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VD:s kommentar
Vår förening fortsätter att växa. Ett par nya företag har fogats till den lista av entreprenörer som förser befolkningen med något av det viktigaste man kan behöver
– Vatten och energi. Fler medlemmar gör att Geotec som förening blir starkare. Inte
bara genom en förbättrad ekonomi, utan också att fler medlemsföretag är med och
påverkar. Ju fler som upphäver sin röst, desto fler nya och bra infallsvinklar kan vi
som förening ta till oss och arbeta efter.
Fler medlemmar föder också att fler leverantörer är intresserade att samarbeta
och det är precis så vi önskar att Geotec skall fungera. Som en arena inom borrbranschen. Ett nätverk där vi kan diskutera och utveckla teknik, samarbeta runt
utbildningar och kunna påverka den industri som vi är knutna till.
Föreningens tillväxt ger också en positiv känsla av att vi uppenbarligen gör något
som branschen tycker är bra!
Hotet om en förändring av ROT-avdragens omfattning har tillsammans med
ökad efterfrågan av geoenergi till större fastigheter lett till att medlemsföretagen
och stora delar av borrsverige har välfyllda orderböcker. Grundläggningssidan fortsätter att rapportera om projekt med stora volymer och ser man framåt kommer
mängden av grundläggningsuppdrag bara att öka med alla de infrastrukturprojekt
som har beviljats.
Ökningen av geoenergin i samhället har givetvis inte gått den här branschen
förbi. Den är ju själva grunden. Men att det sker en utbyggnad på bekostnad av
annat är något vi måste räkna med. I det ligger att geoenergin konkurrerar med
andra energikällor och det leder till en mobilisering mot geoenergin. Som till
exempel framtagningen av Boverkets Byggregler för Nära Noll-energihus, NNE.
Geoenergins motståndare har arbetat stenhårt för att försämra för geoenergin och
värmepumpande teknik. Vår närvaro under framtagningsarbetet tror jag har haft
stor betydelse för slutresultatet.
Likaså har det pågått ett arbete på Konkurrensverket sedan 2011 med den
anmälan som Geotec gjorde, där Växjö kommun villkorade fjärrvärmeanslutning i samband med tomtförsäljning. I oktober var det förhandling i Stockholms
Tingsrätt och domen kommer att få stora konsekvenser, oberoende vilken väg som
väljs. Antingen kommer kommunerna att kunna kringgå EU-lagstiftningen och
inrätta fjärrvärmeområden, eller kommer ca 20 procent av Sveriges kommuner
att få ta bort någon form av krav på anslutning till det egna fjärrvärmenätet. Stora
pengar står på spel för den här branschen!
Geotec påverkar och arbetar för hela borrbranschen. Vi hoppas att det märks!

Lund 2015-11-09

Johan Barth, VD Geotec,
Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

www.geotec.se

Generell information

Svetsdelen i Borrarutbildningen är
ett av de viktigaste momenten.

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 81 svenska medlemmar, nio i Norden och två i Baltikum. Under
året fick Geotec tre nya A-medlemmar och två ny B-medlem. 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:

Borrning ”någonstans i Sverige”.
Även militären behöver kyla och
värme till sina bergrum. Och
varför inte satsa på något som är
förnybart och lokalt. Och gratis!

Hård segling med Biskopen som
tillhör världens äldsta seglande
flotta: Barkarna på Marinmuseum i Karlskrona. Några
båtar är mer än 200 år gamla!

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
Emrik Eklund

Arbetsutskottet har bestått av ordföranden, Rolf Borrås, v. ordförande Björn
Jonsson och VD Johan Barth.
Styrelsen har haft åtta protokollförda möten under det gångna verksamhetsåret
varav tre 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 Tomas Rehn. Sammankallande har
varit Johan Larsson. Tekniska kommittén hade under året fyra möten där huvuddiskussionerna har kretsat kring hur man skall kunna effektivisera utnyttjandet av
borrkronor.
Stämning i skymningen.

Medlemsmöten
Geotec har även i år haft tre medlemsmöten; Årsstämman i november i Stockholm
med besök på Naturhistoriska museet, mötet i samband med NordDrill och sommarmötet på Marinmuseum i Karlskrona i slutet av augusti. Samtliga möten har
varit mycket välbesökta och uppskattade. När vi samlas till våra möten är vi oftast
runt 80–100 personer vilket vi tar som kvitto på att föreningen fungerar som utbildare och som nätverkande instans.

Omvärldsbevakning
Under året har Geotec deltagit på Atlas Wellltechs öppna hus, Kyl &
Värmepumpsdagen, Utställare på Geoenergidagen, Radiointervju i Gotlands närradio, Entreprenadexpo i Borgeby, Geotrainetmöte i Lissabon, DeBepumpar 50 år,
Baumamässan i Shanghai, Arctic Entrepreneur på Gardemoen, rollout för Atlas
Copcos nya Y35-kompressor i Antwerpen, Boverkets remissgrupp för NNE och
Almedalsveckan.

Medlemmen Tord har kanske
bättre förutsättningar hos
tandläkaren. Medlemsmöte på
Naturhistoriska Riksmuseet i
Stockholm.

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:
• Truckförarutbildning
• Arbetsrätt för företagsledare
• Elektrosvetsutbildning

• Filterbrunnsdimensionering
• Lagefterlevnad
• AB/B certifiering – utbildningspaket

Externa
Geotecs driver åt Arbetsförmedlingen en utbildning till borrentreprenör. Under
det gångna året hade utbildningen 13 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.
Geotec har också gett en utbildning åt Röda Korsets katastrofpersonal. Utbildningen omfattade grundläggande geologi/hydrogeologi och grundläggande borrningsteknik. Deltagarna fick också vara med i fält och provborra med Geotecs Utbildningsrigg. Riggen har använts flitigt under utbildningen och den har varit en tillgång.

Sällan har väl en medlemsmiddag
varit så väl övervakad!

www.geotec.se

Borriggen fick under året ett rejält och välbehövligt ansiktslyft med blästring och
ny färg. Säkerheten för operatören moderniserades också! Renoveringen gjordes
med stort stöd av FAB. Vi är väldigt nöjda med resultatet.

Representation
Atlas Copco B80, eller ”Utbildningsriggen”, som den kallas, fick
en rejäl ansiktslyftning under året.

Norska MEF, Maskinentreprenörernas Förbund, anordnade en
mässa, Artic Entrepreneur, vid
Oslo flygplats Gardemoen. Givetvis var skulpturen uthuggen i is!

Geotec har haft representation i Svenska Kyl- och Värmepumpföreningens 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 Sala och ett i Jönköping i samband med NordDrill.
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 tidigare 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 harmonisera
kunskap och utbildning inom geoenergi. Svenskt Geoenergicentrum har därmed
också tagit över representationen.

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 i korthet behandlat:
Nr 3, 2014

Ny teknik, Konjunkturen, NordDrill 2015, Ing. Gunnar Jonsson
50 år, sommarmötet i Mullsjö, profilen Anders Nelson, sammanslagningen till SKVP, digitala körjournaler, orderhanteringssystem,
nya ROT-schabloner, Kaxvatten, Brunnsborrarutbildningen.

Nr 4, 2014 Skydd och säkerhet, automatisk stånghantering, skyddsburar, borrning
på Östersjöns botten, Riksriggen, Profilen Leif Bjelm, FAB 30 år,
Företaget Höjdens Brunnsborrning
Nr 1, 2015

Vårt Grundvatten, Atlas Copco Y35, Norska branschorganisationer, Ansiktslyft för Utbildningsriggen, Profilen Lena Söderberg,
Svenskt Geoenergicentrum, Borrareleverna, Företaget Boströms
Brunnsborrning, lagen om enskilda brunnar.

Nr 2, 2015

NordDrill, Röda Korset på borrningskurs, nyheter från NordDrill, Ny
VD på Avanti, Borrarutbildningen, Ny administrativ personal
på Geotec, Profilen Sören Linnman, Företaget GVB Ljung.

Borrsvängen, som i år fått en ny
design, 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 har haft tekniska problem under delar av året så att det inte har gått att
ställa frågor. Däremot har gamla frågor och svar funnits tillgängliga.

ISO
Flera medlemsföretag och avtalsleverantörer fortsätter att utbilda sig och klara av
kraven för ISO-certifieringen. Hittills har drygt 35 företag erhållit 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.

Inte som Bauma i Kina, men snart
kanske! Utomhusdelen på NordDrill
hade kanske inte samma omfång,
men den var naggande god!

ROT
Under året har Geotec varit med om att driva en förändring av schablonsystemet angående ROT-arbeten mot brunnsborrningssidan. Skillnaden i ROTsystem mellan installatörer och borrföretag i kombination med en svårtolkad
schablon gav upphov till fel och inte minst splittring av totalentreprenadsformen, något som man bör värna om.
Genom vårt arbete fick vi till stånd en förändring av schablonen för ROTavdraget för borrtjänster att harmonisera med installatörernas. Skrivelsen till
Skatteverket gjordes tillsammans med Avanti.

Nordiskt samarbete. På NordDrill
träffades representanterna från de
olika nordiska föreningarna och hade
världens första Borrarting!

NordDrill
Geotec har varit en av initiativtagarna till den branschgemensamma mässan Elmia
NordDrill, som genomfördes mellan 7–8 maj 2015.
Elmia driver mässan med samarbetsparter i de Nordiska Branschorganisationerna
MEF, Poratek, Avanti, Geotec, Föreningen af Danske Brøndborare och en representant från Island.
Mässan lockade ungefär 700 besökare per dag och för att vara första gången den
genomfördes, var den väldigt lyckad. Mässledningen ser med tillförsikt på framtiden och bedömer att fler närliggande branscher kommer att engagera sig i mässan.

ELMIA 7– 8 maj 2015

Personal
Johan Larsson som har varit hos Geotec i närmre sex år, slutade i juni till förmån
för Johan Andersson som nu är den som i mångt och mycket frontar som administratör. Andersson har funnit sig väl tillrätta och är varm välkommen till föreningen!

Borrare så långt ögat når ...
Biljetterna till mässmiddagen på
NordDrill tog slut väldigt fort. Till
nästa gång får Elmia trycka fler
biljetter!

www.geotec.se

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
undervisar 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 forskningsprojekt, främst genom
det av Energimyndigheten delfinansierade projektet Effsys+.

Shanghai Tower i det finansdistriktet Pudong är 632 m högt.
Det är högt ...

Examensarbeten med Lunds
Universitet
Under verksamhetsåret har Geotec handlett ett examensarbete:
• Borrningens påverkan på brunnars möjligheter till vattenuttag- Dimensionering
av formationsfilter – Lina Nordlander, Geologiska Institutionen i Lund.

Geotec i media
Se så glad man kan bli när man får
hålla i ett borrör! Norddrill 2015.

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

Annonser
Land
Bofast
Allt om Villor och hus
Rotavdrag.se
Bergs & Bruks
Gård o Torp

Allt om fritidshus
Fastighetsfakta
Gods & Gårdar
Allt om Trädgård
Lantliv
Villafakta

Debattartiklar
Dagens Industri – ”Löfven glömde geoenergin”
Dagens Nyheter – ”Fortsätt utgå från köpt energi”

Pressmeddelanden
2014-09-24 Debattartikel i Dagens Industri
2015-03-02 Debattartikel i Dagens Nyheter

Redaktionella artiklar
Master och kranar så långt ögat
når. Bauma i Shanghai är så stort
så stort ...

Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Villafakta
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Internet

Geotec h
ar
också spo
nsrat
Geologin
s dag,
Barncanc
erfonden
och
Water Aid
.

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

Föreläsningar
Geoarena, SGU
Föreläsningarna sköts i allt större utsträckning av Svenskt Geoenergicentrum och
Signhild Gehlin.

Svenskt Geoenergicentrum, som Geotec startade i mars 2013, har till uppgift att
stå för den samlade geoenergikunskapen i samhället, erbjuda information och
utbildningar om geoenergi och arrangera geoenergibranschens årliga mötesplats
Geoenergidagen.
Under verksamhetsåret har arbetet med näringslivskontakter, myndigheter och forskare fortsatt, för att skapa samling kring geoenergibranschen.
Geoenergicentrum har nått ut till allmänhet, myndigheter och organisationer,
genom nyhetsbrev, seminarier, hemsida och artiklar. Geoenergicentrum har nu 13 st
Stödjande företag och ca 120 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 Svenskt Geoenergicentrums engagemang i
IEAs Implementing Agreement Energy Conservation through Energy Storage (IEA
IA ECES), som koordinerar forskning och utveckling inom energilagring.
Ett axplock från verksamheten:
• Almedalen 2015 – Geoenergicentrum medverkade genom Johan Barth i Svensk
Fjärrvärmes paneldebatt om byggreglerna under Almedalsveckan i Visby.
• Arrangerat Geoenergidagen 2014.
• Genomfört ett kursprogram för Geoenergicentrum och hållit 6 st kurser samt
hållit företagsanpassad geoenergikurs för drifttekniker hos Akademiska Hus.
Kursen för beställare och TRT-kursen ställdes in pga för få anmälda.
• Undervisat årets brunnsborrarelever om geoenergi.
• Föredrag om Geoenergi i Sverige för blivande agronomer från olika länder på
Alnarp.
• Föredrag om geoenergi för finska VVS-utbildare.
• Inledningsanförande vid Kungliga Vetenskapsakademiens workshop om geoenergi och geotermi.
• Handlett en students kandidatarbeten vid Lunds Universitet, samt bistått
examensarbetare vid Chalmers.
• Tagit fram branschpraxis för Termisk Responstest (TRT) i samverkan med branschen.

Foto: André de Loisted

Svenskt Geoenergicentrum

Signhild Gehlin driver Svenskt
Geoenergicentrum med bravur!

Visst har det skett utveckling. Men
det finns ändå många likheter kvar!

www.geotec.se

•
•
•
•

Med båtar från världens äldsta
flotta, bestående av tvåmastade
Barkar och tillhörande Marinmuseum i Karlskrona, fick
medlemmarna pröva riktig
veteranbåtssegling.

EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI

N R 1 2011

HUR
RÄKNAR
FORTUM?
Uppsalaförening

nekas miljösmart
lösning
SÅ SKA STOCKHOLM

HAMNA PÅ PLUS
TEMA:

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Påbörjat arbete med riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar.
Publicerat ett stort antal tweets om geoenergi.
Publicerat poster på Geoenergicentrums företagsprofil på LinkedIn.
Publicerat 9 st nyhetsbrev.

Svenskt Geoenergicentrum har också genom representation av Signhild Gehlin
deltagit och rapporterat från ASHRAE Winter Meeting 2015 i Chicago, samt rapporterat från World Geothermal Congress 2015 i Melbourne, Australien, och energilagringskonferensen Greenstock i Beijing, Kina.
Geoenergicentrum och Signhild Gehlin har också publicerat fyra vetenskapliga
artiklar och sex populärvetenskapliga artiklar under året. Signhild har skrivit kapitlet
om BTES (Borrhålslager) till Elseviers bok om geoenergi som utges i början av 2016.
Arbetet med datainsamling till en databas för medelstora och stora geoenergisystem fortgår, liksom insamling och bearbetning av underlag till statistiksammanställning för geoenergin i Sverige och i världen.
Signhild Gehlin och Johan Barth har lämnat synpunkter på flera myndighetsarbeten som berör geoenergi, t ex Boverkets byggregler och SGUs rapport om geoenergi. Signhild Gehlin har även har synpunkter på CEN-standarden för ”geotermal
response test”.
Signhild Gehlin ingår i Energimyndighetens forskningsprogram Effsys Expands
programråd, som nu har 24 projekt beviljade, varav ett flertal med geoenergianknytning. Signhild ingår även i SKVPs fastighetsgrupp.
Svenskt Geoenergicentrum innehar redaktörskapet för Svensk Geoenergi och har
givit ut två nummer av tidningen.

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 Svenskt Geoenergicentrum 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 8 000 ex och tas positivt emot av läsarna. Den kommer ut i
två nummer per år.

Debatt
Geotec har haft debattartiklar i två av Sveriges största debattforum, Dagens Nyheter
och Dagens Industri.

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.
Med skruvteknik kan man flytta
saker. Både vatten och luft!
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Almedalen
Geotec stod över möjligheten att arrangera ett seminarium på Almedalen det här
året till förmån för en mer kraftig satsning 2016. Vi besökte flera seminarier under
veckan, och det är tydligt att det finns ett stort fokus på energifrågor och ett hållbart
samhälle. Almedalen är för oss en viktigt kontaktyta mot vårt nätverk och de politiker och organisationer som påverkar energisverige och det är viktigt att vara där.

Gratis illustrationer
Ladda ner gratis illustrationer för fri användning på www.geotec.se. Se exempel
här till höger!

Våra samarbetspartners

ScandiaPUMPS

och

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.

”Bergvärme” är det som används
till ett enskilt hushåll. Gratis,
förnybar och lokal energi till låg
kostnad är det som har gjort att
knappt 20 procent av svenska
hushåll har geoenergi i form av
bergvärme!

finns även på:

Läs mer på
www.geotec.se

www.geotec.se
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