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Borrföretagen i Sverige är en branschorganisation och sammanslutning av borrentreprenörer som bland annat 
arbetar med borrning av energi- och vattenbrunnar, grundläggningsborrning, prospektering samt 
markundersökningar. Vi förenar en majoritet av brunnsborrningsbranschen.
Organisationen bildades i november 2019, när Geotec och Avanti, två föreningar som funnits sedan 1970-talet 
gemensamt röstade för en sammanslagning.

Svenskt Geoenergi Centrum ägs av Borrföretagen. Svenskt Geoenergicentrum samlar nationell och 
internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling 
i ett hållbart samhälle.
Verksamhet:
Borrföretagen är en medlemsstyrd organisation som verkar för god kvalitet, säkra arbetsplatser och 
framgångsrika företag i borrbranschen genom samarbete, utbildning och utveckling.

Vi arbetar bland annat med att:
• Tillgodose medlemmarnas behov av service, support, information och innovationer.
• Gynna forskning och den tekniska utvecklingen i branschen.
• Utbilda och föreläsa om borrning, brunnar och geoenergi.
• Samverka med marknadens aktörer, myndigheter och andra organisationer.
• Förbättra arbetsmiljön inom borrbranschen.
• Förbättra systemet för yrkescertifiering i branschen.

Borrföretagen



Borrföretagen
Borrteknikerutbildning
• Borrföretagen har i snart 30 år utbildat blivande borrare och fortbildat 

yrkesaktiva. Våra kurser genomförs som arbetsmarknadsutbildning och erbjuds 
arbetslösa via landets arbetsförmedlingar.

Arbetsmiljöarbete genom borrtekniker.se
• Kursutbud: Arbetsmiljö för borrtekniker och Yttre miljö 

Borrsvängen 
• Borrsvängen är en tidning som ges ut fyra gånger per år av Borrföretagen. 

Sedan 1993 har det varit svenska borrentreprenörers egen branschtidskrift.
• På Borrsvängen.se kan man kostnadsfritt läsa tidningen eller teckna en 

prenumeration.

Evenemang 
• Branschmässan, Brunnsborrardagen i september vartannat år. Nästa 

Brunnsborrardag är 2023



Pär Malmborg, VD Borrföretagen

• Utbildning: Geologi, Lunds Universitet och Danmarks Tekniska Universitet (DTU)
• MSc Oil & Gas Enterprise Management, University of Aberdeen

• 2003-2021: Geolog/geofysiker, projektledare och chef för affärsutveckling inom energi företag: CNR, Talisman 
(BP Kanada), Afren , Ophir Energy & Svenska Petroleum

• Bosatt och arbetat i Aberdeen, Stavanger, Calgary, Houston & London 

• Varit verksam i projekt i Nordamerika, Sydamerika, Afrika, NV Europa och Asien.

• Erfarenhet från geologi på mikroskåpsnivå till att pussla ihop kontinental plattor för att kartlägga möjligheter 
för prospektering. Planerat prospektering och produktionsbrunnar i frontier områden till etablerade energi 
provinser.

• Arbetsområden har varit allt från prospektering, fältutveckling, tillståndsansökningar, EIA, gas to power, FLNG, 
M&A till CCS utvärdering 

• 2021 VD, Borrföretagen


