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...till 4 spännande frukostseminarier 
hos Styrud på Elverksvägen i Järfälla! 

Borrade metoder är användbara inom alla 
möjliga områden. Miljövänlig teknik och 
dessutom ofta mer 
ekonomisk. Missa inte 
chansen att höra 
vad proffsen 
har att säga.



Välj den dag som passar dig bäst 
eller kom gärna alla dagarna, då 
blir du en jäkel på borrade hål!

T o r S d a g

24 januari
”Praktiska erfarenheter av 
schaktfritt ledningsbyggande.”

Schaktfritt är både billigt och bra för miljön. Men vet 
du att det finns en rad andra, vanliga ledningsbygg-
nadsproblem som du kan slippa med hjälp av schakt-
fri teknik? Lyssna och lär! Redovisning av praktikfall 
– frågor.

T o r S d a g 
21 februari

”Hur miljövänligt 
är schaktfritt egentligen?”

Vi visar hur mycket bättre för miljön det är att använda 
schaktfri teknik. Områden som berörs är utsläpp, trans-
porter, deponering, återfyllnad, buller och efterlagning. 
Att trafik, boende och butiker slipper störning är gräd-
den på moset. Redovisning av praktikfall – frågor.

T o r S d a g

14 m
ars

”Vinst v
arje gång – spara sto

ra pengar 

med geoenergi.”

Johan Barth, VD på Geotec, redovisar det allra 

senaste i diskussionen  om bergvärme kontra fjärr-

värme. Vi redovisar också aktuella besparingskalkyler 

för bergvärme, och avslutar med en beskrivning av ett 

par färska energilager som vi byggt. Ställ dina frågor 

till p
roffsen!

T o r S d a g 
14 februari

”Smart grundläggning, ljudlös 
sprängning och allt däremellan.”
Borrning löser många komplicerade bygg-
problem. Vi går igenom fördelarna med 
vår egen borrmetod StyroRock och jämför 
den med traditionell kärnborrning. När ska 
du ersätta bullrig sprängning med tyst och 
miljövänlig wiresågning? Redovisning av 
praktikfall – frågor.
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Styrud är landets ledande entreprenör på det här områ-
det. Vi har rejäl maskinpark, solid ekonomisk bakgrund 
och nästan ett dussin kontor över hela Norden. Vi utför 
både små och stora entreprenader när det gäller fjärr-
värme, VA, el, gas och bredband. 

avancerad borrning är vårt liv. Våra kunder är t ex kommuner, byggare, gruvföretag 
och nätbolag. Vi satsar hårt på utveckling och har skapat en rad nya borrapplika-
tioner, exempelvis energilager och styrd borrning i berg. Vi arbetar med hela pro-
cessen – från projektering och geoteknik till produktion och dokumentation.

PLaTS
Styrud, Elverksvägen 10, Järfälla

TId
KL. 08.00 – 10.00

aNMÄLaN
Boka in dig på info@styrud.se

INFo
ring 031-336 78 50 och 

prata med anette Carlsson.

K o r t  o m  S t y r u d

 
gEoENErgI oCH VaTTEN

Vi har just den utrustning som krävs för att arbeta som 
underleverantör till gruvindustrin. Förutom prospekte-
ring och produktionsborrning arbetar vi med de kring-
tjänster som krävs, t ex vibrationsmätningar, borrhåls-
mätning och analyser

Borrteknik är ett kraftfullt verktyg i alla faser av bygg-
processen. Vår vanligaste applikation är självklart borrad 
grundläggning, men även borrad spontvägg, förankrings-
borrning, injektering, geotekniska undersökningar, mark- 
och bergarbeten mm.

WGS 84 (lat, lon): N 59° 
24.988’, E 17° 49.817’

WGS 84 decimal (lat, lon): 
59.41646, 17.83028

RT90: 6590179, 1614975
SWEREF99 TM: 6589843, 

660607

SCHaKTFrI LEdNINgSByggNad

Styrud borrar snåla energibrunnar för alla – från villor 
till stora energilager för köpcenter där anläggningen 
även levererar kyla. Sak samma med vattenbrunnar – 
vi borrar lika gärna en vattenbrunn vid ett fritidshus 
som åt en hel kommun.

gruVor oCH ProSPEKTErINg

gruNdLÄggNINg oCH BErgarBETEN
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