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Fasta avdelningar

Alla i branschen var på
plats i Stenladugården
Drygt 70 företag var på årets Brunnsbor-
rardag i slutet av september på Stenladu-
gården invid Steninge slott i Märsta. 27

Vinnande verksamhet i Vilhelmina
Ewa Larsson hälsade i somras på hos Char-

lie och Helén Isaksson. Paret driver Charlies 
brunns- och energiborrning AB i Vilhelmi-

na. Läs Ewa Larssons ”bloggrapport”.19

Visst kan du köra eget race...
...men gör det som medlem i Geotec
Många borrentreprenörer kör sitt eget race. 
Men det fi nns många fördelar med att göra det
tillsammans med andra.

IT för borrfolket
Visst vore det bra om borraren under pågå-

ende borrning, eller direkt efter avslutad, 
kan registrera all information om brunnen! 

Vilken teknik krävs då? Svar ges på sidan39

11
Tuffa situationer kräver

anpassad utrustning
Se möjligheterna! En borrentreprenör som 

betat av de fl esta kunderna i sitt område kan 
söka sig vidare till grundläggningsarbeten.

Omvänd skattskyldighet införs
Omvänd skattskyldighet innebär att det är kö-
paren och inte säljaren som ska deklarera och 
betala moms till staten. Från den 1 juli 2007 
gäller omvänd skattskyldighet i byggsektorn.6

15



Vad gör en borrentreprenör som redan har fi xat alla ener-
gibrunnarna i området och borrat färdigt dricksvattenbrun-
narna till alla förtvivlade ägare av grävda brunnar? Klagar 
på marknaden? Inte alls!

Inom många områden erbjuder borrningstekniken både 
säkrare, bättre och ibland även den enda vettiga lösningen 
på allehanda grundläggningsproblem. Det gäller att se möj-
ligheterna och anpassa utrustningen därefter. Och att vara 
liten i branschen behöver inte vara en nackdel.

   uffa situationer 
kräver anpassad 

utrustning

Mellan järnvägen och branten på 30 meter säkras vallen snett utanför riggen. Foto: Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg AB
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…fortsättning från föregående sida

S I Bispgården utanför Sollefteå går 
järnvägen på kanten utmed Döda fal-
let, en brant på 30 meter. Vallen måste 
förstärkas för att axellasten på tågen ska 
kunna ökas från 22 ton till 25 ton. Att 
arbeta på en 2,5 meters yta mellan bran-
ten och järnvägen med full trafi k kräver 
både noggranna förberedelser och ut-
vecklad utrustning. 

 Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg AB 
har fått sitt största uppdrag någonsin av 
Banverket som genomför projektet. 

– Tidigare har vi varit underentrepre-
nörer och det känns unikt att en liten 
fi rma som vi har fått jobbet, säger Jör-
gen Sjöberg på Brunnsborrarna Rehn & 
Sjöberg AB.

Säkerhetskurs nödvändig
Jobbet har krävt noggranna förberedel-
ser och alla anställda har gått Banver-
kets säkerhetskurs.

– Det gäller att vara alert för man vill 
inte göra något snedsteg med en me-
ter till branten och en meter till tågen. 
Dessutom fi nns högspänningsledningar-
na 1,5 meter bort med 16 000 volt, säger 
Jörgen Sjöberg. 

För att klara av att utföra jobbet på 
en begränsad yta och under speciella 
förhållanden har utrustningen desig-
nats om och nya produkter har plockats 
fram. 

Lifa AB har specialdesignat både ring-
kronor och en pilotkrona för Brunns-
borrarnas räkning. Ringen är en eko-
nomiring med färre borrstift som är 
billigare, smidigare och mer hanterlig än 
en standardring. 

– Den går väldigt rakt och det är en 
förutsättning för den här typen av ar-
bete. Dessutom blir det minimal undan-
trängning av jordmassorna, säger Daniel 
Lång på Lifa AB. 

Modifi erad borrigg
Lifa AB har även tagit fram testexemplar 
av pilotkronor med tre spolhål riktade 
snett uppåt för att förbättra uppkastet av 
borrkax.

– Vi är väldigt nöjda med både ringen 
och pilotkronan som Lifa AB har anpas-
sat efter våra behov. Arbetet går både 
smidigare och snabbare för oss, säger 
Jörgen Sjöberg på Brunnsborrarna. 

Även borriggen har modifi erats för 
att passa de speciella förhållanden som 
råder på borrplatsen. Underredet har 
breddats och larverna är både bredare 
och längre än vanligt. Eftersom masten 
har byggts om för att kunna hantera sex 
meters rör istället för tre meters har en 
lättare rotationsmotor monterats. Det 
medför att masten också kan läggas åt 
sidan utan att riggen välter. 

En annan ny funktion är att masten 
kan vridas utåt så borrningen sker snett 
ut från riggen. Det gör att vallen säkras 
framför riggen när den arbetar sig fram 
efter vallen. 

En rörhanterare har konstruerats av Brunnsborrarna Rehn och Sjöberg. Den hål-
ler de sex meter långa järnrören på plats när traktorn kör över järnvägsspåret. 
Foto: Erica Lång

En ekonomikrona specialdesignad av Lifa AB svetsas fast på ett av foderrören 
av Dennis Eriksson på Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg AB. Foto: Erica Lång
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– Det är otroligt viktigt att maskinen 
inte välter åt något håll med tanke på 
branten och järnvägen med 16 000 volt i 
högspänningsledningarna, säger Jörgen. 

Ett annat led i säkerhetstänkandet är 
användning av radiostyrning för borr-
ning och larvning. Skulle riggen välta 
eller bli strömförande, befi nner sig bor-
raren på ett säkert avstånd vid sidan om 
maskinen. 

Det är 202 hål som ska göras på 
sträckan och varje drivning är tolv me-
ter. Att svetsa ihop de två 6 meters rören 
tar cirka en timme vilket är en tidsbe-
sparing med två timmar per rördrivning 
i jämförelse med dom traditionella tre-
metersrören.

– Det blir billigare för kunden och job-
bet går snabbare eftersom bara en svets-
ning behövs för att få tolv meters rör, 
säger Jörgen. 

Mycket förberedelser
För att utföra svetsningsjobbet krävs en 
svetslicens i enlighet med EU-standard, 
en licens som några i företaget fått kom-
plettera med inför jobbet. 

På järnvägen är det full trafi k och det 
kommer fl era tåg i timmen. Det fi nns en 
signaltavla 400 meter framför arbets-
platsen sedan tar det cirka tio sekunder 
innan tåget kör förbi i 85 kilometer i 
timmen.

– Vi måste kolla med vår kontakt på 
Banverkets sambandscentral varje gång 

vår traktor med järnrör ska korsa järn-
vägsspåret, säger Jörgen.

För att säkra att inte rören ska tippa 
eller glida av traktorn har Brunnsborrar-
na konstruerat en rörhanterare som med 
hjälp av gummiplattor håller järnrören 
på plats.

– Det har varit mycket förberedelser 
inför det här jobbet. Samtidigt som det 
varit jobbigt har det varit otroligt utveck-
lande och roligt. 

Rigorösa krav
Kombinationen av noggranna förbere-
delser, smidigheten i utrustningen och 
att borrningen går rakt gör att arbetet 
går snabbare än beräknat.

– Vi hade räknat med att sätta 4-5 rör 
per dag, men vi gör 7-8 stycken. Det 
känns bra att ha några dagar tillgodo 
om något skulle hända, säger Jörgen.

Det har varit rigorösa krav på arbe-
tet kring järnvägen från Banverkets 
sida och än så länge är de nöjda med 
Brunnsborrarnas arbete.

– De har varit ambitiösa och tänker ef-
ter ordentligt. De är inte så stora entre-
prenörer, men mycket kunniga, och det 
är glädjande att få anlita mindre entre-
prenörer, säger Ove Persson, projektle-
dare på Banverket Investering. 

Erica Lång

Fakta
● Två sträckor ska förstärkas. Den 
ena är 65 meter och den andra är 
35 meter.
● Sammanlagt ska det göras 202 
rördrivningar med 50 centimeter 
mellan centrumhålen.
● På hela sträckan behövs 94 536 
kilo rör.
● Det tar 2,5 månad att utföra job-
bet.
● De 202 rören ska injekteras med 
betong för att korrosionsskyddas.
● Stockmattor i miniformat på 2 x 
0,45 meter har tagits fram för än-
damålet.
● En rörhanterare med gummiplat-
tor har konstruerats för att rören 
inte ska tippa åt sidorna eller glida 
av när traktorn kör över järnvägen.
● Masten och underredet har 
byggts om.
● Speciella ring- och pilotkronor 
har tagits fram.
● EN 287-licens krävs för att utföra 
svetsarbeten.
● Det tar cirka en timme att svetsa 
fast en ringkrona eller svetsa ihop 
foderrören. 
● Tio procent av svetsningarna 
kontrolleras av Inspecta.

Det är trångt mellan spåret och branten. Arbetet kräver skärpt uppmärksamhet.  Foto: Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg AB
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