GEOENERGI
Geoenergi är framtidens källa till förnybar värme och kyla.
FBB är en av Sveriges ledande specialister på geoenergilösningar
för kommersiella och offentliga projekt i alla format.
Här presenterar vi våra tjänster.

GEOENERGI FÖR KOMMERSIELLA OCH OFFENTLIGA FASTIGHETER

Vi ger dig framtidens förnybara
värme och kyla.
Solen värmer jorden varje dag. Det skapar unika möjligheter att
utvinna värme och kyla året runt. Vi hjälper er med att ta vara
på den förnybara geoenergin på ett ansvarsfullt och långsiktigt
hållbart sätt. Vi gör det med högsta kvalitet och kompetens, hela
vägen från förstudie och dimensionering till genomförande och
uppföljning. På så sätt gör vi skillnad både för dig och för miljön.
Välkommen till FBB.
Geoenergi har blivit det naturliga förstahandsvalet vid
nybyggnation.
I takt med en allt högre klimat- och miljömedvetenhet har
geoenergin slagit igenom på flera områden. Idag är det
självklart att solvärmen som lagras i berggrunden är en
långsiktigt hållbar och lönsam energikälla som ofta lämpar
sig utmärkt till all slags nybyggnation. Med geoenergi kan du
uppfylla klimatmål, sänka energikostnader och få förnybar
värme och kyla i samma lösning. Det gör geoenergin unik.
FBB – en trygg och komplett geoenergipartner.
Det krävs erfarenhet och kunskap för att optimera
effektuttaget och ekonomin i ett geoenergisystem. FBB
ger dig stöd genom hela processen, från förstudie och
dimensionering till borrning, installation, driftsättning och
uppföljning. Med ledande kompetens i kombination med egen
teknikavdelning, egna kvalificerade borrteam och Sveriges
modernaste maskinpark kan vi erbjuda dig effektiva och
hållbara helhetslösningar på dina geoenergibehov. FBB tillhör
pionjärerna inom geoenergi i Sverige och idag är vi en av de
ledande specialisterna inom området.

Unika fördelar oavsett projektets storlek.
Flera av våra kunder efterfrågar riktigt stora geoenergisystem. Till exempel för handelsplatser, bostadsområden,
logistikcentraler, sjukhus och myndighetsbyggnader. Men
geoenergi lämpar sig precis lika bra för mindre objekt
eftersom tekniken är flexibel och skalbar. Idag utgör till
exempel skolor, förskolor, vårdboenden och vårdcentraler
en stor andel av FBB:s projekt. Skalbarheten gör att du
får kostnads- och miljöfördelar oavsett om du bygger en
förskola eller ett gigantiskt logistikkomplex. Dessutom är
geoenergi närproducerat och ofta mer prisvärt att installera
i ytterområden jämfört med att bygga ut fjärrvärme, vilket
underlättar för städer att hantera sin bostadsbrist.
Rätt från början. Hållbart i längden.
FBB är ett ansvarstagande företag som engagerar sig i
dina utmaningar. Kundtryggheten är central för oss och vi
erbjuder branschens bästa trygghet baserat på erfarenhet,
kundreferenser och certifieringar. Varmt välkommen till oss för
att diskutera framtidens hållbara energilösningar.

Exempel på referensprojekt
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Borrhålslager
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Akviferlager

Medarbetare med certifierad kompetens
Sveriges ledande maskinpark och största borrformat
Kvalificerad projektledning och egen
teknikavdelning
Projekteringstjänster: EED-beräkningar, TRT,
borrplaner, tryckfallsberäkningar m.m.
Projektreferenser, exempel: IKEA och IKANO,
Biltema, Rusta, Akademiska Hus, HSB, Swedavia,
E.ON m.fl.
Verksamma i hela Sverige
Branschens bästa trygghetspaket
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IKEA Kållered, Göteborg, 30 000 m
IKEA, Uppsala,16 800 m
IKEA, Karlstad, 12 000 m
PostNord lager, Örebro, 8 650 m
Rusta Centrallager, Norrköping, 24 000 m
Akademiska Hus, Örebro universitet, 12 000 m
E.ON, Klövern Fastighet, Lund, 5 000 m
Biltema, Södertälje, 4 800 m
LFV, Arlanda, 2 000 m
Med flera...
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Vi borrar för en planet i balans

TM

Allt vi gör inom FBB bidrar direkt eller indirekt till hållbar utveckling.
Geoenergi är en helt och hållet förnybar energikälla som drivs av
solen och eliminerar utsläpp av växthusgaser. Inom vattenområdet
säkerställer vi hållbar vattenförsörjning genom ansvarsfulla metoder
och rätt kunskap. Med entreprenadborrning bidrar vi till att städer
och infrastruktur kan utformas för bättre resurseffektivitet, lägre
energiåtgång och mer klimatsmarta transportsystem. Utöver det
investerar vi kontinuerligt i ny teknik som hjälper oss att arbeta
mer klimatsmart. Varje pusselbit är viktig för oss och skapar mening
i vårt arbete.
Allt detta sammanfattar vi i vårt varumärkeslöfte:
Vi borrar för en planet i balans.
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