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

 

GRUNDFOS NYA SPE 
ENERGIEFFEKTIVITET  
I VÄRLDSKLASS!
GRUNDFOS SP MED PERMANENTMAGNETMOTOR (SPE) 
HÖG KVALITET OCH OÖVERTRÄFFAD VERKNINGSGRAD

GRUNDFOS NYA HÖGKVALITATIVA SPE-PUMP
Grundfos bygger på 20 års erfarenhet av att utveckla permanentmag-
netmotorer och levererar SPE-pumpsystemet med en dränkbar perma-
nentmagnetmotor och en skräddarsydd CUE frekvensomformare med 
variabelt varvtal. Grundfos motorer säkerställer högsta möjliga energi-
effektivitet och är tillverkade av högkvalitativa och robusta material 
som förlänger tiden mellan servicetillfällena och minskar därmed 
underhållsbehovet. SPE-systemet har bevisat hög driftsäkerhet och 
längre livslängd.  Läs mer på grundfos.se

Grundfos SPE_1020.indd   1 2020-10-12   19:29:46
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Vår t f förvaltningschef har balanserat 
detta väl, i nära dialog med vår personal 
som ställt upp och arbetat föredömligt  
under hösten. Ekonomisystemen är 
sammanflätade mellan de tidigare or-
ganisationerna och förslag till budget är 
framtaget inför vår kommande stämma. 
Rekryteringsprocessen är avslutad och 
styrelsen har gjort bedömningen att or- 
ganisationen äntligen är redo för tillsättan-
de av vår första vd att leda Borrföretagen. 

Verksamhetsplanen för 2021 är under 
bearbetning och har fokus på bland annat 
medlemsnytta och värdeskapande för vår 
bransch, i form av fler borrmeter och ökad 
sysselsättningsgrad. Läs gärna mer om or-
ganisationens arbete på sidan 7 i intervjun 
med vår t f förvaltningschef Mats Rosman.

Vidare är min starka förhoppning och 
övertygelse att en enig styrelse gjort 
rätt val i att utse Pär Malmborg som 
vd för vår organisation från och med 1 
februari. Intresset var stort, med över 
90 sökande till tjänsten. För mig var det 
över förväntan och jag tolkar det som att 
vår bransch glädjande nog väcker ett allt 
större intresse i samhället. Flera intres-
santa kandidater stod att välja mellan, där 
Pärs profil attraherade oss mest. Bland 
annat är Pärs drivkraft, förutom goda 
personliga egenskaper och erfarenhet av 
medlande diskussioner internationellt 
inför borrningar åt olje- och gasindustrin, 
hans akademiska bakgrund inom geologi 
och hydrogeologi och att han gärna vill 
arbeta i en framtidsbransch ett gott betyg 
till oss! Pär tror också att han kan tillföra 
en del nya intressanta infallsvinklar och 
utvecklingsmöjligheter tack vare på sin 
bakgrund inom alternativa borrtekniker 
som olje- och gasindustrin tillämpar. En 
mer personlig intervju med Pär hittar ni 
på sidorna 6-7.

Jag är övertygad om att Pär, i samråd 
med styrelsen och med dess stöd, kom-

mer att leda Borrföretagen i en fortsatt 
bra riktning. Mitt råd till dig Pär, är att 
vara ödmjuk, tro på dig själv och behandla 
dina medarbetare, medlemsföretag och 
avtalsleverantörer med respekt. Stort 
tack till alla sökande och återigen varmt 
välkommen till Borrföretagen Pär! 

I detta nummer av Borrsvängen har vi 
fokus på skydd av Sveriges fina grund-
vatten, med flera läsvärda artiklar 
och reportage om hur vi bäst bedriver 
arbete för att säkerställa kvaliteten och 
vilka försiktighetsåtgärder som kan 
vara rimliga att vidta i särskilt utsatta 
områden. På sidan 10 kan ni läsa om det 
pågående arbetet om europastandarder 
för utförande av vatten- och energibrun-
nar som bevakas av vår jurist Dominika 
Rydel. En standard som vi i nuläget från 
styrelsens sida ställer oss tveksamma till, 
då vår geologi och vårt tillvägagångssätt 
för hur både vatten- och energibrunnar 
utförs skiljer sig markant från andra 
länder i Europa. Behovet av en standard 
kan, från svenskt perspektiv, också 
ifrågasättas eftersom vi redan har en 
fungerande Normbrunn, framtagen av 
SGU. I vår mening styr den oss borren-
treprenörer och ger oss de ramar/regel-
verk och möjlighet till att samspela med 
markens egenskaper och utvinna vatten 
eller energi av så god kvalitet som de 
hydrogeologiska egenskaperna lokalt ger 
oss möjlighet till. I nuläget finns det en 
överhängande risk att europeiska stan-
darder leder till fördyrade borrkostnader 
och begränsningar av vår marknad.

Vårt återkommande medlemsreportage 
finner ni på sidorna 30–32 där Robert 
Olsson på Värmlandsborr intervjuas 
som ägare till ett familjeföretag i andra 
generation.

Pandemin påverkar fortsatt vårt 
samhälle. Lyckligtvis upplever vi att vår 
bransch till skillnad från många andra 

BORRFÖRETAGENS VD 
REKRYTERAD!
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LEDAREN

hittills klarat sig förhållandevis bra, även, 
om vi självklart är många som är påver-
kade. Som ordförande i en medlems- 
organisation känner man dessutom en 
stor avsaknad av våra medlemsmöten och 
att få möjlighet till kollegial samvaro. 
Organisationen arbetar nu för alternativa 
mötesformer i form av digitala och mindre 
lokala möten (med reservation för gällande 
restriktioner) under 2021. Håll ut, visa 
förståelse, var rädda om varandra, våga 
tänk nytt och utnyttja tiden för kompetens-
utveckling, så kommer vi förhoppningsvis 
starkare ur detta på sikt. 

Till alla våra medlemsföretag och 
avtalsleverantörer vill jag också rikta ett 
stort tack för att ni fortsätter att stödja 
och bidra till att vår organisation och 
bransch utvecklas – tillsammans bidrar 
ni till ökad sysselsättning som vi alla 
gynnas av. En unik och samhällsviktig 
bransch som samverkar med jordens 
resurser på ett hållbart sätt genom friskt 
vatten – vårt viktigaste livsmedel – och 
med förnybar och lokalproducerad energi 
i form av geoenergi, samt med entreprenad-  
och prospekteringsborrning för effektivare 
infrastruktur och minskade koldioxid-
utsläpp till vår atmosfär. En framtids-
bransch helt enkelt!

Avslutningsvis vill jag lyfta fram att vi 
är starka tillsammans och till alla er som 
inte är medlemmar: Välkommen in med 
en ansökan! Vi erbjuder nätverkande och 
gemenskap som ni garanterat kommer ha 
nytta av i ert företagande.

Trevlig läsning och borroptimistiska 
hälsningar!

Under hösten har styrelsens pågående process med att  
rekrytera en blivande vd prioriterats. Att driva en medlems-
styrd branschorganisation i avsaknad av utsedd vd har haft 
sina utmaningar. Många timmar och möten har spenderats 
för att fatta rätt beslut, flera av administrativ karaktär. 
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AKTUELLT

Pär Malmborg är geolog från 
Lunds universitet med en mas-
tersutbildning från Aberdeen 
University i Skottland, inriktad 

på olje- och gasindustrin. Det tog honom 
till en internationell karriär med anställ-
ningar i Skottland, Norge, Kanada, USA 
och England. För ett år sedan återvände 
han till Sverige och en anställning som 
affärsutvecklingschef på oljebolaget 
Svenska Petroleum. Under åren i petrole-
umbranschen har han jobbat med såväl 
geologiska som geotekniska undersök-
ningar och borrningsteknik i krävande 
miljöer och på stora djup. Pär har även 
varit involverad i allt arbete som krävs 
ovan jord: projektledning, förhand-
ling med stater och andra intressenter, 
tillståndsarbete och affärsutveckling. 
Han har varit engagerad i projekt runt 
stora delar av världen, allt från Sydame-
rika och Afrika till Nordsjön. Skapliga 
erfarenheter att ha med sig i jobbet som 
vd för Borrföretagen med andra ord.

Du kan det här med borrning?
– Genom åren har jag lärt mig att man 
nog aldrig blir fullärd. Det finns många 
nya problemställningar som man kan 
ställas inför beroende på hur de geolo-
giska förutsättningarna ser ut. Borrning 
är till stor del ett samspel med markens 
specifika egenskaper och i de avseendena 
har jag relativt god förståelse för geolo-
giska problem. Även om jag mestadels 
har jobbat internationellt, finns det ofta 
gemensamma nämnare i geologin som 
man har nytta av i olika projekt.

Varför ville du bli vd för 
Borrföretagen?

– Det känns fantastiskt att 
få vara en del av och leda en 
framtidsbransch som denna. 
Både geoenergi och vatten-
försörjning är viktiga delar i 
omställningen till ett hållbart 
samhälle.

Det säger Pär Malmborg, 
Borrföretagens tillträdande vd.

BORRFÖRETAGENS TILLTRÄDANDE VD: 
”JAG VILL VISA HUR VIKTIG 
DEN HÄR BRANSCHEN ÄR”

TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: ANETTE PERSSON

också verka för en hållbar framtid. Att 
vara med och skapa ett bättre samhälle, 
det är en drivkraft för mig. 

Hur ser Borrföretagen ut under din 
ledning?
– Jag vill börja med att träffa medlem-
marna; sätta mig in i deras vardag och 
lyssna på deras frågor och tankar. Jag 

›

"Jag vill fortsätta arbetet med att göra branschen mer synlig för politiker och allmänhet och 
visa hur viktig den är", säger Pär Malmborg, tillträdande vd på Borrföretagen.

– Det här är helt klart en framtids-
bransch. Geoenergi, vattenförsörjning 
och alla de infrastrukturprojekt vi har 
och står inför gör borrningsbranschen 
högaktuell. Att få använda min inter-
nationella, geo- och borrningstekniska 
bakgrund för att driva och utveckla den 
här branschen i Sverige, det är väldigt 
lockande och inspirerande. Jag vill 
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AKTUELLT

vill också fortsätta arbetet med att 
göra branschen mer synlig för politiker 
och allmänhet och visa hur viktig den 
är. Jag tror verkligen på geoenergins 
potential och vattenfrågan blir allt 
viktigare. Vi tar rent vatten för givet 
i dag, men det är ingen självklarhet 
framöver.

Det blir kanske mer organisatoriska 
och politiska frågor än teknisk och 
geologisk problemlösning framöver?
– Jag har stor erfarenhet av att samarbe-
ta med myndigheter och andra intres-
senter, liksom att arbeta tillsammans 
i lag med flera olika professioner. Det 
är en viktig del i alla borrningsprojekt, 
stora som små. Jag ser fram emot att få 
föra en dialog med svenska myndighe-
ter och politiker och på så vis vara med 
och utveckla Borrföretagen. 

Hur är du som ledare?
– Jag är rak och tydlig, det är min 
filosofi. Samtidigt tror jag mycket på att 
i första hand lyssna på vad medlemmar 
och andra intressenter säger, inte bara 
prata själv. Inte minst är jag nyfiken på 

Ålder: 44 år.

Bor: I villa i Älvsjö, söder om  

Stockholm.

Lyssnar på: Spotify.  
Jag lyssnar på allt.

Tittar på: Dokumentärer.

Senast lästa bok: Ålevangeliet av 
Patrik Svensson. 

Det gör mig glad: När man har 
jobbat hårt i ett stort projekt och 
allt faller på plats och bär frukt.

Det gör mig arg: Ett dåligt tekniskt 
arbete. Och när man tar saker för 
givet. Vi måste uppskatta det vi 
har i livet.

Pär Malmborgk
medlemmarnas arbetssituation och vad 
de har för visioner för framtiden.

Hur är Pär Malmborg som person?
– Jag är ganska lugn av mig och står 
stadigt på marken. Är positiv och driven 
och tycker om sociala sammanhang. 
Jag går igång på tekniska diskussioner 
och att prata samhällsfrågor. När saker 
fungerar som tänkt och framför allt att 
det händer saker, det ger mig energi.

Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag har två barn, fyra och sex år, så fa-
miljen tar upp mycket av min tid. Vi har 
ett sommarställe på Bohus-Malmön, en ö 
på västkusten mellan Lysekil och Kungs-
hamn. Där vistas vi mycket. Under åren 
utomlands var det vår fasta punkt. Det 
är ett gammalt stenhuggarsamhälle med 
många gamla stenindustrier runtom-
kring. Rätt ställe för en geolog helt enkelt!

Du bor med din familj i en villa i Älv-
sjö. Har ni geoenergi?
– Haha, nej det har vi inte. Men vi 
funderar faktiskt på att installera en 
geoenergianläggning på lantstället.  

Inför 2020 planerade styrelsen 
för fyra fysiska medlemsmöten, 
som samtliga har ställts in på 
grund av den pågående pande-

min. Den viktiga nära kommunikatio-
nen och nätverkandet med medlem-
marna har därmed försvårats.

– Jag är väldigt nöjd med att 
styrelsen lyckats rekrytera en 
kapacitet som Pär Malmborg 
till vd för Borrföretagen.
Det säger t f förvaltningschef 
Mats Rosman, som samtidigt 
är bekymrad över svårighe-
ten att möta medlemmarna 
under pandemin.

”NU KAN VI FOKUSERA PÅ MEDLEMSNYTTAN IGEN”

TEXT: LARS WIRTÉN

– Hur vi ska komma vidare på den 
fronten har varit en av årets stora utma-
ningar. Alternativet har varit att arrang-
era digitala möten, men den lösningen är 
inte optimal, då alla medlemmar inte har 
samma förutsättningar att delta i sådana 
på ett bra sätt.

Inför 2021 är dock planen att arrangera 
fyra-fem regionala medlemsmöten, något 
som kommer att testas under första kvarta-
let. Den 22–23 april planeras en årsstämma.

– Men den planen bygger på att pande-
min har minskat i en sådan omfattning 
att vi får ha dessa möten, understryker 
Mats Rosman.

Ser fram emot 2021
Hösten har annars präglats av rekryte-
ringen av en ny vd, en process som nu är 
i hamn.

– Pär Malmborg har stor kunskap och 
erfarenhet inom såväl geologi, geoteknik 
som borrningstekniska frågor från sina 
år inom petroleumbranschen. Det känns 
mycket bra att få in en sådan kraft och 
kompetens i Borrföretagen. Nu kan vi se 
fram emot 2021 och att fokusera på med-
lemsnyttan igen, säger Mats Rosman.

Pär Malmborg kommer att utgå från 
Stockholmskontoret, vilket gör att lokal-
situationen kommer att ses över.

– Kontoret i Lund kommer att vara kvar 
med Johan Andersson som administratör. 
Men vi behöver hitta en mindre lokal där, 
samtidigt som vi behöver en större för konto-
ret i Stockholm, konstaterar Mats Rosman.

– Jag vill även passa på att berömma 
personalen för en stark insats under hös-
ten där vi med kort bemanning klarat av 
de uppgifter som funnits!  

›

Jag tror verkligen på geoenergins 
potential och vattenfrågan blir allt 

viktigare. Vi tar rent vatten för givet i dag, 
men det är ingen självklarhet framöver.

Pär Malmborg tillträder som vd för 
Borrföretagen den 1 februari.›
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Så säger Caroline Eklöf Fagerlund, 
handläggare på Arbetsförmed-
lingen i Uppsala. Hon och kolle-
gan Christine Storbacka, som är 

företagsrådgivare, ser många möjligheter 
för blivande borrtekniker och planerar 
särskilda satsningar för att locka fler 
kvinnor till yrket.

Borrföretagen driver på Arbetsför-
medlingens uppdrag en utbildning till 
Borrtekniker i Uppsala. Årets utbild-
ning är, som så mycket annat, präglad 
av de omställningar som den pågående 
coronapandemin tvingat fram.

– Årets elever är väldigt motiverade 
och engagerade. De är 
också mycket tålmodiga 
och har fått vara med 
om en hel del praktiska 
ändringar i programmet 
på grund av coronan, 
säger Caroline Eklöf 
Fagerlund.

På grund av pandemin 
har Arbetsförmedlingen 
både fått mer pengar till 
yrkesutbildningar och 
har även väldigt många 
inskrivna som arbetssö-
kande. De f lesta kom-
mer från handels- och 
serviceyrken. 

Unga och flyttbara
– Det är personer som 
står nära arbetsmarkna-
den och utbildningen till 
borrtekniker är en chans 
för dem att ställa om till 
ett bristyrke. En annan 
stor kategori är unga som 

– Den bild vi har är att det 
finns ett löpande rekryte-
ringsbehov av borrtekniker 
över hela landet. Vi har tät 
kontakt med både skolan och 
med många borrföretag, och 
även med Byggnadsarbetar-
förbundet, som alla är över-
ens om att borrtekniker är ett 
brist- och framtidsyrke.

”BORRTEKNIKER ÄR 
 ETT FRAMTIDSYRKE”

TEXT: JÖRGEN OLSSON

FOTO: JOHAN BARTH

har svårt att hitta sitt första jobb. För 
dem kan borrtekniker vara ett attrak-
tivt alternativ eftersom företag med 
anställningsbehov finns överallt i hela 
landet. Det kan ofta vara lättare att hitta 
sitt första jobb någon annan stans än på 
hemorten och är man ung är man oftast 
också mer flexibel och flyttbar. Utbild-
ningen till borrtekniker är ju öppen för 
arbetssökande från hela Sverige, säger 
Christine Storbacka.

Eventuellt två kurser
Nästa kursstart är planerad till mars 
2021. Men Arbetsförmedlingen tror så 
starkt på arbetsmarknaden för borr-
tekniker att man sedan en tid för sam-
tal med Borrföretagen om att starta 
ytterligare en kurs under nästa år.

– Inga beslut är fattade, men det kan 
bli. Den stora utmaningen är att hitta 
praktikplatser till eleverna. De gör 
ju elva veckors yrkespraktik hos ett 
företag och det har varit svårt att hitta 
platser till alla i år. Men Borrföretagen 
har gjort ett jättejobb på den fronten 
och vi vill också ge en stor eloge till 
de företag som tar emot en elev. Vi 
uppmanar alla borrföretag som ser ett 
rekryteringsbehov nu eller på lite sikt 

att höra av sig till Borrföretagen, säger 
Caroline Eklöf Fagerlund.

Vill ha in fler kvinnor
Yrket som borrtekniker är av tradition 
mycket mansdominerat. På årets kurs 
går en enda kvinna och det är långt 
ifrån varje år utbildningen har kvinnliga 
elever över huvud taget.

– Det är viktigt att locka fler kvinnor. 
Tekniken har medfört stora ändringar i 
yrket och även om det fortfarande i delar 
är tungt och slitsamt så är det ett annat 
jobb än för några decennier sedan, säger 
Caroline Eklöf Fagerlund.

Inför kommande kursstarter kommer 
man att anstränga sig extra för att locka 
kvinnliga elever. Exakt hur det ska gå till 
är inte bestämt, men något som dis-
kuteras är att tillsammans med skolan 
genomföra riktade informationsinsatser.

Genom en omgörning av strukturen på 
Arbetsförmedlingens hemsida är utbild-
ningen numera lättare att hitta. Detta har fått 
genomslag, bekräftar Christine Storbacka:

– Borrtekniker är ett lite dolt och okänt 
men väldigt viktigt yrke. På www.af.se kan 
man söka på sin hemort och hitta både den 
här och alla andra regionala yrkesutbild-
ningar. De är också sorterade länsvis.  

›

En viktig del i utbildningen är de praktiska momenten. Här prospekteringsborrning hos Drillcon i Nora.

AKTUELLT

Arbetsförmedlingen:
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HELTÄCKANDE  
SORTIMENT 
Foderrör – Kollektorer – Pumpar – Köldbärarsprit – Förnödenheter

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

E-SHOP
Beställ direkt  
på dahl.se. 
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AKTUELLT

Dominika Rydel på Borrföretagen 
är ordförande för den svenska 
spegelkommitté som följer ar-
betet. Spegelkommittén tillsam-

mans med ett antal andra kommittéer 
och nationella experter från andra länder, 
är remissinstans för internt arbete.

– Initiativet till standardiseringar 
kommer ursprungligen från Frankrike 
och drivs av det europeiska standardi-
seringsorganet CEN. Initialt svarade vi 
från Sverige att geologin i Skandinavien 
skiljer sig från övriga Europa, att vår 
marknad fungerar bra utan standardise-
ringar med Normbrunn 16 när det gäller 
brunnar. Arbetet inom CEN skulle pågå 
även om Sverige inte aktivt deltog. Så här 
bildades en spegelkommitté för att ha 
insyn, bevaka arbetet och komma med 
synpunkter om det behövdes, säger hon.

Oenighet försenar arbetet
Arbetet med standardiseringen, i syn-
nerhet när det gäller vattenbrunnar, har 
som befarats, präglats av oenighet mel-
lan de deltagande länderna. Detta beror 
bland annat på skillnader i geologi men 
också på skilda traditioner. Förutom att 
arbetet blivit kraftigt försenat vad avser 
vattenbrunnar har detta även resulterat 
i att standarden för just vattenbrunnar 
inte blir ett kort och sammanhållet do-
kument utan standarden har delats upp i 
tre olika delar – en del för design, en för 
konstruktion och en tredje för drift och 
avveckling av vattenbrunnen.

– Ett utkast till den första delen, som 
alltså handlar om själva designen, har va-
rit ute på internremiss hos de utvalda tek-
niska experterna under hösten. Vi i den 
svenska kommittén har granskat den och 
vi har även konsulterat SGU i samband 
med att vi lämnat våra kommentarer.

Irrelevant för Sverige
Det konstaterades att det som behandlas 

DÅLIG PASSFORM FÖR SVERIGE NÄR  
EUROPA FÖRSÖKER STANDARDISERA 
VATTEN- OCH ENERGIBRUNNAR
Sedan ett par år tillbaka pågår ett arbete för att ta fram gemensamma euro-
peiska standarder för såväl vatten- som energibrunnar. Det första utkastet 
för energibrunnar har nyligen varit ute på remiss och ett utkast till den första 
delen av standardiseringen av vattenbrunnar har varit på internremiss.

i designförslaget handlar om konstruk-
tioner som sällan eller nästintill aldrig 
används i Sverige.

– Det rör sig om betydligt större vat-
tentäkter, inte alls om de brunnar för små 
vattenuttag som våra svenska borrare 
huvudsakligen ägnar sig åt, säger  
Dominika Rydel.

Jonas Gierup på SGU var med och 
läste och kommenterade utkastet:

– Det man kan säga är att delar av 
standarden kanske skulle kunna app-
liceras på vissa vattentäkter i Sverige. 
Det handlar i så fall om stora grusfilter-
brunnar i åsar, men även där skiljer 
sig förslaget från hur vi gör i Sverige. I 
utkastet nämns ingenting om borrning 
i urberg, tätning med foderrör etcetera 
som ju är den metod vi använder i 
Sverige och som sedan länge fastställs i 
Normbrunnen, säger han.

– I vårt svar har vi även lyft fram att 
förslaget är för omfattande och otyd-
ligt för att kunna vara ett praktiskt 
verktyg för borrföretag att använda sig 
av. Vi påpekar också att en eventuell 
standard inte ska vara teknikhämman-
de och att förslaget till standard så som 
det presenteras idag inte är förenligt 
med svensk lag, säger Dominika Rydel.

Arbetet med vattenbrunnsstandar-
den är fortfarande i sin linda och ingen 
tidsplan för fortsättningen är fastställd, 
mer än att den första delen nu ska pre-
senteras som en officiell remiss hos alla 
medlemsstater.

Bara återfyllda energibrunnar
När det gäller förslaget till standard 
för geoenergibrunnar så menar den 
svenska spegelkommittén att inte hel-
ler det är särskilt relevant för svenska 
förhållanden.

– Förslaget behandlar endast åter-
fyllda borrhål och vi har varit noga 
med att påpeka att standardutkastet 

TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: ANETTE PERSSON

›

Dominika Rydel, Borrföretagen.

därmed är olämpligt för svenska 
förhållanden, eftersom vi inte som 
standard återfyller borrhål. Vi har 
jobbat med att titeln och innehållet 
tydligt framhäver att standarden inte 
inbegriper vattenfyllda borrhål, med 
hänvisning till vår geologi, säger Do-
minika Rydel.

På grund av att rösterna i CEN är 
viktade och Sverige som litet land 
därmed inte har så mycket kraft, är 
det en risk att Sveriges synpunkter inte 
hörsammas i samband med röstning-
en. Enligt tidsplanen ska det ske runt 
november nästa år.

– Den europeiska standarden 
blir inte svensk lag, men en oerfa-
ren beställare kan hänvisa till den i 
exempelvis en upphandling och i så 
fall måste entreprenören följa den. 
Här är det viktigt att myndigheter 
och branschen i stort sluter upp och 
är tydliga med vad som gäller för vår 
geologi och vårt sätt att arbeta, säger 
Dominika Rydel.  
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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

I KORTHET

Jag kom in i brunnsborrningens värld 
under sista året av förra seklet och då 
som styrelseledamot i dåvarande Geo-
tec, eller Svenska Borrentreprenörers 
Branschorganisation, det som sedan blev 
del i Borrföretagen. Då satt Janne i sty-
relsen och hade så gjort under många år.

För hans del började yrkeslivet som 
borrare när han i början av 70-talet tog 
värvning i ett borrföretag. Det var där 
grunderna lades till en egen kommande 
och fin verksamhet. Jannes Brunns-
borrning startade 1976. Och inte långt 
därefter förstod Janne nyttan med att gå 

JAN BERGLUND HAR GÅTT BORT
in i branschorganisationen. Väl där tog 
det inte många år innan övriga kollegor 
förstod att välja in honom i styrelsen, 
något som jag som sedermera VD för 
Geotec är innerligt tacksam för.

Påläst och tydlig
I styrelserummet var Janne alltid närva-
rande. Han var påläst, Var aldrig rädd 
för att uttrycka sig och hade rätt hatt på 
sig. Det innebär att han hade en utmärkt 
förmåga att veta vad som var rätt för or-
ganisationens utveckling. Åsikterna kom 
snabbt och det var ingen tveksamhet i 
vad Janne tyckte. Antingen levererande 
han ett kraftigt ”ja, så gör vi” eller sköt 
han iväg ett ”Nä, det är fjantigt”. Tydlighet 
saknade han inte.

Han var också en duktig lobbyist. För 
många år sedan började Janne prata om 
att Geotec skulle satsa på E-utbildning. 
Han var mycket tydlig i sin övertygelse 
om hur bra det var med E-utbildning, och 
missade inte ett enda tillfälle att sticka in 
ordet ”E-utbildning” var helst han kom åt.

Det tog flera år och det är tack vare 
Jannes övertygelse om det goda med 
distansbaserad utbildning, som numera 
Borrföretagen står med E-utbildningar. 

Dessutom lagom till det att resten av 
världen började skrika efter internet-
baserade kurser när pandemin slog till i 
inledningen av 2020.

Visionär och skicklig företagare
Utan Jannes insikter och framtidsvisioner 
hade inte Geotec utvecklats så som det 
gjordes. Sitt företag, Jannes Brunnsborr-
ning utvecklades på samma sätt väldigt 
fint och många kan vittna om alla fina 
entreprenader som utförts genom åren

Janne lämnar efter sig ett tomrum. Som 
mycket god vän, familjemedlem och för 
många i borrbranschen, en duktig yrkes-
man med skarpa och vettiga åsikter.

Men liksom att han inte lämnade någon 
oberörd, lämnar han också efter sig ett 
väldigt fint arv. Ett arv som innefattar en fin 
familj, ett livsverk i Jannes Brunnsborrning, 
otalet vatten- och energibrunnar som utgör 
en livsviktig samhällsfunktion. Och dottern 
Anna-Karin för det fina arbetet vidare.

Minnet av Janne ska vi vårda. Arvet 
efter honom ska vi vördnadsfullt hedra.

Johan Barth
Fd styrelseledamot, ordförande och vd för 
Geotec

En far, morfar, chef, arbets-
kamrat, vän och hängiven 
branschmänniska har gått 
ur tiden. 

Jan Berglund avled efter 
några års sjukdom. Han 
deltog med stor övertygelse 
i en branschorganisations 
utveckling och det är där 
jag känner honom bäst.



www.muovitech.com

ISOLERAT PÅ RIKTIGT!
Med riktigt utförda färdigisolerade PE-rör sparar man både tid och 
pengar som man annars får använda för schaktning.
Isoleringens värmeledningsförmåga: λ = 0.039 W / mK vid 40°C. 
Den slutna cellstrukturen skyddar mot fuktinträngning, har ett 
extremt lågt vattenupptag av <1%.

Glöm inte skarvtätningen, för att förhindra att vatten tränger in och 
förstör isolerförmågan.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!



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

TILLVERKAR MER ÄN 70 OLIKA MODELLER
VILKEN PASSAR DIG?

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

DTH-BIT 115 
(TD40)

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

WELL DRILLING
CONSUMABLES
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Vad avgör hur stort ett vatten-
skyddsområde ska vara? Hur delas 
skyddsområdet in i olika zoner? 

Vad gäller för borrning? Principer och 
processer som rör vattenskyddsområ-
den är komplexa och omfattande. Vid 
årsskiftet förändras Havs- och vatten-
myndighetens riktlinjer och vägledande 
dokument ”Handbok om vattenskydds-
område”. Borrsvängen har därför dykt 
ner i den nu gällande handboken från 
2010 och sammanställt de viktigaste 
principerna och riktlinjerna som berör 
grundvatten – och redovisar de vikti-
gaste nyheterna och förändringarna som 
kommer att gälla från och med 2021.

Förebyggande och barriärer
Syftet med vattenskyddsområden är 
att ge vattenförekomster som är viktiga 
för försörjningen av dricksvatten ett 
tillräckligt gott skydd så att de säkras i ett 
långsiktigt perspektiv. Vattnet ska skyd-
das mot sådan markanvändning som på 
sikt kan påverka vattenkvaliteten negativt 
och i värsta fall ge oåterkalleliga skador. 
Skyddet kan gälla en pågående vattentäkt 
såväl som en vattenförekomst som kan tas 
i bruk för framtida ändamål.

Det grundläggande förebyggande 
skyddet som styr bort verksamheter 
som är farliga för vattentäkten från dess 
närhet är väsentligt. Dessutom krävs ett 
skydd i form av naturliga barriärer, vid 
behov kompletterat med olika tekniska 
skyddsåtgärder.

Omfattande arbete
En länsstyrelse eller en kommun får 
förklara ett mark- eller vattenområde 
som vattenskyddsområde utifrån en an-

sökan från en vattenhuvudman. Det är 
vanligtvis en kommun som, i egenskap 
av huvudman för en vattentäkt, ansöker 
hos länsstyrelsen om att ett område ska 
förklaras som vattenskyddsområde. 

Att införa ett vattenskyddsområde är 
ett omfattande arbete som tar lång tid. 
Underlaget består bland annat av olika 
basutredningar inom geologi, hydrogeo-
logi, hydrologi samt riskinventeringar. 
Baserat på riskinventeringen bedöms 
vilka risker som är allvarliga.

Nytt: Riskbedömningen betonas 
betydligt starkare. Den ska väga 
tungt när ett vattenskyddsområde 
ska avgränsas och slutsatserna från 
riskbedömningen ska också motivera 
de föreskrifter som meddelas inom 
området.

Principer för avgränsning 
Grundvattnet i ett magasin omsätts 
långsamt och det är mycket svårt att rena 
förorenat grundvatten. Därför krävs 
ett starkt förebyggande skydd. Det är 
utgångspunkterna när ett vattenskydds-
område för grundvatten ska avgränsas.
• I första hand ska potentiellt förore-

nande verksamhet och markanvänd-
ning inte tillåtas inom vattenskydds-
området. 

• I andra hand ska en förorening hinna 
upptäckas i tid och marken saneras 
innan den når grundvattnet. 

• I tredje hand ska föroreningen 
brytas ned, fastläggas eller spädas 
ut till acceptabla nivåer, eller kunna 
tas om hand innan den hinner 
transporteras med grundvattnet till 
uttagspunkterna.

Huvudprincipen för grundvattentäk-
ter är att hela tillrinningsområdet ska 
ingå i vattenskyddsområdet och att all 
påverkan inom området har betydelse 
för vattnets kvalitet. Med tillrinnings-
området avses det område inom vilket 
vattnet rör sig till vattentäkten eller 
-förekomsten. Praxis har dock varit att 
yttergränsen har satts utifrån en uppe-
hållstid för grundvattnet på ett år.

Nytt: Tillrinningsområdet kommer 
inte längre utgöra någon huvudprin-
cip för avgränsningen. Avgränsningen 
bör grunda sig på riskbedömningen 
och kunskap om
• områdets naturgivna förutsätt-

ningar, exempelvis jordlager-
följder, områden som är särskilt 
betydelsefulla för grundvatten-
bildningen och grundvattnets 
strömningsriktning

• hur markanvändningen i tillrin-
ningsområdet påverkar råvattnet 

• identifierade risker i närområdet.

Vattenskyddsområdet ska utformas så 
att naturliga skyddsbarriärer eller egen-
skaper som förhindrar, fördröjer och 
bryter ned utnyttjas. Dessa barriärer kan 
hindra eller minska många föroreningar. 
Flera barriärer i serie är grunden för ett 
robust system som förhindrar att en vat-
tenresurs förorenas.

Indelning i skyddszoner
Efter det att vattenskyddsområdet har 
avgränsats har det tidigare delats in 
i olika skyddszoner. Indelningen har 
grundat sig på transporttider, uppehålls-
tider och avstånd. Genom att dela in i 

›

Från årsskiftet gäller ny vägledning för inrättande av vattenskyddsområden. Havs- och 
vattenmyndigheten har grundligt reviderat sin ”Handbok om vattenskyddsområde”. 
Den stora, övergripande och nya principen är att inte utgå från principer.

TEXT:  LARS WIRTÉN  ILLUSTRATION:  MYRA S. SÖDERSTRÖM

NY VÄGLEDNING FÖR 
VATTENSKYDDSOMRÅDEN
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zoner har man kunnat ha olika restrik-
tioner inom vattenskyddsområdet. 
Skyddszonerna har delats in i:
• vattentäktszon
• primär skyddszon
• sekundär skyddszon
• tertiär skyddszon (vid behov).

Nytt: I de nya riktlinjerna rekom-
menderas inte längre någon indel-
ning i olika zoner, förutsatt att 
samma skydd går att uppnå ändå. 
Men om det finns behov av att 
ha olika föreskrifter inom områ-
det kan det delas in i zoner som 
tidigare. 

Den slutgiltiga avgränsningen 
och eventuell indelning i zoner 
bör, i den mån det är möjligt och 
rimligt, ske utefter identifier-
bara gränser i terrängen som väg, 
järnväg, kraftledning, vattendrag, 
åkerkant och fastighetsgräns. 
Detta för att det ska vara möjligt 
att orientera sig i och inom vat-
tenskyddsområdet.

Rekommendationer om att fast-
ställa en vattentäktszon i beslutet 
tas däremot bort helt, bland annat 
av säkerhetspolitiska skäl. (läs mer 
i intervjun med Susanna Hogdin, 
Havs- och vattenmyndigheten).

Primär skyddszon
Risken för akut förorening ska vara 
minimal i en primär skyddszon. Zonen 
ska skyddas mot markanvändning och 
verksamheter som riskerar att föro-
rena grundvattnet. Uppehållstiden för 
grundvatten från den primära zonens 
yttre gräns till vattentäktszonens 

gräns ska vara minst 100 dygn. Primär 
skyddszon kan förekomma på f lera 
ställen inom ett vattenskyddsområde. 

I en primär skyddszon är borrningar 
för energi- och vattenbrunnar i regel för-
bjudna, men kan tillåtas genom dispens 
om det finns särskilda skäl.

Nytt: Fokus ska inte längre vara på 
vattnets uppehållstid i zonen. Hän-
syn ska tas även till andra faktorer 
som risk och om andra närliggande 
områden har stor betydelse för 
grundvattenbildningen. 

Sekundär skyddszon
Även en sekundär skyddszon bör skyd-
das mot sådan markanvändning och 
verksamhet som riskerar att föro-
rena grundvattnet. Uppehållstiden för 
grundvatten från dess yttre gräns till 
vattentäktszonen bör vara minst ett år 
för grundvattentäkter i jordlager. För 
grundvattentäkter i hårt berg bör den 
sekundära zonen omfatta de sårbara in-
strömningsområden som eventuellt inte 
inkluderas i den primära skyddszonen.

I en sekundär skyddszon är det möjligt 
att borra energi- och vattenbrunnar, men 
det krävs tillstånd av kommunen.

Nytt: Kraven på tillstånd ska vara 
mer återhållsamma och vägas mot 
de resurser som krävs för denna 
administration. Vattenskyddet ska 
vara intakt, men krav på tillstånd 
ska endast ställas utifrån behov och 
lokala förhållanden.

Tertiär skyddszon
I den tertiära zonen ska de föroreningar 

som i ett långt tidsperspektiv kan på-
verka vattentäkten beaktas.
Nytt: Återigen, utgångspunkten är 
att inte dela in vattenskyddsområ-
den i olika zoner framöver.

Utformning av föreskrifter
Föreskrifterna för vattenskyddsområdet 
måste utformas så att 
• de är tydliga
• det är möjligt att kontrollera efter-

levnaden
• de är miljömässigt motiverade.

Det är viktigt att föreskrifterna och 
utformningen säkerställer skyddet av 
vattentäkten, men inskränkningarna får 
inte gå längre än så. 

Geoenergianläggningar och borrning-
ar för dricksvatten och andra ändamål 
räknas till de verksamheter och typer 
av markanvändning som kan riskera 
att förorena en yt- eller grundvattentäkt 
och regleras därmed genom skyddsföre-
skrifter.

Nytt: Inga specifika verksamheter 
pekas ut i den nya handboken.

I ett tillstånd kan särskilda villkor stäl-
las för en geoenergianläggning eller för 
uttag av vatten från ytvatten, berg eller 
jord. De risker som ska beaktas är:
• Själva anläggandet. Dessa risker 

avser de som är förenade med borr-
ningen och utgörs främst av förore-
ningar från och via de maskiner som 
används.

• Den påverkan på geologiska förhål-
landen som anläggningen har på 
grundvatten. En anläggning kan 
påverka de geologiska förhållandena ›
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på f lera sätt. En brunn kan utgöra 
en potentiell föroreningsväg ned 
i grundvattenmagasinet. Den kan 
även kortsluta olika grundvatten-
magasin. Det finns då risk att både 
kvalitet och mängden vatten som 
kan tas ut påverkas.

• Risker relaterade till driften av 
anläggningen. För geoenergianlägg-
ningar är det främst läckage av köld-
bärarvätska som avses. För brunnar 
som nyttjas för uttag (eller återföring) 
av vatten består risken dels i att 
kapaciteten kan förändras, men även 
att kvaliteten på vattnet förändras på 
grund av det ändrade vattenflödet.

› Nytt: Inget specifikt kring brunns-
borrning är skrivet i den nya hand-
boken. Alla föreskrifter måste 
bedömas och formuleras lokalt från 
fall till fall. 

Rättsliga påföljder
Den som har orsakat en skada på de 
miljövärden som skyddas i ett vat-
tenskyddsområde kan dömas för brott 
mot områdesskydd. Den som bryter 
mot en föreskrift som meddelats för 
ett vattenskyddsområde kan dömas för 
förseelse mot områdesskydd.

Om vattentillgången har skadats kan 
huvudmannen föra talan om ersätt-

De viktigaste förändringarna i Havs- och vatten- 
myndighetens nya handbok om vattenskyddsområden:

• För alla allmänna vattentäkter, 
med uttag större än 10 kubik-
meter eller som försörjer fler än 
50 personer, ska behovet av att 
inrätta ett vattenskyddsområde 
utredas. Vattenskyddsområde 
bör inrättas om riskbedömningen 
i utredningen pekar på att det 
finns ett behov.

• Det kommer inte att finnas nå-
gon vägledande metodik för hur 
ett vattenskyddsområde ska 

k
avgränsas. Hur avgränsningen 
genomförts ska redovisas i un-
derlaget till ärendet.

• Det bör alltid övervägas om vat-
tenskyddsområdet kan uppnå 
sitt syfte med en enda zon. Det 
kan dock delas in i olika zoner om 
det finns ett behov av att ha olika 
föreskrifter inom området. 

• Inrättande av vattentäktzoner 
bör undvikas eftersom en så-
dan zon också kan medföra att 

skyddsvärd information om vatten-
försörjningssystemet sprids på ett 
olämpligt sätt.

• Om underlaget i ett vattenskyddsä-
rende visar att det inte behövs några 
föreskrifter för hela eller delar av 
området, bör utgångspunkten vara 
att dessa områden heller inte ska 
pekas ut som vattenskyddsområde.

• Föreskrifter med krav på tillstånd 
bör meddelas med viss återhåll-
samhet.

ning enligt bestämmelserna om miljö-
skada i miljöbalken kapitel 32.

Ett beslut om att helt upphäva ett vat-
tenskyddsområde bör inte tas förrän det 
är klart att den tillhörande vattentäkten 
inte kan eller ska användas i framtiden 
eller som reservvattentäkt.

Texten bygger på bearbetade utdrag 
ur ”Handbok om vattenskyddsom-
råde. 2010:5” med kommentarer kring 
förändringar i den kommande hand-
boken. Texten fokuserar på grundvat-
tenskyddet och berör därmed inte 
skydd av ytvatten.

Den tidigare ”Handbok om vattenskyddsområde” 
togs fram av Naturvårdsverket 2010 och övertogs 
av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, 2011. Nu 
har HaV tagit fram en ny handbok.
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Havs- och vattenmyndigheten 
publicerar en ny handbok om vat-
tenskyddsområden runt årsskif-
tet. I den utvecklar man de tidi-

gare grundprinciper som har gällt när ett 
vattenskyddsområde ska avgränsas och 
delas in i olika zoner. Fram till nu har till-
rinningsområdet varit utgångspunkt för 
avgränsning. Inom området har vattnets 
uppehållstid avgjort indelningen i olika 
zoner: 100 dagar för den primära zonen 
och ett år för den sekundära skyddszonen 
vad gäller grundvatten.

– Det här har lett till bekymmer och 
indelningar som inte nödvändigtvis 
innebär det bästa skyddet för grundvatt-
net. Det rör sig långsamt, vilket innebär 
att zonerna i en del fall bara täcker en 
liten del av det skyddsvärda området. 
Eftersom uppehållstiderna i mark alltid 
räknas från uttagspunkten, missar man 
ibland att skydda sådana områden som 
är betydelsefulla för grundvattenbild-
ningen, säger Susanna Hogdin. 

För ytvattentäkter har problematiken 
varit den omvända. Genom att fokusera 
på transporttider har en del vatten-
skyddsområden blivit extremt stora och 
därmed svåra att hantera.

– I den nya handboken pekar vi därför 
på flera faktorer att beakta för att avgränsa 
och vid behov indela vattenskyddsområdet 
i zoner. Vi anser att den tidigare handbo-
ken har varit för styrande genom att den 
angav en exakt metod som ibland inte pas-
sat förutsättningarna vid enskilda vatten-
täkter. Vi lanserar istället ett sätt att tänka 
kring att analysera risker och reglera vad 

STYRANDE HANDBOK 
BLIR MER VÄGLEDANDE
– Vi vill peka på att det 
finns fler faktorer än bara 
vattnets uppehålls- och 
transporttider som är be-
tydelsefulla. Framför allt vill 
vi att man fokuserar mer på 
befintliga och potentiella 
risker i området.

Det säger Susanna Hogdin, 
tillförordnad chef på Havs- 
och vattenmyndighetens 
miljöprövningsenhet, om de 
nya riktlinjerna för vatten-
skyddsområden som kom-
mer att gälla från årsskiftet.

som behövs i det enskilda fallet. Det gör 
onekligen att det kan bli mer komplicerat 
att inrätta vattenskyddszoner. Samtidigt 
tror vi att ett sådant förhållningssätt kom-
mer bidra till att de vattenskyddsområden 
som inrättas blir mer ändamålsenliga och 
utgöra ett bättre skydd.

Vattentäktszon tas bort
Rekommendationen att fastställa en vat-
tentäktszon har tagits bort helt i den nya 
handboken.

– Vattentäktszonen är enligt praxis ett 
litet geografiskt område runt en uttags-
punkt, infiltrationsbassänger, vattenverk 
och eventuell annan fast utrustning för 
dricksvattenproduktionen. Rekommenda-
tionen har alltid varit att vattentäktszonen 
ska vara ett inhägnat område dit enbart 
dricksvattenproducenten har tillträde. 
Vi bedömer att det är viktigt att säkra 
tillträde och skalskydd för ett område som 
motsvarar en vattentäktzonen. Däremot 
rekommenderar vi inte att vattentäkt-
zonen fastställs formellt i ett beslut om 
vattenskyddsområde. Ett sådant område 
säkras mer effektivt med stöd av andra 
lagrum. Eftersom inga andra än dricks-
vattenproducenten bör ha tillträde till 
vattentäktzonen finns heller inga fördelar 
med att fastställa området med särskilda 
bestämmelser. Därutöver finns också en 
risk för att skyddsvärda uppgifter om 
dricksvattenproduktionen sprids via kar-
tor på ett olämpligt sätt.

Handboken behövs
Från början ville Havs- och vatten-
myndigheten gå så långt som att skrota 
handboken helt och istället fokusera på 
fördjupande vägledningar inom vissa 
centrala områden. Men på den punkten 
protesterade många remissinstanser.

– Det finns ett stort behov av och efter-
frågan på en handbok som kan utgöra en 
form av uppslagsverk och som kan han-
tera många olika frågeställningar inom 
området. Så vi behåller den formen och 
återanvänder det vi tycker är relevant. Vi 
är tydligare i den nya handboken med 
hur man ska använda riskbedömningar 
för att motivera föreskrifter. Vi menar att 
en handbok aldrig ska motivera en före-
skrift, utan att det alltid är de specifika 
förhållandena på plats som ska utgöra 
grunden. Vi vill helt enkelt att föreskrif-
terna blir mer ändamålsenliga.

Försiktigare med tillstånd
Susanna Hogdin menar att det är viktigt 

TEXT: LARS WIRTÉN  
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att beakta den miljölagstiftning som 
redan finns. Föreskrifterna ska vara ett 
komplement till grundläggande miljö-
lagstiftning som, där det behövs, skärper 
upp regler om markanvändning.

– Det kan finnas anledning att ha spe-
cifika och tydliga krav i ett vattenskydds-
område. Men man ska aldrig dubbelreg-
lera eller reglera för säkerhets skull.

Därför uppmanar man till att vara 
mer försiktiga med att kräva tillstånd för 
verksamheter, något som kan komma att 
påverka borrningsbranschen.

– Utan att ha något facit kan jag före-
ställa mig att det kommer ställas färre krav 
på tillstånd för borrning. Det är i dag en 
mogen bransch som regleras genom mil-
jöbalken och SGU har tagit fram riktlinjer 
i Normbrunn. Men det finns områden 
med exempelvis sedimentära bergarter 
där det kan vara rimligt att kräva speciella 
tillstånd. Det kan också finnas områden 
där det finns föroreningar i marken, där 
det måste finnas särskilda restriktioner för 
borrning och andra underjordsarbeten, 
säger Susanna Hogdin.

Susanna Hogdin poängterar att befint-
liga vattenskyddsområden fortsätter att 
gälla som tidigare.

– I dag har vi cirka 1 600 fastställda 
vattenskyddsområden i Sverige som har 
beslutats vid olika tidpunkt och med 
individuella bestämmelser. För att veta 
vad som gäller i dessa områden måste 
man gå tillbaka till respektive beslut och 
kontrollera vad som beslutats.  

Susanna Hogdin, tf chef på HaV:s 
miljöprövningsenhet.
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Det underlag Midvatten tar 
fram består förenklat av fyra 
delar, som alla hänger ihop med 
varandra:

• Hydrogeologisk utredning: Hur 
tillrinningsområdet ser ut geolo-
giskt och geografiskt och hur olika 
omkringliggande områden bidrar 
med tillrinning till vattentäkten eller 
huvudmagasinet.

• Inventering och bedömning av 
risker.

• Förslag på åtgärder.
• Förslag på gränsdragning och zonin-

delning. 

– Nu är det förändringar på gång. Det 
har vi redan tagit fasta på, framför 
allt att vi trycker mer på riskerna som 
grund för gränsdragningen, säger 
Malin Spännar.

I riskbedömningen använder sig 
Midvatten av stora mängder data från 
myndigheter, kommun och VA-bolag, 
kopplat till de olika typer av verksamhe-
ter som finns i området.

– Tillsammans med den hydrogeolo-
giska utredningen ger det oss underlag 
till förslag på åtgärder som förbud, 
krav på tillstånd eller anmälningsplikt. 
Det nya förhållningssättet innebär att 
vi också kan föreslå att ta fram en be-
redskapsplan eller att tillsynen behöver 
förstärkas. Vi fokuserar inte bara på 
föreskrifter längre.

Midvatten i Borlänge är ett 
konsultföretag specialiserat 
på grundvatten. Dess kon-
sulter jobbar bland annat 
med att ta fram underlag för 
att fastställa eller revidera 
vattenskyddsområden.
– Vi jobbar på uppdrag av 
VA-huvudmännen, som i 
dag oftast är samägda kom-
munala bolag, förklarar upp-
dragsledare Malin Spännar.

UNDERLAGEN HAR 
BLIVIT ALLT BÄTTRE

TEXT: LARS WIRTÉN

Kan bli upprört
Att jobba med vattenskydd innebär att 
hantera och ta ställning till många mål- 
och intressekonflikter.

– Det kan bli upprörd stämning hos 
sakägarna. Ofta är det grundat på en 
oro över att det kommer att påverka en 
verksamhet eller fastighet på ett negativt 
sätt. Ibland kan det bli så, vilket kan vara 
fog för en ersättningsprocess för den 
som drabbas.

Det händer att Midvatten även kopplas 
in i tillståndsärenden som gäller ener-
gibrunnar.

– Om någon vill borra blir det ett 
ärende på kommunen som skickar det 
på remiss till VA-huvudmannen. De kan 
då vända sig till oss som sitter på rådata 
kring sårbarheten i området.

Skärpta krav
Midvatten grundades av Per-Arne Ryttar 
för 30 år sedan. Han har under sina 45 år 
i branschen sett hur beslutsunderlagen 
blivit allt bättre underbyggda, framför 
allt under 2000-talet.

– Det har skett en otrolig skärpning av 
vad man kräver jämfört med 1970-talet. 
Beställarna har en helt annan kompetens 
i dag. Förr fanns mest några kortfattade 
riktlinjer. Indelningen i zoner gjordes 
rätt mycket från höften.

– I dag görs provborrningar, prov-
pumpningar, vattenanalyser, riskbedöm-
ningar och mycket annat. Det fanns inte 
på kartan tidigare.

Avvägning
Att avgöra vad som är ett tillräckligt vat-
tenskydd är en avvägning mellan olika 
intressen och risker.

– Man ska ta hänsyn till vilka verk-
samheter och risker som finns, men 
vattenskyddsområdet är också till för att 
styra vilka typer av verksamheter som 
ska få finnas.

– Jag kan inte utge mig för att vara 
opartisk. Det sitter i ryggmärgen att 
vilja skydda grundvattentillgångar, 
även sådana man ännu inte använ-
der. Generellt har vi historiskt varit 
väldigt slarviga med att skydda vårt 
grundvatten. Ofta hittar vi gamla  

›

deponier och andra synder i mar-
kerna. En sådan tabbe från förr gör 
att man kanske måste bygga långa 
ledningar för att få fram bra vatten, 
säger Per-Arne Ryttar.

Malin Spännar tycker att det är väl-
behövligt att hela vattenskyddet nu får 
en översyn.

– Att ett beslut ska vara väl under-
byggt med riskbedömningar kommer 
att leda till mer avvägda beslut och att 
skyddet blir proportionerligt till det 
verkliga behovet. 

Malin Spännar, uppdragsledare på Midvatten.
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Per-Arne Ryttar, som den minnesgode läsaren 
känner igen som Borrsvängens profil i nr 1 
2013, grundade Midvatten för 30 år sedan.
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Att se över och skapa nya vatten-
skyddsområden är ett arbete som 
hela tiden är igång på Länssty-

relsen i Kalmar. Förutom ansökningar 
om nya skyddsområden behöver 
skyddsföreskrifterna i de befintliga 
löpande ses över.

– Miljöbalken trädde i kraft 1998, 
men det finns fortfarande vatten-
skyddsområden med föreskrifter som 
är äldre än så. Många beslut är från 
1960 och -70-talet med få regleringar 
och är därmed inte ändamålsenliga i 
dag. Då behöver vi revidera dem, för-
klarar Sara Brattström.

I andra områden kan förhållandena 
ha ändrats. 

– Flödesriktningar och -hastigheter 
ändras kanske inte så mycket, men 
omvärlden kan ha gjort det, som att 
industriella verksamheter kan ha 
tillkommit. Då kanske de gällande 
föreskrifterna inte är tillräckligt om-

›
fattande för att reglera den verksamhet 
som finns i området i dag.

Delat ansvar
Såväl länsstyrelser som kommuner kan 
besluta om att inrätta ett vattenskydds-
område. Vad som gäller avgörs från fall 
till fall, bland annat beroende på vilka 
resurser och vilken kompetens som 
länsstyrelsen har.

– Det finns en rekommendation att om 
vattentäkten går över flera kommuner 
eller län bör det vara länsstyrelsen som 
fattar beslut. I Kalmar län är det ovanligt 
att kommuner tar egna beslut. När det 
gäller tillsynen är det oftast länsstyrel-
serna som har det ansvaret, förklarar 
Sara Brattström.

Ansvarsfrågan beror också på vilken 
typ av ärende det är: fastställa ett 
skyddsområde, utfärda föreskrifter, 
tillstånd eller ta emot en anmälan. I de 
fall föreskrifterna kräver tillstånd för att 
få borra är det entreprenören som ska 
ansöka hos kommunens miljöförvalt-
ning, inte markägaren.

– Förvaltningen kanske förenar tillstån-
det med vissa villkor, då är dessa riktade 
till entreprenören som ska utföra åtgär-
derna. Enklast är att börja med att ringa 
kommunen och informera sig om vad som 
gäller och vem man ska vända sig till.

Lång process
Att inrätta ett vattenskyddsområde är en 
lång process som i allmänhet tar cirka tre 
år (se grafik nästa sida). Många parter är 
inblandade och alla ska ha möjlighet att 
ge sina synpunkter i flera steg i processen.

– Samråd ska hållas med alla sakägare 
och underlaget behöver ofta komplet-
teras många gånger innan vi kan skicka 
ut det på myndighetssamråd. Det ger i 

VATTENSKYDDET 
SES STÄNDIGT ÖVER
– Vi utgår från EU:s vattendirektiv som säger att vi ska ha ett gott skydd av vatten-
förekomster för dricksvatten som ger mer än tio kubikmeter per dygn eller försörjer 
mer än 50 personer. Det är vår grundpelare.

Det säger Sara Brattström, miljöskyddshandläggare på vattenenheten på Läns-
styrelsen i Kalmar.

Sara Brattström, miljöskyddshandläggare 
på Länsstyrelsen i Kalmar.

TEXT: LARS WIRTÉN  

sin tur vanligen upphov till förändringar 
i skyddsföreskrifterna, innan ett förslag 
till beslut kan skickas till alla sakägare. 
Det kan röra sig om tusentals parter som 
ska yttra sig, vilket kan leda till nya revi-
deringar innan ett slutligt beslut kan tas.

Lokala förhållanden styr
De som i första hand drabbas av 
inskränkningar i ett vattenskydds-
område är de som har någon form av 
verksamhet. Det rör sig mestadels om 
skogs- och lantbruk, då föreskrifterna 
oftast är kopplade till användning av 
växtnäringsämnen och växtskyddsme-
del av olika slag. Sara Brattström inne 
på samma linje som Havs- och vatten-
myndigheten: varje enskilt fall måste 
bedömas utifrån de specifika, lokala 
förhållanden som råder.

– När det gäller brunnsborrning är 
det inte självklart med ett förbud i en 
primär skyddszon, det kan finnas sär-
skilda skäl att tillåta det. Men generellt 
är vi rädda för att det skapas en direkt 
transportväg till akviferen, framför allt 
vid själva anläggandet.

Snårigt område
Vattenskyddsfrågor är komplexa och 
det kan upplevas som svårt att veta vad 
som gäller.

– Det är snårigt, eftersom det inte 
finns några generella föreskrifter som 
gäller alla skyddsområden. Gränsdrag-
ningar, föreskrifter och tillstånd ska 
alltid prövas utifrån rådande, lokala 
förhållanden. Det blir i slutänden per-
sonliga bedömningar och avvägningar 
som ligger till grund för beslutet. Det 
är därför vi behöver en vägledning 
från Havs- och vattenmyndigheten, 
konstaterar Sara Brattström.  
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ATT INRÄTTA ETT VATTENSKYDDS-
OMRÅDE: SÅ GÅR DET TILL
Att inrätta ett vattenskyddsområde är en lång och komplicerad process, med 
många inblandade intressenter. Processen tar cirka tre år, där en tidskrävande del 
är att ta fram det tekniska underlaget. Det ska bland annat innehålla en hydrolo-
gisk beskrivning av grund- och ytvattnets flödeshastighet och -riktning samt en 
inventering och bedömning av risker. Så här ser gången ut.

 Den sökande kontaktar länsstyrelsen 
för att inrätta ett vattenskyddsområde.

INFOGRAFIK: MYRA STARKLINT SÖDERSTRÖM 

Samråd äger rum mellan länsstyrelsen, 
kommunen och den sökande.

När länsstyrelsen anser att ansökan är komplett 
skickas den på myndighetssamråd till berörda 

myndigheter. Det kan vara Skogsstyrelsen, Havs- och 
vattenmyndigheten, Jordbruksverket och SGU. Om 
dessa har några synpunkter underrättar länsstyrelsen 
sökanden om dessa för bemötande.

Länsstyrelsen beslutar om ett förslag till 
vattenskyddsområde med tillhörande före-

skrifter. Myndigheten skickar sedan föreläggan-
de om att yttra sig till berörda fastighetsägare.

Länsstyrelsen fastställer ett beslut om inrättande av vatten-
skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter och kungör 

beslutet i ortstidningar. Den som vill överklaga beslutet gör det till Miljö- 
och energidepartementet.

Länsstyrelsen beaktar de synpunkter 
som kommer in och skickar dessa till 

den sökande för bemötande.
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Ord och begrepp:
Föreläggande: ett beslut av en 
domstol eller en myndighet som 
ofta innebär att den som beslutet 
gäller ska göra eller låta bli att göra 
något. 

Föreskrift: bindande regler som 
skapats genom ett beslut i något 
offentligt organ.

Kungörelse: ett offentligt 
meddelande av påbud, föreskrifter 
eller underrättelser, som ska ses 
som rättsligt bindande, eller är av 
en sådan vikt att deras allmänna 
spridning anses önskvärd.

Sakägare: en person eller ett 
företag som är berörd av en särskild 

k
fråga som är föremål för prövning 
i domstol eller av myndighet. 
Med berörd avses den som kan 
tillfogas skada eller utsättas för 
annan olägenhet.

Källa: Wikipedia

Den sökande tar fram tekniskt  
underlag för vattenskyddsområdet. 

Det tekniska underlaget skickas till 
länsstyrelsen som granskar det.

Den sökande arrangerar ett sam-
råd med berörda fastighetsägare 

och intresseorganisationer. Samrådet 
ska förankra tankar kring skyddsområ-
det och dess föreskrifter samt öppna 
upp för dialog.

Om länsstyrelsen och 
sakägare har synpunkter 

på det tekniska underlaget, gör 
myndigheten en översyn av det för 
att eventuellt revidera det.
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värt nog fick fastighetsägaren i samband 
med avslaget veta att han skulle få ja om han 
ansökte om att installera jordvärme. 

Handläggare behöver kunskap
Per Norman har många år i branschen 
och tycker sig tydligt se hur kunskaps-
läget varierar stort mellan såväl kom-
muner som enskilda handläggare i de 
kommuner han jobbar i.

– Vi har tack och lov varit förskonade 
från krav på återfyllning av brunnar. 
Men när vi själva väl presenterar åter-
fyllning som en lösning på ett problem, 
så vet handläggarna inte vad det är eller 
vad det innebär. De vill ha både hängslen 
och livrem, så då väljer de att säga nej.

Per Norman efterlyser informations-
insatser, både från Borrföretagen och 
från andra aktörer:

– Som enskild entreprenör har man 
inte möjlighet att lägga all den tid och 

Grundregeln är att borrning ska tillåtas i sekundär zon. Men att bedömningar och beslut 
kan skilja sig kraftigt åt mellan kommuner och från fall till fall, är något som många borrare 
har erfarenhet av.

Borrsvängen har talat med två företag, Vattenhuset i Borlänge och Charlies Brunnsborr-
ning i Vilhelmina, som delar med sig av färska erfarenheter.
TEXT: JÖRGEN OLSSON

›

OKUNSKAP OCH INKONSEKVENS
I KOMMUNERNAS BESLUT

zon, vilket bara handlade bara om en 
sträcka på 50 meter. Slangarna skulle 
alltså gå den lilla biten in i primär zon.

– Vi lämnade en noggrann beskriv-
ning av arbetssättet – alla brunnar 
skulle återfyllas, borrutrustningen 
skulle stå på invallad presenning och vi 
skulle använda absorbentmedel för att 
fånga upp minsta spill.

Ändå avslog Länsstyrelsen överklagan. 
– Mitt bestämda intryck är att de inte 

alls brydde sig om varken att vi flyttat 
borrplatsen eller vilka säkerhetsåtgärder 
vi skulle vidta. De valde att fälla hellre 
än att fria och de gav oss aldrig chansen 
till en dialog. Dessutom tog handlägg-
ningen av detta nästan nio månader, 
säger Per Norman.

Inkonsekvent bedömning
Fall nummer två handlar också om Falun. 
Den här gången var det kommunen själv 
som handlade upp Vattenhuset för att 
göra en geoenergianläggning till en skola.

– Själva skolan ligger alldeles nära en 
vattentäkt, men borrplatsen låg utanför 
även den sekundära zonen. Här fick vi 
göra en stor geoenergianläggning som 
försörjer flera byggnader och alla slangar 
med köldbärarvätska går genom den 
sekundära zonen. Jag kan tycka att det är 
väldigt inkonsekvent när man jämför de 
två fallen, menar Per Norman.

Ett tredje fall, nu från Borlänge, hand-
lar om geoenergi till en privat fastighet i 
sekundär zon.

– Vi föreslog även här att borrplatsen 
skulle flyttas ut utanför zonen, men det 
blev stopp direkt trots att vi presenterade en 
lösning med återfyllda brunnar. Varken jag 
eller fastighetsägaren har brytt oss om att gå 
vidare för att få veta hur de kan neka borr-
ning utanför sekundär zon. Anmärknings-Charlie Isaksson.
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Per Norman äger Vattenhuset i 
Borlänge, med 20 anställda och 
en verksamhet som fördelar sig på 

borrning, VVS och en Comfortbutik.
– Jag har två aktuella exempel från 

Falu kommun och ett från Borlänge 
som jag tycker visar både på inkon-
sekvens i beslutsfattandet och på att 
kunskapsläget bland handläggarna är 
väldigt skiftande, säger han.

Det första fallet gäller geoenergi till 
ett församlingshem i Falun. Per Nor-
man hade fått uppgift om att det gällde 
sekundär zon och gjorde anmälan. Då 
visade det sig att fastigheten ligger i 
primär skyddszon. 

– Vi var tvungna att få ett formellt nej 
från miljökontoret för att kunna över-
klaga till Länsstyrelsen. I överklagandet 
flyttade vi ut borrplatsen till sekundär 
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EU:s vattendirektiv har 
tagits fram av EU för att 
skapa en likadan förvalt-
ning av medlemsländernas 
vatten. Syftet är att ta 
hand om vattenresurserna 
så att framtida generatio-
ner ska få tillgång till vatten 
av bra kvalitet i tillräcklig 
mängd.

Arbetet med vattenför-
valtning i Sverige sker i 
cykler om sex år. I slutet av  
varje cykel presenterar 
vattenmyndigheterna i 
respektive vattendistrikt en 
förvaltningsplan med ett 
åtgärdsprogram inför de 
kommande sex åren.

FOKUS VATTENSKYDD

Ramdirektivet fastställdes år 2000 
och nu pågår den tredje revide-
ringen av åtgärdsprogrammet, 

som ska fastställa hur arbetet ska göras 
åren 2021–2027. 

Åtgärderna riktar sig mycket brett, 
men när det gäller dricksvattenskydd 
är det kommunerna som har ansvaret 
och vattenmyndigheterna har fastställt 
fyra specifika åtgärder, som berör både 
grund- och ytvatten. Niklas Holmgren, 
strateg på Vattenmyndigheten för Södra 
Östersjön vid Länsstyrelsen i Kalmar 
län, förklarar och kommenterar.

Kommunerna ska säkerställa ett lång-
siktigt skydd för den nuvarande och 
framtida dricksvattenförsörjningen. 
Kommunerna behöver särskilt:

a) Anordna erforderligt skydd för 
allmänna och enskilda dricksvat-
tentäkter, exempelvis i form av 
vattenskyddsområde, för vatten-
täkter som försörjer fler än 50 per-

›

soner eller där vattentäktens uttag 
är mer än 10 kubikmeter per dygn.

– Här konstaterar vi att 32 procent 
av alla kommunala vattentäkter inte 
omges av något vattenskyddsområde 
alls. Det behöver åtgärdas, även om 
skyddsområdena i sig inte behöver 
vara så stora om det inte finns några 
tydliga hot från till exempel trafik 
eller industriverksamhet, säger Niklas 
Holmgren.

b) Göra en översyn av vatten-
skyddsområden som inrättats före 
införandet av miljöbalk 1998:808 
som infördes 1 januari 1999 och 
vattenskyddsområden där behov 
finns att revidera skyddsområdets 
avgränsningar och tillhörande fö-
reskrifter så att tillräckligt skydd 
uppnås.

– Vi har gjort en enkät bland alla 
landets kommuner kring detta. 130 
kommuner svarade och 84 procent av 
dem anger att de har vattenskyddsom-
råden där de behöver revidera anting-
en skyddsområdenas avgränsningar, 
föreskrifterna eller både och, säger 
Niklas Holmgren.

 
c) Bedriva systematisk och regel-
bunden tillsyn över vattenskydds-
områden.

– Kommunernas tillsynsansvar är 
mycket stort och omfattar väldigt 
många olika sorters verksamheter. Ge-
nom att fråga kommunerna hur många 
arbetsdagar de avsätter för just tillsyn 
över vattenskyddsområden har vi fått 
klart för oss att det här är en angelägen 
åtgärd och ett område som behöver 
prioriteras upp ute i kommunerna, 
säger Niklas Holmgren.

d) Säkerställa att tillståndspliktiga 
allmänna yt- och grundvattentäk-
ter har tillstånd för vattenuttag. 

– Hälften av Sveriges kommunala 
vattentäkter har inte tillstånd för sitt 
vattenuttag. Genom att ha ett tillstånd 
är man garanterad rätten till resursen 
och det är viktigt på lång sikt, efter-
som hela arbetet syftar till säkra Sveri-
ges framtida tillgång till dricksvatten, 
säger Niklas Holmgren.  

FYRA ÅTGÄRDER 
FÖR FRAMTIDENS 
DRICKSVATTEN

TEXT: JÖRGEN OLSSON

energi det skulle krävas att ”utbilda” kom-
munerna. Det är inte hållbart och dess-
utom är man ju part i målet. Jag tror att 
Borrföretagen skulle kunna göra en insats 
här, och kanske kan även en opartisk 
instans som SGU involveras och förklara 
hur återfyllning fungerar och visa att det 
är en beprövad och säker metod.

Avslag i Lycksele
Även Charlie Isaksson i Vilhelmina har 
färska erfarenheter av hur bedömning-
arna skiljer sig mellan kommunerna.

– Vi skulle göra en energibrunn 
till en villafastighet i en by utanför 
Lycksele. Det är i sekundär zon och det 
finns ett antal andra brunnar i samma 
område. Men det blev nej, trots att både 
vi med hjälp av Borrföretagen, kunden 
själv och en VVS-firma varit i kontakt 
med kommunen. 

I avslaget hänvisar kommunen dels 
till Miljöbalken, dels till det kommu-
nala bolaget Lyckselse Avfall & Vatten 
AB, LAVAB och skriver: ”LAVAB har 
avstyrkt ett godkännande med moti-
veringen att det inte går att förutse hur 
en borrad bergvärmeanläggning på 
platsen kan komma att påverka kvalité 
och tillgång till vatten”.

Går att utföra säkert
– Grundregeln är ju att borrning ska 
tillåtas i sekundär skyddszon. I det här 
fallet har kunden överklagat och vi 
beskriver vilka åtgärder vi vidtar, med 
presenningar och absorbenter. En annan 
åtgärd som kan vidtas är att återfylla 
borrhålet, men ingen av de andra närlig-
gande fastigheterna har behövt göra det, 
säger Charlie Isaksson.

Han drar en parallell till andra upp-
drag där man borrar i primär zon.

– Vi har till exempel nyligen gjort 
klart Skellefteås nya vattentäkt och står 
nu i Vännäs, där vi borrar för Vatten- 
och avfallskompetens i Norr, VAKIN.

– Det går ju att göra detta på ett säkert 
sätt. Det som krävs är att man följer de 
föreskrifter som gäller för borrning och 
montering inom vattenskyddsområden, 
säger Charlie Isaksson.  
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Värmdö kommun har 48 000 
invånare, men sommartid växer 
invånarantalet till mer än det 
dubbla. Tillståndsplikt för nya 

brunnar och anmälningsplikt för be-
fintliga brunnar infördes i vissa områ-
den redan 1999 och dessa utökades både 
2003 och 2004. För att få en bättre bild 
av förutsättningarna för grundvatten 
i kommunen gjordes 2015 en grund-
vattenutredning som sedan dess har 
använts som underlag för bedömningar 
av enskilt vatten.

– Med ökad kunskap om grund-
vatten och vägledning från beslut från 
länsstyrelsen i överklagade byggären-
den har vi förstått att vi är i behov av 
en uppdaterad utredning som baseras 
på f ler uppgifter än den befintliga ut-

NY UTREDNING KAN SKÄRPA 
VÄRMDÖS HÅRDA REGLER
I Värmdö kommun finns sju utpekade områden, inte kopplade till vattenskyddszoner,  
där all borrning för vatten är tillståndspliktig.

– Vi ger ett tillfälligt tillstånd att anlägga brunn och därefter görs en utredning innan  
ett permanent tillstånd kan beviljas, säger miljöinspektör Sandra Ek.

Orsaken är brist på vatten och stora risker för saltvatteninträngning. På uppdrag av 
Värmdö kommun genomför två företag, Geosigma AB och Aquater med bland annat  
forskare från KTH en grundvattenutredning som kan öka antalet tillståndspliktiga  
områden i kommunen.

redningen. Den nya utredningen kom-
mer utgöra ett underlag för att ta fram 
ett nytt förslag på utökad tillstånds- 
och anmälningsplikt. Det gäller dels 
områden där vi vet att det också finns 
problem med grundvattenbrist men 
också i områden som enligt utredning-
en har begränsade förutsättningar för 
enskild vattenförsörjning. Det kanske 
idag inte är ett problem i alla områden 
men att risken för problem är så pass 
stor så att det motiverar en utökad 
tillstånds- och anmälningsplikt för att 
långsiktigt säkra grundvattenförsörj-
ningen, säger Sandra Ek.

Problem med kvaliteten
Grundvattenutredningen genomförs un-
der ledning av Bo Olofsson, till vardags 
professor i miljögeologi vid institutionen 
för vatten- och miljöteknik vid KTH.

– Det hela handlar ytterst om att 
f lera kommuner, i det här fallet Värm-
dö, har problem med att det dels blir 
f ler och f ler permanentboende, dels 
att säsongsboende i fritidsfastigheter 
numera har högre krav på komfort än 
när områdena byggdes på 60-talet. Det 
ökar vattenförbrukningen drastiskt. 
De här områdena är inte lämpade för 
stort permanentboende och vatten-
slukande maskiner. De är från början 
utpekade som fritidsområden och i 
kommuner som Värmdö ligger de 
oftast rakt på berget, säger han.

– Den mängd vatten som ryms i 
berget i dessa områden är mycket liten 
och under sommaren bildas inget nytt 
grundvatten. Därför måste man hela 

›

Bo Olofsson, professor vid institutionen för 
vatten- och milöjöteknik på KTH.

sommaren, när belastningen är som 
störst, leva på de lager som bildats under 
höst, vår och vinter.

– Många områden klarar inte detta. 
De söta grundvattenreserverna minskar 
och det blir problem med kvaliteten, 
främst på grund av inträngning av salt-
vatten, framhåller Bo Olofsson.

Tillfälligt tillstånd och provpumpning
Alla som vill borra en ny brunn inom 
något av de sju områdena i Värmdö 
måste ansöka om tillstånd.

– Det rör sig om områden där det 
länge funnits problem med grundvatten-
brist och/eller saltvatteninträngning och 
genom tillståndsplikten kan vi reglera 
var borrningen sker för att minska ris-
ken för påverkan på befintliga närliggan-
de vattentäkter, bland annat genom att 
reglera avstånd till andra brunnar och 
avloppsanläggningar, säger Sandra Ek.

– Processen går till så att tillfälligt 
tillstånd ges till att brunnen får borras 
på anvisad plats. Sedan ska utredningen, 
som bland annat består av en provpump-
ning, göras under perioden juni till 
september. Vi vill att provpumpningen 
görs under den tid då vattenuttaget är 
som störst, eftersom den då tydligast 
visar eventuella problem med vattenbrist 
eller saltvatteninträngning.

Uttaget kan begränsas
För det mesta resulterar utredningen, som 
bekostas av den sökande, i ett permanent 
tillstånd för den enskilda brunnen.

– Beroende på resultatet av utredning-
en kan även en begränsning av uttaget 

TEXT: JÖRGEN OLSSON
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villkoras i det permanenta tillståndet för 
att ytterligare minska risk för framtida 
problem.  Givetvis ställer vi krav på att 
brunnarna ska utföras enligt Norm-
brunn 16, säger Sandra Ek.

Simuleringar ger svar
I sin utredning har Bo Olofsson räknat 
på hur grundvattenlagren utvecklas på 
hela Värmdö. Man använder sig av en 
särskild datorprogramvara, utvecklad 
av en av hans doktorander på KTH, där 
man i det geografiska informationssyste-
met GIS har delat upp hela kommunen i 
rutor om 100 kvadratmeter.

– Till varje ruta kopplar vi på stora 
mängder fakta. Det är uppgifter från 
SGU om bland annat geologi och jord-
djup, klimatdata från SMHI, fastig-
hetsdata och topografiska data från 
Lantmäteriet samt alla uppgifter från 
kommunen om befolkning och nytt-
jandegrad. Utifrån detta har vi gjort 
ett antal simuleringar och bland annat 
studerat vad som händer om vi ökar be-
folkningen i ett visst område, om det är 
ett torrår och om vi har ett annat klimat 
än idag.

I tio områden har KTH tittat extra 
noga på hur berget ser ut och gjort 
djupare analyser än SGU:s ofta ganska 
översiktliga geologiska data. I synner-
het gäller det de områden som är lättast 
för sommargäster att nå – till exempel 
områden på Ingarö.

Längre växtsäsong
– Kommunen vill veta var man kan 
behöva skärpa restriktionerna. Vi 
presenterar kartor över hela kommunen 
och visar vilka resurser i form av vatten 
som finns kvar i berget i slutet av som-

maren. Det här underlaget kan även bli 
vägledande för var man väljer att bygga 
ut kommunalt vatten och avlopp, säger 
Bo Olofsson.

När det gäller framtidssimuleringarna 
lyfter han fram ett viktigt scenario, näm-
ligen det faktum att vegetationsperioden, 
då det alltså inte bildas något grund-
vatten, kommer att öka med cirka en och 
halv månad fram till år 2100.

– Växtsäsongen blir allt längre; den 
förändringen kan vi se redan idag. 
Det betyder att vi måste leva längre på 
grundvattenlagren och det innebär i sin 
tur att dagens lösningar inte kommer att 
fungera i framtiden.

Kan lära av omvärlden
Bo Olofsson menar att vi har mycket att 
lära av de delar av världen där vattenbrist 
är vardag och påpekar att vi trots allt fak-
tiskt har minskat vår vattenförbrukning:

– På 30 år har snittförbrukningen gått 
ner från 170 till 140 liter per person och 
dygn, utan att vi egentligen har märkt 
det. Den största förklaringen är den 
sanitära vattenanvändningen – tvätt- 
och diskmaskiner är mer effektiva och 
toaletter och duschar spolar snålare.

Det här är en utveckling som behöver 
fortsätta. Bo Olofsson ser framför sig hur 
vi i framtiden bygger fler dubbla system, 
där regnvatten tas tillvara för att tvätta 
i och spola toaletter med. Samtidigt slår 
han ett slag för fördelen med fler små, 
enskilda brunnar:

– När det gäller områden med förut-
sättningar som Värmdö är det bättre att 
ha många små vattenuttag än få stora. 
Berget är väldigt heterogent, med små 
sprickor åt olika håll. Men förbindelsen 
och vattenflödet mellan olika delar av 

grundvattenmagasinet är begränsat. Att 
ha många små uttagspunkter är ett mer 
effektivt sätt att utnyttja magasinet än 
att bara pumpa vid en punkt och åstad-
komma en stor avsänkning just där.

Blir tydligare för alla
På Värmdö kommun ser Sandra Ek fram 
emot resultatet av utredningen.

– Vi räknar med att den ska ge oss 
ett uppdaterat och bättre underlag när 
vi får remisser från bygglovsdelen. De 
nya beräkningarna ger oss mycket mer 
markspecifik information, vilket vi 
behöver. Parallellt med det tar vi fram 
riktlinjer för bedömning av enskilt vat-
ten som ytterligare ska underlätta våra 
bedömningar. Riktlinjerna kommer 
finnas tillgängliga både för oss som 
handlägger dessa ärenden men också för 
brunnsborrare och enskilda fastighetsä-
gare, säger hon.  

Sandra Ek, miljöinspektör i Värmdö kommun.

Nämdö�ärden

Erstaviken

Dagens sju utpekade riskområden, markerade med orange färg, kan både växa och bli fler.
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PROFILEN  AMELIA MOREY STRÖMBERG

›

Om det är möjligt att brinna för elementet vatten så är det precis vad Amelia 
Morey Strömberg gör. Hon ser helheter och hon ser detaljer. Hon ser till 

människan och det känns som om hon är en äkta humanist.
- Eller en ”vattenist”, säger hon med ett hjärtligt skratt.

Amelia Moray Strömberg har arbetat med kommunalt vatten och avlopp i 30 
år och är i dag verksamhetsledare på Utvecklingscentrum för vatten, beläget 

på Campus Roslagen i Norrtälje utanför Stockholm.

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH   FOTO: ANETTE PERSSON

Intresset för vattenfrågor väcktes 
redan i barndomen, i hemstaden 
Buenos Aires i Argentina. Amelia 
Morey Strömberg växte upp i stadens 

deltaområde och hon slogs av kontras-
terna i vattentillgång när hon hälsade 
på sin mormor på landsbygden. Där var 
den mer begränsad och dricksvattnet 
hämtades ur en grävd brunn. 

När Amelia Morey Strömberg kom till 
Sverige på 1980-talet studerade hon till 
civilingenjör maskin med energiinrikt-
ning på KTH i Stockholm. Praktiken 
gjorde hon på Norsborgs vattenverk och 
här föll alla bitar på plats. 

– Dricksvatten visade sig vara otroligt 
fascinerande. Allt som intresserar mig 
fanns där. Som ingenjör gillar jag teknik, 
är intresserad av kemi, biologi och av 
relationen mellan teknik och människa. 
Dessutom är jag rätt nördig och var med 
i datoriseringen av vattenverkets över-
vakningssystem, berättar hon.

För att stanna kvar i den här världen 
gick Amelia Morey-Strömberg en utbild-
ning i vattenkemi. Hon fick anställning 
på vattenverket i Gävle och flyttade 
därefter till skärgårdskommunen Norr-
tälje där hon som VA-utvecklare fick 
uppgiften att jobba mer med vatten- och 
avloppsinfrastruktur. 

Problem och lösningar
Och i Norrtälje har hon stannat. Amelia 
Morey Strömberg är intresserad av ut-

vecklingsfrågor, och skärgårdskommu-
nen är en bra plats för kunskapscentret 
hon nu leder.

– I Norrtälje finns i princip alla pro-
blem med vatten som är aktuella globalt. 
Vi har brist på dricksvatten i enskilda 
brunnar som kan ha låg vattenkvalitet 
och näringsläckage från enskilda avlopp 
och jordbruk till Östersjön. Men kan vi 
hitta lösningarna här, kan vi också lösa 
problemen runt om i världen, säger hon. 

Och hon arbetar intensivt med detta. 
Precis som andra skärgårdsbelägna 
kranskommuner i Stockholm riske-
rar Norrtälje att drabbas av brist på 
dricksvatten. Klimatförändringarna ger 
längre och torrare somrar, det bildas små 
mängder grundvatten samtidigt som 
befolkningen i Norrtälje ökar kraftigt 
just på somrarna. 

Hon berättar att Norrtälje har flest 
enskilda brunnar i landet, cirka 33 000. 
Det är en enorm vattenreservoar som 
Amelia Morey Strömberg vill att alla ska 
vara rädda om. 

– Vattnet bryr sig inte om oss, men vi 
måste bry oss om vattnet. I Sverige har vi 
bra vatten i våra sjöar, men vårt grund-
vatten är mycket känsligt. Vi kan inte 
tillverka vatten, säger hon.

Kvalificerade brunnsborrare
Var tredje enskild brunn i vissa områ-
den har förhöjda salthalter till följd av 
sjunkande grundvattennivåer, förtätning 

och permanentning av sommarstugor. 
Sommarstugeägare behöver därför tänka 
till innan de borrar en ny brunn. Ett 
stort problem är att de borras för tätt - 
man testar på ett ställe, får inget vatten, 
och borrar vidare. 

– Det sker i den svenska skärgårds-
miljön och på andra platser i världen. 
Det ger konsekvenser. För tätt borrade 
brunnar påverkar omliggande brunnar, 
säger hon.

Amelia Morey Strömberg betonar vik-
ten av kvalificerade brunnsborrare.

– I mitt dagliga arbete arbetar jag 
mycket med enskilt vatten som VA-
rådgivare och möter privatpersoner, 
samfälligheter och företag. De som 
kommer hit ser att lösningarna är 
betydligt mer komplexa än man kanske 
tror. Därför är kvalificerade brunnsbor-
rare så viktiga, säger hon.

I hennes nätverk finns brunnsborrare 
som hon håller högt eftersom de är 
professionella, yrkesstolta och kunniga. 
De vet att en brunn ingår i ett cirkulärt 
system, och att man inte borrar i onö-
dan. Utan adekvat kunskap kan man få 
in Östersjön i brunnen.

– Skickliga brunnsborrare har kun-
skap om vattenkvalitet och de under-
söker, frågar och tänker till. Hur djupt 
brukar man borra här? Finns det risk 
för saltvatteninträngning? Mitt råd är 
att kolla med SGU och att inte borra tills 
det kommer vatten. Här i Norrtälje finns 

KUNSKAPSSPRIDARE 
MED PASSION FÖR VATTEN

AMELIA MOREY STRÖMBERG:
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relikt vatten som är 40 till 50 gånger 
saltare än Östersjöns vatten. En sådan 
brunn kan aldrig rättas till, säger Amelia 
Morey Strömberg.

Hon berättar att 1,2 miljoner männ-
iskor runtom i Sverige har enskilt vatten 
och avlopp kopplade till sina permanent-
boenden. Lika många har enskilt vatten 
och avlopp kopplade till sina fritidshus.

Vatten är livsmedel
– Det innebär att nästan tre miljoner per-
soner är helt ansvariga för sitt eget dricks-
vatten. När jag håller föredrag brukar jag 
säga att det inte är förbjudet att dricka sitt 
eget avloppsvatten, och att många gör det, 
säger Amelia Moray Strömberg.

Att det blir så beror återigen på okun-
skap och det är ytterligare ett starkt ar-
gument för de kvalificerade brunnsbor-
rarna, menar Amelia Morey Strömberg. 
De kan hjälpa kunderna att ta rätt beslut, 
att först borra efter vatten och därefter 
installera avlopp.

Men samfälligheter, sommarkaféer 
eller restauranger har helt andra krav på 
dricksvatten – lika höga som en kom-

muns. För dem är dricksvattnet livsmed-
elsklassat och ska klara renhet, estetiska 
och hälsomässiga kriterier. Det är viktigt 
att ha en reningsteknik som klarar alla 
dessa parametrar.

– Även här kommer brunnsborrarna 
in som viktiga aktörer – och inte minst 
de som tillverkar vattenfilter. Det är en 
oreglerad marknad och när det gäller 
filtren är de varken kontrollerade eller 
certifierade. 

Utvärderar filter
Kunskapscentret har därför startat ett 
unikt projekt där olika typer av renings-
filter blir utvärderade. 

– I källaren har vi en testrigg och ett 
vattenverk som vi testar dricksvatten-
kvaliteten i. Det är ett pågående test vi 
gör tillsammans med fem andra kom-
muner för att utvärdera om det finns 
filter som klarar arsenik, uran och bly 
från enskilda brunnar. Det är inget man 
har testat tidigare, säger hon.

Amelia Morey Strömberg visar runt 
i lokalerna: Utställningen Vattenexpo 
med olika typer av vattensparande 

Inomhus kan man odla hållbart året om, visar Amelia Morey Strömberg.

Amelia Morey 
Strömberg
Gör: Verksamhetsledare på Ut-
vecklingscentrum för vatten.

Ålder: 59 år.

Bor: Mitt i Rimbo, drygt två mil 
utanför Norrtälje.

Familj: Make och två utflugna barn.

Det visste du inte om Amelia: 
Hon är nominerad till Roslagens 
naturvårdspris 2020 med motive-
ringen: För sitt stora engagemang 
när det gäller dricksvatten och av-
lopp, såväl strategiska frågor som 
stora och små utbyggnadsprojekt.”

k

› toaletter och reningsfilter; vatten- och 
avloppslabbet; testrummet för olika re-
ningstekniker – och slutligen akvaponin. 
Amelia Morey Strömberg döljer inte sin 
förtjusning när hon visar de praktfulla 
grödor som växer i ett slutet cirkulärt 
vattensystem i symbios med fiskar i en 
tank. Det handlar om hållbar odling 
inomhus, året om – en kunskap Utveck-
lingscentrum för vatten delar med sig av.

Det är tydligt att Amelia Morey 
Strömberg inte bara brinner för vatten. 
Hon är också en engagerad kunskaps-
spridare. 

– Vi samlar och sprider information 
om VA-frågor för det är något vi alla 
har en relation till, säger hon. Och när 
det kommer till mig själv så bryr jag 
mig om både vatten och människor. 
Om vi inte tänker på vår relation till 
vatten, kommer vi inte överleva. För 
mig är det viktigt att förklara att kli-
matförändringens symptom syns först i 
form av vatten – för stora vattenmäng-
der eller för små. Oavsett om vi löser 
klimatförändringen eller inte så måste 
vi lösa vattenfrågan.  
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0703 112 778  •  aterfyllning@nct.se  •  www.nct.se

Vi använder

BENTONIT
som återfyllningsmaterial
• Hög värmeledningsförmåga genom
 produkten MuoviTerm

• Skyddar grundvattnet mot
 föroreningar

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

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

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

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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– Den här veckan hinner vi nog 2 250 
meter och det är jättebra. Det har gått 
över förväntan, säger vd Robert Olsson.

Före semestern borrade de för geoenergi 
till ett annat bygge intill universitetet i 
Karlstad. 

– Vi skulle borra tjugo hål på 300 
meter. När beställaren ville ha fler meter 
så räckte inte ytan till för fler hål så vi fick 

I gropen som ska bli Karlstads nya bostadskvarter 
Tullholmsviken trängs Värmlandsborr med ekipagen som 
ska påla den gamla sankmarken. Det är ont om plats när 
900 nya lägenheter ska få klimatsmart geoenergi. 

– Det blir fler och fler stora byggen, särskilt när den som 
bygger vill ha miljöklasserna guld eller silver på sina hus, 
säger vd-n och ägaren Robert Olsson.
TEXT OCH FOTO: BÖRGE NILSSON

TRÅNGT I GROPEN NÄR 
VÄRMLANDSBORR FIXAR GEOENERGIN

borra till 375 meter, det djupaste vi borrat. 
Här i Tullholmsviken hade Roberts 

pappa Kjell en lagerlokal i den nu rivna 
fastighet som då hyste Konsum Värmland 
charkfabrik. 

Men nu blir det inga köttbullar. Nu 
byggs här "ett modernt och hållbart 
framtidsområde i en attraktiv del av 
staden" för att citera ett pressmedde-
lande om bygget. Då är geoenergi en 
plusfaktor.

Trångt i gropen
– Energiborrningen tar större och större 
andel. Mest borrar vi åt enskilda villa-
ägare, men på senare år har vi fått allt 
fler stora byggen, säger Robert Olsson. 

Det skapar nya svårigheter. I gropen 
är det väldigt trångt, eftersom pål-
ningen till grunden pågår samtidigt 
strax intill. 

Stålrören som ska säkra stabiliteten på 
jättebygget behöver bara sex meter 
ner i marken. Borrtekniker Anders 

Karlsson ska ända ner till 250 meter.
– Nu är det 232 meter. Snart börjar vi 

på åttonde hålet, säger han och häver upp 
ännu ett tremeters borrör på maskinen. 

Totalt ska det bli 5 280 borrmeter. Elva 
hål på 250 meter och elva på 230. 

Robert Olsson tänkte egentligen bli elektriker på järnvägen. Så blev det inte. Istället köpte han ut sina syskon och tog över borrfirman, när pappa 
Kjell trappade ner.
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– Det blir irriterat. Alla har sitt tids-
schema att följa. Vi skulle egentligen ha 
tre ekipage och pålningen ett, men nu 
har vi två och de tre. 

När jobbet på Tullholmsviken är klart 
är några enskilda villor inbokade, men 
i januari väntar ännu ett större projekt. 
I Hällefors ska de borra ett geoenergi-
system för kyla till en fastighet. 

Vattenborrning ökar
Uppdragen för energiborrningen kommer 
via ett tiotal rörfirmor, goda samar-
betspartners som Värmlandsborr har 
arbetat åt under många år. Geoenergin 
gick om vattenborrningen redan i början 
av 1990-talet, men på senare år har den 
faktiskt ökat. 

– Det har varit riktigt mycket vatten-
borrning. Jag tror det beror på att det 
pratats så mycket om grundvattnet och 
den torra sommaren 2018. 

Oro för grundvattnet kan ha lett till en 
del felaktiga beslut. 

– Jag kan tycka att vi har borrat en del 
hål i onödan. Kommer det inte vatten 
när de öppnar kranen så ringer de och 
beställer borrning. Sen visar det sig 
ibland vara något annat fel. 

Robert Olsson har också sett en 
coronaeffekt. 

– I år är det många som rustar sommar-
stugor som tidigare inte haft vatten. De vill 
göra i ordning stugorna så de kan flytta dit. 
Många stockholmare ska ut på landet. 

Annars gynnar låga räntor och stigande 
fastighetspriser geoenergin, trots att 
värmepumpar som värmer vatten med 
luft är billigare. 

– Blir det några tiotusen dyrare så tar 
de det. Det är billigare i drift och höjer 
värdet på huset. 

Själv konkurrerar han med ännu en 
värmepumpslösning. Sedan han började 
på sin pappas firma 2005 har han kört 
grävmaskinen som gräver ner jordvärme-
ledningar. 

– Det är väl inte så vanligt för borr-
företag, men vi omsätter ett par miljoner 
varje år på jordvärme och avlopp. 

Tog över efter pappa
Hans pappa Kjell Olsson grundade 
bolaget 1977. Inget av barnen var särskilt 
intresserat av att ta över. Robert läste 
ellinjen på gymnasiet.

– Teknik är roligt så jag tänkte bli 
elektriker på järnvägen. Jag hade pratat 
med pappa om en vidareutbildning i 
Ängelholm som jag var sugen på. 

Anders Karlsson och Robert Olsson börjar snart på åttonde hålet. Totalt ska de borra 5 280 meter.

TRÅNGT I GROPEN NÄR 
VÄRMLANDSBORR FIXAR GEOENERGIN

›

Det är trångt i gropen när Värmlandsborr ordnar värme i det stora bostadsbygget i Tullholmsviken.

Det tyckte inte pappa.
– Han frågade om jag inte skulle 

komma och jobba med honom istället. 
Så blev det. Robert tog studenten en 

torsdag och började  
i firman följande måndag. 

Låg det i luften att du skulle ta över?
– Jag är yngst av sex syskon så det var 

väl sista chansen. Men det var nog mer 
så att det behövdes folk just då. Och 
eftersom det funkade så blev jag kvar. 

När det var dags för generationsskifte 
tog familjen hjälp av en konsult som 
rekommenderade att Robert skulle ta 
över allt ägande själv, utan syskon som 

delägare. Efter en professionell värdering 
köpte han ut sina syskon på fyra år. 

Fördubblad omsättning
Sedan pappa drev firman har omsätt-
ningen fördubblats med samma antal 
ekipage. 

– Vårt mål har inte varit att växa, utan 
att hålla en jämn nivå och försöka opti-
mera allting. Vi försöker vara så effektiva 
vi kan. Då hinner vi mer på kortare tid 
istället för att behöva höja priset. 

Själv försöker han komma först till jobbet 
på morgonen och gå hem sist på kvällen. 

– Jag har slutat räkna hur många tim-
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Värmlandsborr
• Ägare och vd: Robert Olsson, 34.

• Grundat: 1977 av Roberts pappa Kjell Olsson. 

• Antal anställda: Sex, men det ska vara sju. En har just gått i pension. Ny-
rekrytering har inletts. 

• Verksamhet: Brunnsborrning för vatten och geoenergi, samt grävjobb 
för jordvärme och avlopp. 

• Omsättning: 18 miljoner kronor. Geoenergi står för mer än hälften, jord-
värme och avlopp för en dryg tiondel och resten är borrning för vatten.

• Resultat: Drygt 1,5 miljoner kronor. 

k

› mar det blir. Vi har två barn och min fru 
gör 99 procent av allt som rör dem. 

Glömmer aldrig dödsolyckan
Arbete med stora, tunga maskiner inne-
bär ständiga risker. För tolv år sedan när 
Robert var rätt ny i firman, klämdes en 
anställd till döds av rotationsenheten. 

Arbetet skedde vid en privat villa och 
det var kunden som upptäckte olyckan. 
Medarbetaren var erfaren, hade arbetat 
på företaget i nio år. 

– Vi har ingen förklaring till hur det 
kunde ske. 

Olyckan ledde till att maskinerna 
byggdes om på tillverkarens initiativ.

– De la till en ram vid spakarna, som 
en skyddsbåge. 

På grund av ett missförstånd kom den 
då 23-årige Robert först till platsen där 
den förolyckade kollegan fanns. 

– Det var ingen bra dag. Jag bröt ihop 
när jag kom hem, det var då jag insåg 
vad som hade hänt. Och det var enda 
gången jag sett min pappa gråta. 

– Sedan dess är vi mer medvetna om ris-
kerna, om hur snabbt en olycka kan ske.  

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
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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 

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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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 BORRUTRUSTNING

Vill du 
synas här?

Kontakta
Dominika Rydel, Borrföretagen

Tel 075-700 88 26

dominika.rydel@borrforetagen.se

Våra kurser:

GEOENERGI 
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Anmälan, priser och 
aktuella kursdatum:

www.geoenergicentrum.se

Bli bergsäker på GEOENERGI!
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Vi stödjer Svenskt Geoenergicentrum
Lär mer om Stödjande företag på

www.geoenergicentrum.se

Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

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

044 242 242 
ems@emspump.se  
www.emspump.se
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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   Sollefteå 
Tärnsjö Brunnsborrning AB   Tärnsjö 
UBE Borrning AB   Åseda 
Vadsbro Brunnsborrning AB   Väring 
Vara Brunnsborrning AB   Vara 
Vattenhuset i Borlänge AB   Borlänge 
Villavärme i Vadstena AB    Motala
Värmlandsborr AB   Karlstad 
Wessman Drilling Solution AB   Jordbro
Züblin Scandinavia AB   Uppsala 
Ö-viks Brunnsborrning AB   Arnäsvall

BGE Värmepumpar AB    Sala
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BORRFÖRETAGENS KANSLI

Pär Malmborg 
tillträdande vd, 
Borrföretagen

Johan Andersson 
Ekonom & 
administratör

Dominika Rydel 
Jurist & 
administrativ chef

Signhild Gehlin 
VD, Svenskt 
Geoenergicentrum

Mats Rosman
Tf. Förvaltningschef
Mats Rosman 
Tf. förvaltningschef

Johan Andersson 
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administratör

Dominika Rydel 
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administrativ chef

Signhild Gehlin 
VD, Svenskt 
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NORGE

FINLAND

DANMARK LITAUEN

LETTLAND

SVERIGE

HÄR FINNS BORRFÖRETAGENS MEDLEMMAR:

 USA

 HAWAII  ALASKA

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

Du kan även beställa prenumeration   
till dina samarbetspartners.

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

Samtliga svenska medlemsföretag  
som arbetar med vatten- och/eller 
 energiborrning har minst en (1) 
certifierad ansvarig borrare.

Du hittar medlemsföretagen på 
www.borrforetagen.se
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ÖKA STÖDET TILL HÅLLBARA 
INVESTERINGAR   

Byggföretagen driver implementeringen av 
färdplanen för en klimatneutral, hållbar 
och konkurrenskraftig bygg- och anlägg-

ningssektor 2045. Just nu arbetar vi intensivt 
med projekt inom hållbar renovering och 
hållbara byggarbetsplatser där effektiv resursan-
vändning med helhetspers-pektiv – så kallad 
cirkularitet - är en av de viktiga beståndsdelarna.  

Sverige har som mål att minska klimatutsläppen med 55% till 
2030. Därför välkomnar bygg- och anläggningsbranschen lagen 
om klimatdeklarationer som träder i kraft den 1 januari 2022, 
vilken innebär att klimatpåverkan från byggprocessen redovisas. 
Bygg- och anläggningsbranschen har också ställt sig positiv till 
nya avfallsregler som innebär att t ex glas, plast och gips måste 
sorteras ut direkt på arbetsplatserna för att öka återvinningen. 

Effektiva subventioner
Det finns inget motsatsförhållande mellan behovet av fler bostäder, 
mer infrastruktur och mindre utsläpp. Höstbudgetens tillskott till 
energieffektivisering och renovering av bostäder samt järnvägsun-
derhåll är exempel på hur samhällsbyggarsektorn kan bidra till en 
återstart av ekonomin efter corona-krisen. Därför är det viktigt att 
stöd och subventioner används på ett så effektivt sätt som möjligt:

• Privatpersoner som installerar teknik som solceller, 
energilagring och laddboxar föreslås göra ett avdrag på 
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CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD, 
VD FÖR BYGGFÖRETAGEN

liknande sätt som rot- och rutavdraget. Skattereduktionen 
träder i kraft den 1 januari 2021. På sikt bör detta avdrag 
höjas från 50 000 kronor per person och beskattningsår till 
det dubbla. 

• Stödet till energieffektivisering och renovering i fler-
bostadshus omfattar 900 miljoner kronor 2021, 2 400 
miljoner kronor 2022 och 1 000 miljoner kronor 2023. Det 
är mycket viktigt att de utformas på rätt sätt så att de styr 
både mot att höja renoveringstakten och minska energi-
användningen. Bygg- och anläggningsbranschen bidrar 
gärna med input så snart som möjligt eftersom de första 
900 miljoner kronorna kommer redan nästa år.

• Utsläppen från byggnader följs i dag upp av Boverket på 
nationell nivå. Samtidigt finns inget uttalat ansvar avseende 
anläggningsbyggnationer. Därför föreslår Byggföretagen 
att en myndighet, förslagsvis Naturvårdsverket, åläggs ett 
sådant ansvar. 

Hållbarhet handlar inte bara om den färdiga fastigheten, 
skolan eller vårdcentralen, utan även om hur den planeras och 
utformas för minsta påverkan på klimat och miljö. Genom att 
fatta rätt beslut så tidigt som möjligt ökar möjligheterna att 
minska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan och nå målet om 
klimatneutralitet 2045.      

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen

DEBATT BYGGFÖRETAGEN

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



HARDAB

HARDAB.COM | 054-53 47 47 BUILTYOURWAY.

Radiostyrning + Rörhantering =
Bättre arbetsmiljö

Nu kan du borra - på avstånd från riggen med HARDAB rörhantering och
HARDAB radiostyrning.
Några av alla funktioner du kan förvänta dig:

Styr alla funktioner med radiokontrollen på avstånd från riggen. Kullagrade joysticks. Avlastande
bärkrok och ett robust och justerbart aluminium ställ ingår.

Stark ficklampa inbyggd med riktning framåt som option. Inbyggt batteri för byte av batteri under
körning.

Matningstryck, mottryck, rotationstryck m.m. i skärmen.

Intresserad? Ring HARDAB på +46 54-53 4747
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NYHET!
Debes kompletta anläggning av  

45mm kollektorer. 

45mm kollektor, 45mm isolerade rör 

90° elsvetsvinklar 45x45, 45x40, 45x50
Elsvetsmuffar 45x45, 45x40, 45x50

 

Alla kollektorer är P-märkta.


