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– Skärgårdens Brunnsborrning Ab 
är specialister på bergvärme ur borr
hål, men kan också marken och vat
tendragen. Företaget kan planera, 
har den rätta utrustningen och en 
yrkesskicklig personal. Vi utför full
ständiga projekt från borrning och 
pumpinstallation till serviceavtal. 
Ur garantisynpunkt är det tryggt att 
ha en enda entreprenör för hela arbe
tet, då kan vi ansvara för att alla delar 
i anläggningen är av bästa kvalitet.

Från grävmaskinsentrepre-
nör till brunnsborrare
Skärgårdens Brunnsborrning Ab 
grundades av Bertel Fjäder i Pargas 
år 1970. Han var från början gräv
maskinsentreprenör, men sålde sitt 
företag och slog om till brunnsborr
ning. Företaget är ett familjeföretag 
i tredje generationen. Bertels idé 
var att förse folk i skärgården med 
brunnar – bergsbrunnar, inte gräv

brunnar. För det ändamålet lät han 
bygga en grunt flytande pråm med 
motor vid Yrkesskolan i Pargas samt 
en trehjulig borrmaskin, en rigg, 
som fortfarande är i användning, 
konstaterar Jimmy Kronberg.

– Trehjulingen byggdes av Risto 
Eriksson i Lielax helt från noll. Den 
är unik, det finns ingen likadan i 
hela världen. Den är gjord för svåra 
förhållanden, man kommer upp på 
holme som holme med den. Vi har 
nog ingen borrbrunn som har blivit 
ogjord tack vare att vi inte kommit 
till platsen med den.

Bertel Fjäder höll på med sitt 
borrande ända till år 1990 då han 
pensionerade sig och sålde företaget 
åt systersonen Peter Kronberg. I 
början av 1990talet hoppade Peters 
brorson, Jimmy Kronberg, in som 
sommarjobbare. 

– Då åkte jag runt med pump
installatörerna och installerade 

pumpar. Tidvis var jag också på prå
men och borrade brunnar och där 
började min karriär. Hela 1990talet 
förflöt för min del med sommar
jobb, jag gick i skola samtidigt och 
utbildade mig till tradenom inom 
marknadsföring. Jag har egentligen 
ingen teknisk utbildning, annat än 
vad jag efteråt har lärt mig i livets 
skola, genom arbetet.

Ny boom för bergvärmen
I början på 1990talet uppstod en 
ny boom sakta men säkert för berg
värmen, efter att den gjort ett platt 
fall på 1980talet på grund av att 
man inte kunde installera rätt, trots 
att pumparna var bra. 

– År 1994 lanserade Thermia 
sina produkter på den finska mark
naden och de frågade om vi ville bli 
återförsäljare i Finland och vi tack
ade ja med en gång, säger Kron
berg. Det här var en business som 

Bergvärmen har 
strykande åtgång 
på landbacken
och i skärgården 
törstar man efter 
friskt vatten 

Text: Börje Takolander

Retar du upp dig på värme- och vattenräk-
ningarna? Bekymrar du dig för miljön? Eller 
kanske du har tröttnat på att bära vatten till 
stugan? Det finns alternativ! Lösningen 
ligger på djupet i marken under dig, enligt 
Jimmy Kronberg, verkställande direktör för 
Skärgårdens Brunnsborrning Ab i Pargas 
som sedan år 1994 har installerat över 1 300 
bergvärmesystem.



7VVS 2/2019

vi tänkte att kunde behövas för borr
ningssidan. Då började man ta vär
men från ett borrhål, tidigare grävde 
man i jorden eller lade ut rörslingor 
i vattendrag. Vi hakade på och på 
den banan är vi ännu och vi är fort
farande Thermias återförsäljare. 

– Och inte tänker vi byta heller, 
säger Kronberg bestämt. 

Bergvärme verkade bli tidens 
melodi, och 1994 kunde Skär
gårdens Brunnsborrning Ab leve
rera sin första bergvärmeanlägg
ning, komplett med borrhål, slangar 
och apparatur. Intresset visar inga 
tecken på avmattning, och dagens 
energi och miljömedvetenhet läg
ger ytterligare kol på glöden, anser 
Jimmy Kronberg.

Riggar i rotation
– År 1999 kompletterade vi trehju
lingen med en rigg som vi kommer 
till 200 meters djup med, år 2007 
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köpte jag följande paket som man 
kom lite djupare med och för två år 
sedan köpte vi vår senaste rigg, så nu 
kommer vi till 400 meter. Det som 
förut var 200 meter är i dag vardags
mat på nästan 350 meter. 400 meter 
är ännu vettigt med vår utrustning 
men att gå djupare än det tror jag 
inte att det blir någon boom på.

– Vi måste ha det antal riggar vi 
har nu, om ena står stilla så har man 
en backup. Det börjar vara så att varje 
dag är väldigt viktig. Om någonting 
händer kan det bli problem med tid
tabeller. Vi har verksamhet året runt 
med boomar då och då, som nu på 
våren. Hösten är väldigt hektisk, för 
folk ska ha värmen på före vintern. 
Det är samma sak varje år. 

– I början av 2000talet inträf
fade en större boom och samtidigt 
började jag i företaget på heltid. 
Jag blev färdig från skolan och fick 
hoppa in direkt – med min mark
nadsföringsutbildning, skrattar 
Jimmy Kronberg.  Då sade Peter åt 
mig att jag får ta hand om bergvär
megrejen. Så jag tog över den biten. 
Sakta men säkert har den sektorn 
ökat med årens lopp vid sidan av sjö
branschen, det vill säga borrandet i 
skärgården, som vi har hållit på med 
sedan starten, småler Kronberg. Vid 
de tiderna var vi fullt sysselsatta ute 
i skärgården och rätt många stugor 
har redan borrbrunnar.

Servar vid behov
Kronberg säger att man nog servar 
gamla brunnar vid behov, brunn
narna i sig slits ju inte, men pumpen 
kan behöva någonting. 

– Om det uppstår något kvalitets
problem i vattnet kan det ju hända 
att den behöver putsas för att få bort 
beläggningar och så vidare, men över
lag brukar jag säga att om man inte 
märker något fel i vattnet, det sma
kar bra och inte har någon lukt eller 
färg brukar det nog inte finnas något 
behov av att börja göra något.

– Inom sjöverksamheten har 
vi byggt ut pråmen en aning och 

gjort den lättare att förankra samt 
byggt in vattentrycksutrustningen 
i den. Vi har åtta kubik sötvatten 
med oss hela tiden om vi måste 
”tryckspränga” någon brunn. Om 
det inte kommer vatten av sig självt, 
om den är torr, utsätter man den för 
högt tryck tills sprickorna öppnar 
sig och vatten börjar strömma till. I 
skärgården kan man inte borra för 
djupt för då blir vattnet salt. Man 
måste avbryta vid ett visst djup som 
avgörs från fall till fall av borrarna 
på basen av erfarenhet. Dessa frågor 
är lite ”affärshemligheter” brukar vi 
säga, säger Jimmy Kronberg. 
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– Vi pratar om plus minus 30 
meters brunnar, men det varierar ju 
från plats till plats.

Borrar ner pålar
– Vi har också utvidgat  sjöverksam
heten så att vi även borrar ner pålar 
till bryggor. Det är grejor som håller 
från far till son och barnbarn och 
barnbarnsbarn. Stålrör som borras 
in i berget och gjuts fast. Populari
teten för denna tjänst blir allt större.

– Denna pålningsmetod används 
även när man bygger nya stugor 
på till exempel Åland, där det kan 
vara knepigt att gräva ända ner till 
berget. Berget kan finnas på några 
meters djup och vill man ha grun
den fast i berget, är det ett jäkla grä
vande att få pelarna dit, konstaterar 
Kronberg. I stället kan man borra in 
grundpålar. Man kör bara igenom 
jorden till berget och bygger huset 
på dem. Utan att röra i jorden.

– Det är klart att det kostar lite, 
men jag vågar påstå att ifall du byg
ger en grund på det traditionella 
sättet, är pålningen nog ett billigare 
alternativ när man tar allt i beak
tande. Plus att du har en grund som 
är fast i berget – 100 procent säkert. 
Man skarvar pålarna efter behov, på 
samma sätt som med bryggpålarna, 
men om det är tiotals meter till ber
get blir det rätt dyrt och då klarar 
man sig med träpålar om det finns 
mycket jord att klämma in dem i. 

Berget nära
– Vanligen har man ju inte det prob
lemet i skärgården, att berget skulle 
vara så långt borta. Men det beror 
förstås på vilken sida du är, hur isen 
har kommit och dumpat ytjorden på 
andra sidan, när den i tiderna gick 
över land. Det är så det funkar. Isen 
gick ju från norr till söder och när 
den kom sättandes slipade den ytan 
upp längs med berget och på andra 
sida föll det som den slipat ner. Då 
kan det ju vara så att det finns berg 
på ena sidan holmen och bara jord 
på den andra.

– Vid sidan om borrandet instal
lerar vi även pumpar till brunnarna, 
fortsätter Jimmy Kronberg. Hand
pump eller elpump, det är bara att 
välja. Ett reningsverk är ju också 
möjligt om någon önskar och behö
ver ett sådant. 

Val av plats för brunnen
– Om kunden ber oss borra en brunn 
diskuterar vi det alltid tillsammans 
för att finna den rätta platsen. Ofta 
har kunden själv valt ut en plats och 
om den platsen är lämplig även för 
oss vågar vi ge en sötvattensgaranti. 

– Då är brunnen på vår risk, 
säger Kronberg. Men om kunden 
uttryckligen vill att brunnen ska 
borras på en viss plats, som vi inte 
rekommenderar, säger vi att vi nog 
borrar men vågar inte ge sötvatten
garanti där. 

Kronberg medger att ingen kund 
håller fast vi sin åsikt när man berät
tar för dem vad det betyder. 

– De lyssnar nog på oss. Det är 
fritt fram för kunden att låta analy
sera sitt brunnsvatten, men jag vet 
inte hur många som gör det. 

Bergvärme allt populärare
Bergvärme är Skärgårdens Brunns
borrnings största grej i dagens läge 
och den blir allt populärare överlag. 

– Jämfört med den tiden när vi 

gjorde några enstaka energibrunnar 
per år, levererar företaget i dag unge
fär 100 projekt per år och numera 
gäller uppdragen väldigt mycket hög
hus, radhus och hallbyggnader. Vid 
Sibeliusmuseet i Åbo ändrade vi för en 
tid sedan uppvärmningen från fjärr
värme till bergvärme. Dylika stora 
projekt dominerar i dag. Omkring 80 
procent av vår omsättning kommer i 
dag från bergvärmeinstallationer och 
andelen växer hela tiden. 

Ett annat exempel är Toriparkki 
projektet i Åbo och lagringen av 
värme som är på kommande. 

– Frågan är hur man ska lagra 
spillvärme och var? Då kommer all
tid tanken på borrhål emot, säger 
Kronberg. Man kan lagra värme i 
lera som i Toriparkkifallet, men 
berggrunden duger lika bra. 

Spetskompetens
– Vid Skärgårdens Brunnsborr
ning Ab satsar vi stort på utveck
ling, säger Jimmy Kronberg. Våra 
framgångsfaktorer är en kunnig 
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personal och en modern utrustning. 
För att hållas kvar på toppen har vi 
gått med i både Poratek (Finlands 
Brunnsborrningsentreprenörer rf ) 
och Sulpu (Suomen lämpöpump
puyhdistys ry). I Sverige är berg
värme en stor sak och därför är vi 
också med i Geotec, brunnsborrar
organisationen i Sverige. Tack vare 
dessa nätverk är vi i dag experter 
bland annat på dimensionering av 
värmepumpar för olika ändamål 
och i dag ett av spetsföretagen i 
branschen, säger Jimmy Kronberg 
som är ordförande för Poratek för 
fjärde året i rad och styrelsemedlem 
i Sulpu.

Värmeåtervinning
– Det som är väldigt populärt på 
fastighetssidan är tillvaratagan
det av spillvärmen i gamla höghus 
med toppventilatorer som är i gång 
dygnet runt och avger värme åt krå
korna. Många saneringsprojekt är 
på gång, där man tar till vara spill
värmen och leder ner den i en vär
mepump, varefter den återanvänds 
för uppvärmning av huset. Det i 
kombination med några borrhål gör 
att man får ett komplett, energispa
rande system. 

Muddring
Skärgårdens Brunnsborrning har 
även ett dotterbolag, Skärgårdens 
Muddring Ab, som sommartid 
bland annat muddrar, transporterar 
olika slags material, installerar bro
kistor och pålar bryggor med stålrör 
eller träpålar. 

– Vi gör arbetet och beställaren 
sköter alla lov och tillstånd, säger 
Kronberg. Det kan ju hända att det 
är många som behöver muddring 
för det börjar finnas många sum
pade stränder i skärgården. En av 
utmaningarna på muddringssidan 
är att man inte får muddra på som
maren från mitten av maj till mit
ten av augusti. Kanske för turis
mens skull och för att inte störa 
häckande sjöfåglar och lekande 
fiskar.

Dumpningsplatser efterlyses
En annan stor utmaning är var man 
kan dumpa muddermassorna. 

– Det är en jäkla massa havs
botten som grävs upp. Vart för du 

det? Upp på land eller får du lov att 
dumpa i sjön? Det lyckas ibland. 
Och det är ju det som man borde 
få göra. Annars kan det vara svårt. 
Om det skulle finnas någon per
son eller någon plats som kunde 
ta emot hur mycket muddermassa 
som helst, skulle det vara guld värt, 
anser Jimmy Kronberg. 

– Muddring, sjöliv till havs och 
borrningar i skärgården sker inte 
vintertid. Då står allt stilla. Vi väntar 
på att isen ska smälta och så kör vi 
igång. Reparationsarbete är det man 
gör vintertid. Mudderverket får nya 
bottenplåtar och är sedan redo igen 
för den kommande säsongen.

Marknadsföring
”Djungeltelegrafen” fungerar fort
farande. 

– I början på 1990talet när 
det inte fanns mobiltelefoner och 
folk såg oss komma, kom de över 
och frågade om vi kan komma även 
till dem och vad det kostar och så 
vidare. Det var ofta så att man 
hade en beställning till en holme, 
men så kunde man vara där hela 
veckan, eftersom även grannarna 
blev intresserade.

– En stor del av våra kunder 
kommer via ”puskaradio”. Om vi har 
en nöjd kund så berättar han nog om 
oss. Och om det har gått åt helvete 
så nog berättar han också det, ännu 
ivrigare. Så vi ser till att varje kund 
är nöjd, då har vi följande kund som 
väntar. 

Garanti och service
– Thermia beviljar värmepumparna 
5 års garanti och vi sköter servicen. 
Skärgården Brunnsborrning har två 
småhusförsäljare, en fastighetsför
säljare och jag själv, som är både 
och så vi är egentligen fyra. Så har 
vi en projektledare, som sköter om 
alla stora projekt för de är lite mer 
avancerade så det behövs någon som 
håller i alla trådar. Sen har vi våra 
egna borrare och borrmaskiner och 
egna installatörer. En egen service
karl och jag är den andra. Elgubbar 
måste jag köpa. Men vi fixar allt det 
där. Sen har vi våra samarbetspart
ners som vi använder oss av i vissa 
sammanhang och naturligtvis vår 
kontorist, Maj-Len Fjäder-Sand-
berg, som funnits med ända från 
början.

Levererar helheter
– Vi marknadsför oss själva som 
Skärgårdens Brunnsborrning som 
levererar helheter, med nyckeln i 
handen. Vi gör allt. Vi säljer, borrar 
och installerar. Marknadsföringen 
sköter vi själva, vi har service, all
ting. Thermia är vår huvudman 
med själva värmepumpen, så de är 
naturligtvis med. Det är vårt gemen
samma projekt. Det är ju det vi sat
sar hårdast på. 

– Det kommer i en snar framtid 
att bli ett uppsving inom bergvärmen, 
det är Kronberg helt övertygad om.  

– De preliminära uppgifterna 
för senaste år visar på en omsätt
ningsökning på 30 procent. 
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Nära kunden
– Det går bra för oss här och vi har 
inga planer på att utvidga vårt verk
samhetsområde utanför Åbos eko
nomiska region. Om vi gör det stiger 
omkostnaderna och det finns ingen 
business i det. Vi försöker koncen
trera oss på att vara bäst här. Om du 
på riktigt vill betjäna en kund bäst, 
ska du nog vara nära till hands. Spe
ciellt när det gäller eftermarknads
föring. Om du har en pump som 
stannar och hjälp behövs snabbt, är 
det nog bäst att finnas nära.

Endast Thermia
– Skärgårdens Brunnsborrning 
håller sig till Thermia. Vi fokuse
rar på en grej och håller oss starka 
där. Den utbildning som behövs då 
det kommer nya grejer får vi där
ifrån. Och Thermia är nog väldigt 
på topp bland leverantörer. Alla tre 
stora pumpleverantörer kommer 
från Sverige och är alla väldigt hög
klassiga, men jag vågar nog säga 
att Thermia ligger ovanom dem 
när det gäller produktutveckling 
och dylika saker. De har väldigt 
avancerade laboratorier. I dagens 
läge är det ju inverterpumpar man 
pratar om, de har kommit för att 
stanna, både på småhus och fast
ighetssidan.  Thermia är faktiskt 

den enda leverantören som på 
fastighetssidan har stora inver
terstyrda värmepumpar. Där har 
vi har en väldigt bra fördel. 

Jimmy Kronberg är nöjd:
– År 2017 blev vi Thermias bästa 

återförsäljare i Finland, likaså år 
2018. I år väntar vi oss nog ytterli
gare en ökning på bergvärmesidan, 
speciellt i den här trakten, kanske 
omkring 20 procent.

Skärgårdens Brunnsborrning 
levererar och monterar hela utrust
ningar och fungerande paketlös

ningar. Det är helheten som gäller. 
I affärsvärlden talar man tala om 
”onestopshopping”.

– Vi bryr oss om våra kunder 
och vår personal. Vi finns nära 
till, det har vi gjort i snart 50 år 
och oss får man tag på 24 timmar 
i dygnet.  Kunderna slipper del
projekteringar och komplicerad 
övervakning och om problem trots 
allt skulle uppstå, är vi tillgängliga 
och tjänstvilliga  en trygg stabi
litetsgaranti, konstaterar Jimmy 
Kronberg. 


