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VD:s kommentar
Borrningsbranschen har överlag upplevt en ovanligt bra period. Nu under den inledande delen av hösten är normalt borrföretagen hårt uppbokade. Den svåra torkan
under vår/sommar över stora delar av landet har genererat mycket vattenbrunnar
och efterfrågan på större geoenergianläggningar fortsätter att öka. Det är positivt
inför framtiden.
Brunnsborrningsbranschen är inte lika utsatt för politiska svängningar som
kanske kärnborrning/infrastruktur och bergsprängningsborrning är. Det är mer
människors basala behov efter livsmedel och energi som styr efterfrågan snarare
än stora infrastruktursatsningar som bottnar i politiska beslut och globala priser
på metall.
På årsbasis görs det ca 30 000 brunnar för vatten- och energiborrning i Sverige.
Ungefär 7 000 av dem är vattenbrunnar. Det betyder att energiborrningen är
extremt viktig för den svenska borrningsindustrin. Det är den främsta anledningen
att Geotec lägger stora resurser för att öka intresset för geoenergin i Sverige.
Under det gångna verksamhetsåret har Geotec gjort en stor satsning –
Geoenergicentrum – En ny enhet som bjuder in samtliga aktörer på geoenergimarknaden. Satsningen är viktigt för att förstärka geoenergin som ett alternativ.
Att samla vetenskaplig kompetens och kunna erbjuda utbildningar och seminarier
ger en trovärdighet och en bredd. Att vi dessutom har kunnat anställa en person
med djup kompetens inom området är otroligt roligt!
Geotecs verksamhet fortsatt att satsa på utbildning, både gentemot medlemmarna men också mot externa parter så som Arbetsförmedlingen. Utbildning kommer
fortsätta vara ett av Geotec viktigaste områden framgent.
I det ligger också arbetet med att kvalitets- miljö och arbetsmiljöcertifiera både
Geotec som organisation men också ett flertal av företagen.
Vi upplever att vårt arbete för borrningsbranschen ger resultat på flera områden.
Som branschorganisation ser vi det som en av våra uppgifter att skapa kontaktytor
mellan olika aktörer inom branschen. Som en följd av det har Geotec under året
arbetat för att starta en nordisk borrningsmässa tillsammans med Elmia och ett
mässråd. Mässan kommer avlöpa under maj månad
Vi arbetar i en intressant och utvecklande bransch som står inför många utmaningar inom arbetsmiljö och teknik. Utmaningar som vi tillsammans kommer att
bemästra och som kommer generera säkrare arbetsplatser och bättre entreprenader!

Lund 2013-11-04

Johan Barth, VD Geotec,
Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

www.geotec.se

Generell information

Artesisk brunn i Namibia.

Geotec är nordens största sammanslutning av fristående borrentreprenörer. Våra
medlemmar utför samtliga typer av borrningar; diamantborrning, vattenborrning,
energiborrning, grundförstärkning och styrd borrning.
Geotec har totalt 73 svenska medlemmar, 10 i Norden och två i Baltikum. Under
året fick Geotec tre nya A-medlemmar och en ny B-medlemm. Därtill har föreningen
tre hedersmedlemmar.
Föreningen har som uppgift att driva frågor som ligger i medlemmarnas intressen. Det handlar företrädelsevis om vattenborrning och energiborrning men även för
branschen viktiga frågor som säkerhet, utbildning och teknik.
Till föreningens förfogande finns ett nätverk av medlemmar och leverantörer
som träffas och samarbetar i olika forum men framförallt bedriver Geotec ett aktivt
marknadsföringsarbete för borrbranschen där vi som organisation syns och deltar i
debatten.
Geotec fungerar också som remissinstans till ex SGU, Boverket, Länsstyrelsen,
regeringen och Energimyndigheten i viktiga frågor. Vi kan därigenom ytterligare
påverka våra myndigheters beslut.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar:

Ordförande
Rolf Borrås

Vice ordförande
Björn Jonsson

Ord. ledamot
Martin Åström

Ord. ledamot
Jan Berglund

Ord. ledamot
David Johansson

Ord. ledamot
Gunilla Sverkersson

Suppleant
Fredrik Ahlqvist

Suppleant
Charlie Isaksson

Arbetsutskottet har bestått av ordföranden, Rolf Borrås, v. ordförande Björn
Jonsson och VD Johan Barth.
Styrelsen har haft sju protokollförda möten under det gångna verksamhetsåret
varav två i samband medlemsmöten. Arbetsutskottet har haft fler icke protokollförda möten.
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Tekniska kommittén
Geotecs tekniska kommitté har bestått av Rolf Borrås, Anders Jonsson, Tord
Carlsson, Per Swartling, Thomas Apelgård och Thomas Rehn. Sammankallande har
varit Johan Larsson. Tekniska kommittén hade under året fyra möten där huvuddiskussionerna har kretsat kring säkerheten på våra arbetsplatser. Ett gediget arbete
med att ta fram ett underlag för besiktning av borriggar har utförts.

Årets leverantör: DeBe – pumpar.
En mångårig samarbetspartner till
Geotec.

Medlemsmöten
Geotec har även i år haft fyra medlemsmöten; resan till Italien i oktober, årsstämman i november i Göteborg, vintermötet i mars på Arlanda och sommarmötet i
på Kolmården i slutet av augusti. Samtliga möten har varit mycket välbesökta och
uppskattade. När vi samlas till våra möten är vi oftast runt 100 personer vilket vi tar
som kvitto på att föreningen fungerar som utbildare och som nätverkande instans.

Omvärldsbevakning
Under året har Geotec besökt borrarmässan i Piazenca, geoenergimässan i
Offenburg och Kyl- och värmepumpdagen i Göteborg.
Därtill genomförde vi ett studiebesök hos vår isländske medlem, Alvarr, som
var och rensade brunnar med speciell teknik, ett studiebesök på Dahls energicenter i Göteborg, ett studiebesök på Arlandas akvifersystem samt en hydrogeologisk
studieresa till Namibia.
I januari genomförde Geotec ett besök på Atlas Copcos kompressorfabrik i
Belgien.

Hur ser en italiensk brunn ut där
nere då?

Geotec 35 år
Föreningen fyllde 35 år under 2012 och för att fira detta gjorde vi en jubileumsresa
till Italien som sammanföll med borrmässan i Piazenca, en bit från Milano. Drygt
hundra personer anslöt och njöt av såväl landskap, kultur och mat.

Fantastisk miljö och fantastiska
produkter. Parma i norra italien.

Genomförda utbildningar
För medlemmarna
Under året har medlemmarna haft möjlighet att få ökade kunskaper i samband med
våra medlemsmöten. De föreläsningar/utbildningar som har genomförts har varit:
•
•
•
•

Säkerhet
• AB04/ABT06 och konsumenttjänstlagen
Generationsskifte
• Arbetsmiljö
Styrelsens funktion i ett företag
• ISO-certifiering
Ekonomin i bygg- och borrbranschen

Geotecs nya undervisningmateriel – En borrigg. Med den här
kommer Geotec att utöka floran
av utbildningar.

www.geotec.se

Externa
Geotecs driver åt Arbetsförmedlingen en utbildning till borrentreprenör. Under
det gångna året hade utbildningen 15 elever. Både Arbetsförmedlingen och Geotec
är nöjda med resultatet. Utbildningen bedrivs under 30 veckor varav 10 är praktik i
företag. Utbildningsorten är belägen strax utanför Lund.
Brunnsborrarutbildningen – De
tre bästa från avslutningsracet.

Även i en öken går att hitta
vatten! Tomas Sverkersson undersöker en Namibisk rickepump i
Namiböknen.

Geotec har representation i SVEP:s styrelse genom VD, Johan Barth.
Föreningen driver och administrerar FAB, Föreningen för Aktiva i
Borrbranschen, där även Johan Barth är styrelseledamot. FAB hade under verksamhetsåret, ett möte i Uppsala i samband med Geoarena och en årsstämma på
Arlanda.
Geotec sitter med i Rådet för Samhällsplanering – SGU där olika parter från
näringslivet träffas två gånger per år.
I det Europeiska projektet Geotrainet är Geotec representant för Sverige.
Projektet går ut på att skapa en gemensam utbildningsplattform för geoenergi. En
organisation är på väg att skapas inom Geotrainet för att harmonisera kunskap och
utbildning inom geoenergi.

Borrsvängen
Vår branschtidning har utgetts fyra gånger under verksamhetsåret. Tidningen har
ett stort läsartal hos borrentreprenörerna i Sverige och är en av de bättre portalerna
för Geotec mot branschen.

nr 4/2009

www.geotec.se

Representation

En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om vatten, värme och kyla

Bra dricksvatten
i tvåhundra år
nr 1/2010

www.geotec.se

En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om vatten, värme och kyla

Solvärme och geoenergi

Se upp för
- visst går det!
ROT-fallgropar

Kostnadseffektiv
Geoenergi
grundläggning
med borrade nrpålar
värmer www.geotec.se
fästningen
2/2010

Tidningen har i korthet behandlat:
Nr 3, 2012

på berget

En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om vatten, värme och kyla

Här sparas
500 MWh och 500 000 kr
per år!
Nu kommer
mikrotunnelborrningen

Femtiotusen liter
vatten gör skillnad!

borrsv_1_2010.indd 1
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Svenska
En tidning från

on om vatten,
Branschorganisati
Borrentreprenörers

värme och kyla

Borrande
bröder
ar
Grävda brunn rknad?
– borrarens ma bygger bro
borrsv_2_2010_arb_final.indd 1
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Nr 4, 2012 Erfarenhet ska förvaltas – inte föraktas, Årsstämma i Göteborg, Ska
lyfta Geoenergin, 35 år med Geotec, Smakfullt i Italien, I fokus:
GEOARENA mm.
Nr 1, 2013

Se våra styrkor och möjligheter, Växjö kommun riskerar stämning av
Konkurrensverket, Brunnsarkivet populärt, Viktig sponsring,
Borrsvängen 20 år, Kritik mot Sitac mm.

Nr 2, 2013

När försäljningen av geoenergisystem minskar så kan det vara ett smart
drag certifiera sitt företag, Nu erbjuder Geotec möjlighet för medlemsföretag att ISO-certifiera sig, Praktik gav jobb, Borrning genom galleria,
Mullsjöföretag borrar i Luleå, Växer med gruvorna mm.

Vattentäkt
?
mitt i skogen

är
Lyckad premi
nExpo
på årets Maski

Kommuner agerar i gråzonen, Höjda avgifter för borrtillstånd,
Snabbare offerter med “Slagrutan” – Geotecs nya app, Snabbinkallad
rigg, Kollektorer ska jämföras, Välmatat program på sommarmötet,
Vattenjakt med radiovågor, Fler kommunala VA-nät mm.

2011-06-16 15:13:35

ndd 1

borrsv_2_2011_final.i

Borrsvängen är den enda tidningen
som riktar sig till branschen.
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Brunnsforum
Geotec bedriver ett frågeforum på vår hemsida, www.geotec.se.
Forumet är välbesökt och där kan konsumenter kostnadsfritt ställa frågor om
allt som rör brunnar – såväl vatten- som energibrunnar.

Svenskt Geoenergicentrum

Ost, ost, ost, ost, ost, ost, ost ... på
Geotecs jubileumsresa till Italien.

Den stora händelsen för Geotec under detta verksamhetsåret var att starta upp
Svenskt Geoenergicentrum. Det är en stor satsning Geotec gör för att stärka geoenergins roll i samhället. I samband med starten anställdes Signhild Gehlin, tekn
dr, som teknisk expert. Hennes bakgrund med forskning inom geoenergi och som
generalsekreterare för Energi- och miljötekniska föreningen är perfekt för Svenskt
Geoenergicentrum.
Svenskt Geoenergicentrums uppgift blir att stå för den samlade geoenergikunskapen i samhället, ordna och hålla i utbildningar om geoenergi och genomföra
Geoenergidagen – ett årligt seminarium/event.
Under den korta period som Geoenergicentrum varit i drift har man hunnit
med att kommunicera geoenergi till allmänhet, myndigheter och organisationer. Deltagandet har varit mycket värdefullt för att knyta kontakter med företag,
myndigheter, forskare och organisationer, och föra fram geoenergins betydelse
och Geoenergicentrums verksamhet. Blanda annat har det resulterat i inbjudningar till andra evenemang och arbetsgrupper, informationsutbyte kring forskning och utveckling i Sverige och utomlands, samt ett preliminärt förslag från
Energimyndigheten att Svenskt Geoenergicentrum deltar som representant för
Sverige i IEAs Implementing Agreement Energy Conservation through Energy
Storage (IEA IA ECES), som koordinerar forskning och utveckling inom energilagring (huvudsakligen under marken).
Ett axplock från verksamheten:
• Almedalen 2013 – Geoenergicentrum arrangerade den 2 juli en paneldebatt om
Ful-el med 60 åhörare under Almedalsveckan i Visby.
• Almedalen 2013 – Inbjuden som talare om geoenergilager under Power Circles
seminarium om energilagring den 5 juli. 60 – 80 deltagare.
• Deltagit under 2 hearings och en fokusgrupp i Boverket/Energimyndighetens
gemensamma arbete med ny nationell strategi för energieffektiv renovering
• Föredrag om geoenergins framgångar i Sverige samt deltagande i paneldebatt med
norska stortingspolitiker under GeoEnergi2013 i Bergen i augusti. Ca 100 deltagare.
• Föredrag om geoenergi under STF’s frukostmöte om geoenergi och värmepumpar i september. Ca 50 deltagare.
• Föredrag om geoenergi i Sverige och omvärlden under Brunnsborrardagen i september. Ca 15 deltagare.
• Statistikmöte med Energimyndigheten
Svenskt Geoenergicentrum har också genom representation av Sighild Gehlin
besökt kongresserna Clima 2013 i Prag och GeoEnergi 2013 i Bergen.
Geoenergicentrum och Signhild Gehlin har också publicerat en vetenskaplig
artikel och flera kommande publikationer under 2013 /2014.

Studiebesök på världens största
akviferlager – Arlanda, i samband
med medlemsmötet i mars.

Slagrutan – ett app-baserat
verktyg för borrare, konsulter,
återförsäljare och andra kom ut
på app-store under 2012.

www.geotec.se

Tillsammans med andra i branschen håller Geoenergicentrum på att bygga upp
en databas för medelstora och stora geoenergisystem. Datainsamling pågår.
Signhild Gehlin ingår också i Effsys+ programgruppsstyrelse och i KTH
Byggvetenskaps Advisory Board.

ISO
För att stärka sin plats på marknaden och inte minst förbättra strukturen på sina
företag har ett antal Geotecmedlemmar sedan i mars arbetat med att certifiera sina
företag enligt ISO-systemet. Det är kvalitet, -miljö- och arbetsmiljö som står på
schemat. Det har varit ett stort och tidvis hårt arbete, men de som redan har klarat
av arbetet kan intyga att det har gett effekt.
Även Geotec som organisation genomgår samma certifiering.

Klart grabben ska ha en liten
borrkrona ...

NordDrill
Geotec har startat ett samarbete med Elmia om att genomföra en nordisk mässa.
Eftersom många av leverantörerna säljer både till flera länder, men också till andra
skrån så såsom grundläggning/kärnborrning och geoteknik kan vi genom det här
konceptet skapa en marknad för hela borrbranschen. NordDrill kommer att gå för
första gången 8–9 maj 2014.

Foto: Charlotta Ottinger

Geotec stödjer svenska forskare

Fanny Thoresson, lovande fotbollstalang delvis sponsrad av Geotec.

Samarbetet med universitet, högskolor och forskningsinstitut är en viktig del av
Geotecs verksamhet. Vi ser den här verksamheten som allt viktigare. Geotec undervisar nu på två kurser på Lunds Universitet och en på KTH. Därtill genomfördes ett
undervisningstillfälle på Lunds Tekniska Högskola.
Tillsammans med undervisningen stödjer Geotec flera forskningsprojekt, främst
genom det av Energimyndigheten delfinansierade projektet Effsys+.
Genom Effsys+ följer vi följande projekt:
• Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilager, Jörgen Rogstam
• Effektivt utnyttjande av energibrunnar, José Acuna
• Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader, Åsa Wahlström

Examensarbeten med
Lunds Universitet
Examensarbetarna Malin
Westman och Tony Sjöstedt.

Under verksamhetsåret har Geotec handlett tre examensarbeten:
• Betydelsen av raka borrhål för större geoenergisystem – Malin Westman, geolo-
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giska inst. Lunds Universitet
• Spolvatten från borrningar – Potentiella problem och lösningar. Joakim
Hjulström, geologiska inst. Lunds Universitet.
• Geoenergi – En utvärdering baserad på ekonomiska och drifttekniska resultat
av ett passivt geoenergisystem med värmeuttag ur berg i bostadsrättsföreningenMandolinen i Lund - Tony Sjöstedt, geologiska inst. Lunds Universitet.

Geotec i media
Geotec har under verksamhetsåret synts i media genom annonsering, reportage,
egna artiklar och debattartiklar. Vi har funnits med i:

Land, 6 st
Bofast, 1 st
Allt om Villor och hus, 4 st
Hem ljuva hem, 5 st
Hem ljuva hem, trädgård, 1 st
Fastighetstidningen, 1 st
Livet på landet, 1 st
Rotavdrag.se, 1 st
Bergs & Bruks, 3 st
Gård o Torp, 4 st
Allt om fritidshus, 4 st
Fastighetsfakta, 4 st
Gods & Gårdar 2 st
Allers Trädgård, 1 st
Allt om Trädgård, 2 st
Lantliv, 2 st
Bergs & Bruk, 4 st
Villafakta, 2 st

Debattartiklar
Östgötakorrespodenten –
Lejonfastigheter
Sydsvenskan – uppmuntra satsningar
på geoenergi
Dagbladet – Geoenergin i samhället

Internet
Utöver hemsidan exponeras Geotec och
vår verksamhet på:
MyNewsdesk
Facebook
svenskgeoenergi.se

borrsvangen.se
Worldpress
Eniro
hitta.se
Wikipedia
rotavdrag.se

Pressmeddelanden
2012-11-22 Svensk Geoenergi bildas
2012-11-26 Ny rapport: Myter om
geoenergi hindrar hållbar
samhällsutveckling
2012-12-19 Konkurrensverket hotar att
stämma Växjö kommun
2013-01-20 Geoenergi kan rädda liv
2013-03-11 Geotecs tekniske expert på
plats
2013-06-19 Konkurrensverket väljer
att föra Geotecs anmälan
mot Växjö kommun vidare
2013-06-19 Ful-el, finns den?
Ett Almedalsdeminarium
om marginalel
2013-07-01 Ny reportagefilm belyser
marginalel

Snårig etablering i hjärtat av
Stockholm.

Foto: Mats Samuelsson

Annonser

Redaktionella artiklar
Dagens Industri, två ggr
Miljöbarometern i Aftonbladet
Kyrkans tidning
Svenska Dagbladet
Land
Villafakta

Konkurrensverket går på Geotecs linje
och stämmer Växjö kommun.

www.geotec.se

Föreläsningar
En tidning om förnyElsEbar EnErgi
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KÖPCENTRA

FORTUM?

NYA KAROLINSKA

väl jer GeoenerGI

FÖRE FJÄRRVÄRME

För säkerhets
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n r 2 2010

N R 1 2011

GeoenerG
i vår a Fastighe i
höjer värd ter
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Enbart gEo

rgi
Uppsalaföreningklar ar bove rket sEnE
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nekas miljösmart

Kalmar läns miljöinspektörer
Kyl- och värmepumpföretagen
Energidag, Åland
Energiförbättring i Väst
Geoarena, SGU
Styrud, frukostseminarium
Thyréns, geoenergidag

Geotec har
också sponsrat
Geologins dag
och
Barncancerfonden.

krav

lösning i uTEPOOlEN
40 GRADER
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MED förnybar
GEOENERGi
SPÅR et
FÖRDUBBLADE
SÅ SKA STOCKHOLM
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TEMA:

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

GEOENERGIN VÄRMER INGRID KOTHES LÄGENHET

Opinionsbildning
Svensk Geoenergi

Tidningen Svensk Geoenergi utgör
ett viktigt material för alla de som
diskuterar, köper, skriver om eller
beslutar i frågor som rör klimat,
miljö och energi.

Utöver debattartiklarna och föreläsningarna ger Geotec ut magasinet Svensk
Geoenergi. Tidningen fungerar som utbildnings- och informationsplattform för
alla de som diskuterar, köper, skriver om eller beslutar i frågor som rör klimat, miljö
och energi.
Tidningen ges ut i ca 8 500 ex och tas positivt emot av läsarna. Den kommer ut i
två nummer per år.

Ny reportagefilm
Under det gånga året identifierade Geotec marginalelsteorin som ett av de största
”hoten” mot geoenergin. Teorin används många gånger, i vår synpunkt felaktigt,
som argument för att inte tillåta installationer av geoenergi. Därför lät vi en erkänd
reportagefilmare göra en film om marginalel, där olika synpunkter på marginalelen fick komma till tals. Filmen Fulel – en film om marginalel släpptes strax innan
Almedalsseminariet.

Politikerträffar
Geotec har under året haft enskilda samtal med energipolitiska talespersoner från
det Moderata samlingspartiet. Den här typen av träffar kommer Geotec kommer att
intensifieras i samband med att Boverkets byggregler kommer ses över.
En informativ film om marginalel.

Almedalen
Även i år satsade Geotec på ett seminarium i Almedalen – men denna gång var
avsändaren Svenskt Geoenergicentrum
I panelen fanns Mikael Odenberg, Generaldirektör på Svenska Kraftnät, Ulrika
Jarlfält, VD på svensk Fjärrvärme, Gustav Ebenå, enhetschef på Energimyndigheten,
Lars J Nilsson, Professor på Energi- och miljöteknik Lunds Universitet, Tomas
Hallén. Teknisk direktör Akademiska Hus och Bengt Wånggren, VD Swedish Green
Building Council.
Moderator var Lars Wirtén, Wirtén PR & kommunikation

Almedalspanelen.
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Gratis illustrationer
Ladda ner gratis illustrationer för fri användning på www.geotec.se.

Borrhålslagrets tätt sittande
borrhål skapar förutsättningar för
aktiv säsongslagring av värme och
kyla. Under vintern tas värme ur
berget, som då kyls ned. Det nedkylda berget används sedan under
sommaren för produktion av
komfortkyla. Metoden används till
större fastigheter och industrier.

och
finns även på:

Våra samarbetspartners

ScandiaPUMPS

Läs mer på
www.geotec.se

www.geotec.se
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