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Möjlighet till mark- och
geoteknik
spetskompetens även
för privatpersoner och
småföretagare



GeoSkills AB är ett nytt konsultbolag i Luleå, ett ljuspunkt i en annan
så dyster tid som präglas av kris.

Civ.ing. Tomas Törnkvist och Tekn. Dr. Tommy Edeskär har tillsammans
startat upp bolaget GeoSkills AB. Affärsidén är att erbjuda bredd- och
spetskompetens till både privatpersoner och företag, stora som små.
Bolaget kommer verka för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, vi
vill skapa ett företag som gör nytta i samhället - ett företag att vara stolta
över. Vårt arbete präglas av hållbara tekniska lösningar och arbetsmetoder
för våra kunder. För oss innebär hållbarhet ekonomi, miljö, klimat och
sociala aspekter. Det visar vi praktiken när vi bla. annat handlar upp våra
egna tjänster.

Som småföretagare eller privatperson är det mycket svårt att få den hjälp
eller rådgivning man behöver Det kan kännas riskfyllt att satsa stora pengar
utan att veta att det är rätt åtgärd eller omfattning. Vi arbetar med tydlig
kommunikation och fasta priser så långt det är möjligt.

GeoSkills AB har i snitt 18 års erfarenhet av branschen, Edeskär har
forskarbakgrund och Törnkvist entreprenörserfarenhet. Vi ser ljust på
framtiden trots krisen med Covid 19-viruset. Infrastrukturen måste fungera
såväl i goda som dåliga tider Industrier vill etablera sig även i framtiden
Privatpersoner fortsätter bygga sina villor. Det händer mycket i Norrbotten,
stora satsningar på vindkraftsparker, broar, vägar, järnvägar, marina
farleder, etableringar av industrier, utbyggnader av anläggningar, nya
bostadsområden och mycket mer. 

Vi jobbar långsiktigt i allt från tidiga skeden till förbättringsåtgärder för att



höja konstruktionens livslängd, små villaprojekt till stora miljardprojekt,
innovation, forskning och konsultverksamhet, vi driver samhället framåt i
både med- och motvind!

Vi som jobbar och äger GeosSKills AB är Civ.ing Tomas Törnkvist och Tekn.
Dr. Tommy Edeskär som har jobbat med geoteknik i hela våra vuxna liv.

Vi är ett nystartat men erfaret konsultbolag med både bredd och spets
kombinerat från praktisk anläggningserfarenhet till forskning och
utveckling. För oss är alla projekt lika viktiga, inget projekt för litet eller för
stort. Behöver vi skala upp vår organisation har vi kontakter som gärna
hjälper till.

Vi har uppdrag från privatpersoner, små entreprenadföretag, stora
entreprenörer, industriföretag, kommuner, statliga verk,
branschorganisationer och akademi. Vi utför geotekniska undersökningar,
utredningar, beräkningar, GK3-granskningar och allt från enkel till
omfattande rådgivning. 

Ring oss, vi löser dina problem!

Tomas Törnkvist (Civ. ing.), 073 809 44 88, tomas.tornkvist@geoskills.se

Tommy Edeskär (Tekn. Dr.), 073 679 44 88, tommy.edeskar@geoskills.se

#GeoSkills #geoteknik #grundläggning #sättningar #stabilitet #bärighet
#tjäle #geokonstruktion #geo #entreprenad #mark


