Verksamhetsberättelse - verksamhetsåret 2017
Styrelsen består av åtta medlemmar. Styrelsen har under perioden hållit 1 protokollfört
sammanträde (16/6).
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Medlemmar
Antal 77 st vid årets slut, en ökning med tre medlemmar sedan föregående år.
Medlemsmöten
Årsstämman för verksamhetsåret 2016 hölls under mötet den 16 juni på
Collector Hotel, Gamla Stan
Temat för vårmötet var borrad grundläggning och precisionsborrning.
Slussen i Stockholm är ett omdebatterat projekt där det ska borras tusentals meter
under flera år och i olika etapper. Skanska och deras underentreprenörer har stora
utmaningar.
Andreas Backhammar, projektledare och underentreprenör till Skanska berättade om
Slussenprojektets tekniska utmaningar man har haft och kommer att ha.
Svante Berglund berättade om Drillcons projekt som underentreprenör vid
Katarinahissen. Det omgivande grundläggningsförhållandet är så känsligt att endast
kärnborrning är tillåten. Man teleskopar sig ner med en begynnelsedimension på 300
mm och ner till berg på ca: 45-50 m djup.
Drillcon har även en specialentreprenad i Vällingby där det råder stora krav på
precision när ett 10 m djupt schakt skall byggas.
Efter den teoretiska genomgången promenerade vi iväg för att i verkligheten se de
olika utmaningar man har. Först till Slussen och sedan vidare till Katarinahissen.
Sedan entrade vi tunnelbanan och åkte till Vällingby för att titta på kärnborrning med
precision.
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Höstmötet
Planen var att vi skulle genomföra ett höstmöte i Israel tillsammans med
riggtillverkaren Casagrande. I Israel genomförs stora intressanta projekt inom
grundläggning och vattenborrning. Tyvärr fick vi inte till något möte. När vi till slut
fick svar så var det inte möjligt för 25 personer att besöka arbetsplatserna..
Projekt
FAB erbjuder en utvecklingsfond på 50 000:- Enskild person eller företag skall kunna
ansöka om detta stöd, förutsatt att det främjar branchen och dess medlemmar.
Övriga aktiviteter och händelser
Årets borrare
Per Ohlsson från Riggtech får priset som Årets Borrare.
Nomineringskommiténs argument:
Per är en lyhörd borrare som anpassar sitt arbete efter omständigheterna och på ett
ödmjukt men målmedvetet sätt utnyttjar maskin och utrustning på optimalt sätt för
effektiv och ekonomisk borrning.
Branschstatistik
Styrelsen försöker att erbjuda medlemmarna uppdaterad marknadsinformation.
Statistik finns idag tillgänglig på FABs hemsida (www.fab.w.se) dock har
uppdateringen varit bristfällig, grund av svårighet att få in aktuell statistik. All
information och förslag till uppdatering är mycket välkommet till styrelsen.
Sponsring av Geologins dag
FAB beslutade att även sponsra Geologins dag, som en viktig gest att visa föreningens
intresse och engagemang i branschens framtid.
FABs roll i branschen
FAB skall vara ett nätverk för branschens medlemmar att träffas och utbyta
erfarenheter. FAB skall ha som mål att uppdatera medlemmarna med statistik, teknisk
utveckling samt främja utvecklingen i miljö och säkerhet.
Geotec administrera FAB i nuvarande form.
Höst- och vårmötet är föreningens bestämda medlemsmöten, varav vårmötet är
föreningens årsmöte.
FAB har inte och skall inte ha resurser att driva större projekt i egen regi.
FAB skall initiera och i vissa fall finansiera projekt som är till nytta för branschens
utveckling och som ligger i medlemmarnas intresse.
Kokträsk den 20 april 2018
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