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Geoenergigruppen har fått i uppdrag av Vägval Energi att ta fram en rapport för 
att visa vad geoenergi är, vilken potential den har och vilka åtgärder som behövs. 
Gruppens målsättning är att verka för att invånarna i Sverige skall ha ett 
komfortabelt boende med minsta möjliga miljöpåverkan 
 
BAKGRUND                                 
 
Senaste 15 åren har geoenergin utvecklats kraftigt på den svenska energimarknaden.  
Framgången beror främst på att det varit en lönsam investering för såväl enskilda som för 
företag. Säkerligen har också en ökad miljömedvetenhet spelat en stor roll, speciellt för 
företag som vill skaffa sig en miljövänlig image. Den stora tillväxten på anläggningar 
med geoenergi har skett utan några påtagliga statliga stöd, vare sig ekonomiskt eller 
marknadsmässigt.  
   
Svensk geoenergi står idag, grovt beräknat, för 12-15 % av uppvärmningen av våra 
bostäder och lokaler. Trots detta är den inte med i den offentliga energistatistiken och 
tyvärr skapar det en viss förvirring hos politiker och myndigheter. Kanske är det också en 
av anledningarna till att geoenergin inte har debatterats i energipolitiken och varit utanför 
när myndigheterna diskuterat energifrågor. 
 
Den enda framgång geoenergin haft på myndighetsnivå är att Energimyndigheten 
offentligt erkänt denna form av energi som förnybar. Detta skedde sommaren 2007. 
Sedan dess har myndigheten inte vidtagit någon vidare åtgärd för att offentliggöra eller 
informera om geoenergin gentemot mot politiker, energirådgivare eller den breda 
allmänheten. Geoenergibranschen ser naturligtvis detta som en allvarlig brist. 
 
Ett av de stora problemen för geoenergin i dagsläget är att det fortfarande inte finns 
fastställda normer för hur svensk el skall miljövärderas. Motstående särintressen hävdar 
att alla värmepumpar drivs med ”marginalel” från kolkraft. Energimyndigheten har inte 
tagit slutgiltig ställning i frågan (som i grunden är politisk), men har nyligen låtit uttala 
att i vart fall ”grön el” bör vara befriad från att stämplas som marginalel. All annan ny 
elanvändning skall tills vidare ses som marginalel. Frågan är ytterst väsentlig då den inte 
bara påverkar miljövärderingen av värmepumpar, utan också en hel del annan 
nytillkommen elanvändning. Hur skall man exempelvis ställa sig till eldrivna bilar, för att 
ta ett aktuellt exempel. Den tydligt enspåriga adresseringen av marginalelsdebatten till 
värmepumpar betraktar geoenergibranschen som grovt missvisande. Branschen ser därför 
fram emot en mer realistisk och nyanserad miljövärdering av el än vad som hittills varit 
fallet.  
 
Kunskapen om vad geoenergin står för och vilken potential den har är tyvärr dåligt känd 
på både myndighetsnivå och politisk nivå. Det är av vikt både för samhället och för 
miljön att geoenergin likvärdigt jämförs med andra förnybara energislag. Målet med 
denna rapport är därför att klargöra vilka system geoenergin innefattar, vilken 
energieffektivitet den besitter och inte minst vilken potential den har i en framtida 
förnybar energiförsörjning. 
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VAD ÄR DÅ GEOENERGI 
 
Geoenergi består i huvudsak av solenergi, som passivt lagras i marken. Som framgår av 
bild 1 når solenergin ner till ett djup av ca 10 m, där den temperaturmässigt motsvarar 
årets medeltemperatur i luften. På större djup fås en ökning av temperaturen. Detta beror 
på värme som alstras i jordens inre och som strömmar upp mot markytan, så kallad 
geotermisk värme.  
 
En nedkylning av jord eller berg vid ett värmeuttag under vintern återladdas igen under 
sommaren med hjälp av solvärme från ovan och en del geotermisk värme underifrån. Den 
stora merparten kommer dock från solen. Det geotermiska bidraget är normalt sett mindre 
än 5 %.  

 

 
 
Bild 1. Geoenergin består av lagrad solvärme och en del värme som strömmar mot 
markytan från jordens inre längs den geotermiska gradienten. 
 
 
PASSIV GEOENERGI - UTTAG   
 
Det vanligaste systemet, bergvärme, används företrädelsevis till villor men även 
fastigheter med mer än 100 lägenheter.. Oftast borras en slangförsedd energibrunn till 
100-200 meters djup på den egna fastigheten. En köldbärarvätska cirkuleras i slangen och 
hämtar värme från berget. Systemet är slutet och kräver minimalt med underhåll. 
Systemet kan även användas för komfortkylning vilket i så fall genererar ett gynnsamt 
tillskott till värmesäsongen genom återladdning. 

Geotermisk gradient
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Bild 2. Bergvärme, ofta till en enskild villa i tätbebyggelse, hämtar värme från berget   

Ytjordvärme används istället för bergvärme då man har en större tomt. Slangar plöjs 
eller grävs ned på ett djup av ca 1 m. Systemet bygger oftast på att frysa en del av 
markens fuktighet. Vid  frysningsprocessen frigörs stora värmemängder 
(isbildningsvärme) som förs över till köldbäraren i slangsystemet. Systemet går dock inte 
att använda för komfortkylning eftersom temperaturen i marken blir för hög. 
 
 
Grundvattenvärme är det effektivaste sättet att nyttja geoenergi. Detta beror på att 
marken på djupet har en konstant temperatur året om, se bild 1. Grundvattnet som 
energibärare pumpas ur en eller flera brunnar och återförs till grundvattenmagasinet igen 
efter värmeuttaget. Systemet förutsätter att det finns uttagbart grundvatten inom eller i 
närheten av fastighetens gränser. Grundvatten kan med fördel också användas för 
komfort- och processkylning. Systemen är oftast storskaliga. 
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Bild 3. Ytjordvärme, ofta för enskild villa på landsbygd, hämtar värme från de övre 
jordlagren. Grundvattenvärme är effektivare och används främst i lite större skala. Även 
utmärk källa till frikylning 
 
 
 
AKTIV GEOEOENERGI - LAGRING 
 
Borrhålslager används till större fastigheter och industrier som både behöver värme och 
kyla. Det är i princip samma teknik som bergvärmen, men med tätt sittande borrhål vilket 
skapar förutsättningar för aktiv säsongslagring av värme och kyla genom att en större 
bergsvolym värms eller kyls. Principen för det vanligaste systemet framgår av bild 4. 
Under vintern tas värme ur berget som då kyls ned. Det nedkylda berget används sedan 
under sommaren för produktion av komfortkyla. Vid uttag av kyla återvärms berget till 
ursprunglig temperatur. På så sätt utnyttjas energin mer än en gång. Lagret blir 
effektivare ju större det är. I de flesta fall är lagervolymen större än 100 000 m3 med ett 
30-tal borrhål. Det finns dock flera svenska exempel på betydligt större lager med mer än 
100 borrhål. Avståndet mellan borrhålen är oftast 4-6 m. Antalet hål, håldjup och avstånd 
beror, förutom energilastens storlek, främst på geologin och bergets termiska egenskaper. 
 
Borrhålslagren kräver förhållandevis liten yta och oftast går det att utnyttja 
parkeringsplatser, grönområden och liknande. Det finns också exempel på lager som 
ligger under byggnader. 
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Bild 4. Borrhålslager för kombinerad försörjning av värme och kyla.  
 
 
Under utveckling är värmelager för hög temperatur som kan användas både som säsongs- 
och korttidslager kopplat till fjärrvärme eller industrier med stora mängder spillvärme. Ett 
sådant borrhålslager kan även användas till säsongslagring av solvärme. 
 
Borrhålslagren innehåller inga rörliga delar och kräver därför ett minimum av tillsyn och 
underhåll. Dessa lager har dessutom en mycket lång livslängd och kan i princip avskrivas 
i samma takt som de fastigheter de betjänar. Tillståndsprocessen är vanligen enkel. 
 
 
Akviferlager används mest i storskaliga tillämpningar, från större offentliga byggnader 
till fjärrvärme och fjärrkyla. Energin lagras i en akvifer (grundvattenmagasin). Som 
energibärare används grundvatten som pumpas upp ur och återförs tillbaka till akviferen 
med hjälp av brunnar. I de allra flesta fallen lagras både värme och kyla i akviferen som 
då får en varm och en kall sida, se systemprincipen, bild 5. Uppdelningen på varmt och 
kallt gör dessa system ytterst effektiva. Behovet av kyla klaras normalt helt utan hjälp av 
kompressorkyla. Temperaturen på den varma sidan vanligen är 12-15°C, och på den kalla 
sidan 5-7 oC. Det finns också system där enbart kyla eller värme lagras. I dessa fall är det 
oftast ytvatten som används som energikälla.  
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Akviferlagren har en begränsad geografisk potential genom att lämpliga akviferer bara 
finns på 10-15 % av landets yta. Å andra sidan är bebyggelsen oftast koncentrerad till 
platser där det finns akviferer i form av rullstensåsar, sandstenar och vattenförande 
kalksten. Ett driftproblem kan vara vattenkemiskt orsakad korrosion eller utfällningar i 
brunnar och andra systemkomponenter. Tillståndsprocessen kan ibland vara både 
tidskrävande och komplicerad, vilket gjort att man i vissa fall avstått från denna teknik 
trots att förutsättningarna i övrigt varit gynnsamma. 
 
 
 

     
 
Bild 5. Akviferlager för både värme och kyla. Till höger system för kyllager kopplat till 
fjärrkyla. 
 
 
  
NUVARANDE ANVÄNDNING OCH BETYDELSE     
 
Sverige är det land i världen som använder mest geoenergi per capita räknat. Skälet till 
detta är sannolikt det stöd för teknisk utveckling som dåvarande Byggforskningsrådet 
(BFR) stod för från sent 70-tal fram till och med tidigt 90-tal samt att branschen har varit 
snabb att anamma konceptet. 
 
Under 80-talet var ambitionen att använda geoenergi för att minska vårt stora 
oljeberoende. Detta ledde till att en första våg av system med geoenergi kom till stånd 
under 80-talets första hälft. En andra våg påbörjades under mitten av 90-talet då oljepriset 
åter igen sköt fart, se bild 6. 
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Bild 6. De två epokerna med stor tillväxt av system med geoenergi kopplat till oljepriset, 
som i diagrammet är uttryckt i USD/fat. 
 
Den sista epoken har dock understötts av en ökad miljömedvetenhet, där framför allt 
frågor som handlar om hur vi skall motverka utsläppen av växthusgaser gett extra näring 
till geoenergin. 
 
Från början av 90-talet fram till nutid har Svenska värmepumpsföreningen (SVEP) fört 
statistik på hur många och vilken typ av mindre värmepumpar som sålts i landet. Baserat 
på denna statistik har andelen värme som kommer från geoenergin uppskattats. Totalt rör 
det sig om ca 600 000 anläggningar varav ungefär hälften kan klassas som 
markvärmepumpar. Dessa uppgifter tillsammans med statistik över energibrunnar (SGU:s 
brunnsarkiv) gör att det finns ett tämligen gott underlag för att beräkna hur mycket 
geoenergi vi använder i våra bostäder och lokaler. 
 
Härtill kommer ett antal större värmepumpar som ligger som basvärme till våra 
fjärrvärmeverk samt ett större antal som betjänar offentliga och institutionella lokaler. 
Den sammantagna bedömningen är att 10-12 TWh av den värme som tillförs våra 
bostäder och lokaler kommer från marken. En vetenskapligt framtagen utredning anger 
en leverans av 22 TWh värme, men inkluderar då alla typer av värmepumpar (Nowacki 
2007). Denna utredning utgår från att värmepumparna har en livslängd av ca 12 år. Det 
kan i detta sammanhang noteras att marksystemen med bergvärme, ytjordvärme eller 
grundvattenvärme har en livslängd som är betydligt längre än så (50-100 år).  
 
Bortsett från brister i det statistiska underlaget kan konstateras att geoenergin redan idag 
står för en betydande del av vår bostads- och lokaluppvärmning. Den stora miljönyttan är 
sammanfattad i bild 7. 
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Bild 7. Samhällsnyttan med nuvarande användning av geoenergi i Sverige 
 
De båda lagringssystemen med kombinerad produktion av värme och kyla till större 
fastigheter har under senare år vuxit snabbt på energimarknaden. Idag finns det minst 300 
borrhålslager och ett 100-tal akviferlager i drift. Dessa bedöms årligen leverera ca 0,5 
TWh förnybar värme och kyla. Produktionen av kyla sparar en betydande mängd el som 
annars skulle ha använts för driften av kylmaskiner. 
 
 
SYSTEMENS PRESTANDA OCH EKONOMI  
 
Systemen med värmeuttag av geoenergi, där temperaturen förädlas med hjälp av 
värmepump, har vanligen en energifaktor som ligger i intervallet 3-5. Med energifaktorn 
(SPF) skall förstås att det åtgår 1 kWh el för att producera 3-5 kWh termisk energi 
(värme och kyla). 
 
Det som påverkar energifaktorn mest är typen av system, vid vilken temperatur 
geoenergin genereras samt vid vilken temperatur fastigheten värms upp. 
Erfarenhetsvärden på systemens prestanda visas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Typiska temperaturer, energifaktorer, återbetalningstider och bästa geologin 
vid användande av geoenergi för värmeuttag 
 

Typ av geo- 
energisystem 

Arbetstem-
peratur (oC) 

Energifaktor 
(SPF) 

Återbetal-
ningstid (år) 

Bästa geologiska 
förutsättningar 

Ytjordvärme -5/+5 3,0-3,5 4-7 Blöt finkornig jord 

Bergvärme -3/+7 3,5-4,0 5-8 Kvartsrikt berg 
Grundvattenvärme +3/+10 4,0-5,0 2-4 Åsar, deltan, sandstenar 

 
Siffervärdena i tabellen är ungefärliga och bygger på att geoenergin ersätter antingen olja 
eller vattenburen elvärme. Vidare förutsätts att uppvärmningen av huset kan ske med en 
temperatur av + 45-50oC, samt att den ersatta energin har ett besparingsvärde av ca 1 
kr/kWh. Tabellen gäller för ett geografiskt läge i Mellansverige. 
 
Anläggningskostnaden är normalt sett lägre för ytjordvärme än för bergvärme, men 
samtidigt är värmefaktorn lägre beroende på en lägre temperatur på vätskan i slangarna. 
Därför finns en viss skillnad dessa två vanligaste system emellan. Klart står dock att 
grundvattenvärme är det effektivaste systemet, mycket beroende på en hög och jämn 

10-12 TWh Geoenergi innebär       
 12-15 % av all bostads- och lokaluppvärmning  
 Minskat oljeberoende av 1,2-1,5 miljon m3/år 
 Minskat utsläpp av CO2 med 2,5-3,0 Mton/år      
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arbetstemperatur. Här skall dock sägas att tillkommande underhållskostnader för problem 
med brunnar kan minska lönsamheten.   
   
Motsvarande erfarenhetsvärden för systemen med säsongslagring av kyla och värme 
framgår av tabell 2. 
 
Tabell 2. Typiska temperaturer, energifaktorer, återbetalningstider och bästa geologin 
vid användande av geoenergins lagerkoncept för värme och kyla. 
 

Typ av 
system   

Arbetstem-
peratur (oC) 

Energifaktor 
(SPF) 

Återbetal-
ningstid (år) 

Bästa geologiska 
förutsättningar 

Borrhålslager -1/+10 4,5-5,5 4-6 Kvartsrikt urberg 
Akviferlager +6/+13 6,0-7,0 1-3 Åsar, deltan, sed. berg 

   
Systemen med lagring uppvisar en högre energifaktor än de passiva systemen med i 
tabell 1. Detta beror på att den del av energin som utgörs av kyla produceras med en 
energifaktor som som är betydligt högre än den för värmeproduktionen. Allra bäst i detta 
avseende är akviferlagren som vid kylproduktion oftast ligger med en faktor runt 40. Då 
lagringssystemens samlade energifaktor är hög beror det på att kylbehovet är stort.  
 
GEOENERGIN SOM INDUSTRIBRANSCH 
 
Geoenergi är en växande industriell bransch. Den involverar en rad underbranscher som 
förutom borrningsföretag omfattas av exempelvis tillverkare av borrningsutrustning, 
värmepumpar, plastslangar, rör värmeväxlare och armaturer. Vidare ingår 
installationsföretag och konsultföretag för att nu nämna de viktigaste. 
 
Bara sett till borrningsbranschen har antalet borrföretag ökat från ca 100 företag 1980, till 
ca 300 i nuläget. Samtidigt har antalet anställda i hela geoenergibranschen ökat från 
10 000 till 18 000 personer.  
 
Under 5-årsperioden 2002-2006 har omsättningen i geoenergibranschen, som också 
omfattar VVS-installatörer, värmepumpstillverkare och borrindustrins leverantörer, ökat 
från 15 till 30 miljarder kronor årligen. 
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Bild 8.  Från anläggningen av ett borrhålslager till IKEA Karlstad, ett av IKEA:s projekt 
inom ramen för deras miljösatsning.   
  
 
STÖRRE NYTTJARE AV GEOENERGI 
 
Förutom de mångtaliga svenska villor och småhus med småskaliga 
geoenergianläggningar, finns det flera företag som redan prövat tekniken i större skala. 
Till denna grupp hör bland annat IKEA som i nuläget har ett 15-tal anläggningar baserade 
på geoenergi i drift världen över. Av dessa finns tre i Sverige och ytterligare två är under 
anläggning. Erfarenheterna är ännu så länge ganska begränsade men de första 
sammanställningarna av driftdata pekar mot en energibesparing av ca 70 % i de svenska 
anläggningarna. Vidare är lönsamheten god med 4-6 års återbetalningstid. Genom att 
IKEA använder grön el för drift av de värmepumpar som ingår i systemen anser man att 
energiförsörjningen är helt koldioxidneutral.  
 
Bland fastighetsbolagen skall nämnas Akademiska Hus som använt geoenergi i snart 10 
år och som är ägare till ett av Europas allra största borrhålslager (Kemicentrum i Lund). 
Erfarenheterna från de hittills utförda anläggningarna tyder på att tekniken har stor 
energibesparingspotential och ger god lönsamhet. 
 
Näsby Parks slott är ett exempel på ett större geoenergiprojekt med bergvärme i 
kombination med säsongslagring av värme från sommarvarmt sjövatten. Anläggningen 
reducerade oljeförbrukningen med 79 % och total primärenergianvändning med 57 %. 
Återbetalningstiden blev drygt 3 år. 
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I Malmö finns det ett grundvattenmagasin i en kalksten som kommit flitigt till 
användning för tekniken med akviferlager. En av nyttjarna är EO.N, som nyttjar ett 
akviferlager i anslutning till Bo 01, se bild 9, och sedan ytterligare ett i anslutning till den 
nya stadsdelen Västra Hamnen.   
  

 
 

  
Bild 9. I Malmö finns det en vattenförande kalksten som lämpar sig för akviferlager. 
Totalt finns det ett 10-tal större sådana system i drift, Bo 01 är ett av dessa. I detta 
lager, som är knutet till fjärrvärme och lokal fjärrkyla, omsätt årligen ca 8 000 MWh i 
form av förnybar värme och kyla. Anläggningen installerades 2001 och var återbetald 
på 1,5 år. 

 
I Lund har Lunds Energi använt sig av geotermi allt sedan 1985 då landets största 
anläggning för geotermisk värmeutvinning togs i drift. Anläggningen har en effekt av 
hela 40 MW och producerar årligen ca 300 000 MWh prima värme till invånarna i Lund. 
Anläggningen ersätter olja till en mängd av ca 38 000 m3/år. Anläggningen har sju ca 600 
m djupa brunnar som pumpar ett 20-gradigt vatten till värmepumparna. Efter drygt 20 år 
är den fortfarande i drift. Trots en hög produktionstemperatur (+80oC) har den 
värmefaktor som ligger över 3,0. Tillgängligheten har under alla år legat över 99 %.  
 
För närvarande pågår anläggandet av en mycket stor anläggning som skall förse Arlanda 
Flygplats med både värme och kyla. Som säsongslager används en rullstensås i vilken 
sommarvärme lagras i ena änden samtidigt som kyla tas från den andra och används för 
komfortkylning av flygplatsen samt en del andra byggnader i området. Under vintern 
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används värmen till förvärmning av ventilationsluft och för snösmältning och 
varmhållning av gaterna. Anläggningen förväntas omsätta ca 20 000 MWh förnybar 
värme och kyla årligen och minska elbehovet med 4 000 MWh. 
 
 
 
BRANSCHENS MÅL OCH  GEOENERGINS POTENTIAL 

 
Som bekant skall Sverige öka andelen förnybar energi från 40 till 49 procent fram till år 
2020. 
 
En av möjligheterna att nå målet är att använda mer geoenergi. Branschens bedömning är 
att geoenergin, med bibehållen utbyggnadstakt, ensamt skulle kunna tillföra ytterligare 15 
TWh fram till 2020. Detta skulle innebära drygt 25 TWh geoenergi, eller 6 procent 
förnybar energi att lägga till de 40 procent som finns redovisade idag. 
 
Bruttopotentialen är enorm eftersom geoenergi i allt väsentligt består av solvärme och 
återanvänd energi (vid energilagring). Grovt räknat omsätts varje år ca 1 000 kWh/m2 
och år i naturen. I praktiken går naturligtvis inte hela denna energimängd att överföra till 
marken, eftersom jord och berg är termiskt tröga. Ett praktiskt uttag av energi till 
systemen med ytjord- berg- och grundvattenvärme är därför begränsat till 
storleksordningen 30-40 kWh/ m2 och år, men sett till landets yta är även detta mångfalt 
mer än hela landets hela behov av värme. 
Geoenergi för kyla har lika, om än inte större potential. Eftersom landets 
marktemeperatur är låg i förhållande till lufttemperaturerna under sommarhalvåret är 
geoenergin som tidigare beskrivits väldigt effektiv. 
 
Ur geologisk synvinkel är förutsättningarna mer eller mindre gynnsamma för olika 
system med geoenergi. Tekniskt går det dock att hitta ett eller flera passande system 
oavsett geologiska förutsättningar, men anläggningarna blir mer eller mindre 
kostnadseffektiva. För exempelvis borrhålslager är det en klar fördel med tunna jordlager 
liggande på urberg (helst granit eller gnejs). Detta villkor kan sägas gälla för ca 85-90 % 
av landets yta. Borrhålslager har därför en stor geografisk potential. Samma sak gäller 
naturligtvis också för bergvärme. 
 
För system med grundvatten är den geografiska potentialen begränsad till områden med 
grundvattenmagasin eller, vad gäller mindre system, vattenförande spricksystem i berget. 
Denna redan avgränsade potential, som täcker ca 15 % av landets yta, kan begränsas än 
mer om grundvattnet är skyddat på grund av exempelvis kommunal vattenförsörjning. Å 
andra sidan bor i storleksordningen 30-35% av landets befolkning i direkt närhet till 
områden med vattenförande jordlager och sedimentär berggrund, vilket lyfter potentialen 
till viss del. 
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OMVÄRLDSANALYS 
 
Redan idag används geoenergi i ett stort antal länder och står nu på tröskeln att 
introduceras i ett flertal nya. Förutom i Sverige har tekniken vunnit stora 
marknadsframgångar i USA, som idag har runt en miljon anläggningar i drift. Även 
Kanada har under senare år haft en medveten stor satsning på geoenergi med en snabb 
tillväxt. 
 
I Europa är det länder som Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna som har en 
gedigen erfarenhet av system med geoenergi och därtill en kontinuerligt växande 
marknad. Under 2000-talet har en rad nya länder tillkommit, bland annat Finland, 
Frankrike, England, Norge och Spanien . 
 
Inom EU ser man generellt sett positivt på geoenergin och man har satt i gång en hel rad 
med EU-projekt som syftar till att bredda kunskapen om systemen och deras användning. 
Ett nyligen uppstartat projekt, där Sverige i hög grad deltar, är GEOTRAINET, vilket 
bland annat syftar till att harmonisera villkoren för geoenergin inom EU. Detta skall ske 
genom att skapa gemensamma regelverk, manualer och inte minst en gemensam 
utbildning av energiborrare, projektörer och installatörer. Tanken är att de som arbetar 
med geoenergi skall bli certifierade. Den första utbildningen är förlagd till Sverige där 
den genomförs i samband med en världsomspännande konferens om energilagring 
(EFFSTOCK 2009).  
 
 
FÖRSLAG TILL INSATSER 
 
Sverige har de främsta forskarna inom området, men det är väldigt lite av kunskapen som 
kommer elever på universitet och högskolor tillgodo För svensk del är det därför av 
yttersta vikt att geoenergin kommer med i utbildningen av konsulter, arkitekter och 
byggare. Detta skapar underlag för att geoenergin som energikälla får den status som den 
förtjänar när det framtida samhället planeras och utformas. 
  
Trots det stora antalet anläggningar i både Sverige och utomlands, finns det behov av en 
fortsatt teknisk utveckling av systemen med syfte att förbättra vissa komponenter och 
göra systemen än mer effektiva. Bland annat har de borrhålsvärmeväxlare som används 
för bergvärme och borrhålslager bristande värmeöverförande egenskaper. Nya mer 
effektiva sådana skulle markant förhöja systemens verkningsgrad. 
 
Det är också önskvärt att vidareutveckla datorbaserade verktyg för dimensionering av 
geoenergianläggningar, så att dessa kan utformas på ett optimalt  sätt avseende 
installation och drift. Potentiellt finns det också fördelar med att kombinera olika 
tekniker. Ett exempel är hur man med hjälp av fasförändringsmaterial skulle kunna kapa 
effekttoppar och därmed undvika en stor belastning på elnätet när det är som varmast 
eller kallast ute. 
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Det finns slutligen ett antal frågeställningar som ligger på en politisk nivå att behandla. 
En sådan är hur man skall förhålla sig till miljövärdering av el och vilket synsätt som 
skall tillämpas. En annan är om, och i så fall vilka, stödåtgärder är lämpliga för att 
underlätta ett fortsatt användande av geoenergi eller rent av forcera en bred tillämpning. 
Som underlag till dessa frågeställningar behövs sannolikt ett antal utredningar som 
klargör geoenergins roll i samhället. 
 
Undertecknade företrädare för geoenergin ser fram emot ett större engagemang från 
politiker och myndigheter än vad som hittills varit fallet. Vi är också beredda att ta aktiv 
del i de diskussioner som vi förväntar oss att denna rapport ger upphov till.  
 
 
Mars 2009 
 
Geoenergigruppen 
 
Olof Andersson, Sweco Environment och Lunds Tekniska Högskola 
Johan Barth, Geotec 
Göran Hellström, Luleå Tekniska Universitet 
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Bild 10. Akademiska Hus första borrhålslager anlades vid Astronomicentrum i Lund. 
Borrhålen är förlagda under brunnslocken på parkeringsplatsen. De goda 
driftserfarenheterna från denna anläggning stimulerade till större satsningar på denna 
teknik. 
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MER ATT LÄSA 
 
På 80-talet och början av 90-talet finansierade Byggforskningsrådet (BFR) 
forskning och utveckling på geoenergiområdet. Flera experimentanläggningar 
utfördes och följdes upp och utvärderades. Här några lättillgängliga 
sammanställningar 
    
Berglund S, Olsson U, 1992. Uppvärmning och kylning med lågtempererat grundvatten, 
BFR T18:1992 
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T22:1994 
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