
Vägen till vatten



Vattnet vi inte kan se

Att välja ny vattenkälla

Jordens vattentillgångar är enorma, men räknar man
 bort snö, is och saltvatten blir det bara 1% kvar för vår

vattenförsörjning.
Grundvattnet fyller hålrum och

sprickor i jord och berg. Dess övre
nivå, grundvattenytan, varierar med
nederbörds- och terrängförhållan-
den.
Grundvattnet är en del av vattnets
eviga kretslopp.

När ytvatten tränger ned i marken re-
nas det och blir i de flesta fall fritt
från föroreningar. Kalk (hårdhet) och
järn kan tillföras under transporten.
Oftast är grundvattnet av bra kvali-

tet och praktiskt taget bakteriefritt.
Vattenmängden varierar, men i vårt land
får nio av tio brunnar tillräckligt med
vatten för ett normalhuhåll.

Saltvatten kan man
drabbas av i främst de

delar av landet som
efter inlandsisen var
täckt av havsvatten.
Sådant vatten kan ha
legat instängt i hål-
rum sedan flera tu-
sen år!

Finns det något mer irriterande än trassel med vatt-
net, vår billigaste och nödvändigaste naturprodukt?

Tänk att få slippa en brunn som med jämna mellan-
rum sinar. Och hur är det med vattenkvaliteten?

Allt talar för – även värdet på fastigheten – att det är ett
gott val att satsa på en rejäl lösning av vattenfrågan – en
djupborrad brunn.

En bra lösning på vattenfrågan kräver en duktig entre-
prenör som kan sin sak och har bra utrustning.

Den djupborrade brunnen
Vi är lyckligt lottade i vårt land när vi i mer än nio brunnar
av tio får tillräckligt med vatten för ett normalhushåll. Of-
tast ger den borrade brunnen mer än man behöver, men det
kan variera från plats till plats.

Även om grundvattnet inte alltid är perfekt, är det nästan
alltid drickbart och oftast av bra kvalitet och med god smak.

Val av leverantör
Modern borrning efter vatten sker med avancerad maski-
nell utrustning. På detta område, liksom på många andra,
krävs det också att det företag som opererar utrustningen
har den erforderliga kompetensen.

Brunnsborrarens arbetsför-
hållanden är krävande. Att
inte till fullo kunna förut-
se de geologiska förut-
sättningarna ställer bor-
raren på skiftande pröv-
ningar.

Borraren Du väljer skall kunna do-
kumentera sin kompetens och visa av
Avanti styrkt behörighet.

Utförandet av brunn och vatten-
anläggning omfattar av Avanti god-
kända komponenter, från grund-
vattenintaget t o m inkopplingspunk-
ten i fastighetens tappvattennät.

För Avanti-borrade brunnar för en-
skild vattenförsörjning finns även
speciella produktblad.

Saltvatten 99 %

Sötvatten 1 %

Grundvatten 90 %

Grundvattenyta



Avanti borrlock
med avluftning
och insektsskydd
c:a 20 cm över
markytan

Adapter på
frostfritt djup

Stålrör
ytterdiam
139,7 mm
godstjocklek
5,6 mm

Cementgjutning
som tätning
mellan berg
och rör

Borrhålsdiameter
min 105 mm
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Foderrör: svetsat
stålrör i kvalitet ST 37

Att borra
Val av borrplats

Om man inte på förhand kan avgöra var
det finns vatten, är det klokt att placera
brunnen så att ledningsdragningen blir
så enkel som möjligt. När det behövs
större vattenmängder och markområdet
att borra på är stort, kan  en s k VLF-
mätning av elektromagnetiska vågor till-
sammans med studier av underlag från
Sveriges Geologiska Undersökning vara
ett bra stöd. Fråga Avanti-borraren efter
informationsmaterial om detta!

Vattenmängd och
borrdjup

Förbrukningen av vatten varierar beroende på familje-
storlek och andra faktorer. Normalförbrukningen är 300
liter/person och dygn. Med tanke på att förbrukningen är
ojämnt fördelad över dygnet kan det vara fördelaktigt att
tala om dygnstillrinning i brunnen i stället för det vanliga, li-
ter/tim. Det gäller speciellt eftersom brunnen i sig också blir
en reservoar genom vattenpelaren i borrhålet.

Borrdjupet som behövs innan man träffar på vatten varie-
rar. I det enskilda fallet är det omöjligt att säga exakt på vilket
djup man skall träffa på tillräcklig vattenmängd. Genomsnitts-
djupet är cirka 70 meter.  Fråga Avanti-borraren om informa-
tionsblad rörande vattenförbrukning!

Borraren kommer
Borrmaskin, luftkompressor och annan utrustning transporte-
ras normalt med lastbil, ofta med släp. Borrmaskinen är själv-
gående på själva borrplatsen.

Hur går det till?
Borrmaskinens borrverktyg drivs av högt
lufttryck från en dieseldriven kompres-
sor. Borrverktyget, borrhammaren, slår
täta slag på borrkronan som samtidigt
roterar. Borrkronans stift av hårdmetall
krossar berg, sten och grus till fina små
partiklar, s k borrkax. Efter hand som
borrkronan arbetar sig ned i marken förs
tryckluften ned till borrhammaren genom
borrör i 3-meterslängder. Det är över-
skottsluften från borrhammaren som ser
till att påträffat vatten rusar upp och gör
att borrningen kan avbrytas i rätt ögon-
blick.

Borrning genom det översta jordlag-
ret sker med excenterborrutrustning som samtidigt för ned
skyddande stålrör för brunnens infodring mot ytvatten.

Avanti Typbrunnar

Figuren:  Standardbrunn innebär
minimum 2 m infodringsdjup i fast berg



Från brunn till kran

Samverkan

Avanti-borrare finns regionalt över hela landet. Alla
 är medlemmar i den rikstäckande kedjan

Avanti. Organisationen ställer krav på sina
medlemmar samtidigt som medlemsska-
pet innebär erfarenhetsutbyte och
återkommande fortbildning till-
sammans med kollegorna.
Den  tekniska utvecklingen
medför nya och förbättrade
verktyg och metoder som
gör att det brunnsarbete
som Avanti-borraren utför
alltid är i takt med de se-
naste rönen på området.

Avanti samarbetar med SGU, Sveriges
Geologiska Undersökning, Livsme-
delsverket, Konsumentverket och le-
dande fabrikanter inom området. Frå-
ga Din Avanti-borrare efter organisa-
tionskraven!

Den dränkbara pumpen

N är brunnen är färdigborrad ser
man förutsättningarna för

pumpinstallationen. Den dränkbara
pumpen, även kallad sänkpumpen,
som placeras i den nya brunnen, kan
nu dimensioneras i storlek för vatten-
behov och lyfthöjd.

Avanti-borraren kan ombesörja den
kompletta installationen med tryck-
vattenkärl, manöverpanel mm. Nume-
ra görs installationen med adapter-
lösning, en utveckling där brunnshus,
brunnsringar e dyl inte behövs.
Fråga Din Avanti-borrare efter speciella
informationsblad!

Vattenanalys
Det vatten som påträffats är ett råvatten. I varje ny brunn
ingår en fysikalisk-kemisk analys av vattnet. Mikrobiolo-
gisk och/eller radonanalys av vattnet kan vara en bra kom-
plettering.

 I normala fall är vattnet av god kvalitet, men analysen
ger ändå viktig information om brunnen. Proverna tas ef-
ter cirka tre månader då vattenkvaliteten beräknas ha sta-
bililiserat sig.

Om analysresultatet visar att vattnet behöver åtgärdas
så finns flera möjligheter genom rening med filter. Din
Avanti-borrare hjälper till med rätt lösning.



Avanti Vattenpärm
dokumenterar arbetet

Inom Avanti-kåren finns en mo-
dern maskinpark som klarar de

flesta tänkbara uppdrag på mark-
naden.
Medlemsföretagen har olika specia-
litet utanför de vanliga hushålls- och
bergvärmborrningarna.
Några exempel på olika typer av upp-
drag är:

• Filterbrunnar, undersökningsborr-
   ning av vattentäkter, rörspetsdriv-
   ning, hydraulisk tryckning mm.
• Bergvärmelager för både värme och
   kyla.
• Grundläggningsborrningar, pall-
   borrningar, horisontalborrningar,
   grundförstärkningar mm.
• Rotationsborrning för grova hål,
   diameter upp till 600 mm.
• Miljöborrning för provtagning, sa-
   nering mm.

N är Du anlitar en Avanti-borrare får Du
inte bara goda råd och stöd inför utfö-

randet av Din vattenanläggning. Vi ser det som
vår första uppgift att vara Ditt stöd hela vä-
gen fram till den dag vattnet rinner ur kranen.

Sedan blir vår uppgift att finnas till hands, bland
annat i dokumentation över hela anläggningen.
Vattenanläggningen består ju av en rad komponen-
ter förutom själva brunnen. Normalt krävs mini-
mal skötsel.

I Avanti Vattenpärm får Du inte bara skötselan-
visningar. Du får också en samlad dokumentation
över just Din vattenanläggning – brunn, pump och
olika andra komponenter. Du får också informa-
tion om vart du skall vända Dig om något fel skul-
le inträffa.

Avanti Vattenpärm blir också stället där du för-
varar kontraktshandlingar, vattenanalysprotokoll
mm.
Avanti Vattenpärm = allt-på-ett-ställe!

Miljöprov-
tagning,
Öresunds-
bron

Grov-
håls-

borrning

Miljöborrning, Teckomatorp



Avanti Bergvärme

Värme från marken
Med Avanti Bergvärme tar man värme från ett
borrhåls omgivande berg, med dess jämna tem-
peratur året runt. Efter ”förädling” i en värme-
pump distribueras den ekonomiskt fördelaktiga
värmen till uppvärmningen av hus, varmvatten
e dyl.

Avanti Bergvärme blir den outsinliga tillgång-
en i värmesystemet. Genom ett i förhållande till
behovet väl dimensionerat borrhål, får man stän-
digt gynnsamma temperaturförhållanden, vilket
innebär maximal besparing. Tillsammans med en
effektiv värmepump blir därmed driftskostnaden
låg, oavsett hur låg yttertemperaturen är.

Högeffektivt system
Energin – besparingen – hämtas från marken un-
der huset utan annan åverkan än ett lodrätt hål!

Bergvärme leder till stora besparingar i upp-
värmningen – mest när det är som kallast. Det är
viktigt att värmekällan – borrhålet – är rätt di-
mensionerat = efter realistiskt behov! Det gäller
att kunna göra samma uttag år efter år utan suc-
cessiv nedkylning av borrhålet och därav följan-
de lägre besparing.

Avanti har beräkningsmodeller för större för-
brukningsbehov. De finns som ”lathund” och i
datorsystem. De är rekommenderade av Vatten-
fall och Svenska Värmepumpföreningen, SVEP.

Kontakta Din Avanti-borrare för speciella
trycksaker om Avanti Bergvärme.

Ditt borrföretag:
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Vi finns representerade över
hela landet!

Se förteckning!


