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VD:s kommentar 
Den nya regeringen har suttit vid rodret i nu cirka två månader, men har redan 
lyckats göra en stor inverkan på borrningsbranschens förutsättningar. Att bromsa 
ett projekt som Förbifart Stockholm som innehåller så mycket borrning av olika 
slag får konsekvenser för vår bransch. Och så är det! De politiska besluten kan 
påverka oss mycket. Men det finns också ljusglimtar

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.

Våra medlemmar har att göra. Jag upplever vintern 2014 som kanske mer 
”normal” än föregående år då flertalet medlemmar vittnade om att det var lite trögt. 
Men under våren tog det fart igen och nu har borrarna på de flesta ställen välfyllda 
orderböcker.

Och det ser positivt ut på fler ställen. Även byggbranschens prognoser pekar 
enligt Sveriges Byggindustrier mot rätt håll, Extremt låg ränta, nybyggnation av bo-
städer, satsningar inom infrastrukturen är några faktorer som enligt bedömarna gör 
att tillväxtprognosen för BNP 2015 hamnar på 2,6 % att jämföra med 1,5 % för 2013. 
Det tillsammans med att den nya regeringen valde att behålla ROT-avdraget för vår 
bransch är gynnsamt för framtiden.

Geotecs arbete har bedrivs som vanligt på flera plan. Vi driver Svenskt 
Geoenergicentrum som startades under 2013. Verksamheten får mer och mer 
utrymme i geoenergibranschen och utbudet av kurser ökar ständigt. Vi upplever att 
det är ett viktigt arbete som görs där och att det uppskattas av branschen.

Fortsatt är utbildning av medlemskåren och vår omgivning ett fokusområde för 
föreningen, men vi har också tagit ett djupare tag med säkerheten på våra arbets-
platser i kombination med kvalitet och miljö. Geotec genomförde under året också 
som första branschorganisation ISO certifiering inom kvalitet, miljö och arbets-
miljö. Ett arbete som också flertalet företag inom Geotec har genomfört. Och fler 
står på tur.

Vi behöver borrning i många former. Man skall som företagare inom den här 
branschen känna att man erbjuder en resurs som faktiskt samhället inte kan vara 
utan. Med teknik, kunskap och ordning och reda gör vi en insats för framtiden 
inom vattenförsörjning, energiområdet och infrastrukturen. Det är inte dåligt!!

Lund 2014-11-12

Johan Barth, VD Geotec, 
Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation



Generell information
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 79 svenska medlemmar, 10 i Norden och två i Baltikum. Under 
året fick Geotec två nya A-medlemmar och en ny B-medlem. Därtill har föreningen 
tre hedersmedlemmar.

Föreningen har som uppgift att driva frågor som ligger i medlemmarnas intres-
sen. 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:

Arbetsutskottet har bestått av ordföranden, Rolf Borrås, v. ordförande Björn 
Jonsson och VD Johan Barth.

Styrelsen har haft sex protokollförda möten under det gångna verksamhetsåret 
varav tre i samband medlemsmöten. Arbetsutskottet har haft fler icke protokoll-
förda möten.
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Ord. ledamot 
David Johansson

Suppleant
Charlie Isaksson

Vi som arbetar på Geotec. från 
vänster: Johan Barth, Signhild 
Gehlin och Johan Larsson.

Vintermötet i soliga Vilhelmina 
bjöd på fantastisk utsikt i fjäll-
naturen.

Minst två fula fiskar träffades 
under fiskafänget i vackra Mullsjö.



Borriggen kom flitigt till använd-
ning under utbildningen. Det känns 
bra att hela tiden ha tillgång till  
bra undervisningsmaterial.

www.geotec.se

Tekniska kommittén
Geotecs tekniska kommitté har bestått av Rolf Borrås, Anders Jonsson, Tord 
Carlsson, Per Swartling, Thomas Apelgård och Tomas Rehn. Sammankallande har 
varit Johan Larsson. Tekniska kommittén hade under året fyra möten där huvud-
diskussionerna har kretsat kring säkerheten på våra arbetsplatser. Ett gediget arbete 
med att ta fram ett underlag för besiktning av borriggar har utförts och reklamation 
av borrutrustning.

Medlemsmöten
Geotec har även i år haft tre medlemsmöten; Årsstämman i november i Göteborg, 
vintermötet i början på april i Vilhelmina och sommarmötet i Mullsjö 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 fören-
ingen fungerar som utbildare och som nätverkande instans.

Omvärldsbevakning
Under året har Geotec deltagit på Atlas Wellltechs öppna hus, haft flera möten 
med Energirådgivare deltagit i ett BBR-seminarium i Stockholm och föreläst på 
Grundvattendagarna. Vi har också ett engagemang i Geotrainet som har samman-
trätt ett par gånger under året.

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:

• Geologi & Hydrogelogi
• Bas P/Bas U
• Elektrosvetsutbildning
• Borrteknik för borrare
• Lagefterlevnad
• AB/B certifiering

Externa
Geotecs driver åt Arbetsförmedlingen en utbildning till borrentreprenör. Under 
det gångna året hade utbildningen 10 elever. Både Arbetsförmedlingen och Geotec 
är mycket nöjda med resultatet. Utbildningen bedrivs under 32 veckor varav 11 är 
praktik i företag. Utbildningsorten är belägen strax utanför Lund.

Det gick lika bra med pulka som 
med skoter!  

Under brunnsborrarutbildningen 
genomföres ett uppskattat studie-
besök djupt nere i Zinkgruvans 
katakomber.

En riktig veteran besökte oss på 
sommarmötet i Mullsjö: Lars-Erik 
Svensson. Grundaren av Mullsjö 
Brunnsborrning.



Representation
Geotec har haft representation i SVEP:s styrelse genom VD, Johan Barth. SVEP ge-
nomförde en fusion med Kyl- och Värmepumpsföretagen och bildade Svenska Kyl- 
och Värmepumpföreningen. Geotecs representation kvarstår i den nya föreningen.

Föreningen driver och administrerar FAB, Föreningen för Aktiva i Borr-
branschen, där även Johan Barth är styrelseledamot. FAB hade under verksamhets-
året ett möte i Gällivare och ett i Åre för att titta på de vetenskapliga borrningarna.

Geotec sitter med i Rådet för Samhällsplanering – SGU där olika parter från 
näringslivet träffas två gånger per år.

Geotec har också ett engagemang i Sveriges Byggindustrier där Johan Barth 
representerar i Branschregionrådet.

Ur det Europeiska projektet Geotrainet där Geotec representerar Sverige, har 
det nu bildats en organisation med sitt säte i Belgien. Organisationen går ut på att 
skapa en gemensam utbildningsplattform för geoenergi och för att    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.

Tidningen har under året växt i omfattning och fått en mer tydlig profil.

Tidningen har i korthet behandlat:

Nr 3, 2013 Demokratin fungerar trots allt, NordDrill 2014, mässan för hela 
 borrbranschen, Årets sommarmöte, Certifiering pågår, Växjö kommun  
 stäms, Utmaningar i Namibia.

Nr 4, 2013 Arbetsmiljö är allas ansvar, Sinande brunnar, Extrem precision, 
 Årsstämman 2013, I fokus: Grundvatten, Från Lammhult till Färöarna.

Nr 1, 2014   Borrkax – en fråga om kunskap, Certifikaten utdelade, Så beräknas 
 saltvattenrisk, Utvidgad utbildning, I fokus: Kax – avfall eller resurs?,  
 Vetgirig veteran vill vidare, Som en jordbävning.

Nr 2, 2014 Ansvar!, Geotec på toppen, Det nya avtalet, Senaste nytt: Atlas Copco 
 backar …, I fokus: Normbrunn 14, Blivande brunnsborrare, Borrare  
 med anor.

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.
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Borrsvängen, som i år fått en ny 
design, är den enda tidningen som 
riktar sig till branschen. 

Under middagen på Årsstämman 
tog sig medlemmarna vatten över 
huvudet. Individerna beundrade 
varandra på var sin sida om plexi-
glaset ...

Professionell guidning av profes-
sor Gee i samband med FAB:s 
vårmöte i Åre.



ELMIA 7–8 maj 2015

www.geotec.se

Den första gruppen av företag inom 
Geotec som blir hedrade med sina 
ISO-certifikat.

Jeff Spitler! Sverige har förärats 
en Fullbrightstipendiat inom geo-
energi. Jeff kommer att forska på 
Chalmers under en tid, något som 
är väldigt gynnsamt för oss!

ISO 
Efter ett gediget arbete från samtliga inblandade kunde de första certifikaten delas 
ut vid en ceremoni i Jönköping under inledningen av 2014. Flera medlemsföretag, 
avtalsleverantörer och Geotec som organisation fick mottaga ISO-certifikaten för 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Arbetet med nästa grupp fortskrider och fler står på 
kö. Det är ett tecken på att man från branschen sida vill lyfta företagen till en högre 
nivå och att man är medveten om omgivningens krav.

NordDrill
Geotec har ett samarbete med Elmia om att genomföra en nordisk mässa. 
Samarbetet har vi tillsammans med andra branschorganisationer, både inom 
och utanför Sverige. Som exempel kan nämnas Avanti, FAB och MEF. NordDrill 
kommer att gå för första gången 7–8 maj 2015.

Medlemsseminarier
För att kunna diskutera frågor av administrativ karaktär i mindre grupper, genom-
förde Geotecs kansli möten med medlemmarna på fyra olika orter, Jönköping, 
Stockholm, Göteborg och Umeå. Seminarierna gav en möjlighet att sammanställa 
företagens olika upplägg för till exempel lönesättning och organisation. Under 
hösten 2014 distribueras resultaten till medlemmarna.

 Geotec och Universitet/Högskola
Samarbetet med universitet, högskolor och forskningsinstitut är en viktig del av 
Geotecs verksamhet. Vi ser den här verksamheten som allt viktigare. Geotec under-
visar nu på två kurser på Lunds Universitet och en på KTH. Därtill genomfördes ett 
undervisningstillfälle för studenterna på Alnarp och landskapsarkitekterna.
Tillsammans med undervisningen stödjer Geotec flera forskningsprojekt, främst 
genom det av Energimyndigheten delfinansierade projektet Effsys+.
Tidningen har i korthet behandlat:

• Effektivt utnyttjande av energibrunnar, José Acuna.

Examensarbeten med Lunds
Universitet
Under verksamhetsåret har Geotec/Svenskt Geoenergicentrum handlett fyra exa-
mensarbeten:

• Systematisk sammanställning av större geoenergianläggningar i Sverige – Emma  
 Thuresson, geologiska inst. Lunds Universitet

Garaget är det viktigaste man har! 
Det tyckte även Charlie, värd på 
vintermötet och bjöd på lokala läck-
erheter bland oljefat och skiftnycklar.



• Geoenergisystem för uppvärmning av broar – En fallstudie för Tranarpsbron.  
 Carolina Togård, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

• Bortforsling av kaxblandat vatten från borrningar via dagvattenledningar:  
 Riskanalys, karaktärisering av kaxvatten och reningsmetoder. Joakim Hjulström,  
 geologiska inst. Lunds Universitet.

• Fördelarna med växthuskylning med geoenergi- Daniel Preis-Bergdal, 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:

Annonser
Land, 3 st
Bofast, 1 st
Allt om Villor och hus, 3 st
Rotavdrag.se, 1 st
Bergs & Bruks, 4 st
Gård o Torp, 5 st
Allt om fritidshus, 3 st

 Debattartiklar
Ny teknik – Marginalelsteorin som slagträ 
Dagens Samhälle – Begreppet marginalel är kontraproduktivt och begränsande 
Ny teknik – Minska användningen av våra gemensamma resurser

Pressmeddelanden
2013-09-13 Premiär för Geoenergidagen den 4 oktober
2013-09-16  Marginalelsteorin som slagträ
2013-12-19 Även Svenska staten måste få kunna välja geoenergi
2014-02-05  Minska användningen av våra gemensamma resurser
2014-02-11 Medborgarna och miljön är geoenergins vinnare 
2014-03-21 Fullbrightsteipediat inom Geoenergi till Chalmers
2014-02-16 Viktigt med ekonomiska och attraktiva alternativ på marknaden 
2014-06-19 ALMEDALEN 2014 – Lokal, förnybar och gratis – Är det något fel 
 på solenergi?  

Redaktionella artiklar
Dagens Industri, 2 ggr
Miljöbarometern i Aftonbladet
Kyrkans tidning

Finn sexton fel! 
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Kaxvatten ... Längst till vänster 
40 mg/l och till höger 2000 mg/l. 
Hjulströms exjobb gav viktiga svar.

Ett av de finaste pris man kan  
få – Årets Leverantör – gick 2013 
välförtjänt till Muovitech.
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Fastighetsfakta, 3 st
Gods & Gårdar 1 st
Allers Trädgård, 4 st
Allt om Trädgård, 2 st
Lantliv, 2 st
Villafakta, 1 st

Svenska Dagbladet
Land
Villafakta

Geologi är grunden till allt. 
Bokstavligt talat! Geotecs VD, 
tillika geolog, Johan Barth under-
visar i geologi på ett medlemsmöte.



Svenskt Geoenergicentrum
Svenskt Geoenergicentrum, som Geotec startade i mars 2013, har till uppgift att stå 
för den samlade geoenergikunskapen i samhället, erbjuda utbildningar om geoen-
ergi och arrangera geoenergibranschens årliga mötesplats Geoenergidagen.

Under året har man fortsatt att knyta kontakter med företag, myndigheter, 
forskare och organisationer, för att skapa samling kring geoenergibranschen och 
kommunicera geoenergi till allmänhet, myndigheter och organisationer, genom ny-
hetsbrev, seminarier, hemsida och artiklar. Geoenergicentrum har nu 9 st Stödjande 
företag och 119 st intressentföretag.

Geoenergicentrum har bjudits in och deltagit i evenemang och arbetsgrupper, 
informationsutbyte kring forskning och utveckling i Sverige och utomlands. Dialog 
har fortsatt med Energimyndigheten om 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. 

Ett axplock från verksamheten:

• Almedalen 2014 – Geoenergicentrum arrangerade den 3 juli en paneldebatt om 
 solenergi och geoenergi med ett 40-tal åhörare under Almedalsveckan i Visby.
• Arrangerat Geoenergidagen 2013
• Skapat och genomfört ett kursprogram för Geoenergicentrum med totalt 6 kurser 
 samt inlett samarbete med Akademiska Hus om företagsanpassad geoenergikurs  
 för drifttekniker
• Undervisat årets brunnsborrarelever om geoenergi
• Handlett tre studenters kandidatarbeten
• Tagit fram ett utkast till branschpraxis för Termisk Responstest (TRT) 
• Publicerat över 60 tweets om geoenergi sedan start av Twitterkontot i juni

Svenskt Geoenergicentrum har också genom representation av Signhild Gehlin del-
tagit och rapporterat från ASHRAE Winter Meeting 2014 i New York, och IEA Heat 
Pump Conference 2014 i Montreal, samt rapporterat från ASHRAE Annual Meeting 

www.geotec.se

Internet
Utöver hemsidan exponeras Geotec  
och vår verksamhet på:
MyNewsdesk 
Facebook
svenskgeoenergi.se
borrsvangen.se
svensktgeoenergicentrum.se
Twitter
Worldpress
Eniro
hitta.se
Wikipedia
rotavdrag.se

Föreläsningar
Energirådgivare i Halland
Energirådgivare i Gävleborg
Energirådgivare i Sörmland
Energirådgivare i Stockholm
Kyl- och värmepumpföretagen
Energidag i Åseda
Grundvattendagarna i Lund
Internationellt internt möte för perso-
nal inom Atlas Copco
Kundseminarium för Styrud
Rotary, Malmö

Geotec har  också sponsrat  Geologins dag, Barncancerfonden  
och  

Water Aid.

Djupa diskussioner mellan bransch-
folk på alla kunskapsnivåer. 
Workshopen på Geoenergidagen 
var den första i sitt slag och gav 
mersmak.

Seminariet på Geoenergidagen 
hade bra med besökare.



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.
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E N  T I D N I N G  O M  F Ö R N Y E L S E B A R  E N E R G I  N R  1  2011

 TEMA:

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
GEOENERGIN VÄRMER INGRID KOTHES LÄGENHET  

SÅ SKA STOCKHOLM 
HAMNA PÅ PLUS

EXPERTERNA
SPÅR FÖRDUBBLADE

ENERGIPRISER

HUR 
RÄKNAR 
FORTUM?

Uppsalaförening  
nekas miljösmart  
lösning

i Seattle, där konferensen detta år hade ett särskilt geoenergispår.
Geoenergicentrum och Signhild Gehlin har också publicerat två vetenskapliga 

artiklar och två populärvetenskapliga artiklar under året, och har skrivit Country 
Update-artikeln om geoenergistatistik i Sverige som publiceras i april 2015 i 
Australien.

Arbetet med datainsamling till en databas för medelstora och stora geoenergisys-
tem fortgår, liksom insamling och bearbetning av underlag till statistiksammanställ-
ning för geoenergin i Sverige. 

Signhild Gehlin har ingått i programgruppsstyrelse för Energimyndighetens 
fyraåriga forskningsprogram Effsys+ som avslutades den 31 augusti 2014, och är 
invald i fortsättningsprogrammet Effsys Expands programråd, som hon också har 
bidragit till att formulera så att nu även geoenergi innefattas. 

Från och med 2014 har Svenskt Geoenergicentrum tagit över redaktörskapet för 

Svensk Geoenergi och har givit ut två nummer av tidningen.

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

BBR-reglerna
Arbetet med att påverka de nya reglerna för byggande har delvis varit intensivt 
under året. BBR-reglerna som de kallas kommer att förändras och vi har haft 
en tät dialog med Boverket och andra aktörer. Det har bland annat renderat ut i 
Almedalsseminariet.

Energirådgivare
Geotec har under året träffat energirådgivare på flera platser i landet. Det har varit 
i samband med deras regionträffar där vi har haft en möjlighet att berätta och be-
skriva vår verklighet och vilken betydelse geoenergin har för samhället. Lärdomen 
har bland annat varit att kunskapen och synen på geoenergi är väldigt spretig.

Almedalen
Seminariet på Almedalen arrangerades av Svenskt Geoenergicentrum. Det är en av 
de viktigare sammankomster vi har och företeelsen som sådan är en grundläggande 
del i vår verksamhet.

Denna gång var överskriften Lokal, förnybar och gratis - Vad är det för fel på sol-
energi? I panelen fanns Johan Barth, Geotec, Lars Andrén, Solkraft, Arne Elmroth, 
professor em och Thomas Johansson, Boverket. Med i publiken satt Miljöpartiets 
energipolitiske talesperson, Lise Nordin som sedan ställde frågor till panelen.
Moderator var Lars Wirtén, Wirtén PR & kommunikation

Arne Elmroth, professor em och 
VD Johan Barth i panelen på 
Almedalen.

Carlina Togård gjorde ett ambiti-
öst examensarbete om geoenergin 
i infrastrukturen. 



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 ned-
kylda berget används sedan under 
sommaren för produktion av 
komfortkyla. Metoden används till 
större fastigheter och industrier. 

Läs mer på  
www.geotec.se

         och 
finns även på:

Våra samarbetspartners

Gratis illustrationer

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

ScandiaPUMPS



 

www.geotec.se

Telefon: 075-700 88 20. E-post: info@geotec.se. Webb: www.geotec.se
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