna kommission vill 
bygg- och anläggningsbranschen vara 
en konstruktiv röst.

 
Kommande år blir det än viktigare att 
stat, regioner, kommuner och myndig-
heter genomför nödvändiga investe-
ringar som motverkar arbetslöshet 
och stimulerar ekonomin. Satsningar 
på infrastruktur, bostäder och sam-
hällsfastigheter fungerar som stabi-
liseringspolitiska insatser i hastiga 
konjunkturfall. Det visade sig särskilt 
under finanskrisen när dåvarande 
regering ökade investeringarna i bland 
annat väg och järnväg.

Catharina Elmsäter-Svärd, 
vd Sveriges Byggindustrier 

AKTUELLT

TEXT: JOAKIM HJULSTRÖM



HARDABDesignad för produktionsborrning - borra upp till 600 meter
per dag med HARDAB 5K-6 och HARDAB 7K-6. Nu med John
Deere motor och radiostyrning.

HARDAB.COM | 054-53 47 47 BUILTYOURWAY.

HARDAB 5K-6 & 7K-6
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Marknadens lägsta
samlingsbrunn!

Debe samlingsbrunn 900 för grunda schakt
Med en höjd på 55 cm är det marknadens lägsta samlingsbrunn för upp till 12 slingor.

Vi tillverkar brunnarna enligt era önskemål med ventiler i storlekar DN25-40 såsom MMA, 
STAD, Flowguard eller Tacosetter. Ventilerna monteras med unionskoppling för enkel 
service. Slingorna går att få på vardera sida av brunnen alternativt In-line. Med dess 
smarta design kan stamledningar göras upp till 110 mm.

Som standard levereras brunnen med kompositlock för 1,5 ton med
justerbart teleskop men går att beställa med 40 ton gjutjärnslock.

Anslutningarna på slingorna kan tillverkas i 32, 40, 45 eller 50 mm.

• Marknadens lägsta samlingsbrunn – 55 cm

• Enkel service av ventiler

• Upp till 12 slingor

• Specialtillverkas enligt önskemål

• Stamledning upp till 110 mm

• Justerbart teleskop

• Kulventil DN32 standard

STAD
injusteringsventil

MMA
 injusteringsventil

Flowguard
injusteringsventil

Byggmått
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