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Sveriges geologiska undersökning (SGU) undersöker, dokumenterar 
och informerar om berggrund, jordarter och grundvatten i Sverige.

Som central myndighet för geologi och mineralfrågor i Sverige är 
en av SGUs viktigaste uppgifter att möta efterfrågan på geologisk 
information från samhället.

Vår information används till exempel av kommuner, länsstyrelser, 
företag och myndigheter som underlag i miljö arbetet och för planer-
ing av infrastruktur, av svenska och utländska prospekteringsföre-
tag som söker efter nya utvinningsbara malmer och av bygg- och 
anläggningsföretag.

SGU svarar för det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av 
god kvalitet och medverkar i arbetet för God  bebyggd miljö. Vidare är 
SGU den myndighet som avvecklar och miljösäkrar de anläggningar 
där staten tidigare har förvarat civila beredskapslager av oljeprodukter.
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Förord
För att kunna mål- och re-
sultatstyra samhällets miljö-
arbete har Riksdagen antagit 
16 nationella mål för miljö-
kvalitet. Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) ansva-
rar på regeringens uppdrag 
för samordning, uppföljning 
och rapportering av miljökva-
litetsmål 3: Grundvatten av 
god kvalitet. Inom ramen för 
målet har SGU utarbetat råd 
och riktlinjer för vatten- och 
energiborrning (Svenska mil-
jömål – delmål och åtgärds-
strategier, Prop. 2000/01:130). 

Kriterierna bygger på doku-
mentet Normbrunn-97 som 
gemensamt togs fram av SGU 
och värmepumps- och borr-
branschen för att hjälpa kon-
sumenter och beslutsfattare 
att ställa rätt krav på utföran-
det av en energibrunn. Doku-
mentet har vidareutvecklats 
och accepteras idag av både 
bransch och myndigheter. 

För att sprida informatio-
nen till samhället och im-
plementera riktlinjerna har 
SGU i samverkan med Soci-
alstyrelsen, SP Sveriges Tek-
niska Forskningsinstitut och 
bransch organisationerna Geo-

tec,  Avanti och Svep utarbetat 
denna vägledning, Normförfa-
rande vid utförande av vatten- 
och energi brunnar. 

Vägledningen vänder sig i 
första hand till brunnsborrare 
och ingår i det undervisnings-
material som SGU tillhanda-
håller i sin certifieringsutbild-
ning för dessa. Lika viktiga 
som borrentreprenörerna är de 
kommunala tjänstemän som 
har att ta ställning till den till-
ståndsplikt och den uppfölj-
ning av anmälningsplikt som 
råder vid anläggning av vat-
ten- och energibrunnar. 

Vägledningen vänder sig 
också till de fastighetsägare 
som vill anlägga vatten- eller 
energibrunnar. 

Målet är att minska risken 
för miljöstörningar och där-
med för sådana skadestånd 
som kan bli följden om borr-
ningen orsakar skada på om-
givande fastigheter. Genom 
att följa de anvisningar som 
ges här ökas möjligheten till 
säker vattenförsörjning och 
miljösäkra energibrunnar. 

Vägledningen berör ut-
förandet av bergborrade 
brunnar, främst för enskild 
vattenförsörjning och för 
uppvärmning eller frikyla. 

Här finns riktlinjerna sam-
lade för hur förundersök-
ning, tekniskt genomförande 
och hand havande bör gå till 
när en brunn anläggs på ett 
säkert sätt, med avseende på 
hur grundvattnet, omgivan-
de mark och byggnader eller 
annan miljö påverkas.

Större kommunala grund-
vattentäkter omfattas inte ef-
tersom det i allmänhet görs en 
omfattande geologisk förun-
dersökning när sådana ska an-
läggas och brunnskonstruk-
tionen åtföljs av en detaljerad 
kravspecifikation. 

För den som ska gräva 
brunn hänvisas till SGUs och 
Socialstyrelsens skrift Att an-
lägga brunn – Råd om hur du 
går till väga. För arbetsmiljö-
aspekter vid borrning hänvisas 
till broschyren Borrningssäker-
het (beställs på www.fab.w.se).

Vägledningen innehåller 
checklistor för såväl konsu-
menter som brunnsborrare. 
Ett gott råd är att alltid anlita 
certifierade brunnsborrare, ett 
annat att alltid kontakta kom-
munen i förväg för informa-
tion om vad som gäller där 
brunnen ska borras. Man kan 
också vända sig till SGU för 
mer information. 
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Idag får ca 1,2 miljoner män-
niskor i Sverige sitt vatten från 
andra vattentäkter än kommu-
nens, vanligen från egna brun-
nar. Enligt SGUs beräkningar 
finns det ungefär 400 000 en-
skilda brunnar för permanent-
boende och lika många för 
fritidsboende i landet. Under 
de senaste tio åren har mellan 
5 000 och 10 000 nya brun nar 
borrats varje år. Det finns inte 
uppgifter om hur många nya 
brunnar som grävs men det 
bedöms vara betydligt färre än 
de borrade. På lång sikt ersätts 
vanligen en grävd brunn med 
en borrad, exempelvis när ett 
fritidshus moderniseras eller 
permanentas.

Antalet energibrunnar för 
bergvärme har ökat kraftigt 
de senaste åren. Sammanlagt 
bedöms att cirka 40 000 en-
ergibrunnar anlades bara år 
2006. Det kan jämföras med 
färre än 1 000 brunnar för ca 
10 år sedan. Mer än 95 procent 
ingår i slutna värmepumpsys-
tem där en köldbärarvätska, 
vanligtvis etanolbaserad, cir-
kulerar i ett slutet slangsys-

tem i brunnen. Ursprungligen 
användes majoriteten av dessa 
brunnar för uppvärmning av 
en- och tvåfamiljsfastigheter. 
Under senare år har dock an-
talet energibrunnar för större 
värmepumps- och kylanlägg-
ningar ökat kraftigt och utgör 
idag en betydande del av anta-
let nyborrade brunnar. 

Det är nödvändigt att vidta 
försiktighetsåtgärder när en 
brunn anläggs eftersom det 
kraftigt ökade antalet borrade 
brunnar är ett potentiellt hot 
mot grundvattnet och därmed 
både mot den kommunala och 
den enskilda vattenförsörj-
ningen. Riskerna kan dock i 
de flesta fall elimineras med 
ett korrekt utfört arbete.

En bristfälligt utförd energi-
brunn kan medföra bekym-
mer för den enskilde fastig-
hetsägaren. Dels kan den egna 
vattenförsörjningen påverkas, 
dels kan värmepumpsystemet 
fungera bristfälligt, kanske för 
att kollektorslangen läcker. 

Vid enskild vattenförsörj-
ning i områden med risk för 
saltvatteninträngning, ex-

Enskild vattenförsörjning och energiborrning

Det borras 10 000-tals 
brunnar varje år. Att det 
utförs professionellt och av 
 certifierade entreprenörer 
som kan regelverket, mins-
kar risken för att grundvatt-
net störs. Ett dricksvatten 
av god kvalitet säkras.
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empelvis i kustnära områ-
den, är höga kloridhalter och 
påverkan av ytligt liggande 
markvatten vanliga problem. 
Energi brunnar borras ofta till 
stora djup, och om det görs i 
ett sådant område, med brist-
fällig tätning mellan foderrör 
och berg, ökar risken för kva-
litetsproblemen för den enskil-
da vattenförsörjningen. 

För vattenbrunnar inne-
bär bristfälligt utförande i de 
flesta fall att vattenkvalite-
ten påverkas först i den egna 
brun nen. Vanligtvis upptäcks 
den negativa påverkan tidigt 
eftersom vattnet används i 
fastigheten och någon form av 
åtgärd kan vidtas. Risken för 
att en bristfälligt utförd brunn 
ska påverka närliggande brun-
nar är därmed mindre för vat-
tenbrunnar än för energibrun-
nar. Vattenuttaget kan dock 
innebära problem för omgiv-
ningen om det uppstår brist 
på sött grundvatten.

uppgiFtsskyldighEt
Enligt lagen om anläggning 
av vattenbrunnar (SFS 1975: 
424) och energibrunnar (SFS 
1985: 245) åligger det brunns-
borraren att sända en kopia av 
brunnsprotokollet till SGUs 

Brunnsarkiv (se bilaga 3). Där 
datalagras och koordinatsätts 
inkommande brunnsuppgif-
ter för att göra informationen 
GIS-anpassad och användar-
vänlig. Data från Brunns-
arkivet är en mycket viktig 
informationskälla för SGUs 
kartläggning av grundvattnet, 
hydrogeologin, och för rådgiv-
ning till enskilda fastighets-
ägare, tjänstemän, brunnsbor-
rare, installatörer, konsulter 
och andra.

För allmänheten är 
Brunnsarkivet av mycket stort 
intresse, dels för den som pla-
nerar att utföra en ny brunn, 
dels för den som har fått pro-
blem och behöver information 
om den egna och grannarnas 
brunnar. För att allmänheten 
lättare ska kunna ta del av in-
formationen i Brunnsarkivet 
har den därför gjorts tillgäng-
lig på SGUs webbplats.

cErtiFiEring av brunns
borrarE och borrFörEtag
Att enbart ha kriterier för hur 
brunnsborrning ska utföras 
räcker inte. Det gäller också 
att säkerställa att brunnsbor-
rarkåren har den kunskap som 
behövs för att nå målen om ett 
tryggat grundvatten. Det är 

certifierat borrföretag
Grunden för ett 
certifierat borr-
företag är ett 

lednings system anpassat för 
borrbranschen. En årlig revision 
tillser att kraven efterföljs.

certifierad brunnsborrare
Sedan år 2004 certi-
fieras personal inom 
borrföretag. Kriterier 

för vilka grundkunskaper som ska 
uppfyllas finns på www.sitac.se. 
Kraven är formulerade av SGU 
och Sitac i samråd med Avanti, 
 Geotec m.fl.
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och energiborrning ska vara 
utbildade och certifierade. 

För att detta ska bli verk-
lighet krävs dock att allmän-
heten informeras, att hand-
läggare på kommunerna har 
korrekt kunskap och att till-
ståndsgivande myndigheter 
kräver att borrning enbart ut-
förs av entreprenörer med do-
kumenterad yrkes kunskap.

Antalet certifierade 
brunnsborrare, brunnsföretag 
och antalet borrningar som 
utförs av certifierade borrare 
följs upp genom en nationell 

indikator. Indikatorn har ut-
formats av SGU inom arbetet 
med miljömålet Grundvatten 
av god  kvalitet.

Vid slutet av november 
2007 fanns drygt 160 certifie-
rade brunnsborrare i landet. 
Ytterligare ca 200 brunnsbor-
rare hade genomgått utbild-
ning men ännu ej ansökt om 
certifikat. På Sitacs webbplats 
www.sitac.se finns aktuella 
uppgifter om antalet certifie-
rade brunnsborrare.

SGUs bestämda uppfattning 
att denna vägledning och 
SGUs arbete att verka för att 
borrentreprenörer ska vara ut-
bildade och certifierade är vik-
tiga steg för att nå miljömålet. 
Inte minst för att brunnsbor-
rarkåren är direkt inblandad 
i nästan alla anläggningar 
av kommunala och enskilda 
grundvattentäkter, liksom vid 
anläggnings- och energiborr-
ning, som också kan vara ett 
hot mot grundvattnet. Målet 
är därför att alla verksamma 
entreprenörer inom vatten- 
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Omkring 80 procent av allt 
vatten i våra sjöar och vatten-
drag kommer ifrån utström-
mande grundvatten. Grund-
vattnet har en mycket viktig 
hydrologisk och ekologisk 
funktion. Det finns i alla 
typer av geologiska formatio-
ner, i berggrunden likväl som 
i en grusås, men tillgången 
varierar liksom den kemiska 
sammansättningen. 

Hur vattnet rör sig och 
vilken kemisk samman-
sättning det får styrs av vad 
jordlagren och berggrunden 
består av samt av deras ge-
nomsläpplighet, porutrymme 

och sprickighet. Större uttag-
bara mängder grundvatten 
finns främst i grov korniga 
lösa avlagringar och i sprick-
rikt eller poröst berg. 

grundvattnEts 
nivåvariationEr
Grundvatten bildas när regn- 
och smältvatten tränger ner 
genom markytan och fyller 
porer i marken och sprickor i 
berggrunden (se bild 1). 

Innan allt vattnet hunnit 
tränga ner avdunstar en del 
till atmosfären. Av resten tas 
en del upp av växternas röt-
ter och avgår till atmosfären 

Grundvatten lagras i både 
berg och jord. Genom att 
ta reda på hur vatten-
magasinet ser ut där man 
ska borra, ökar möjligheten 
att hitta vatten av god 
kvalitet och att undvika 
problem.

grundvatten

Bild 1. Nästan allt sött grundvatten 
har varit regnvatten som trängt ner 
i marken. Sedan har det rört sig mot 

lägre nivåer för att slutligen rinna ut i 
bäckar, sjöar eller hav där det åter kan 
avdunsta till atmosfären. Detta kallas 

vattnet kretslopp.

Nederbörd

Grundvattenyta Källa

Grundvatten-
bildning

Nederbörd

Avdunstning
Avdunstning

Kondensation

Transpiration
& avdunstning
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genom transpiration, väx-
ternas naturliga sätt att reg-
lera sin vattenbalans. Res-
ten fortsätter vidare ner mot 
grundvatten ytan och bildar så 
småningom grundvatten.

Grundvattenytan kallas 
den yta under vilken samt-
liga porer och sprickor är vat-
tenfyllda, grundvattenzonen. 
Zonens mäktighet varierar 
under året beroende på bland 
annat nederbörd och even-
tuella grundvattenuttag. Det 
vanliga är att grundvatten-
nivån är som lägst, dvs. dju-
pet från markytan ned till 
grundvattenytan som störst, 
på sensommaren och under 
tidig höst, eftersom nästan all 
nederbörd då tas upp av väx-
terna. Grundvattennivån kan 
också vara låg i slutet av vin-
tern, innan snösmältningen 
kommit igång (se bild 2).

grundvattEn i 
jordlagrEn
Jordlagren är ett mycket vik-
tigt påfyllningsmagasin för 
grundvattentillgångarna i berg. 
Generellt gäller att förutsätt-
ningarna är goda för stora vat-
tenuttag i mäktiga grovkorni-
ga jordarter bestående av sand 
och grus, där porerna är stora.

J M J J A S O N DF MA

1 m

J M J J A S O N DF MA

1 m

J M J J A S O N DF MA

1 m

J M J J A S O N DF MA

1 m

Avdunstningen större 
än nederbörden 
(typiskt för sommaren)

Nederbörden större 
än avdunstningen 
(typiskt för hösten)

Snö, tjäle

Snösmältning

Bild 2. Nivån för 
grundvattenytan 
varierar med både 
årstiderna och geo-
grafiskt läge. Ill
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I finkorniga jordarter som 
silt och lera är porutrymmet 
litet vilket också gör den till-
gängliga vattenmängden för 
liten för att kunna utvinnas.

Moränen, den vanligaste 
jordarten i Sverige, har skif-
tande porutrymme, genom-
släpplighet och mäktighet  
och har därför en skiftande 
vattentillgång. Den räcker säl-
lan för större vattenuttag men 
är oftast tillräcklig för enskild 
vattenförsörjning. 

Brunnar anlagda i morän 
eller andra tunna jordlager är 
ofta känsliga för grundvatten-
nivåförändringar och riskerar 
att torka ut under längre torr-
perioder. 

grundvattEn i 
bErggrundEn
Olika sorters bergarter upp-
träder olika som grundvatten-
magasin. Urberget i Sverige 
består av kristallin berggrund 
som graniter och gnejser. Så-
dana bergarter är täta och i 
dem förekommer vattnet i 
större eller mindre sprickor. 
Vattentillgången i urberget 
styrs således av hur sprickrikt 
berget är, hur uthålliga sprick-
orna är och hur de hänger 
samman sinsemellan. 

Jämfört med kristallint ur-
berg är sedimentär berggrund, 
särskilt sandsten men även 
kalksten, i många fall porös. 
Vattnet lagras, precis som i 
olika jordarter, i porutrym-
men. Sådan berggrund hål-
ler ofta mer vatten än urber-
get, särskilt om den också är 
uppsprucken. Sandsten är en 
av landets mest vattenförande 
bergartstyper.

Olika typer av sedimentära 
bergarter – sandsten, kalksten 
och täta skiffrar – förekom-
mer ofta i lager på varandra 
(se bild 3). Skiffrar som är fria 

Jordlager

Poröst berglager av
sandsten

Dålig grund-
vattenkvalitet

Bra grund-
vattenkvalitet

Kontakt via borrhål

Tätande berglager (lerskiffer)

Poröst berglager av
kalksten

Bild 3. Olika sedimen-
tära bergarter är ofta 
lagrade på varandra. 
Skiffrar kan utgöra 
täta skikt mellan vat-
tenförande lager så 
att vatten av god kva-
litet inte blandas med 
sämre vatten. Ill
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från vertikala sprickor kan ut-
göra tätande skikt mellan po-
rösa vattenförande lager. 

Vattenytan i brunnen kan 
variera beroende på ur vilket 
vattenförande lager som vat-
tenuttag sker.

Viktigt att tänka på är att 
borrning genom ett tätande 
skikt som skiffer kan innebära 
en hydraulisk kortslutning av 
vattenmagasinet.

grundvattnEts kvalitEt
Grundvattnets kvalitet skiljer 
sig ofta mellan berggrunden 
och jordlagren. Generellt gäl-
ler att djupare liggande grund-
vatten har en jämnare och 
ofta bättre kvalitet än ytligt 
liggande grundvatten. Detta 
beror på att djupare grund-
vatten har filtrerats längre tid 
genom marken och därför har 
kunnat renas bättre. För att 
skydda det djupa grundvatt-
net är det därför mycket vik-
tigt att det ytliga vattnet för-
hindras att tränga in i själva 
brunnen när man borrar. 

Berggrundens kemiska 
sammansättning och grund-
vattnets långa uppehållstid i 
berget kan dock påverka vat-
tenkvaliteten negativt. Ex-
empelvis uppmärksammas 

på vissa håll förhöjda halter 
av arsenik, uran, radon och 
fluor i brunnar anlagda i berg 
som naturligt innehåller dessa 
ämnen. Ämnena har då lakats 
ur av grundvattnet på dess väg 
genom berget.

I vissa regioner ökar också 
risken för saltvatten med ökat 
djup. Det finns alltså gränser 
för hur djupt en brunn kan 
borras för att ge bra vatten-
kvalitet. 

Saltvatten i bergborrade 
brunnar kan ha flera orsaker. 
Oftast är det salt grundvatten 
från mer eller mindre stora 
djup som påverkat brunnen. I 
vissa fall är dock mänsklig ak-
tivitet vid markytan orsaken, 
exempelvis spridning av väg-
salt, anläggning av soptippar 
och liknande. Den sortens på-
verkan är dock i de flesta fall 
knuten till det direkta närom-
rådet vid föroreningskällan, 
så den är lättare att förebygga, 
spåra och åtgärda.

Det vanligaste problemet, 
naturligt salt grundvatten som 
tränger upp i brunnen, här-
stammar från relikt saltvatten. 
Det har sitt ursprung i den tid 
då delar av Sverige var täckt 
av salt eller bräckt vatten. Be-
greppet HK (högsta kust-

linjen) används för att identi-
fiera de områden som en gång 
legat under hav. 

När man ska bedöma ris-
ken för relikt saltvatten där 
brunnen borras kan dock HK 
vara missvisande. De hav som 
täckt Sverige har under vissa 
perioder utgjorts av sötvatten 
från inlandsisens avsmältning. 
Ett mer användbart begrepp 
för att lokalisera riskområden 
för saltvatten är istället det 
som kallas MG (marina grän-
sen), som identifierar de om-
råden som har varit täckta av 
salt hav (se bild 4).

Det finns också fall där 
saltvatten från nuvarande hav 
har trängt in i brunnen. Detta 
sker i omedelbar närhet till 
havet och förekommer mycket 
sällan på mer än 200–300 me-
ters avstånd från strandlinjen.

Erfarenheten visar att salt 
grundvatten förekommer 
överallt, inte bara nära kusten 
och inte heller enbart i områ-
den som efter den senaste is-
tiden varit täckta av salta hav. 
Men ovanför MG förekom-
mer saltvattnet på så stora djup 
att saltvattenuppträngning i 
brunnar är mycket sällsynt. I 
stället är det främst saltvatten-
påverkan från ytliga förore-
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ningskällor, som vägar, som 
utgör ett hot mot vattenför-
sörjningen i sådana områden. 

så undviks salt
vattEnpåvErkan
Att saltvatten tränger in brun-
nen sker främst om man tar ut 
mer grundvatten än vad som 
bildas i området. Det kan in-
träffa om uttaget av grund-
vatten ökar. Det kan också ske 
i perioder med dålig grund-
vattenbildning, på grund av 
liten nederbörd eller stor av-
dunstning, och då nivån av 
sött grundvatten är låg. Salt-
halten i brunnsvattnet varie-
rar därför med tiden.

Eftersom risken för saltvat-
tenpåverkan också ökar med 
ökat borrhålsdjup bör man 
under borrningen noggrant 
dokumentera vattnets klorid-
halt eller konduktivitet som är 
ett mått på salthalten. 

Genom att ta reda på de 
geologiska förutsättningarna 
där brunnen ska borras, till 
exempel ifall området ligger 
under MG, får man en finger-
visning om vad man kan för-
vänta sig. 

Att att ta reda på omgivan-
de brunnars djup och salthal-
ter, oavsett om brunnen är till 

Områden ovanför
högsta kustlinjen

Områden mellan
högsta kustlinjen och
marina gränsen

Områden under
marina gränsen

Bild 4. Risken för saltvattenpåverkan 
ökar med brunnsdjup och ökat vat-
tenuttag, särskilt i områden under 
marina gränsen.
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för vatten- eller energi uttag 
ger också stöd. Sådan infor-
mation kan inhämtas bl.a. 
från SGUs Brunnsarkiv.

I vissa fall kan det visa sig 
att en grävd brunn, anlagd i 
jordlagren, är ett bättre alter-
nativ än en bergborrad brunn.

störrE grundvattEn
tillgångar 
Grundvatten av god kvali-
tet är en betydelsefull natur-
resurs för samhället. Till-
gången av sådana resurser är 
av stort lokalt, regionalt och 
i vissa fall även nationellt in-
tresse. I Sverige finns rikliga 
grundvattentillgångar, men 
dessa kan vara begränsade lo-
kalt eller regionalt.

Större vattentäkter anläggs 
ofta i isälvsavlagringar (sand- 
och grusavlagringar). Dels 
fungerar dessa som naturliga 
grundvattenmagasin, dels är 
de viktiga för att de kan an-
vändas för konstgjord infiltra-
tion när den naturliga grund-
vattenbildningen inte räcker 
till. I vissa områden, främst 
i Skåne, finns också stora 
grundvattenförekomster i den 
sedimentära berggrunden. 

Även urberget erbjuder 
goda möjligheter till uttag 
av grundvatten, i första hand 
för enskild vattenförsörjning. 
Men med en god brunnsloka-
lisering försörjer vatten från 
urberget i vissa fall även min-
dre samhällen. 

Områden med många, men 
ganska små, grundvatten före-
komster innebär både för- och 
nackdelar. Om en grund-
vattenförekomst förorenas 
är skadan begränsad. Samti-
digt kan det vara långt till en 
annan förekomst där tillräck-
liga mängder grundvatten av 
god kvalitet kan utvinnas. 

Övergripande information 
om var de större grundvatten-
tillgångarna är belägna finns 
att tillgå på SGUs webbplats 
www.sgu.se. Mer detaljerad 
information i form av grund-
vattenkartor på lokal och re-
gional nivå tillhandahålls av 
SGUs kundtjänst.
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När en brunn anläggs finns 
ett antal lagar som regle-
rar hur det ska gå till, och 
som också styr förhållan-
dena mellan konsumenten, 
brunnsborraren och berörda 
myndigheter. I detta kapitel 
sammanfattas den lagstift-
ning som i huvudsak gäller. 

plan och bygglagEn
styra användningen av mark 

och vattenområden

Lagen är kommunens instru-
ment för att styra utveck-
lingen av bebyggelse inom 
kommunens gränser. Kom-
munen anvisar i planerna 
(på en karta) var en viss typ 
av bebyggelse får uppföras, 
t.ex. bostäder, industrier eller 
friluftsanläggningar. Det är 
vanligen andra aktörer än 
kommunen som fullföljer pla-
nerna genom att bygga. 

Kommunen kan i planerna 
ange hur bebyggelsen ska ut-
formas på en plats och vilka 
åtgärder som kräver bygglov. 
Exempelvis kan kommunen 
kräva bygglov för en brunn 
i områden där det är ont om 

dricksvatten eller där det 
finns risk för att en brunn kan 
skada vattnet, genom exem-
pelvis saltvatteninträngning. 
Kommunen kan också kräva 
vattenbesparande konstruk-
tioner i husen. 

Kommunens planer visar 
vad beställaren och brunns-
företaget måste följa för att 
brunnen ska få anläggas. Den 
som ska borra brunn kan be-
höva svara på frågor som:

•	 Finns	det	utrymme	för	en	
brunn till, med tanke på 
eventuell vattenbrist? 

•	 Hur	stor	är	risken	för	salt-
vatteninträngning?

•	 Kan	vattentäkten	påverka	
grundläggningsförhållan-
den för omgivande fastig-
heter?

olika typer av 

beslutsinstrument

Det finns flera olika plan- och 
beslutstyper:

Översiktsplanen omfattar 
hela kommunen och ger en 
översikt av statens och kom-
munens syn på hur olika 

De lagar som gäller vid 
brunnsborrning finns för 
att dels skydda den enskil-
de, dels miljön, men också 
för att ta tillvara samhäl-
lets intressen. Kunskap om 
lagarna är nödvändig när 
en brunn ska borras.

lagstiftningen
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mot värdena ska beskrivas. 
Vad kan skada dem? Vid arbe-
ten inom sådana områden be-
höver brunnsföretaget räkna 
med skärpta krav på hänsyn, 
både med tanke på miljöbal-
ken och konsumentlagarna. 
Det kan betyda att det behövs 
särskild omsorg vid körning 
med maskiner eller vid utpla-
ceringen av brunnar. 

Vattenförekomster och 
olika anspråk på dessa kan 
finnas på plankartan. Kon-
kurrenssituationer där det 
finns risk att skada motstå-
ende intressen redovisas. Så-
dana kan innebära att särskil-
da myndighetstillstånd (t.ex. 
vattendom enligt miljöbal-
ken) krävs. Vid konkurrens 
skärps också kraven på hän-
syn; nivån höjs för vad som 
betraktas som orimligt.

Som kunskapsunderlag kan 
planerna berätta:

•	 vilka	allmänna	intressen	
som finns i omgivningen. 
Kan de störas eller går det 
att visa sådana hänsyn att 
de rent av kan förstärkas?

•	 vilka	vattenintressen	som	
finns och planeras? Berörs 
den planerade brunnen av 
dem? 

•	 vilka	enskilda	byggrät-
ter som finns i detaljplaner 
i omgivningarna. Blir det 
konkurrens i framtiden om 
vattnet? 

•	 om	entreprenören	bör	upp-
märksamma konsumenten 
på nyttan med samverkans-
lösningar av olika slag.

•	 om	det	är	ett	känsligt	om-
råde med avseende på träng-
sel med vatten och avlopp, 
vattenbrist eller påverkan av 
saltvatten.

•	 om	en	ny	brunn	över	huvud	
taget bör lokaliseras till av-
sedd plats.

•	 om	kommunen	ställer	krav	
på bygglov för att anlägga 
eller ändra brunnar. Har be-
ställaren fått lov? 

•	 om	kommunen	rekom-
menderar någon särskild 
utrustning. Påverkar det ut-
formning eller placering av 
brunnen?

miljöbalkEn
långsiktig hållbarhet

Miljöbalken är ett av flera 
redskap för att genomföra 
de politiska målen om eko-
logiskt hållbar utveckling. 
Lagen gäller den yttre mil-
jön och syftar till att skyd-
da hälsa och miljö. Miljön 

mark- och vattenområden 
huvudsakligen ska användas. 
Det kan finnas fördjupning-
ar för delområden, med mer 
detaljerad information om 
både platsen och de anspråk 
som finns på hur den ska an-
vändas. 

Detaljplanen beskriver var 
bebyggelse av olika slag får 
uppföras och under vilka 
villkor. Detaljplanen anger 
också kraven på bygglov för 
brunn.

Bygglovet är det tillstånd 
kommunen ger för att placera 
en byggnad eller anläggning 
(som en brunn) på en speci-
fik plats. 

Byggsamråd med kommu-
nen behandlar den tekniska 
utformningen av anläggning-
en och de kontroller som ska 
genomföras.

Faktaunderlag 

Planerna upplyser om krav på 
myndighetsprövning. Men de 
ger också en bra ”allmänbild-
ning” om olika platser. I pla-
nerna presenteras kunskap om 
både egenskaper och risker. 

Ett exempel är områden 
med värdefull och känslig 
natur och kultur. Sådana ska 
redovisas på kartan och hoten 
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är natur, vatten, luft och 
landskap men också kultur-
värden. 

Det är det allmännas (sta-
tens och kommunens) miljö-
intressen som står i fokus. 
Miljölagen är inte avsedd att 
skydda enskildas intressen i 
t.ex. en välskött trädgård. Så-
dana, i och för sig berättiga-
de, intressen regleras istället 
genom avtal mellan beställare 
och utförare, och när det gäl-
ler grannar genom hänsyns-
reglerna i jordabalken.

De huvudsakliga styrmedel 
som finns i miljöbalken är:

•	 krav	på	alla	och	envar	att	
visa hänsyn i det dagliga 
livet och i verksamheten, så 
att skada inte uppstår för 
människor och miljö,

•	 restriktioner	för	använd-
ningen av värdefulla natur- 
och kulturområden,

•	 krav	på	förhandsprövning	
av vissa störande verksam-
heter, t.ex. att leda bort vat-
ten, uppföra anläggning-
ar vid en strand, använda 
kemikalier inom vatten-
skyddsområde,

•	 rätt	för	myndigheter	att	
göra tillsynsingripanden 
mot åtgärder som motver-

kar miljöbalkens mål, med 
olika former av avgifter och 
straff som sanktioner.

personligt ansvar för 

miljöhänsyn

Miljöansvaret i ett företag föl-
jer personen och den arbets-
uppgift man har. Det är inte 
bara företagets huvudansva-
riga som ska ta miljöhänsyn. 

Bild 5. Alla brunnsborrare har person-
ligt ansvar för miljön. De bör genom-
gå utbildning så att kunskaperna står 
i relation till arbetsuppgifterna.
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Var och en har ansvar i förhål-
lande till sin uppgift. Det be-
höver inte finnas något skrift-
ligt beslut om miljöansvaret, 
som det ska göra för arbets-
miljön, utan ansvaret för mil-
jön följer direkt med arbets-
uppgiften. 

Den som bedömer sig inte 
ha kunskap nog om miljön 
för att kunna visa den miljö-
hänsyn som hör ihop med sin 
arbetsuppgift bör fråga efter 
utbildning.

Miljöhänsyn innebär att 
genomföra sitt arbete så att 
olägenheter och störningar för 
människor och miljö undviks. 
Man är skyldig att följa till-
synsmyndighetens anvisning-
ar i dessa frågor. 

I värsta fall kan den som 
kör maskiner i känslig natur 
eller vid en fornlämning själv 
bli ansvarig för skador som 
uppstår. För den som bidrar 
till att sprida föroreningar 
som finns i marken kan sane-
ringsansvar bli aktuellt. 

Även företaget kan bli eko-
nomiskt och straffrättsligt 
ansvarigt för skada som exem-
pelvis arbetet med att anlägga 
en brunn ger på omgivande 
miljö, likväl som för skador 
hos grannar. 

Stort ansvar för miljön 
läggs på alla och envar. Vi ska 
bidra till att skapa förutsätt-
ningar för att vara omsorgs-
fulla, vi ska åtgärda den skada 
vi orsakar och skaffa kunskap 
innan åtgärder genomförs så 
att rimlig hänsyn visas omgiv-
ningen på enklaste sätt.

billigare att tänka efter före 

Oberoende av formella krav 
på hänsyn är det en poäng 
med att tänka efter före. Det 
är mer effektivt att bygga på 
de givna förutsättningarna på 
platsen, inte emot dem, och 
att undvika skada hellre än att 
sanera och reparera. 

Miljöbalkens krav moti-
verar på så sätt rutiner som 
medverkar både till att skapa 
anläggningar med hög kva-
litet och en kostnadseffektiv 
verksamhet. Det bidrar till att 
uppfylla kraven även i konsu-
mentlagarna. 

konsumEntköplagEn och 
konsumEnttjänstlagEn
Fackmässighet

Konsumentlagarna ska bidra 
till att konsumenterna får ett 
fackmässigt bemötande från 
näringsidkare och förvän-
tad kvalitet hos varan och 

av tjänsten. Lagarna reglerar 
också prissättning, betalning 
och skadestånd. 

Kravet på fackmässighet 
bygger inte enbart på att arbe-
tena utförs fackmässigt, med 
skicklighet. Dessutom ska 
verksamheten i sin helhet be-
drivas på ett gott sätt.

För att klara detta, men 
också för att inte drabbas av 
onödigt ansvar, behöver nä-
ringsidkaren rutiner, t.ex. för 
att dokumentera förhållande-
na på platsen och vilka kon-
takter som tas.

konsumenter ska stödjas

Det är i första hand närings-
idkarens agerande som styrs, 
eftersom denne bedöms vara 
den starkare parten. Men 
även konsumenten måste ta 
ansvar och t.ex. agera i viss 
tid för att kunna åberopa reg-
lernas skydd. 

De organ som prövar 
klagomål från konsumen-
ter och ger rekommendatio-
ner till näringsidkaren om 
eventuell rättelse är parts-
sammansatta (Allmänna re-
klamationsnämnden och 
Värmepumpbranschens rekla-
mationsnämnd).
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avtalslagEn, skadEstånds
lagEn, jordabalkEn
rätt och fel

Avtalslagen behandlar de 
olika stegen inför ett avtal 
(anbud och accept) och följ-
derna av ett avtal som inte 
grundas på korrekta förutsätt-
ningar (t.ex. bedrägeri, omyn-
diga parter). Även om en stor 
del av verksamheten regleras 
av standardavtal, kan det vara 
värdefullt för ett brunnsföre-
tag att känna till avtalslagens 
steg liksom vad som stödjer 
tolkningen av avtal. 

Den avtalsfrihet som är hu-
vudregel, är till stor del ersatt 
av tvingande regler när det 
gäller avtal med konsumenter.

utanför avtal

Skadeståndslagen gäller för 
skador som uppstår utanför 

avtalsförhållanden. I flertalet 
fall regleras brunnsföretagens 
uppdrag av muntliga eller 
skriftliga avtal direkt med 
konsumenten eller via avtal 
med annat företag som mel-
lanled. I sådana fall styr av-
talet och konsumentreglerna 
skadestånden. 

Skador utanför avtalsför-
hållanden antas i första hand 
gälla grannar till brunnen. 
Då gäller miljöbalkens skade-
ståndsregler om skadan är en 
följd av miljöfarlig verksam-
het. I annat fall gäller jorda-
balkens regler om skadestånd. 

grannar emellan

Jordabalken behandlar bl.a. 
skyldigheten att vara omsorgs-
full och ta ansvar för arbeten 
som kan skada grannfastig-
heter, t.ex. vid grävning eller 

sprängning. Reglerna gäller i 
första hand relationen mellan 
fastighetsägaren (beställaren) 
och dennes granne, men även 
den som utför arbetet omfat-
tas av omsorgskrav och kan 
bli medansvarig för skada. 

Reglerna ger även en signal 
om frågor där ”den gode fack-
mannen” behöver visa särskild 
skicklighet och omsorg.



16 normförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar

I Sverige förekommer fyra hu-
vudtyper av brunnar: berg-
borrade brunnar, filterbrun-
nar, grävda brunnar och 
spetsbrunnar.

Valet av brunnstyp bestäms 
av vilka geologiska och hydro-
geologiska förutsättningar 
som råder. Främst är det vat-
tenkvantitet och vattenkvali-
tet som avgör vilken brunns-
konstruktion som är lämplig.

Kriterierna i denna väg-
ledning gäller bara bergbor-
rade brunnar för vatten- och 
energi uttag vilket är den ab-
solut vanligaste brunns typen 
som anläggs idag. För in-
formation om övriga brun-
nar hänvisas till broschyrer-
na Dricksvatten – Att anlägga 
brunn – råd om hur du går till-
väga och Dricksvatten – Sköt 
om din brunn – råd om hur du 
går tillväga som tillhandahålls 
av Socialstyrelsen.

bErgborrad brunn
En berg borrad brunn utnytt-
jar berggrunden som källa 
för vatten eller energi. För 
att borra en sådan brunn an-

vänds i de flesta fall tryck-
luftsdriven sänkhammarut-
rustning, som kombinerar 
rotation och slag.

En bergborrad brunn an-
läggs i två steg:

I steg 1 borrar man sig 
genom jordlagren ner till fast 
berg. De vanligaste metoder-
na för detta är borrning med 
excenterkrona eller ringborr-
krona. Foderrör drivs ner till 
fast berg samtidigt som borr-
ningen sker. 

Därefter tätas utrymmet 
mellan foderrör och berg van-
ligtvis genom att foderrören 
gjuts fast i berget med cement. 
Tätningen förhindrar att jord, 
bergmaterial eller ytligt lig-
gande grundvatten tränger in 
i borrhålet. 

I allmänhet ökar risken för 
negativ påverkan på grund-
vattnet med minskat jord-
djup, eftersom jordlagren i 
många fall fungerar som re-
nande filter. Vid små jorddjup 
är det därför extra viktigt att 
borra ner foder rören djupt i 
berget eller att täta brunnen 
på annat sätt. 

Med korrekt placering och 
utformning är sannolik-
heten större att en brunn 
ger tillräckligt med vatten 
av god kvalitet och att 
den inte orsakar skada på 
omgivande fastigheter eller 
miljö.  Platsens förutsätt-
ningar bör styra anlägg-
ningsarbetet.

brunnsutformning
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Jordlager

Berggrund

≥6 m foder-
rör totalt Foderrör

i stål

Tät svets-
skarv

Tätning mellan
foderrör och berg

Borrhål

≥2 m foderrör 
i fast berg

Idag används nästan uteslu-
tande stålfoderrör men dessa 
kan i framtiden komma att 
bytas ut mot rör av mindre 
korrosionsbenägna material. 
Det pågår exempelvis utveck-
ling av foderrörsdrivning med 
plaströr.

I steg 2 borrar man genom 
berggrunden tills nödvändig 
mängd vatten påträffas eller 
det dimensionerade djupet för 
energibrunnen uppnåtts.

Det är detta borrhål som 
utgör själva brunnen. Borr-
hålets diameter kan variera 
men de vanligaste dimensio-
nerna är 4,5” (115 mm), 5,5” 
(140 mm) och 6,5” (165 mm) 
men grövre dimensioner kan 
förekomma. Bild 6 visar ett 
exempel på hur en bergborrad 
brunn kan utformas.

En nyanlagd bergborrad 
brunn ger i urberg normalt 
100–1 000 l/h. Om en större 

Bild 6. Vid normalt utförande drivs 
foderrören ner till fast berg och ut-
rymmet mellan rör och berg tätas 
med cement. Man borrar sedan tills 
tillräckligt med vatten påträffas.
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sprickzon påträffats kan dock 
vattentillgången vara betyd-
ligt större. Vid borrning i 
sedi mentära bergarter är ka-
paciteter över 10 000 l/h inte 
ovanliga, men för ett normalt 
hushåll räcker oftast 100 l/h. 

Är flödet i brunnen för 
lågt går det att att öka vat-
tentillgången genom att 
öppna upp sprickorna med 
metoder som högtrycksspol-
ning med vatten eller spräng-
ning med dynamit. Sådana 
åtgärder är dock före nade 
med vissa risker för både 
grundvattentillgången och 
vattenkvaliteten och bör ut-
föras med varsamhet.

högtrycksspolning

Det är vanligt att nyborra-
de brunnar högtrycksspolas 
för att öka vattentillgången 
efter borrning. Oftast är det 
borr entreprenören själv som 
”trycker brunnen”.

Det går till så att en man-
schett placeras på lämpligt 
djup. Sedan trycker en tank-
bil (med spoltryckskapacitet 
på mellan 100 och 120 bar) in 
vatten med ett tryck på mel-
lan 50 och 100 bar i borrhå-
let under manschetten. Detta 
görs upprepade gånger.

Det finns en viss risk för 
att vattnet i den bergborrade 
brunnen kan få kontakt med 
ett ytligt grundvatten då den 
högtryckspolas. Detta är en av  
orsakerna till varför man-
schetten inte ska sättas för 
grunt i brunnen. 

Det har ibland hänt att det 
blivit svårare att få ett klart 
och slamfritt vatten efter hög-
trycksspolning. Andra kända, 
negativa effekter är t.ex. att 
vatten tryckts upp i nära- 
liggande brunnar och stått 
som en kaskad, med pump- 
och översvämnings skador 
som följd. 

Lång erfarenhet av hög-
trycksspolade brunnar visar 
emellertid att mycket få ska-
dor har uppstått och att till-
rinningseffekten är god så 
länge spolningen utförs av 
yrkes kunniga entreprenörer.

sprängning

Att spränga med dynamit i 
bottnen av brunnen var tidi-
gare en vanlig metod, men 
idag används istället oftast 
högtrycksspolning. 

Genom den tryckvåg som 
uppstår vid sprängning, ren-
sas och öppnas eventuella 
sprickor. Riskerna med denna 

Bild 7. Den rigg som används för borr-
ning är både stor och tung. Det är vik-
tigt för entreprenören att iaktta för-
siktighet för att minimera skadorna, 
särskilt på känslig mark. Det är också 
viktigt att hålla utrustningen i gott 
skick för att förhindra läckage av olja 
eller diesel.
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metod är dels att borrhål kan 
rasa, dels att vattnet tar smak 
av dynamiten. Man vet heller 
inte i förväg var sprängningen 
kommer att ha störst effekt. 
Ytligt vatten riskerar till exem-
pel att tränga in i brunnen. 

Idag används tekniken en-
bart av ett fåtal entreprenö-
rer och nästan uteslutande 
som sista alternativ ifall hög-
trycksspolning inte gett till-
fredsställande resultat.

riskEr vid 
brunnsborrning
Ett borrningsarbete omfattar 
en rad olika riskmoment. I de 
flesta fall kan riskerna elimi-

neras eller kraftigt reduceras 
om hänsyn tas vid borrentre-
prenaden. 

Här sammanfattas de risk-
moment som utförare och 
beställare bör ta hänsyn till 
innan borrning genomförs.

placering

En brunn ska placeras så att 
den skyddas från föroreningar 
som avlopp, gödselupplag och 
åkermark, se bild 8. Brunnen 
bör alltid anläggas uppströms 
en föroreningskälla. Efter-
som grundvattenströmning-
en i de flesta fall följer mark-
ytans lutning bör brunnen 
anläggas i ett högre terräng-

Liten risk för
förorening av
dricksvattnet

Risk för
föroreningar i
dricksvattnet

Gödselupplag

Avloppsbrunn

Grundvattnets
strömningsriktning Bild 8. Brunnen bör placeras upp-

ströms eventuella föroreningskällor 
som avlopp och gödselupplag.Ill
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läge än för oreningskällor. 
Rekommenderat avstånd är 
mellan 30 och 50 meter från 
förorenings källan. 

Avståndet beror på vilken 
typ av förorening som finns i 
närheten, på markens infiltra-
tionskänslighet och på djupet 
till samt lutningen av grund-
vattenytan. Generellt gäller att 
vattenbrunnar bör anläggas på 
större avstånd från en förore-
ningskälla än energi brunnar. 
Ur energibrunnen sker ju inget 
vattenuttag, vilket minskar 
risken för att en förorening ska 
transporteras mot den.

Foderrör

Foderrör ska alltid drivas ner 
genom jordlagren till berget 
för att förhindra inträngan-
de av jordmaterial och ytligt 
grundvatten i brunnen. Det 
är viktigt att foderrören hål-
ler hög kvalitet och att even-
tuella svetsfogar är täta och 
fackmässigt utförda, annars 
finns risk för att markvatten 
och ytligt påverkat grund-
vatten läcker in. 

Brunnen måste vara tät 
ett par meter ner i fast berg, 
se bild 9, så att ytligt vatten 
inte kan tränga in i brunnen 
på utsidan av foderrören. Det 

är extra viktigt att tätningen 
går djupt ner i berget vid små 
jorddjup (eftersom risken för 
påverkan ökar med minskat 
jorddjup i och med att jord-
lagret fungerar som renande 
filter) och i påverkade eller 
förorenade områden. Med be-
greppen tät svetsfog och tät-
ning mellan foderrör och berg 
avses dropptät. Det innebär 
att inget synligt läckage får 
ske in i brunnen.

Det finns dock undantag.
Vid uttag av vatten kan, i en-
skilda fall, borrning utföras så 
att vatten uvinns ur både övre 
och undre akvifer, dvs. utan 
att utrymmet mellan rör och 
berg tätas. I sådana fall ska 
denna avvikelse rapporteras i 
borrprotokollet. 

Det finns fall då hela borr-
hålet bör återfyllas med tä-
tande material. Då är tätning 
mellan foderrör och berg inte 
nödvändig.

Filterbrunnar

Filterbrunnar (bild 10) anläggs 
i huvudsak i grova porösa 
jordlager som sand och grus. 
I vissa fall kan de även anläg-
gas i uppsprucket berg eller se-
dimentära bergarter med god 
vattentillgång. 

Brunnskonstruktionen 
innebär att intaget av vatten 
sker genom slitsade plaströr 
eller rostfria stålrör vilka be-
nämns sil eller filter, därav 
namnet. Slitsens bredd anpas-
sas efter kornstorleksfördel-
ningen i jordlagren för att för-
hindra att material flyter in i 
brunnen.

saltvattenpåverkan 

I områden med risk för salt-
vattenpåverkan ökar risken 
för saltvatteninträngning med 
ökat borrdjup och vattenut-
tag. Av det skälet ska därför 
kloridhalt eller konduktivitet 
(ett mått på salthalt) doku-
menteras vid borrning. Det 
gäller oavsett om brunnen 
ska användas för vatten eller 
energi uttag. 

Brunnsborraren har ett an-
svar att alltid i förväg informe-
ra sig själv och sin kund, innan 
borrning, om det finns risk för 
saltvatteninträngning vid stora 
borrdjup eller vattenuttag. 

köldbärarvätskan i 

en energibrunn

För att ta upp värmen från 
berget i en energibrunn cirku-
lerar en så kallad köldbärar-
vätska i en sluten slangslinga, 
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kollektorslang, som förbinder 
värmepumpaggregatet med 
borrhålet. Kollektorslangen av 
polyetenplast löper oftast ända 
ner till borrhålsbottnen. 

I Sverige har vatten med 
tillsats av 25–30 % etanol bli-
vit den mest använda köld-
bärarvätskan vid mindre 
anläggningar. Andra före-
kommande köldbärarvätskor 
är glykol, saltlösningar och 
vegetabiliska oljor. Både SGU 
och Naturvårdsverket rekom-

menderar vatten med etanol 
som köldbärare. Fördelen är 
att etanol är en relativt ofar-
lig och välkänd kemikalie och 
att den är lätthanterlig vid in-
stallation. 

Ett problem med etanol 
är Läkemedelsverkets krav 
på inblandning av denature-
ringsmedel som exempelvis 
isopropanol eller n-butanol, 
något som har visat sig för-
länga nedbrytningen vid ett 
eventuellt läckage. 

Bild 9. Principskiss för vattentäkt i berg.

Sprickor
Berglager

Grundvattennivå

Jordlager

Foderrörets 
infästning
i berget ska 
vara tät

Råvatten-
ledningens
genomföring
ska vara tät

Foderrör

Svetsfogar
ska vara täta

Foderrörets höjd 
över omgivande 
mark ska vara 
tillräcklig (>0,2 m)

Berglager

Grundvattennivå

Jordlager

Filter

Råvatten-
ledningens
genomföring
ska vara tät

Foderrör

Foderrörets höjd 
över omgivande 
mark ska vara 
tillräcklig (>0,2 m)

Bild 10. Principskiss för vattentäkt i jord.
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Trots att köldbärarvätskan 
är relativt ofarlig kan även 
mindre utsläpp få konsekven-
ser på närliggande brunnars 
vattenkvalitet, främst i form 
av doft och smaksättning från 
denatureringsmedlen. 

Nedbrytningen av köld-
bärarvätskan kan också med-
föra att syret i vattnet för-
brukas och reducerande 
förhållanden uppstår. Ett 
tecken på detta är att brunns-
vattnet börjar lukta ”ruttna 
ägg” (svavelväte). I vissa fall 
kan även järn och mangan 
fälla ut. Om det finns kväve 
(oftast nitrat) i brunnsvattnet 
kan detta ombildas till nitrit 
och ammoniumkväve. 

Eftersom köldbärarvätskan 
innehåller organiska ämnen 
kan i vissa fall den kemiska 
syreförbrukningen (COD – 
chemical oxygen demand) 
öka, särskilt om inblandning-
en av köldbärarvätska är stor. 

Tidigare erfarenheter visar 
dock att vid mindre läckage 
tenderar problemen att avta 
relativt snabbt för att köld-
bärarvätskan bryts ner och 
späds ut. 

Vid större utläckage, med 
över 50 liter utblandad köld-
bärarvätska, har problem 

men i värsta fall kan brunnen 
rasa igen. 

När man borrar eller hög-
trycksspolar nära andra brun-
nar ska därför försiktighet 
iakttas. Man bör använda lågt 
lufttryck och kontrollera om-
kringliggande brunnar, sär-
skilt om vattentillgången är 
stor, något som tyder på att 
berggrunden är sprickrik. 

artesiskt vatten

Artesiskt grundvatten, det 
vill säga grundvatten vars 
tryck-ninvå ligger över det 
vat ten förande lagret, är ovan-
ligt. Det förekommer van-
ligtvis i områden som är 
låglänta i förhållande till om-
givningen, och där mark-
lagren utgörs av ett tätande 
skikt, till exempel lera. 

Om den tänkta grund-
vattenytan och därmed vatt-
nets trycknivå ligger ovanför 
markytan, se bild 11, stiger 
vattnet över markytan när en 
brunn borras. Om detta är 
olämpligt eller om det inte går 
att dränera bort vattnet, bör 
brunnen avtätas. En sådan tät-
ning bör alltid sättas under fo-
derröret i berg för att förhindra 
att tätningen mellan foder rör 
och berg trycks sönder. 

med svavelväte och denatu-
reringsmedel ibland stannat 
kvar under längre perioder, 
till och med mer än ett år. 
Brunnsborrare måste därför 
alltid använda kollektorsys-
tem av hög kvalitet och vidta 
åtgärder så att risken för ut-
läckage av köldbärarvätska 
minimeras.

hydraulisk kontakt  

mellan borrhål

Om det finns kontakt mel-
lan två brunnar – så kallad 
hydraulisk kontakt via vat-
tenförande sprickor eller lager 
– kan bergborrade brunnar 
påverka varandra såväl kvali-
tativt som kvantitativt. 

Hydraulisk kontakt mel-
lan brunnar anlagda i jordla-
ger och bergborrade brunnar 
är dock ovanlig, och risken 
minskar med ökat avstånd 
mellan brunnarna. 

Under borrning är det 
främst vibrationer, i kom-
bination med tryckluft som 
rensar sprickorna, som kan 
medföra att sprickfyllnader 
i omkringliggande brunnar 
trycks ut och grumlar vatt-
net. Sådan påverkan är i de 
flesta fall tillfällig och brukar 
ha försvunnit inom 14 dagar, 
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Tätskikt

Trycklinje

Bild 11. När en brunn bor-
ras där vattnets trycknivå 
ligger över markytan, där 
marklagren utgörs av täta 
skikt, stiger vattnet. Då 
kan dränering eller avtät-
ning av brunnen behövas.

påverkan på byggnad

När man borrar nära ett hus 
finns en risk att man skadar 
dräneringen eller byggnaden. 
Hur riskerna ser ut beror på 
hur huset är grundlagt, om 
det byggts med källare eller på 
täta jordlager som lera. 

När man borrar i lera kan 
i vissa fall vibrationer påver-
ka närliggande byggnader. 
Framför allt finns stor risk för 
att luft trycks ut i marklagren 
under huset när foderrör eller 
avledarslang sätts igen. Då kan 
sättningar skada byggnaden.

Borrning intill byggnader 
måste därför alltid ske med 
stor försiktighet, låga luft-
tryck och mycket spolvatten. 
I särskilt känsliga lägen kan 
alternativa borrmetoder som 
vattenborrning övervägas, 
eller borrning helt avrådas. 

Innan man börjar borra bör 
husfasad, grund och källare 
inspekteras och resultaten do-
kumenteras i samråd med be-
ställare och fastighetsägare. 

termisk påverkan

Termisk påverkan kan vara ett 
problem vid energiborrning, 
eftersom det innebär att man 
tar värme från berget runt 
borrhållet. Om två eller flera 

värmepumpsanläggningar an-
läggs för nära varandra, eller 
om borrhålsdjupen är under-
dimensionerade, kan följden 
bli sänkta temperaturer i berg-
grunden och försämrad verk-
ningsgrad på anläggningarna. 

Om det blir så kallt runt 
borrhålet att det fryser kan 
underdimensionerade borrhål 
medföra att kollektorslang-
arna trycks ihop och skadas 
av isbildning. I värsta fall kan 
det leda till att köldbärarvät-
ska läcker ut och förorenar 
omgivande grundvatten och 
att värmepumpsanläggningen 
slutar fungera.
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För att undvika sådana ris-
ker bör borrhål för uttag av 
energi om möjligt alltid place-
ras centralt på fastigheten. Då 
blir temperaturpåverkan på 
omgivande fastigheter så liten 
som möjligt. 

Om borrhålet av praktiska 
skäl inte kan placeras centralt 
bör hålet lutas in mot fastig-
hetens centrum eller kom-
penseras med ökat borrdjup. 
Åtgärder som återladdning av 
borrhål kan vara ett alternativ 
till att öka borrdjupet. 

risk för läckage

Det finns alltid en risk för att 
en borrbandvagn eller kom-

pressor läcker olja eller diesel 
vid borrningen. Brunnsborra-
ren är skyldig att kontinuerligt 
kontrollera att utrustningen 
inte läcker. Absorptionsmedel 
(t.ex. absol) ska alltid finnas 
tillgängligt på borrplatsen, 
oavsett var man borrar.

När arbetet utförs vid infil-
trationskänslig mark, som sand 
och grus, rekommenderas att 
både borrbandvagn och kom-
pressor står på tätt underlag. 

normbrunns
FörFarandE
För att minimera riskmoment 
och skydda grundvattnet har 
SGU sammanställt rekom-

mendationer för brunnsborr-
ningens genomförande, det så 
kallade normbrunnsförfaran-
det (se bilaga 1). Meningen är 
att tillståndsgivare ska kunna 
hänvisa beställare och entre-
prenörer till att använda bila-
gan som checklista för arbe-
tets genomförande.

I certifieringsutbildningen 
av brunnsborrare ingår norm-
brunnsförfarandet i kursma-
terialet. Samtliga certifierade 
brunnsborrare har den kun-
skap och erfarenhet som krävs 
för att genomföra brunnsborr-
ning enligt normbrunnsförfa-
rande vid vatten- och energi-
borrning.
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På vissa platser kan ett 
borrhål orsaka skada på 
grundvattnet. Ett sätt att 
skydda vattenmagasinet 
kan vara att återfylla eller 
täta borrhålet. Energibrun-
nen utgör störst risk efter-
som dess vatten inte dricks 
och på så vis kontrolleras 
naturligt.

återfyllning och tätning av borrhål

Där ett borrhål utgör en risk 
för negativ påverkan på ett 
grundvattenmagasin kan 
återfyllning eller ytterligare 
tätningsåtgärder vara nöd-
vändiga. Det kan till exem-
pel handla om områden där 
det finns risk för saltvatten-
inträngning, där marken är 
förorenad, där det finns sedi-
mentär berggrund med risk 
för kortslutning av grundvat-
tenmagasin eller där det finns 
risk för negativ påverkan från 
t.ex. alunskiffer. 

Andra tillfällen när åter-
fyllning rekommenderas är 
när ett borrhål överges eller 
ersätts med ett nytt borr-
hål, samt i vissa fall i vatten-
skyddsområden. 

Vanligtvis utgör energi-
brunnarna den största risken 
i känsliga områden eftersom 
vattnet i dem inte dricks och 
därmed inte kontrolleras na-
turligt. Men man behöver 
inte överge energibrunnen vid 
eventuella problem. Det är 
fullt möjligt att återfylla brun-
nen med kollektorslangarna 
kvar i drift i borrhålet.  

Vid återfyllning bör man 
dock tänka på följande:

•	 att	det	tätande	materialet	
inte har negativ påverkan på 
grundvattnet,

•	 att	injekteringen	sker	från	
botten av brunnen och upp 
för att säkerställa att hela 
hålvolymen återfylls,

•	 att	återfyllningsmaterialet	
inte har egenskaper som gör 
att det expanderar om borr-
hålet fryser eftersom det 
kan att skada slangarna. Al-
ternativt måste borrhålet di-
mensioneras så att frysning 
inte kan inträffa. 

•	 att	kollektorslangarna	i	
borrhålet är dimensionerade 
efter det tryck som bildas av 
återfyllningsmaterialet,

•	 att	det	är	viktigt	att	kom-
pensera med ökat brunns-
djup eftersom värmeutby-
tet reduceras med 25–30 %, 
beroende på vilket material 
som används. 

Om saltvatten av någon an-
ledning tränger in i brun-
nen – i områden med generell 
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risk för saltvatteninträng-
ning eller när det råder brist 
på sött grundvatten – rekom-
menderas att hela den salt-
vattenförande och en del av 
den sötvattenförande delen av 
borrhålet återfylls. 

Alternativt kan man mon-
tera en tätmanschett eller 

motsvarande i övergången 
mellan salt och sött vatten.

Brunnsborrare bör alltid 
noggrant dokumentera för-
ändringar i kloridhalt och 
konduktivitet under borrning. 
Saknas sådan dokumentation 
bör hela borrhålet återfyllas.
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Att borra energibrunn i ett 
vattenskyddsområde kräver 
extra omsorg. Där skulle 
ett oljeläckage från utrust-
ningen eller inträngning 
av saltvatten vara extra 
känsligt. Om påverkan inte 
kan uteslutas bör hålet 
återfyllas.

borrning innanför vattenskyddsområde 

Ett vattenskyddsområde kan 
delas in i vattentäktszon, 
primär respektive sekundär 
skyddszon och, vid behov, ter-
tiär skyddszon. I enlighet med 
Naturvårdsverkets föreskrift 
2003:16 är borrning inom pri-
mär zon förbjuden och till-
ståndspliktig inom sekundär 
zon. Beviljas borrning inom 
denna typ av område är det 
viktigt att extra försiktighets-
åtgärder genomförs.

Om en energibrunn anläggs 
inom ett vattenskyddsområ-
de är det viktigt att ta hän-
syn till vilken typ av vatten-
täkt som finns i området och 
vilka geologiska förutsättning-
ar som råder. De främsta ris-
kerna inom ett vattenskydds-
område är läckage av olja från 
kompressor eller borr aggregat 
vid själva borrningen, saltvat-
tenpåverkan (vid borrning i 
saltvattenriskområden) och 
läckage vid hanteringen av 
köldbärarvätska. 

Vattnet i täkten kan också 
bli grumligt om tryckluft vid 
borrningen går ut i jordlagren 
eller sprickzonerna. 

Man bör också alltid ta stor 
hänsyn till risken för ökad 
kontakt mellan olika vatten-
förande lager. Särskilt i om-
råden med sedimentär berg-
grund kan inblandning av 
vatten från lager med annan 
kemisk och fysikalisk sam-
mansättning göra att vat-
tenkvaliteten från täkten 
blir sämre. 

Generellt gäller att risken 
för påverkan på omgivningen 
är större i den del av borrhå-
let som saknar foderrör, det 
vill säga i berget. Risken för 
att vatten- och energiborrning 
ska påverka vattenförsörjning-
en är alltså större för grund-
vattentäkter med uttagspunkt 
i berg än för täkter med ut-
tagspunkt i jord.

Foderrörsdrivning genom 
ett tätande lager av lera kan 
orsaka en störning av det tä-
tande lagret så att risken ökar 
för att föroreningar ska spri-
das från markytan till grund-
vattenmagasinet.

Om en energibrunn borras 
i berg där också en kommu-
nal vattentäkt är belägen, bör 
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vattenprov tas. Om analysen 
visar att påverkan inte kan 
uteslutas är huvudregeln att 
energibrunnen ska återfyllas.

Om det finns någon 
osäkerhet kring vilka ris-
ker borrning inom vatten-

skyddsområdet kan innebära, 
rekommenderas att all borr-
ning genomförs på tätt under-
lag. Dessutom rekommende-
ras att borrhålet återfylls till 
dess att en utredning om geo-
login och riskerna gjorts.
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1 innan borrning 
gEnomFörs
1.1 placering av brunn allmänt

Oavsett om det är en vatten- 
eller energiborrning som ut-
förs gäller samma grundregel 
för placeringen av en brunn. 
Den bör vara sådan att så god 
vattenkvalitet som möjligt 
uppnås, och så att risken för 
påverkan eller spridning av 
föroreningar minimeras. 

Innan en ny brunn borras 
bör därför tidigare och nuva-
rande markanvändning utredas 
så att placeringen blir optimal.

1.2 avstånd mellan brunn och 

avlopp eller liknande förorening 

En brunn bör om möjligt pla-
ceras högre i terrängen, så 
långt från föroreningskällan 
som möjligt. Risken för på-
verkan beror på förorenings-
källans art samt jordlagrens 
mäktighet och genomsläpp-
lighet. Rekommenderat mins-
ta avstånd mellan brunn och 
avlopp är 30 meter. Om inte 
påverkan kan uteslutas, bör 
brunnen avtätas till stort djup 
eller borrning avrådas. 

1.3 brunnsplacering i 

förhållande till annan brunn 

Brunnsborrare måste alltid 
iaktta försiktighet om an-
läggning sker i närheten av 
en annan brunn. Syftet med 
de rekommenderade avstån-
den är att visa på ett rimligt 
hänsynstagande vid borr-
entreprenad. 

Nedan angivna avstånd är 
ingen garanti för att påverkan 
inte kommer att ske. 

Brunnstyp Rekom-
menderat 
avstånd

Vatten (berg) / Vatten (berg) 30 m
Vatten (berg) / Energi (berg) 30 m
Energi (berg) / Energi (berg) 20 m
Vatten (berg) / Vatten (jord) 20 m
Energi (berg) / Vatten (jord) 20 m

Om en ersättningsbrunn ska 
borras måste problemen med 
den befintliga brunnen klar-
läggas. Om den påverkas av 
exempelvis avlopp, saltvatten 
eller liknande bör den återfyl-
las med tätande material för 
att minimera risken för att 
den nya brunnen eller andra 
befintliga brunnar påverkas.

För att undvika termisk på-
verkan mellan två borrhål vid 
energiborrning – om rekom-
menderade avstånd inte kan 
uppnås – kan åtgärder som 
att luta borrhålet, kompensera 
med ökat borrdjup eller av-
råda kund från borrning vara 
alternativ. Lokala geologiska 
avvikelser kan också motivera 
avsteg från rekommenderade 
avstånd, exempelvis vid stora 
jorddjup eller då man lokalise-
rat vattenförande sprickor. 

1.4 brunnens placering i 

förhållande till byggnad 

Om borrning sker nära en 
huskropp finns risk för att 
skada på dränering eller bygg-
nad uppstår. Föreligger osäker-
het om ifall skada kan uppstå, 
bör brunnen anläggas minst 
4 meter från husvägg. Bero-
ende på hur ett hus är grund-
lagt, om det är byggt med käl-
lare eller på vibrationskänslig 
mark, kan ytterligare säker-
hetsavstånd behövas. I vissa 
fall ska borrning undvikas. 

Innan borrning bör hus-
fasad, grund och källare in-

checklista – normbrunn07 
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spekteras och resultaten do-
kumenteras i samråd mellan 
beställare och fastighetsägare. 
Borrning i närhet till fastig-
het bör alltid ske med minsta 
möjliga lufttryck.

1.5 Förbud, tillstånd och 

anmälningsplikt

Tillsynsmyndigheten, vanli-
gen kommunen, har möjlig-
het att införa restriktioner 
för borrning enligt såväl PBL 
(Plan- och Bygglagen) som 
Miljöbalken. Det är fastig-
hetsägarens ansvar se till att 
eventuella restriktioner följs. 
Brunnsborrare ska alltid ha 
försäkrat sig om att nedan-
stående regler uppfylls innan 
borrningen genomförs:

•	 För	energiborrning	gäller	all-
tid minst anmälningsplikt. 

•	 Inom	skyddsområde	för	vat-
tentäkt råder normalt till-
ståndsplikt eller förbud för 
borrning.

•	 I	områden	med	knapphet	på	
sött grundvatten kan kom-
munen föreskriva tillstånds-
plikt för borrning. 

•	 I	vissa	områden	kan	kom-
munen införa bygglov för 
vatten och energiborrning.

Inledande kontakt med kom-
munen rekommenderas innan 
arbetet påbörjas.

2 borrningEns 
gEnomFörandE
Syftet med nedanstående 
riktlinjer är att minimera ris-
ken för inträngande ytligt 
grundvatten och jordmaterial 
i brunnen. Vid små jorddjup 
och förorenade samt påverka-
de områden är det extra vik-
tigt att brunnen avtätas djupt 
ner i berget. Risken för nega-
tiv påverkan i allmänhet ökar 
med minskat jorddjup. 

•	 Brunnen	ska	vara	tät	ner	till	
minst 2 m i fast berg och 
minst 6 m från markytan.

•	 Vid	borrning	genom	jord-
lager ner till berg ska alltid 
foderrör användas, se 2.1 
Materialkrav foderrör.

•	 Svetsskarven	mellan	två	fo-
derrör ska vara tät och håll-
fast mot arbetstryck.

•	 Tätning	mellan	foderrör	
och berg ska alltid genom-
föras.

•	 Vid	anläggning	av	vat-
tenbrunn ska foderrör om 
möjligt avslutas minst 0,2 
meter över markyta.

•	 I	undantagsfall	kan	det	
vara bättre att inte genom-
föra tätning. Det kan vara 
om syftet t.ex. är att släppa 
in vatten från övre akvifer. 
Detta ska alltid förankras 
med beställaren och note-
ras i borrprotokollet.

2.1 materialkrav foderrör

Rekommenderade dimensio-
ner för stålfoderrör: 

139,7 mm × ≥5,0 mm 
168,3 mm × ≥5,0 mm 
193,7 mm × ≥5,0 mm 

För samtliga dimensioner 
gäller stålkvalitet och tole-
ranser enligt DIN 1626 eller 
motsvarande. Det garanterar 
bland annat en viss korros-
sionstålighet. Ovaliteten får 
heller inte vara för stor efter-
som det medför problem vid 
fogning av rör.

Om annat material än stål-
foderrör används, exempel-
vis plastfoderrör, får rörens 
beständighet inte understi-
ga de materialkrav som ställs 
på stålrören. Det innebär att 
rören måste klara de tryck 
jordlagren genererar och de 
djup de appliceras på.
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2.2 borrning i urberg

Kontinuerlig provtagning av 
kloridhalt alternativt konduk-
tivitet vid borrning ska alltid 
genomföras i områden där 
saltvattenrisk kan befaras. 

Kloridhalt ska provtas var 
tjugonde meter eller när vat-
tentillgång förändras. 

Förhöjda kloridhalter i en 
energibrunn kan medföra salt-
vattenpåverkan i närliggande 
vattenbrunnar. Har förhöjd 
kloridhalt (>50 mg/l) alterna-
tivt konduktivitet (>50 mS/m) 
konstaterats ska kloridhalt 
och nivå för saltvattnets in-
trängande noteras i brunns-
protokollet. Om risk för på-
verkan på omgivande brunnar 
ej uteslutas, rekommenderas 
att brunnen avtätas.

2.3 borrning i sedimentär 

berggrund

Vid borrning i sedimentär 
berggrund är risken för påver-
kan och föroreningar kom-
plex. Olika vattenförande 
skikt kan vara skilda av tätan-
de lager. Om det finns en risk 
att två eller flera skilda grund-
vattenmagasin kortsluts, bör 
tätning genomföras så att ris-
ken för påverkan minimeras. 

2.4 borrutrustning

•		Kompressor	ska	vara	besik-
tigad efter gällande krav.

•		Borraggregat	och	tryckluft-
slangar ska vara anpassade 
efter kompressorns maxi-
mala arbetstryck. 

•	 Biologiskt	nedbrytbara	och	
giftfria oljor bör användas.

2.5 tätning av borrhål

Om det finns risk för upp-
trängning av saltvatten (se 2.2) 
eller kortslutning av grund-
vattenmagasin (se 2.3) bör ett 
borrhål avtätas. Metod ska 
väljas efter rådande omstän-
digheter och presenteras för 
berörd tillsynsmyndighet. 

3 kollEktor sättning
Nedanstående material- och 
installationskrav ställs för att 
minimera risken för läckage 
av köldbärarvätska och för 
tryckfall i kollektorsystemet.

3.1 materialkrav 

Borrhåls- och markkollektor

Helsvetsad plaströrskollektor 
ska användas enligt relevanta 
delar av SS-EN 12201 (se Sveps 
Råd och anvisningar för instal-
lation av etanolbaserade köld-
bärarsystem i villafastigheter).

Borrhålslock

Locket ska vara förankrat i 
foderröret för att förhindra 
upptryckning av kollektor 
vid eventuell isbildning på 
slang. Locket ska även vara 
tätslutande för att förhindra 
att ytvatten och/eller jord 
tränger in i brunnen. Vid 
arte siska förhållanden bör 
tätningen göras under foder-
röret.

3.2 installationsanvisning

•	 Innan	kollektorslangen	
sänks ned i borrhålet ska 
den inspekteras efter even-
tuella transportskador och 
provtryckas:
1. Fyll kollektorsystemet 

med köldbärarvätska och 
avlufta.

2. Trycksätt systemet genom 
att stänga ventilen på re-
turledningen till pumpen. 
Bygg upp ett övertryck på 
minst 3 bar.

3. Inspektera systemet oku-
lärt, inte tidigare än 
30 min efter trycksätt-
ningen. Övertrycket ska 
hållas uppe med pump 
under väntetiden. Under 
inspektion ska speciell 
noggrannhet iakttas vid 
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skarvar för att upptäcka 
eventuella småläckor.

4. Vid eventuellt läckage ska 
det ordnas så att så lite 
köldbärarvätska som möj-
ligt läcker ut på marken. 
Provtryckning ska ske på 
tätt underlag.

5. Utförd provtryckning ska 
dokumenteras.

•	 I	övrigt	ska	anläggandet	av	
kollektor i mark utföras en-
ligt branschens rekommen-
dationer.

•	 Svetsning	av	plaströrskopp-
lingar ska genomföras med 
godkänt material och svets-
utrustning enligt SS-EN 
12201-3 (se www.sp.se).

•	 Rörgraven	ska	fyllas	med	
lämpligt material som inte 
kan skada slangen.

•	 Schaktmassorna	runt	
energi brun nens foderrör 
ska komprimeras, för att 
minimera risken för brott 
på kollektorrören.

•	 Kollektorrören	ska	isole-
ras från yttervägg minst två 
meter, så att tjälskador för-
hindras.

•	Minsta	schaktdjup	mellan	
energibrunn och fastighet 
är 500 mm. Om schaktning 
inte är möjlig till detta djup 

ska rören skyddas extra mot 
eventuella yttre mekaniska 
skador.

•		Provtryckning	ska	genom-
föras efter installation, i 
samband med provkörning-
en av värmepumpen.

•	 Avslutas	energibrunnen	
under mark ska brunnens 
läge på fastigheten anges 
med bricka på husgrunden 
eller annan väl synlig plats. 
Energibrunnens läge ska 
anges med noggrannheten 
±0,1 m.

•	 Inträffar	läckage	eller	spill	
av köldbärarvätska, vid eller 
efter installation, ska detta 
åtgärdas omedelbart. Vid 
behov ska kollektorslingan 
pumpas fri från köldbärar-
vätska och tas upp och repa-
reras eller bytas ut. Därefter 
ska pumpen monteras och 
brunnen pumpas ur, tills 
vattnet vare sig smakar eller 
doftar köldbärarvätska. 

4 pumpmontEring i 
vattEn EllEr EnErgibrunn
•	 Vid	montering	av	pump	för	

vatten- eller energibrunn, 
ska samtliga ingående 
komponenter vara anpas-
sade för vattenuttag. In-

gående komponenter ska 
vara dokumenterade och 
kunna överlämnas till kund 
och tillståndsgivare om så 
 önskas.

•	 Genomföring	genom	foder-
rörsvägg ska vara tät.

•	 Borrtoppen	ska	vara	tät.

4.1 vattenanalys

Om brunnen ska användas 
för dricksvattenändamål ska 
alltid vattenanalys ingå i en 
borr entreprenad. Analysen 
bör minst motsvara normal-
analys enligt Socialstyrelsens 
bedömningsgrunder för en-
skild vattenförsörjning, SOS 
FS 2003:17.

5 uppgiFtsskyldighEt
Det råder idag uppgiftsskyl-
dighet enligt lag för anlägg-
ning av vattenbrunnar (SFS 
1975:424) och energibrun-
nar (SFS 1985:245) i Sverige. 
Detta innebär att en kopia av 
brunnsprotokoll ska insändas 
till Brunnsarkivet, SGU. Om 
brunnsuppgift ej insänds till 
SGU är brunnen ej godkänd 
enligt ovanstående normför-
farande.



Bilaga 2

33normförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar

1. Läs SGUs och Socialstyrel-
sens broschyr Dricksvatten: 
Att anlägga en brunn – råd 
om hur du går tillväga. Läs 
också Dricksvatten: Sköt om 
din brunn – råd om hur du 
går tillväga.

2.  Ta reda på de geologiska 
och hydrogeologiska förut-
sättningarna för en brunn 
där du bor. På Brunnsar-
kivet på SGUs webbplats 
(www.sgu.se) finns mycket 
av informationen.  
 Fråga också din kom-
mun vilka regler som gäl-
ler för det område där du 
vill borra en brunn. Behövs 
några tillstånd, till exempel 
bygglov? Vilka krav kom-
mer att ställas i bygglovet?

3. SGU rekommenderar att 
du använder en certifierad 
brunnsborrare. Det är de 
flesta i branschorganisa-
tionerna Borrentreprenö-
rerna och Avanti. Ta reda 
på om det finns certifierade 
brunnsborrare i din kom-
mun eller i någon grann-

kommun. Aktuell lista hit-
tar du på Sitacs webbplats: 
www.sitac.se.

4. Diskutera ditt brunnspro-
jekt med grannarna i för-
väg. Om de har brunn kan 
de ha erfarenheter som är 
bra för dig att ta del av, vad 
gäller processen i sig, de 
geologiska förutsättning-
arna eller av duktiga entre-
prenörer.  
 Tänk alltid på att placera 
din brunn så att den inte 
stör grannarna. 

5. När det blir dags att begära 
in anbud, rikta det till flera 
entreprenörer. Formulera 
offertförfrågan så att entre-
prenören tvingas ange vil-
ken ansvarsfördelning som 
ska gälla mellan er. Begär 
att entreprenören samlar 
in den information som 
behövs för att brunnens 
placering ska bli riktig, tar 
ansvar för placeringen, och 
löpande informerar dig om 
eventuella hinder. Riskbe-
dömning bör utföras innan 
borrning. 

 I offerten ska informa-
tion finnas om arbetets 
omfattning, hur det ska 
utföras, tid för start och 
avslutning, priset inklusi-
ve moms (det är viktigt att 
den som utför arbetet re-
presenterar ett företag så att 
du inte tvingas betala ar-
betsgivaravgifter). De even-
tuella kostnader som kan 
uppstå i ett område där det 
finns risk för saltvattenin-
trängning eller inläckage av 
förorenat ytvatten i brun-
nen och det behövs extra 
tätning eller återfyllning av 
borrhålet, bör avtalas se-
parat mellan parterna och 
framgå av offerten.  
 Där ska också finnas 
angivet om entreprenören 
erbjuder några garantier – 
om man utnyttjar certifie-
rade brunnsborrare har de 
ansvarsförsäkring. 

checklista för konsumenten
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Uppgiftsskyldighet enligt SFS 1975:424, SFS 1985:245
Exemplar 1 insänds av borrföretaget till Sveriges geologiska undersökning, Brunnsarkivet, Box 670, 751 28 Uppsala
Exemplar 2 lämnas till uppdragsgivaren
Exemplar 3 behålles av borrföretaget
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Fastighetsbeteckning (namn och nummer)

Borrföretag

Ort

Utskriftsdatum

Borrningen avslutad datum

20 – –

Ortsadress (postnummer och ortsnamn)

Församling Kommun

Ankomstdatum

SGUs anteckningar (ifylls ej)

Församlingskod

Länsbokstav

Borrplatsens läge Borrplatsens GPS-koordinater i system:

Borrplatsens adress Telefon (även riktnummer)

Telefon (även riktnummer)Ägares/beställares namn

Utdelningsadress, om annan än borrplatsens adress ovan

Borrmaskinstyp

Borrhål fodrat Ytterdiameter Godstjocklek

mm

djup från

djup från

Totaldjup från markytan Jorddjup från markytan (djup till berg) Borrhålets bottendiameter

Typ av kapacitetsmätning Pumpens maxkapacitet

Pump- eller blåsdjup
under markytan Pump- eller blåstid Vattenmängd

Vid kapacitetsmätningen sjönk
vattenytan (räknat från markytan)

Stabil grundvattennivå under markytan Datum vid mätningstillfället Mätning av grundvattennivån har skett antal timmar

Anmärkningar

Annan anmärkning

Underskrift

Namnförtydligande Certifierad borrare nr

Blankettutgivare

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
Telefon

018-17 90 00

Tätning mellan foderrör och berg har skett med

Brunnens användning

Djup under markytan Jordart/bergart Färg

Vattenanalys utförd

fys. kemisk

bakteriologisk

radon

Vattenflaska lämnad

ja

nej

Analysresultat

bifogas

insändes senare

från till

till

till

m

m

djup från

djup från

till

till

m

Uppmätt kloridhalt

m under markytanmg/l
Uppmätt kloridhalt

m under markytanmg/l
Uppmätt kloridhalt

m under markytanmg/l

Uppmätt kloridhalt

m under markytanmg/l

m

mmmm

m

m

tim

tim

lit/tim

lit/tim

lit/tim

m

m

m

m

m

Anmärkningar (vattenförekomst, färg, sprickor, m.m.)

sänkhammare

stålrör x
Ytterdiameter Godstjocklek

mmxannan rörtyp:

annan:

m före vattenuttag efter vattenuttag

blåsning flottörmätning

före tryckning

efter tryckning

pumpning

tryckning sprängning gradborrning, riktning:

hushållsvatten energi värme/kyla kommunalt vatten övrigt:

cementering
extra
plaströrsfodring annan:

BRUNNS- OCH BORR-
PROTOKOLL

GPS-x

GPS-y

x-koord

y-koord

Ekon.karta

SGUs anteck-
ningar (ifylls ej) Kartkoordinater GPS-koordinater

vxy

GPS-zzvz

SWEREF 99 TM SWEREF 99 (WGS 84) RT90 2,5 gon V

Leråkra 3:23

Kungstena

10 m NV bostadshus

Strandvägen 14

Sven Johansson

Västerköping

Västerköpings Brunnsborrnings AB

Ronneby

N6232932

K
x

E515598

0457-40081

0 1

1

5 7

7

48 90

48

5

Jord

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Lera

Grus lite vatten

Arne Pettersson

139,7

114,7

700

0 12

90

90 6,1

6,1

30

80

0453/06

90

56

902

22007-11-26

7

07       11       26

07       11       29

Granit rödgrå sprickor med vatten på 56 och 88 meter 

Granit grå trasigt 7– 9 meter

I de flesta fall är brunnspro-
tokollet den enda handling 
som beskriver brunnen, en in-
vestering på tiotusentals kro-
nor. Därför är det viktigt, och 

brunnsprotokollet
borde vara helt naturligt, att 
informationen på protokollet 
är så utförlig som möjligt. 

Om informationen i proto-
kollet är utförlig och korrekt 

underlättas framtida reno-
veringar eller utredningar av 
brunnsskador betydligt. 

Informationen om ägare/beställare 
är främst till för avtalet mellan kund 
och entreprenör. Om fastigheten bytt 
ägare många gånger kan det vara bra 
att veta vem som beställde brunnen.

Entreprenörens klorid- eller konduk-
tivitetsmätningar ska noteras på 
proto kollet. De ligger till grund för 
vilka åtgärder som är lämpliga vid 
eventuella problem.

Underskriften är viktig för ansvars-
frågan. Det ska alltid framgå vem 
som skrivit under protokollet samt 
vilket företag som utfört brunnen. På 
de nyare protokollen kan borrare no-
tera certifieringsnummer på brunns-
protokollet.
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Att hitta brunnar som bor-
rades för länge sedan är ofta 
svårt vilket bidrar till att det 
är så viktigt att ange borrplat-

sens läge. En skylt på hus-
grunden som beskriver brun-
nens läge kan också vara till 
stor hjälp.

Jordarter/bergarter m.m. ger 
den faktiska informationen 
om brunnens förutsättning-
ar. Här bör alltid anges vilken 
lagerföljd som genomborrats, 
på vilka nivåer vattenförande 
sprickor genomborrades m.m. 
Om problem uppstår med 
vattnets kvalitet eller kvanti-

tet ger denna del av borrproto-
kollet många gånger svaret på 
vilken del av brunnen som bör 

tätas av, eller på vilken nivå 
brunnen behöver högtrycks-
spolas.

Att ange borrplatsens läge är 
viktigt för identifieringen av 
brunnen. Fastighetsbeteck-
ningen, och oftast även adres-
sen, är unik i varje kommun. 
Om informationen är kor-
rekt finns ingen risk för sam-
manblandning. Med den kan 
SGU koordinatsätta brunnen.

Genom att studera informa-
tionen om tekniskt utföran-
de kan man ofta avgöra om 
brunnen utförts på ett fack-
mannamässigt sätt. 

Det är extra viktigt att ange 
hur brunnen avtätats mellan 
foderrör och berg, hur många 
meter foderrör som neddrivits 
och vilken dimension de rör 
har, som använts.

Uppgifter om brunnens 
total djup och jorddjup bör all-

tid överensstämma med lager-
följdsinformationen. 

Brunnens bottendiameter 
anges som diametern på den 
borrkrona som användes för 
den djupaste delen av brun-
nen. Information är viktig vid 
valet av storlek på borrkrona 

om brunnen i framtiden ska 
fördjupas – så att borrstålet 
inte fastnar i brunnen. 

Brunnens användningsom-
råde, vanligen hushållsvatten 
eller bergvärme, kryssas i. In-
formationen är viktig när en 
entreprenad görs i närheten.

Uppgiftsskyldighet enligt SFS 1975:424, SFS 1985:245
Exemplar 1 insänds av borrföretaget till Sveriges geologiska undersökning, Brunnsarkivet, Box 670, 751 28 Uppsala
Exemplar 2 lämnas till uppdragsgivaren
Exemplar 3 behålles av borrföretaget
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Fastighetsbeteckning (namn och nummer)

Borrföretag

Ort

Utskriftsdatum

Borrningen avslutad datum

20 – –

Ortsadress (postnummer och ortsnamn)
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Granit rödgrå sprickor med vatten på 56 och 88 meter 

Granit grå trasigt 7– 9 meter

Uppgiftsskyldighet enligt SFS 1975:424, SFS 1985:245
Exemplar 1 insänds av borrföretaget till Sveriges geologiska undersökning, Brunnsarkivet, Box 670, 751 28 Uppsala
Exemplar 2 lämnas till uppdragsgivaren
Exemplar 3 behålles av borrföretaget
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Bilaga 3

36 normförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar

I fältet Provpumpning m.m. 
fylls information i om vil-
ken kapacitet (vattenmängd) 
brunnen hade vid borrtillfäl-
let. Det är viktigt att veta oav-
sett om det är en vatten- eller 
energibrunn. 

I de flesta fall får man en 
tillräckligt bra uppgift om 
brunnens kapacitet genom 
blåsning, vilket innebär att 
entreprenören blåser upp vatt-
net ur brunnen med kom-
pressor. Om brunnen inte ger 
vatten vid borrning, bör det 
noteras i protokollet med in-

formation om vilka åtgärder 
som genomförts (högtrycks-
spolning eller sprängning) för 
att öka vattentillgången. Om 
sådana åtgärder inte noterats 
kan det vara svårt att bevisa 
om en förändring skett t.ex. 
vid skada eller liknande.

I energibrunnar som inte 
ger vatten vid borrning bru-
kar vanligtvis inga kapa-

citetshöjande åtgärder ge-
nomföras. 

Används brunnen till 
dricksvatten rekommenderar 
SGU att en vattenanalys ge-
nomförs. Att så skett kan no-
teras på borrprotokollet. 

Information om resultaten 
från vattenanalysen kan med 
fördel bifogas brunnsproto-
kollet. 

Det är idag möjligt för entre-
prenörer att mata in informa-
tionen från en borrning di-
rekt i SGUs Brunnsarkiv via 
ett webbformulär. Då genere-
ras brunnsprotokollet som en 
pdf-fil som går att skriva ut 
och signera. Via webbgräns-
snittet kan protokollet förses 
med såväl den den egna lo-
gotypen som logotyper för 
brunnsborrarens eventuella 
certifieringar. Kontakta SGU 
för att få användarnamn och 
lösenord, 018-17 90 00. 
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Exemplar 1 insänds av borrföretaget till Sveriges geologiska undersökning, Brunnsarkivet, Box 670, 751 28 Uppsala
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Exemplar 3 behålles av borrföretaget
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