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ETT KOMPLETT
BORRFÖRETAG
I SOLLEFTEÅ
TSB Borrentreprenad AB grundades 1992 i Sollefteå, där
företaget ägs och drivs av Torgny Svensson. Sedan starten
har företagets utvecklats och med hjälp av framåtanda, kunnig
personal och modern teknik är TSB Borrentreprenad ett
komplett borrföretag.
Idag utförs många olika typer av arbeten som styrd borrning,
brunnsborrning, entreprenadborrning och kärnborrning.
Uppdragsgivarna är företag, kommuner, föreningar samt
privatpersoner och TSB utför arbeten över hela Sverige med
fokus på Norrland.

HELTÄCKANDE RESURSER
TSB Borrentreprenad AB i Sollefteå är tillsammans med sina ca
20 erfarna medarbetare ett av Norrlands största borrföretag.
Med en bred maskinpark och kunnig personal kan vi hjälpa till
med det mesta inom borrning. Vi är verksamma över hela landet
och försöker alltid hitta den mest lämpade borrmetoden för våra
kunders behov.
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TSB Borrentreprenad tillhör ett av Norrlands mest erfarna
företag när det gäller avancerad borrning som styrd
borrning och undersökningsborrning. Under de senaste
åren har olika projekt genomförts inom energisektorn,
bland annat förankringsborrning på vindkraftsparker och
grundvattensänkning på kraftverk. Dessa är växande marknader
som vi kommer fortsätta utvecklas med i takt med att ytterligare
vindkraftsetableringar och dammsäkerhetsåtgärder möjliggörs
runt om i landet.

FOKUS PÅ KVALITET
OCH MILJÖ
TSB är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001. Detta kvalitetsarbete
uppdateras kontinuerligt för att förbättra vår kvalitet, leveranssäkerhet och
arbetsmiljö. Dessutom är vi certifierade enligt Sellihca. Flertalet av våra anställda är
Certifierade Brunnsborrare enligt Sitac och vi jobbar alltid efter Normbrunn -16.

TSB KÖR MED TRIBORON
Triboron är en patenterad svensk teknologi som bygger på grundämnet bor, vilket är
känt för sina starkt friktionshämmande och antibakteriella egenskaper. Triboron Fuel
Formula halverar friktionen i förbränningsmotorer och kan användas tillsammans
med alla flytande bränslen. Produkten är helt miljövänlig och resultatet är minskat
motorslitage, lägre bränsleförbrukning och sänkta utsläppsnivåer. Samtidigt
elimineras bakterier, alger och mögel i tankar och bränslesystem (ASTM E 1259-05).

KONTAKTA OSS
Styrd borrning/Entreprenadborrning
Tommy Åslund
070-637 15 18
tommy@tsbab.se
Brunnsborrning/Entreprenadborrning
Fredrik Johansson
070-530 90 60
fredrik@tsbab.se
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STYRD BORRNING
Med våra resurser för Styrd borrning borrar vi horisontellt på önskat djup i alla förekommande material. Genom denna
teknik är det möjligt att borra upp till flera hundra meter långa sträckor.
Vid samtliga styrda borrmetoder borras först ett pilothål som sedan ryms upp till önskad dimension med hjälp av en
rymmare. En process som sker i ett eller flera steg beroende på dimensionen på röret som skall installeras.
Styrd borrning används för installation av olika typer av ledningar som tex, VArör, fjärrvärme, el, fiber, mm. Tack vare styrd borrning kan vi dra ledningar
med stor precision under tex, väg, vattendrag, fastigheter, tomter,
mm. Denna metod gör minsta möjliga påverkan på miljön
och markytan. Styrd borrning är i många fall billigare
än konventionell schakt och kräver inga stora
trafikavstängningar eller återställningar.

REFERENSJOBB
- Luleå, Facebooks serverhallar samt kabel
mellan Lycksele och Härjedalen
- Jämtland, vädersäkring
- Norrlands glesbygd, bredbandssatsning

BRUNNSBORRNING
Geoenergi är ett miljövänligt och energisnålt alternativ
för uppvärmning/kylning av fastigheter. Vi utför allt ifrån
enskilda villapumpar till stora energilager. I samband med en
energiborrning tar vi hand om hela arbetet på utsidan av er
fastighet. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi
även erbjuda en totalentreprenad ifrån projektering till färdig
anläggning.
Augerborrning är en teknik som kan vara ett bra alternativ
vid stora jorddjup, vi borrar då flera kortare hål på cirka 2030m i jordlagren och monterar kollektorer i dessa. Denna
borrmetod är vid stora jorddjup mer kostnadseffektiv än
traditionell djupborrning i berg.

VATTENBRUNNAR – FRÅN
PLANERING TILL FÄRDIGT VATTEN
TSB utför borrning samt pumpinstallation för färdigt vatten
i din fastighet, oavsett hur stort ditt behov är. Vi borrar
och installerar formationsfilterbrunnar för kommunala
vattentäkter eller för geoenergi i dimensioner 110-323 mm.
Hör gärna av er för rådgivning så vi tillsammans kan hitta
den bästa lösningen för er

REFERENSJOBB
- Grisslehamn, hotellbyggnation
- Kvissleby, bostadsområde
- Umeå Sjukhus
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ENTREPRENADBORRNING
Vi är en väl anlitad samarbetspartner vid projekt som
dammsäkerhetsåtgärder, instrumentering, mediahål i gruvor,
förankringsborrning för spännkablar i vindkraftsfundament och
dammkonstruktioner där olika typer av borrtekniker behövs.
Vi erbjuder lösningar för borrade pålar, grundvattensänkning,
spontväggar, djupjordning, horisontalborrning, grundvattenrör,
injektering samt kärnborrning. Med våra moderna maskiner och
erfaren personal kan vi genomföra både stora och små projekt.

REFERENSJOBB
-

Umeå Sjukhus, borrad spont
Björkhöjdens Vindkraftspark, förankringsborrning
Storfinnforsens Kraftverk, vertikaldränering
Kirkenes, undersökningsborrning
Aitik krossverk, grundläggningsborrning

KÄRNBORRNING
Kärnborrning används främst för förankringsborrning där man
förankrar vattenkraftverk och undersökningsborrning där
exempelvis hållfasthet i berggrund måste fastställas innan ett
anläggningsprojekt kan påbörjas. Det görs genom att ta upp
borrkärnor som sedan analyseras och utsätts för hållfasthetsprov.
Vid borrningen används en roterande, cirkelformad borrkrona besatt
med diamanter, kärnborrning är därför i vissa sammanhang kallad
diamantborrning. Tekniken används ofta vid kraftverksdammar,
brobyggen och kanalisering i bergrum och tunnlar.

REFERENSJOBB
- Edensforsens kraftverk
- Nämnforsens kraftverk
- Skallböle kraftverk m.fl

Långgatan 5
881 33 Sollefteå
Tel: 0620-135 40
www.tsbab.se

www.extena.se

Ramsele
Järnhandel AB
Maskiner • Verktyg • El • VVS

R E N T A L
Ramsele 0623-101 09 • Långsele 0620-200 25 • Mob 0703-70 62 25
info@ramselejarn.se

www.sdcab.se

Vi är din lokala leverantör av
diesel, smörjmedel och fordonskemikalier
0660 846 00
070-651 38 12 Lars-Olof
070-657 01 58 Pernilla
070-314 48 20 Mattias
www.magnussonstransport.se

Vi har ett brett utbud av smörjmedel och fordonskemikalier som
är anpassade både för professionella och privata förbrukare.
Hos oss hittar du motoroljor, hydrauloljor, transmissions- och
industrioljor samt smörjfetter. Vi har även fordonskemikalier som
AdBlue, spolarvätskor, glykoler, avfettnings- och rengöringsmedel.
Hos oss hittar du nästan allt för dina maskiner och fordon.
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www.eagrental.se

