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 TEMA:

GEOENERGI FÖR HÅLLBAR TURISM

Trots invändningar 
- nya stödet dissar 
geoenergi

På Eriksberg ska 
alla känna sig som 
kungar



Solen värmer jorden varje dag. Vår uppgift är att hjälpa dig 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. Vi borrar för en planet i balansTM

 
• 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

FBB. Trygg partner med ledande erfarenhet av 
storskaliga geoenergisystem.

Rätt från början.
Hållbart i längden.

www.fbb.sewww.fbb.se
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LEDARE

I  MITTEN AV MAJ i år släppte In-
ternational Energy Agency (IEA) 
rapporten ”Net Zero by 2050 – A 
roadmap for the global energy 
sector”. Där slås fast att elektrifie-
ring och värmepumpande teknik 
har nyckelroller för att uppnå 
energiomställningsmålen. Enligt 
rapporten behöver 50 procent av 
värmebehovet mötas med hjälp 
av värmepumpar till år 2045. 
Detta verkar dock inte Sveriges 
regeringskansli ha tagit till sig. I 
den nya förordningen om stöd 
för energieffektivisering i flerbo-
stadshus som trädde i kraft under 
hösten (se sid 8), går man i motsatt 
riktning mot IEA:s slutsatser 
om framtidens energisatsningar. 
Visserligen ändrades den olyck-
saliga elfte paragrafen efter kritik 
i remissvaren om att begränsa 
eleffekten till max 10 watt per 
kvadratmeter. Dessvärre är den 
nya lydelsen om något än mer 
tydligt fjärrvärmefavoriserande: 
”Stöd får inte ges för en åtgärd 

HUVUDSAKLIGEN EN 
FRÅGA OM SYNSÄTT

som innebär att en byggnad byter 
huvudsaklig energibärare från 
fjärrvärme till el”. Med tanke på 
att en byggnad med värmepump 
klassificeras som eluppvärmd av 
Energimyndigheten och Boverket, 
innebär det en total avspisning 
av geoenergi och andra värme-
pumpslösningar. Detta rimmar 
illa med den uttalade ambitionen 
om teknikneutralitet – en viktig 
princip som säkerställer utveck-
ling och variationsrikedom i 
tekniklösningar.

Men det finns hopp i själva 
formuleringen ”huvudsaklig 
energibärare”, och det handlar 
om synsätt. I en byggnad där 
geoenergi står för värmen med 
hjälp av en värmepump, ger en del 
el till kompressorn i sin tur tre eller 
fyra delar värme till byggnaden. 
Två till tre delar energi är alltså 
förnybar energi från marken. Den 
huvudsakliga energibäraren i ett 
geoenergisystem är med andra ord 
inte el utan förnybar och lokal 
energi. Elens uppgift är där att 
driva en kompressor – mekaniskt 
arbete med syfte att tillgängliggöra 
en lokal och förnybar energiresurs. 
När elen drivit kompressorn 
omvandlas den till värme, som 
sedan kommer byggnaden till 
godo i form av återvunnen värme.

Det är verkligen på sin plats att 
ifrågasätta Boverkets och Energi-
myndighetens klassificering av 
värmepumpsvärmda byggnader 
som elvärmda. Må så vara att den 
huvudsakliga köpta energibäraren 

är el, men värmepumpsanlägg-
ningars huvudsakliga energibärare 
är den förnybara energin från 
mark, luft och vatten. Därmed bör 
geoenergi och andra värmepumps-
lösningar för flerbostadshus i 
allra högsta grad vara stödberät-
tigade, även i de fall de ersätter 
fjärrvärme. Bara direktverkande el 
och elpannor bör räknas till ”el” 
eftersom elens primära syfte där är 
att omvandlas till värme utan att 
göra annan nytta på vägen. 

Ska Sveriges energiomställning 
fungera måste alla kloka sätt att 
tillvarata fler förnybara och lokala 
energiresurser räknas. Det inne-
bär att det ibland kan bli mindre 
fjärrvärme någonstans, och det 
bör inte Regeringskansliet söka 
förhindra med riktade paragrafer i 
en förordning. Förändringar sker 
alltid på bekostnad av någonting. 
Det ligger i förändringens natur. 
Vetenskapen är överens om att det 
måste bli mycket mindre koldioxid-
utsläpp till atmosfären. Detta 
uppnås genom att fasa ut fossila 
bränslen och ersätta dem med alla 
de förnybara och koldioxidneutrala 
energiformer som står till buds, i 
juste konkurrens med varandra. 
En av dessa lösningar, som ofta 
står sig väl i konkurrensen, är 
geoenergi. 

Signhild Gehlin
VD Svenskt Geoenergicentrum

Foto: André de Loisted
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NIBE F1355 är en intelligent och kraftfull värmepump med 

inverterteknik, dubbla kompressorer och möjlighet till 

multianläggning med upp till nio enheter. Värmepumpen 

passar för fastigheter med stort uppvärmningsbehov och 

finns i storleken 4–28 kW och nu i 6–43 kW. Läs mer om våra 

fastighetslösningar på proffs.nibe.se.

VÅR STÖRSTA  
VARVTALSSTYRDA 
BERGVÄRMEPUMP

NIBE F1355
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I KORTHET

GEOENERGIN 
VÄXER STARK T I EUROPA
DE NORDISKA LÄNDERNA är fortsatt starka markna-
der för geoenergi. Nyförsäljningen av värmepumpar 
till geoenergianläggningar låg kring 100 000 enheter 
i hela Europa, där Sverige, Tyskland och Holland 
tillsammans står för över hälften.

Det visar marknadsrapporten 2020 från Eu-
ropean Geothermal Energy Council (EGEC), 
som publicerades i juni. I rapporten beskrivs hur 

geoenergimarknaden 
har vuxit ordentlig 
under den senaste 
tioårsperioden. Cirka 
2,1 miljoner markvär-
mepumpar är i drift 
i Europas länder, 
motsvarande en sam-
manlagd installerad 
effekt på 27 GW och 
upp mot 81 TWh 
värme och kyla från 
geoenergi. 

Den fullstän-
diga rapporten är 
bara tillgängliga 
för medlemmar i 
EGEC, men den 
sammanfattande 
rapporten Key 
Findings är fritt 
tillgänglig på 
www.egec.org.

BYGGSTART FÖR ALNARPS AKVIFERLAGER
UNDER VÅREN 2022 plane-
ras Akademiska Hus nya 
geoenergianläggning i Alnarp att 
tas i drift. Anläggningen kom-
mer att förse campus Alnarp, 
där Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) huserar, med värme och 
kyla från en akvifer på cirka 70 
meters djup. Behovet av inköpt 
energi beräknas minska med mer 
än 35 procent. 

Sedan tidigare har Akade-
miska Hus geoenergilösningar 
på campusområden i Stockholm, 
Karlstad, Lund, Umeå, Göte-
borg, Gävle och Örebro. Dessa 
står för omkring tio procent av 
Akademiska Hus användning av 
värme och kyla nationellt. 

DAXING STÖRST I VÄRLDEN
KINAS NYA INTERNATIONELLA flygplats Daxing 
International Airport i Beijing invigdes i slutet av 
september 2019. Det är inte bara världens största 
flygplats, utan får även värme och kyla från världens 
nu största geoenergianläggning. Åtta värmepumpar 
fördelade på två energicentraler förses med värme 
och kyla från närmare 11 000 borrhål. Det motsvarar 
en tiondel av den totala mängden förnybar energi för 
hela flygplatsen. 

Enligt kinesiska källor innehåller det södra 
borrhålsfältet 3 120 borrhål till 120 meters djup och 
det norra borrhålsfältet innehåller 7 560 borrhål 
till 135-140 meters djup. Totalt har alltså geoener-
gianläggningen 10 680 borrhål med en total borr-
hålslängd på drygt 1,4 miljoner meter. Därmed slår 
den nya geoenergianläggningen med god marginal 
den tidigare världsmästaren Epic Systems företags-
campus som har drygt 6 000 borrhål, och är den 
första geoenergianläggningen i världen med över en 
miljon borrhålsmeter.

Bild: Bergslagsbild
Bild: N
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I KORTHET

DEN 11 JUNI presenterade Marwan Abugabbara sin 
licentiatuppsats “Modelling and Simulation of the 
Fifth-Generation District Heating and Cooling”, 
vid avdelningen för Installations- och klimatise-
ringslära, Lunds Tekniska Högskola. Den hand-
lar om femte generationens fjärrvärme/kyla-nät 
(5GDHC), där geoenergi finns integrerat och där 
distributionstemperaturen ligger kring 40 grader 
Celsius. Användarna är även energileverantörer 
till de termiska näten. Dessa nät består typiskt av 
sammankopplade byggnader som tillsammans har 
samtidiga kyl- och värmebehov. 

Licentiatuppsatsen har fyra syften. Det för-
sta är att utveckla en simuleringsmodell för ett 
femte generationens system i Lund. Det andra är 
att karaktärisera delarna i ett sådant system. Det 
tredje visar energiflöden och energiutbyten på olika 
systemnivåer med hjälp av verktyget Modelica. Det 
fjärde redovisar en etisk 
riskanalys för de olika 
rollkombinationerna som 
kan uppstå i en affärsmodell 
för femte generationens 
fjärrvärme/kyla-nät. 

Resultaten visar att ge-
nom att installera värme-
växlare för direktkyla 
i understationerna kan 
elanvändningen minska, 
samtidigt som värmeut-
släppen till omgivande 
luft minskar med cirka 
17 procent på årsbasis.

FEMTE GENERATIONENS 
FJÄRRVÄRME/KYLA

NU UTVECKLAR VANTAAN ENERGIA, ett av 
Finlands största kommunala energibolag, 
världens största geoenergilager i form av en 
serie bergrumslager. Anläggningen ska ligga 
i kommunen Vantaa och är ansluten till det 
lokala fjärrvärmenätet. Bergrumslagret ska 
rymma en miljon kubikmeter varmt vatten 
och blir därmed världens största i sitt slag. 

Den lagrade värmeenergin, som ska komma 
från bland annat sol- och överskottsvärme, 
beräknas uppgå till 90 GWh, vilket motsva-
rar årligt värmebehov för en medelstor finsk 
stad. Lagret ska ligga på 60 meters djup under 
markytan och lagra vatten vid 140 grader Cel-
sius i fyra parallella bergrum. Lagret planeras 
tas i bruk 2026.

VAANTA BYGGER STÖRSTA BERGRUMSLAGRET

SVENSKA KYL & VÄRMEPUMPFÖRENINGENS (SKVP) 
försäljningsstatistik för andra kvartalet 2021 visar 
att försäljningen av värmepumpar har ökat kraftigt 
jämfört med samma period året innan. Den totala 
ökningen kvartal två är 29 procent, och för första 
halvåret 2021 är ökningen 18 procent jämfört med 
samma period 2020. 

Vätska-vattenvärmepumpar, som används för 
geoenergi, hade en nedgång under 2020, men har 
under första halvåret 2021 haft den bästa försälj-
ningen på tio år. Ökningen inom segmentet var 28 
procent under andra kvartalet 2021.

REKORDFÖRSÄLJNING 
AV VÄRMEPUMPAR 
FÖR GEOENERGI

I  KOLLANDA I ALE KOMMUN, norr om Göteborg, 
har pålfabriken Centrum Pile just byggt klart sin 
nya kontorsbyggnad. Byggnaden har försetts med 
48 energipålar – en geoenergiform som inte är så 
vanlig i Sverige. Energipålarna fungerar som grund-
läggning för byggnaden och genom de integrerade 
värmeväxlarna i pålarna kan de även nyttjas för att 
värma och kyla byggnaden. Energipålarna beräknas 
täcka hela byggnadens behov av värme och kyla. 

ENERGIPÅLAR 
I KOLLANDA

Bild: Vantaan Energia.

1 Seasonal heat storage facility

2 Heat exchanger

3 District heating network

4 Waste heat

5 Geothermal heat

6 Solar heat

7 Short-term heat storage

8 Combined heat and cold production

9 Waste heat recovery
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AKTUELLT

Text: Lars Wirtén   

FÖRDEL FJÄRRVÄRME I NYTT STÖD 
FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING
Från och med den 1 oktober 
går det att söka stöd för 
energieffektivisering i 
flerbostadshus. Men den 
som vill byta fjärrvärme mot 
geoenergi kammar noll – 
oavsett om det innebär en 
betydande förbättring av 
energiprestandan.

DEN 20  JUNI 2021  fattade regering-
en beslut om en förordning som 
innebär att byggnadsägare kom-
mer att kunna ansöka om stöd för 
energieffektivisering i flerbostads-
hus från och med 1 oktober 2021. I 
korthet innebär förordningen att: 
• Stöd får ges till merkostnader 

som förbättrar energiprestan-
dan med minst 20 procent i 
flerbostadshus med ett primä-
renergital över 100 kWh per 
kvadratmeter och år.

• Stöd får ges till byggnader som 
till övervägande del innehåller 
bostadslägenheter som upp-
låts med hyresrätt, kooperativ 
hyresrätt eller bostadsrätt.

• Stöd får ges med högst 50 
procent av det stödberättigande 

underlaget. För medelstora 
företag får dock stödet uppgå till 
högst 40 procent och för stora 
företag till högst 30 procent av 
det stödberättigande underlaget.

• Stöd får inte ges till en åtgärd 
som påbörjats innan ansökan 
om stöd har inkommit till läns-
styrelsen.

• Stöd får inte ges till en åtgärd 
som innebär att en byggnad 
byter huvudsaklig energibärare 
från fjärrvärme till el.

SNEDVRIDER 
VÄRMEMARKNADEN
Den sistnämnda punkten, paragraf 
11, har ändrats i förhållande till 
det förslag som gick ut på remiss 
i våras. Där förordades att inga 
byggnader skulle få stöd om åtgär-
den skulle medföra en installerad 
eleffekt för uppvärmning som 
översteg 10 watt per kvadratmeter 
uppvärmd golvarea. Det försla-
get hade i praktiken inneburit att 
värmepumpslösningar varit helt 
uteslutna från stödet. Nu hindras 
värmepumpar i stället delvis, det 
vill säga i redan fjärrvärmeanslut-
na byggnader.

– Omformuleringen av paragraf 
11 går helt emot ambitionen att 
förordningen ska vara teknik-

neutral, och snedvrider värme-
marknaden på ett oacceptabelt 
sätt. Förordningen gynnar nu 
tydligt fjärrvärme och motverkar 
värmepumpar som energieffekti-
viserande lösning. Genom detta 
ogenomtänkta ställningstagande 
från regeringen går många goda 
möjligheter till bra och kostnads-
effektiv energieffektivisering för-
lorade. Den svenska värmepumps-
branschen kommer att drabbas 
hårt, säger Signhild Gehlin, vd för 
Svenskt Geoenergicentrum.

HAR BEAKTAT SYNPUNKTER
Regeringen vill inte kommentera 
frågan om teknikneutralitet, utan 
nöjer sig med att förklara varför 
paragraf 11 ändrades i den slutliga 
förordningen.

”När det nya stödet till energi-
effektivisering utarbetades var en 
viktig utgångspunkt att ta hand 
om den kritik som Riksrevisionen 
riktat mot det tidigare stödet. 
Resultatet har blivit att det nya 
stödet kan sökas av betydligt fler 
och att administrationen för-
väntas bli mycket enklare. Efter 
remiss beaktades intressenternas 
synpunkter i den interna bered-
ningen då den beslutade förord-
ningen togs fram. I remissvaren 
framförs bland annat argument 
för varför gränsen på 10 watt per 
kvadratmeter var olämplig”, sva-
rar Regeringskansliet i en skriftlig 
kommentar.

MAJORITET KAN FÅ STÖD
Det är ett omfattande stöd som 
har beslutats. Regeringen skjuter 
till närmare en miljard kronor. 
Villkoret att energiprestan-
dan ska överstiga 100 kWh per 
kvadratmeter och år gör att en 
knapp majoritet av det svenska 
beståndet av flerbostadshus är 
berättigat till stöd. 

Bild: Al Leino Pixabay.

Geoenergin missgynnas i det nya stödet för energieffektivisering i flerbostadshus.
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AKTUELLT

En färsk studie ska ge konkreta råd om hur man undviker påfrysning i värmeåtervinning-
en i flerbostadshus med geo-FTX. Studien görs på uppdrag av BeBo, som är Energimyn-
dighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus.

TEKNIKEN GEO-FTX, att vin-
tertid förvärma luften till FTX-
ventilation i flerbostadshus med 
geoenergi från borrhål utan 
värmepump för att undvika isbild-
ning i aggregaten, är en balans-
gång. Många faktorer samverkar 
för att systemet ska fungera 
optimalt.

Per Kempe, forskare och kon-
sult inom installationsteknik, ar-
betar med en studie som samlar in 
information och mätdata från cirka 
30 geo-FTX-anläggningar. Syftet är 
att ta fram råd och anvisningar för 
kommande projekt med geo-FTX. 

BEBO-STUDIE 
GER NYA RÅD OM GEO-FTX

Text: Jörgen Olsson.

– Problemet är en ökad fuktig-
het i frånluften från bostäderna, 
fukt som sedan kan kondensera 
och frysa i värmeåtervinningen 
när det är minusgrader ute. Då 
går avfrostningen in, vilket kräver 
både värmeenergi och -effekt. 
Värmeåtervinningen halveras 
under avfrostningen och betyd-
ligt mer eftervärme behövs för 
att få önskad tilluftstemperatur i 
bostäderna. Den värmeeffekten 
är dyr och inte alltid hållbart 
producerad. Det vi vill åstad-
komma är en optimal förvärmning 
av luften, helst så att avfrostningen 

aldrig behövs, förklarar 
Per Kempe.

Det är fukten i 
frånluften som orsa-
kar påfrysningen, så ju 
fuktigare luft desto mer 
påfrysning och därmed 
behov av avfrostning.

– Det är frånluftens 
relativa fuktighet, RF, 
som styr hur mycket 
man måste förvärma 
luften. Vid RF 20 procent 
räcker det att förvärma 
till -5°C, men redan vid 
RF 30 procent måste man 
förvärma till -2°C, säger 
Per Kempe.

Normal luftfuktighet 
inomhus är mellan 20 och 
30 procent RF.

EN PROBLEMATISK 
SIFFRA
Det har etablerats en 
uppfattning att just 

-5°C är en önskvärd förvärm-
ningstemperatur. Detta är 
problematiskt, konstaterar Per i 
sin studie.

– Det är ett problem eftersom 
-5°C förutsätter låg fuktbelast-
ning inne i bostäderna. En så 
låg belastning är orealistisk i 
hem där det bor familjer som 
duschar, tvättar och lagar mat. 
Det är snarare en förvärmning 
närmare -2°C man behöver sikta 
på, säger han.

VARJE PROJEKT ÄR UNIKT
Dimensioneringen av borrhålen 
måste göras så att vätskan håller 
3-4°C när den kommer upp. 
Några värmepumpar används 
inte, utan bara den lågtempere-
rade frivärmen från berget.

– För varje projekt behöver 
man beräkna hur mycket för-
värmningsenergi som behövs. 
Mycket tyder på att det är en 
förvärmning till -2°C grader man 
behöver eftersträva i de flesta 
fall. Det påverkar hur borrhålen 
ska dimensioneras och här kom-
mer även geografin in – norrut i 
Sverige är både berget och luften 
kallare. 

– I studien tittar jag också på 
om det finns kostnadseffektiva 
metoder för att höja temperaturen 
från borrhålen med ytterligare 
0,5–1°C, säger Per Kempe.

Per Kempe har gjort en studie av geo-FTX.

Per Kempes slutrapport med råd och rekom-
mendationer om geo-FTX publiceras på 
BeBos hemsida under november.

Foto: PE Teknik  & Arkitektur.
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Foto: Peter Rosén.

PANDEMIÅREN HAR SLAGIT hårt mot svensk och 
internationell turistnäring, som nu hoppas på ljusare 
tider när möjligheten till resande förbättrats. I det här 
numret av Svensk Geoenergi besöker vi flera svenska 
turistanläggningar som har satsat på geoenergi för 
att värma och kyla sina byggnader. Anläggningarna 
återfinns från norr till söder i Sverige, och spänner 

över ett spektrum av tillämpningar. Det är tydligt att 
det finns många fördelar med geoenergi för denna 
typ av byggnader, som inte sällan har en ojämn nytt-
jandegrad över året och ligger långt från städer och 
transportstråk. Dags att ta fram termos och smörgås 
och njuta av läsning om spännande turistmål och 
deras geoenergisatsningar.

Foto: Branäsgruppen.

Foto: Lars W
irtén.
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I FJÄLLVÄRLDEN
HÅLLBARA ENERGILÖSNINGAR

Svensk Geoenergi gjorde ett svep över 
fjällvärlden och fastnade vid Svenska Turist-
föreningens fjällstationer, det mer luxuösa 
Copperhill Mountain Lodge utanför Åre och 
Naturum Laponia vid Stora Sjöfallets national-
park. De använder alla geoenergi i olika 
omfattningar. Och kylbehovet smyger nu in 
även i fjällvärlden.

Text: Lars Wirtén 

SVENSKA TURISTFÖRENINGEN, STF, är en ideell med-
lemsförening som arbetar för att alla ska ha tillgång till 
Sveriges natur och kultur och kunna turista hållbart 
i bra boenden runt om i landet. Mest känd är kanske 
föreningen för sina vandrarhem och andra boenden. 
I dag finns 250 boenden som drivs under STF:s flagg. 
Men de allra flesta är franchisetagare. Föreningen själv 
driver åtta fjällstationer, två cityanläggningar och ett 
40-tal avlägset belägna stugor i fjällvärlden i egen regi. 
Franchisetagarna är helt självständiga när det gäller 
driften av sina fastigheter.

– Vi är inget fastighetsbolag i bemärkelsen att vi 
stöttar de boenden som är anslutna till oss i fastighets-
frågor. Vi har helt enkelt ingen koll på deras fastig-
heter. Men de måste stå bakom vårt hållbarhetslöfte 
och där är energifrågorna med såklart, säger Håkan 
Andersson, fastighetschef på STF.

TRE MED GEOENERGI
Fjällstugorna i väglöst land har mycket enkel standard, 
nästan uteslutande utan såväl el som vatten. Av de åtta 
fjällstationerna kallställs fem under halva året.

– Där har vi direktverkande el för att minimera 
arbetet och riskerna när de står kalla.

Tre av STF:s fjällstationer har vattenburet värme-
system: Grövelsjön, Storulvån och Abisko. Fjällsta-
tioner är större anläggningar, där Abisko är störst 
med sina 100 rum. Dessa tre har geoenergi i form av 
bergvärmeanläggningar. 

– Anläggningen i Grövelsjön, med 65 rum, är cirka 
20 år gammal och vi ska därför se över och uppgra-
dera hela värmesystemet. Men jag tror inte vi behöver 
borra nya hål, vi kommer att få ut bättre effekt med 
nya värmepumpar, säger Håkan Andersson.

Storulvåns Fjällstation (35 rum) har två bergvärme- 

STF Storulvåns Fjällstation har en geoenergianläggning som stöttas av en oljepanna som spets. Foto: Henrik Rollstedt.

TEMA: GEOENERGI FÖR TURISM
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pumpar som stöttas av en 
oljepanna som spets.

– Det behöver vi fundera på om 
vi ska fortsätta med, konstaterar 
Håkan Andersson.

MILJÖMÄRKT I ABISKO
Med 377 bäddar är Abisko Tu-
riststation den största av STF:s 
anläggningar. Abisko Turiststation 
var 2009 den första turismanlägg-
ningen i Sverige att certifieras med 
EU:s miljömärkning EcoLabel. 
All el är grön och man strävar 
ständigt efter att minska el- och 
vattenförbrukningen.

– Vi har precis skickat ut 
förfrågningar för att bygga om 
hela värmesystemet i Abisko, som 
består av en pelletspanna och två 
bergvärmepumpar. Pelletspannan 
är lite för stor, vi ska därför titta 
på att bygga en kulvert för att 

kunna värma även delar av vand-
rarhemsdelen med pellets.

VARIERANDE BEHOV
Fjällstationerna är typiska sä-
songsboenden som stänger ned 
delar av höst och vår. Under 
säsongerna är beläggningen och 
behoven varierande.

– Ibland har vi stora event, som 
Fjällräven Classic, då det kommer 
enormt mycket folk. Då är det rätt 
bra att ha den där pelletspannan 
för att klara varmvattenproduktio-
nen, förklarar Håkan Andersson. 

I fjällen kan det behövas 
uppvärmning även under som-
marsäsongen. Men i huvudsak är 
det varmvattenbehovet som är den 
stora knäckfrågan.

– Gästerna vill ju duscha när de 
kommer hem efter dagens vand-
ring. Vilket alla gör ungefär sam-

tidigt. Så det är bitvis högt tryck 
på varmvattenförbrukningen. 
Normalt klarar bergvärmeanlägg-
ningen behovet, men på vintern 
och under stora evenemang behö-
ver vi pelletspannan som spets.

I de andra fjällstationerna finns 
inga planer på att byta ut den 
direktverkande elen.

– Men i Kebnekaise undersöker 
vi möjligheten att installera solcel-
ler, solfångare och även bergvärme 
för att få en bättre lösning för 
varmvattnet. Vi vill i så fall hitta 
en lösning som vi kan applicera 
även på de övriga fjällstationerna 
som vi kallställer under vintern. 
Frågan är om vi får borra, det 
är ju naturreservat och Natura 
2000-område.

HÅLLBART DESIGNHOTELL
Copperhill Mountain Lodge 
utanför Åre är ett designhotell 
som präglas av en hög hållbarhets-
ambition. Det är byggt helt i trä 
730 meter över havet på toppen 
av Förberget. Copperhill öppnade 
2008 och redan 2009 togs det över 
av Petter Stordalens bolag Home 
Properties och har sedan dess dri-
vits av Nordic Choice Hotels. 

Till hotellet hör en stor villa på 
700 kvadratmeter som kan hyras 
av större sällskap eller personer 
som önskar avskildhet. Vid villan 
finns ett borrhålslager med fem 
cirka 150 meter djupa borrhål. Det 
försörjer såväl villan som resten av 
anläggningen med större delen av 
den värme som behövs.

– Vi behöver bara spetsa med el-
värme när det är som kallast, säger 
Daniel Grahnlöf, restaurang- och 
fastighetschef.

ÖKAT KYLBEHOV
På sommaren återladdas berget med 
överskottsvärme från byggnaderna. 
Men borrhålen är inte dimensione-
rade för att kunna kyla hela hotell-
anläggningen under sommaren.

– Vi kyler så mycket det går, 
men det räcker inte till. Man 
trodde nog inte att det skulle 
behövas kyla på somrarna när 
hotellet byggdes. Vi märker tyd-
ligt att det har blivit varmare på 
sommaren här i fjällen.

Foto: A
nette A

ndersson.

Bakom STF Abisko Turiststation hälsar Lapporten besökaren välkommen in i fjällvärlden.

Copperhill Mountain Lodge ligger på toppen av Förberget utanför Åre.

Foto: N
ordic Choice H

otels.
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Därför ska man nu börja titta 
på lösningar för kylbehovet.

– Till att börja med blir det nog 
portabla AC-aggregat, men den 
långsiktiga lösningen är att borra 
fler borrhål. Och vi ligger väldigt 
utsatt för blåst som kyler på vintern, 
så det skulle inte skada med några 
fler borrhål även för värmebehovet.

Daniel Grahnlöf har varit på 
Copperhill i fem år och känner 
inte till några driftsproblem med 
geoenergianläggningen.

– Men det är svårt att veta om 
investeringen är intjänad, eftersom 
den följde med anläggningen när 
den köptes av Petter Stordalen.

SNÖFÄLLAN I UTSATT LÄGE
På udden Viedásnjárgga i Stora 
Sjöfallets nationalpark i världs-
arvet Laponia står Naturum La-
ponia med byggnaden Snöfällan 
i centrum. Det är ett pedagogiskt 
centrum som berättar om land-
skapet och samekulturen.

Udden är hårt utsatt för vädrets 

krafter och tanken är att byggna-
den ska påverkas och präglas av 
det hårda vädret. Massiva kärnfu-
rustockar vilar omlott och skapar 
en gallerliknande fasad som ska 
fånga in snön och göra den till en 
del av fasaden under vintern.

Tre cirka 180 meter djupa 
borrhål värmer den cirka tusen 
kvadratmeter stora byggnaden. 
Anders Sandström, fastighetschef 
för Världsarvet Laponia, som även 
har stugor på fjället och kontor i 
Jokkmokk, ser inte att det fanns 
något egentligt alternativ till 
geoenergi som värmelösning.

– Det skulle vara direktver-
kande el, men det är helt uteslutet, 
liksom en oljepanna. 

Inte heller pellets var aktuellt 
för Snöfällan.

– Byggnaden är stängd från 
oktober till mars och pellets kräver 
en del tillsyn. 

Dessutom skulle det innebära 
långa transporter, påpekar Anders 
Sandström. Snöfällan ligger nära 

vägs ände vid Stora Sjöfallet, 14 
mil nordväst om Jokkmokk.

TÄCKER VÄRMEBEHOVET
Under vintern är Snöfällan stängd 
men måste hållas varm för att inte 
frysa sönder. 

– När vi inte har någon aktivitet 
drar vi ner värmen till cirka 18 gra-
der, förklarar Anders Sandström.

Borrhålen täcker i princip hela 
värmebehovet under året.

– Det är få dagar det är svinkallt 
där. Nog kan det sjunka ner mot 
minus 35 grader, men det är aldrig 
långvarigt så det är inte mycket vi 
behöver spetsa med el.

Snöfällan är byggd i känslig 
naturmiljö vid porten till national-
parken. Men det var inga problem 
med tillstånd för att borra energi-
brunnarna.

– Det enda kruxet var avlopps-
anläggningen. Det har vi löst med 
en anläggning som filtrerar så bra 
att vattnet vi släpper ut nästan går 
att dricka.

Naturum Laponia med byggnaden Snöfällan ligger utsatt men vackert på udden Viedásnjárgga i Stora Sjöfallets nationalpark. Tre borrhål värmer 
den cirka tusen kvadratmeter stora byggnaden.

Foto: Ted Logart.
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FÖRSTA ETAPP KLAR PÅ BRANÄSBERGET 
Sedan slutet av 2018 står 
geoenergi för energiförsörj-
ningen till 530 turistbäddar 
på toppen av Branäsberget i 
nordvästra Värmland.

Stugbyn heter Soltorget 
och är en av Branäsgrup-
pens sex skid- och frilufts-
läggningar. Satsningen på 
geoenergi är en del i en 
strategi för långsiktig håll-
barhet med tydligt grön 
profil.
Text: Jörgen Olsson

BAKOM DIMENSIONERINGEN och 
bygget av geoenergianläggningen 
står Sustainable Energy Solution 
Sweden (Sens). Man valde en lös-
ning med ett geoenergilager bestå-
ende av 32 energibrunnar med sex 
meters mellanrum och totalt 8 000 
borrhålsmeter.

– Branäsgruppen använde 
mycket elvärme innan vi kom in 
i bilden. På platsen uppe på ber-
get fanns tidigare en lodge med 
hotellverksamhet. Bygget av Sol-
torget innebar att man uppförde 
ytterligare tre stora byggnader, 
med värme från geoenergi, säger 
Anders Tvärne, konsult på Sens.

Den nuvarande anläggningen 
är den första delen i en utbyggnad 
som ska ske i flera etapper och – 
om alla planer går i lås – komma 
att bestå av 16–17 byggnader.

ÖVERKAPACITET
Geoenergilagret är byggt under ett 
garage och man har i dagsläget en 
energicentral med fyra värmepum-
par på 79 kilowatt vardera och 
en elpanna som reserv. I och med 
att utbyggnaden i första etappen 
inte blev riktigt så stor som det 
först var tänkt har man en överka-
pacitet. Anders Tvärne beräknar 
att anläggningen i dag är cirka 20 
procent större än behovet och till 
det ska läggas redundansen i form 
av elpannan.

– Vi har borrat 32 av de 60 hål 
som ursprungligen planerats på den 
platsen. När nästa etapp kommer 
kan vi fortsätta att borra i garaget, 
det finns plats till det och rörsys-
temet är förberett för alla 60 hålen. 
Men det blir såklart lite av en speci-
allösning att borra nere i ett garage, 
med mindre riggar och kortare 
borrstänger, säger Anders Tvärne.

UTOMHUSLUFTEN 
ÅTERLADDAR 
När skid- och friluftsanläggningen 
är fullt utbyggd beräknas det krävas 
tre energicentraler.

På toppen av Branäsberget i nordvästra Värmland finns 530 turistbäddar i stugbyn Soltorget.

Foto: Branäsgruppen.

Anders Tvärne är konsult på Sens, som 
har byggt geoenergianläggningen på 
Branäsberget.

Foto: Sens.

– I det läget kanske det blir aktu-
ellt med ett distributionsnät mellan 
alla de olika byggnaderna också, 
men det blir något man får räkna på 
när det blir aktuellt, säger Tvärne.

Sommartid, när uppvärmnings-
behovet för det mesta begränsas 
till det som går åt till tappvarm-
vatten, passar man på att återladda 
geoenergilagret med hjälp av den 
varma utomhusluften.

– Vi har kylmedelskylare som 
återladdar med några grader, för 
att hålla temperaturen i berget 
stabil och inte riskera funktionen 
över tid, säger Anders Tvärne.

UTBYGGNAD KOMMER
Att det blir en utbyggnad på 
Solberget är säkert, däremot inte 
riktigt när och hur omfattande 
den blir.

– Vi ser en kraftig tillväxt i hela 
vår verksamhet och kommer att 
bygga mer i Branäs, både lägen-
hetshus och stugor. Inom koncer-
nen försöker vi hela tiden att välja 
de bästa energilösningarna, både 
ekonomiskt och miljömässigt, sä-
ger Jonas Lundblad, fastighetschef 
på Branäsgruppen.

Han är nöjd med funktionen i 
geoenergianläggningen på Solberget.

– Den fungerar jättebra – vi har 
beställt en viss effektmässig och 
teknisk leverans och den får vi. 
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YNGVE BERGQVIST ÄR Icehotel 
Jukkasjärvis skapare. Han klev av 
som vd 2017 men är fortfarande 
huvudägare.

– Efter ett antal år med olika 
sommarverksamheter för turister 
i Jukkasjärvi, vid och på Torne 
älv, sökte vi en idé till något som 
kunde locka folk även på vintern. 
Vi byggde en igloo där det skulle 
vara isskulpturer och lät utbilda 
konstnärer från Norrbotten i 
att skulptera i is. Vi ordnade en 
workshop med instruktörer från 
Japan, där isskulpturer har en lång 
tradition, säger han till Svensk 
Geoenergi.

Snart var snöbollen i rullning, 
verksamheten utvidgades och 
ishotellet med övernattning öpp-
nade 1992. Yngve Bergqvist och 
hans kollegor fick snabbt lära sig 
att man inte blir profet i sitt eget 
hemland.

– Svenska turister var väl inte 
så lockade från början. Det var 
de internationella gästerna som 
upptäckte hotellet på allvar, bland 
annat efter ett par reportage i ut-
ländska media. Att övernatta i mi-
nusgrader och att ta en drink i en 
bar som var byggd helt av is var ju 
något väldigt exotiskt, som ingen 
sett eller hört talas om tidigare.

ÄVEN ETT ISHOTELL 
BEHÖVER VÄRME
Det började med en idé om en enkel igloo med konstutställningar i, som 
ett sätt att komplettera sommarens turistaktiviteter fiske och forsränning 
med en verksamhet för vintern.

I dag är Icehotel Jukkasjärvi sedan decennier ett unikt resmål med 
världsrykte, som årligen lockar 70 000 gäster från 90 länder. Och geoenergi 
spelar en avgörande roll för den stora verksamhetens funktion och ekonomi.

De internationella besökarna 
har dominerat ända från starten 
och man har länge byggt kalkylen 
på att ha 65 procent utländska 
gäster. Icehotel Jukkasjärvi har 
ett nätverk av agenter över hela 
världen och 2016 hade man besö-
kare från inte mindre än 90 olika 
länder. 

KRÄVER STABILT ENERGISYSTEM
Men även ett ishotell behöver 

värmas. Besökaren kan välja på att 
sova i ett av de kalla isrummen, 
som konstant håller -5 grader Cel-
sius, eller i ett normalt uppvärmt 
rum. Även många andra utrym-
men behöver värmas. Yngve Berg-
qvist ville ha ett stabilt, långsiktigt 
och kostnadseffektivt system för 
uppvärmning av hotellrum och 
andra utrymmen. Han insåg tidigt 
fördelarna med geoenergi. 1998 
borrades de första energibrun-

Text: Jörgen Olsson

Yngve Bergqvist, skapare och huvudägare av Icehotel Jukkasjärvi.

Foto: M
artin Sm

edsén.
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narna, som i de första tidiga etap-
perna blev totalt 34 stycken.

– Geoenergin har fungerat 
jättebra genom åren och har 
stabilt levererat mellan 65 och 
70 procent av vår uppvärmning. 
Värmen från den ursprungliga 
anläggningen används för att 
värma fastigheter på totalt om-
kring 4 000 kvadratmeter, samt 
till varmvatten, säger han.

ISHOTELL ÅRET RUNT
Sedan dess har geoenergianlägg-
ningen, i takt med att verksam-
heten vuxit, byggts ut och det 
har borrats ytterligare en knapp 
handfull hål. De förser en stor 
lobby vid älvstranden med värme 
och försörjer även de varma 
rummen i Icehotels senaste 
tillskott; Icehotel 365, som är en 
året-runt verksamhet.

– Idén om en permanent 
hotellverksamhet fanns länge, 
men det var först för några år 
sedan som vi vågade satsa. Nu 
har vi Icehotel 365 med en 800 
kvadratmeter stor solcellspark på 
taket. Solcellerna driver kylma-
skiner som håller temperaturen 
i de kalla hotellrummen på 
konstant -5 grader året runt. Där 
inne sover gästerna på renfällar 

i sovsäckar som är gjorda för 
25 minusgrader, säger Yngve 
Bergqvist.

TVEKSAM TILL ÅTERLADDNING
Kylmaskinerna alstrar värme 
som bland annat används till 
tappvarmvatten. Men det blir 
fortfarande ett överskott delar 
av året och en tanke finns om 
att använda den till att återladda 
geoenergibrunnarna.

– Men än så länge har det 
inte blivit av och det är tydligen 
osäkert om det är meningsfullt. 
Merparten av våra hål är borrade 
bara 20–30 meter från älvstranden 
och det är mycket stor genom-
strömning av vatten.

Det höga flödet gör geoener-
gianläggningen mycket effektiv, 
men gör samtidigt att en återladd-
ning med varmt vatten riskerar att 
”spolas bort” och inte komma till 
nytta.

Precis som för andra turistmål 
med en stor andel internationella 
gäster har pandemin slagit mot 
Icehotel.

– Vi har ju kunnat kalkylera 
med att utländska besökare ska 
stå för 65 procent så det är en tuff 
tid vi har bakom oss. Det gör att 
investeringar, både vad gäller ener-

gisystemet och annat, får vänta lite 
nu, säger Yngve Bergqvist.

EN DEL I ETT KRETSLOPP
Ett kommande investeringsbehov 
gäller värmepumparna. 

– De pumpar vi har nu är från 2005 
och det märks att de börjar bli slitna. 
Här kommer det att bli aktuellt med 
uppgraderingar eller nyinvesteringar, 
men det återstår att se hur vi gör.

– Överlag har geoenergin varit 
strålande genom åren. Den har 
levererat stabilt och hjälpt oss att 
spara kostnader för uppvärmning, 
som annars skulle ha skett med 
direktverkande el. Utan att ha 
räknat exakt på vad vi har sparat 
betraktar jag investeringen som en 
mycket bra affär.

Icehotel har genom åren också 
genomfört ett antal energibesparande 
modifieringar i fastigheterna och fått 
ner användningen med 20 procent 
från ursprungliga 3,5 miljoner kWh. 

– Och bortsett från det ekonomis-
ka så vill jag gärna tro att våra gäster 
uppskattar att vi använder miljö- och 
klimatsmart teknik för energiför-
sörjning. Geoenergin är en del i ett 
kretslopp, på samma sätt som att 
de många tusen ton is vi årligen lånar 
från älven går tillbaka igen när isen 
smälter, säger Yngve Bergqvist.

Även ett ishotell behöver värmas, dock inte de kalla isrummen där temperaturen ligger konstant på fem minusgrader.

Foto: Asaf Kliger.
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TEMA: GEOENERGI FÖR TURISM

Kolmårdens Djurpark är ett av landets mest välkända och välbesökta turistmål, med cirka 
700 000 besökare årligen. I djurparken finns cirka 150 fastigheter av olika ålder, storlek och 
användningsområde. 

– Vi har för lite geoenergi, utbrister Jimmy Persson, affärsområdeschef Park & Djur på Kolmården.

KOLMÅRDEN INGÅR I koncernen 
Parks and Resorts, som även 
äger och driver Gröna Lund, 
Skara Sommarland och Furuvik. 
Utöver att vara affärsområdes-
chef på Kolmården är Jimmy 
Persson även ansvarig för en 
koncernövergripande arbets-
grupp som arbetar med miljö- 
och energifrågor. 

– Alla våra parker har olika 

Text: Lars Wirtén

förutsättningar och inriktningar. 
Gröna Lund och Skara Sommar-
land stänger ner under vinterhal-
våret medan Kolmården och Fu-
ruvik har verksamhet året runt. 
Därför förhåller sig parkerna lite 
olika vad gäller att investera i 
geoenergi.

I Kolmården finns ett stort 
spann av små och stora, äldre 
och nya byggnader och byggna-

der med olika säsongsnyttjande. 
Tre fastigheter med verksamhet 
året runt har geoenergi i dag: en 
teknisk verkstad, bokningscentral 
och en personalbyggnad.

– För oss är geoenergi absolut 
förstaval när vi bygger nytt och 
renoverar om det rör en bygg-
nad som ska användas året runt. 
Det minskar vår elförbrukning 
rejält. Vi får låga driftskostnader 

KOLMÅRDEN TITTAR PÅ INTERNT 
NÄT FÖR VÄRME OCH KYLA

– För oss är geoenergi absolut förstaval när vi bygger nytt eller renoverar en byggnad som ska användas året runt, säger Jimmy Persson, 
affärsområdeschef på Kolmårdens Djurpark.

Foto: .Kolm
ården.
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över tid, samtidigt är anläggning-
arna relativt underhållsfria, säger 
Jimmy Persson.

LÅNGSIKTIG LÖSNING
Geoenergi ligger också i linje 
med koncernens hållbarhetsarbe-
te som går under devisen ”Hellre 
rätt än lätt”.

– Det är viktigt för oss att 
inte göra några halvdana, snabba 
lösningar som har kortsiktig effekt 
men är sämre över tid. Geoenergi 
är en bra och långsiktig lösning.

För byggnader i parken som 
endast har sommardrift är Jimmy 
Persson däremot mer tveksam 
till geoenergi. 

– Där har vi värmepumpslös-
ningar eller direktverkande el, 
eftersom det är så kort tid de ska 
värmas. I dessa fastigheter jobbar 
vi aktivt med smart styrning för 
att minska energianvändningen, 
förklarar Jimmy Persson.

KYLA ALLT VIKTIGARE
Förra året samlades hela tekniska 
avdelningen i en ny byggnad 

som både värms och kyls med 
geoenergi från fyra borrhål.

– Vi fick trimma in och fixa lite 
i uppstarten, men det är sådant 
man får räkna med. Annars har 
geoenergianläggningen gått bra 
och levererat som den ska. 

Även byggnaden där hela kon-
cernens bokningscentral sitter har 
aktiv geoenergi med både värme 
och kyla.

– Somrarna blir allt varmare så 
kylan blir mer och mer viktig att 
ha med. Men oavsett energikälla 
och behov, ska våra fastigheter 
styras så att de bara värms och 
kyls när det verkligen behövs. 

EGET DISTRIBUTIONSNÄT
För framtiden har Jimmy Pers-
son börjat titta på möjligheten att 
bygga ett internt distributionsnät i 
parken. På så sätt skulle även äldre 
och mer säsongsbetonade bygg-
nader kunna kopplas in och få en 
grönare energiprofil.

– Om jag fick drömma skulle 
vi ha en större kombinations-
anläggning med geoenergi och 

förbränning av restprodukter från 
verksamheten som via ett eget 
distributionsnät förser fastighe-
terna med värme. Vi har utöver 
geoenergin en hel del restpro-
dukter från djuren så som gödsel, 
grenar som djuren barkat av som 
vi skulle ha bra avsättning för. 
Jag tror vi behöver använda olika 
typer av värmekällor parallellt 
för att få ihop en bra helhet, till 
exempel solceller, restprodukter 
och geoenergi.

Foto: Johan G
ram

én.

KOLMÅRDENS 
DJURPARK
Nordens största djurpark

Antal besökare: 700 000/år.

Antal byggnader: Cirka 150.

Antal djurarter: Cirka 60.

Geoenergi: Ett borrhålslager med 

fyra borrhål, två separata borrhål, 

totalt sex borrhål och 1149 borr-

hålsmeter.

» DET ÄR VIKTIGT 
FÖR OSS ATT INTE 
GÖRA NÅGRA 
HALVDANA, SNABBA 
LÖSNINGAR SOM 
HAR KORTSIKTIG 
EFFEKT MEN ÄR 
SÄMRE ÖVER TID. « Kolmårdens Djurpark har cirka 700 000 besökare varje år.
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TEMA: GEOENERGI FÖR TURISM

Text och foto: Lars Wirtén 

OSYNLIG GEOENERGI 
BEVARAR ERIKSBERGS VILDMARK
Eriksberg i Blekinge har de senaste åren utvecklats till en 
unik kombination av naturreservat, safaripark och exklusiv 
hotellanläggning. I princip hela anläggningen, förutom 
restaurangköket, värms och kyls med geoenergi.

– Jag kan inte se att det finns något alternativ i detta känsliga 
naturreservat, säger vd Per-Arne Olsson. 

ERIKSBERG ÄR ETT inhägnat 
naturreservat utanför Karlshamn 
i Blekinge som består av 1 348 
hektar, varav 409 hektar vatten. 
Den inhägnade delen är cirka 
925 hektar, vilket gör Eriksberg 
till ett av norra Europas största 
vilthägn och Nordens största 
safaripark. Här finns kronvilt, 
dovvilt, davidshjort, vildsvin, vi-
senter och mufflonfår. Sommar-
stammen består av cirka 1 800 
djur. Havsörn häckar i området 
och utgör symbol för reservatet.

Anläggningen har en bred och 
utspridd verksamhet, centrerad 
kring gården Eriksberg med anor 
från 1600-talet och ett flertal 
byggnader utspridda i reservatet. 
Här finns ett exklusivt hotell, 
två restauranger, vildmarkskök, 
butik och konferens vid sidan 
av safari, jakt och naturvård 
som alltid har utgjort kärnan. 
Eriksberg har lyckats med 
konststycket att vara folkligt och 
exklusivt på samma gång.

– Vi vänder oss till alla, från 

småbarnsfamiljer som vill se djur 
och äta glass till säkerhetsföretag 
vars kunder har höga säkerhets-
krav, berättar Per-Arne Olsson.

AVSKILDHET FÖR KÄNDISAR
Det han syftar på är den exklusiva 
och säkerhetsklassade villan Lily 
Croft, som ligger avskilt ute på 
Eriksbergsudden, med exklusiv 
tillgång till ett stort landområde. 
Där kan även kända personer 
som behöver fullständig avskild-
het vara privata.

Per-Arne Olsson, vd på Eriksberg, framför den så kallade savannen, en torrlagd havsvik där 
djuren gärna samlas för att beta sommartid.

» GEOENERGIN 
KÄNDES HELT 
SJÄLVKLAR. ATT 
DEN ÄR OSYNLIG ÄR 
VIKTIGT FÖR OSS. 
HADE VI SATSAT 
HELT PÅ EXEMPELVIS 
SOLENERGI, HADE 
DET INTE PASSAT IN I 
DEN HÄR MILJÖN. «
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– Du kan komma med heli-
kopter från Stockholm, dimpa 
ner här och vistas en vecka helt 
för dig själv, samtidigt som vi har 
tusen besökare i parken. Med 
den bredden i och de kraven på 
verksamheten krävs att vi har full 
rådighet i allt vi gör, förklarar 
Per-Arne Olsson.

FEM BORRHÅLSLAGER
Med en kombination av 
geoenergi och solceller råder stor, 
om än inte full, rådighet över 
energiförsörjningen. 

– Vi har redan kommit i mål 
med Sveriges tuffa miljömål att 
halvera energianvändningen till 
2030. Vi har sänkt energian-
vändningen för värme, kyla och 
varmvatten med cirka 60 procent. 
Det har vi lyckats med genom 
att renovera och bygga hållbart 

samt använda modern teknik i 
geoenergi och solceller.

Fram till 2009 var det direkt-
verkande el som försörjde alla 
byggnader med värme och kyla. 
Sedan dess har fem borrhåls-
lager installerats för att förse 
de utspridda byggnaderna med 
både kyla och värme. Några 
enstaka byggnader har dock 
luftvärmepumpar och en separat 
kylanläggning förser byggna-
derna med spetskyla de varmaste 
dagarna. På vintern räcker den 
lagrade värmen i berget till hela 
värmebehovet.

OSYNLIGT ÄR VIKTIGT
– Vi hade ett antal konsulter 
som tittade på olika lösningar. 
Geoenergin kändes helt självklar. 
Att den är osynlig är viktigt för 
oss. Hade vi satsat helt på exem-

pelvis solenergi, hade det inte 
passat in i den här miljön.

Biobränsle i form av pelletspan-
nor var också uppe till diskussion, 
men föll bort av samma anledning.

– Vad vill besökaren uppleva 
här? Tystnaden och vildmarken. 
Då vill man inte mötas av en 
skorsten som bolmar rök, säger 
Per-Arne Olsson och förtydligar:

– Vi tycker det är jobbigt bara 
att behöva sätta upp en parabol-
antenn. Då bygger vi hellre ett 
storkbo och hoppas att storken 
kommer till oss.

NY HOTELLBYGGNAD
Nya byggnader har Eriksberg 
däremot inga problem att uppföra 
– så länge de ligger i linje med det 
hållbarhetstänk som präglar hela 
verksamheten. Anläggningen ska 
växa och en ny hotellbyggnad i 

Gården Eriksberg har anor från 1600-talet. Här finns ett exklusivt hotell, två restauranger, vildmarkskök, butik och konferens, vid sidan av safari, 
jakt och naturvård.
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ERIKSBERG HOTELL & SAFARIPARK
Eriksberg är ett av norra Europas största vilthägn och ett naturreservat 
med hög biologisk mångfald. 

• Eriksberg utgör en genbank för olika arter och har en viktig funktion som forsk-
nings- och referensområde gällande ekosystemen. 

• Eriksbergspriset som delas ut årligen bidrar till finansiering av forskning relate-
rad till miljön och det mångbruk som sker på Eriksberg. Projekt har bland annat 
bedrivits om skalbaggsarter, fiske, fjärilar, spindlar, trädföryngring, fågelliv, lavar 
och mossor. 

• Eriksberg har ett av världens största bestånd av den fridlysta röda näckrosen. Här 
finns även 16 av Sveriges 19 fladdermusarter. 

• Cirka 90 hektar skyddade vikar i Östersjön erbjuder betydelsefulla lek- och upp-
växtplatser för bland annat gädda. 

• Eriksberg har ett rikt fågelliv med bland annat havsörn och över 60 arter rödlis-
tade i EU:s fågeldirektiv. 

• Eriksberg ingår i Unescos Biosfärsområde Blekinge Arkipelag.

GEOENERGI PÅ ERIKSBERG
• Totalt åtta byggnader värms och kyls med hjälp av geoenergi. 

• 28 borrhål, 160-200 meter djupa, är fördelade på de olika byggnaderna.

fyra våningar planeras med utsikt 
över ”savannen” – den havsvik 
som torrläggs varje sommar efter 
gäddornas lek för att ge plats åt 
bete för viltet. Den byggs i trä, får 
sedumtak med solceller och utfor-
mas så att minsta möjliga kyla ska 
behövas på sommaren.

– Vi hoppas slippa använda 
spetskyla helt i den nya byggna-
den. Rummen har djupa balkong-
er som gör att värmen inte når 
in på samma sätt. Överlag drar 
vi aldrig på med spetskyla bara 
för att kyla rummen på kort tid. 
Systemet är rätt trögt, det får gäs-
terna tänka på och se det hållbara 
i. Det är bättre att de öppnar för 
tvärdrag, säger Per-Arne Olsson.

ÖPPEN ÅRET RUNT
Det som skiljer Eriksberg från 
många andra liknande anlägg-
ningar är att verksamheten inte är 
uppbyggd kring säsong. Eriksberg 
är öppen och i gång året runt.

– Allt måste fungera 365 da-
gar om året. Därför vill vi bli så 
självförsörjande som möjligt året 
runt, förklarar Per-Arne Olsson 
och pekar på solenergi som kan 
vara en satsning för framtiden i 
energilösningen.

– Vi tror att det kommer hända 
mycket på det området framöver 

och att vi kan få ut betydligt mer 
energi på mindre yta.

Redan nu är den stora butiks-
byggnaden vid entrén helt själv-
försörjande på el från solceller sett 
över hela året. Men någon solcells-
park kommer det inte bli tal om i 
det känsliga naturreservatet. Och 
även om Eriksberg expanderar är 

det inte massturism man siktar på 
– även om ca 80 000 besökare per 
år låter mycket.

– I och med att vi har verk-
samhet året runt och stora ytor 
kan vi fortsätta expandera. Men vi 
kommer aldrig att bli en industri. 
Här ska alla gäster känna sig som 
kungar.

Mangårdsbyggnaden på Eriksberg är i dag omvandlat till hotell. Totalt åtta byggnader värms och kyls med geoenergi.
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Text: Lars Wirtén   

GLACIÄRBY STÄLLER OM MED 
TERMISKT NÄT OCH GEOENERGI
Det schweiziska energi-
företaget Enalpin driver 
sedan 2015 ett lokalt ter-
miskt nät i skidorten Saas-
Fee i sydvästra Schweiz. 

Hjärtat i anläggningen 
är ett borrhålslager med 
70 borrhål. Nu byggs nätet 
ut i en andra etapp för att 
försörja fler byggnader med 
mer förnybar energi.

DEN ALPINA MILJÖN är känslig. 
Saas-dalen omges av närmare 20 
glaciärer som alla minskar kraftigt 
i omfång. Det är ett stort hot mot 
den lokala och helt dominerande 
turistnäringen. Klimatfrågan står 
därför högt på dagordningen i 
Saas-Fee. Ett exempel är att all 
biltrafik i byn är förbjuden. 

Ett annat exempel är det ter-
miska nät som anlades 2015 och 
som nu utvidgas. Under somma-
ren produceras varmvatten med 
hjälp av luftvärmepumpar. Över-
skottsvärmen lagras i 70 borrhål 
under parkeringen vid infarten 
till byn för att värma de anslutna 
byggnaderna under vintern. 
Värmepumparna drivs delvis av 
en solcellsanläggning på taket av 

parkeringshuset, delvis av lokalt 
producerad vattenkraft.

LÅGA TEMPERATURER
I den första etappen anslöts bland 
annat hotell, vandrarhem och 
kommunhuset till nätverket. I den 
andra etappen byggs nätet ut med 
290 längdmeter och blir drygt ki-
lometerlångt. Det lokala termiska 
nätet är ett lågtemperaturnät som 
kräver en värmepump vid varje 
byggnad som ansluts.

– Jag skulle ljuga om jag sa att 
det termiska nätet är mer ekono-
miskt än uppvärmning med olja 
enligt gällande lagstiftning. Spe-
ciellt eftersom framtida kunder 
kommer att behöva investera i en 
egen värmepump. Men på lång sikt 
är denna investering helt klart värt 
det. Koldioxidskatterna kommer 
att öka ännu mer och eldningsolja 
kommer snart inte längre att vara 
ett alternativ. Med den nya kol-
dioxidlagen måste ägare till och 
hyresgäster i fossilt uppvärmda och 
dåligt isolerade byggnader gräva 
djupare i fickorna, förklarar Diego 
Flaviano, projektledare på Enalpin. 

För företag och större bygg-
nader kan Enalpin finansiera 
värmepumpen som en del av en 
entreprenad. 

– Enalpin tar över investe-
ringskostnaden och tar hand om 

drift och underhåll av värmepum-
pen. Dessa kostnader faktureras 
sedan löpande som en del av 
värmekostnaden.

SPARAR MYCKET KOLDIOXID
De som är anslutna till Saas-Fees 
termiska nät förbättrar kraftigt 
sitt ekologiska fotavtryck. Jämfört 
med oljeuppvärmning kan upp till 
80 procent koldioxid sparas. 

– Ett hyreshus med en årlig an-
vändning på cirka 144 000 kWh ter-
misk energi kan spara cirka 34 ton 
koldioxid, säger Diego Flaviano.

På det här sättet har vandrar-
hemmet Aqua Allalin sparat över 
400 ton koldioxid årligen sedan 
2015. Det motsvarar cirka 200 
flygningar från Zürich till New 
York och tillbaka, påpekar Diego 
Flaviano. 

DRAR UT PÅ TIDEN
Anläggandet av etapp två drar ut 
på tiden på grund av att det bara är 
tillåtet att bygga under lågsäsong i 
den lilla skidorten.

– Men det är kanske inte så illa. 
Tills vi är redo att leverera sex mil-
joner kilowattimmar värmeenergi 
och teoretiskt kan leverera till 200 
enfamiljshus, kan husägarna fort-
farande tänka om och budgetera 
för en övergång till det termiska 
nätet, säger Diego Flaviano.

SAAS-FEE TERMISKA NÄT
Effekt: För närvarande 600 kW, maximal kapacitet 3 000 kW.

Värmeenergi: För närvarande 1,5 miljoner kWh, maximal 
kapacitet 6 miljoner kWh.

Det termiska nätets längd: 780 meter,  fr o m 2022 1 070 meter.

Temperatur i nätet: 8–20 grader Celsius.

CO2-utsläpp: 62 gram CO2/kWh. (Eldningsolja: 301 gram 
CO2/kWh). 

Foto: A
m
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GEOENERGICENTRUM

DIGITALA DAGAR MED GRÖN 
FINANSIERING, HYBRIDER OCH 5G-NÄT 

GEOENERGIDAGARNA 2021

Geoenergidagarna 2021 andades framtid 
och ny teknik. Inte bara i det faktum att Geo-
energidagarna för första gången genomför-
des helt digitalt. Även föredragen hade starkt 
framtidsfokus med grön finansiering, hög-
temperaturlager och femte generationens 
fjärrvärmenät som några teman.

Text: Lars Wirtén 

PÅ SENARE ÅR har det pratats och skrivits alltmer om 
gröna obligationer och lån som ett sätt att styra ut-
vecklingen i hållbar riktning. Innebörden av gröna lån 
är enkel att förstå – genom att kräva att pengarna går 
till hållbara investeringar erbjuds en lägre ränta. Men 
hur kan bankerna erbjuda bättre villkor bara för att 
pengarna går till gröna ändamål? Finns här en koppling 
till gröna obligationer och vad är egentligen då det?

De här frågetecknen rätades ut av Hanna Setter-
berg, forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Hon 
utgick från balansräkningen, som visar ett företags till-

gångar och hur de har finansierats – antingen genom 
eget kapital eller skulder. Dessa skulder kan utgöras av 
lån och obligationer.

– En obligation är ett skuldebrev som flera andra 
parter kan investera i mot en utlovad avkastning. 
Det unika med gröna obligationer är att de om-
famnar ett ramverk med ett grönt löfte. Pengarna 
som lånas ska finansiera en grön tillgång, förklarade 
Hanna Setterberg.

För ett fastighetsbolag kan det vara en miljöcerti-
fierad byggnad. För en bank kan det vara att man ger 
ut gröna lån. Utlåningen ligger på bankens tillgångs-
sida i balansräkningen – det är så gröna obligationer 
och lån hänger ihop och genererar bättre villkor för 
låntagarna. 

VAD ANVÄNDS DÅ PENGARNA SOM LÅNAS 
UT VIA GRÖNA OBLIGATIONER TILL?
– I Norden är fastighetsbolagen en stor spelare, 38 pro-
cent av de gröna obligationerna har finansierat bygg-
nader. Här kommer geoenergi in som en möjlighet att 
göra fastigheter mer gröna och därmed kunna finansiera 
byggprojekt med hjälp av gröna obligationer. Även 

Högtemperaturlagret i Drake Landing Solar Community i Okotoks, söder om Calgary i Kanada, kombinerar solvärme med geoenergi på ett 
framgångsrikt sätt.

Foto: D
rake Landing Solar Com

m
unity.
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förnybar energi är en stor tillgångs-
klass med en andel på 24 procent.

GRÖN TAXONOMI
Störst betydelse framöver för 
utvecklingen av gröna obligatio-
ner har EU:s nya så kallade gröna 
taxonomi. Det är en lista av aktivi-
teter som definierar vad som klas-
sas som hållbart. Ett krav är att en 
aktivitet ska bidra till minst ett av 
EU:s övergripande miljömål. Den 
får samtidigt inte ha negativ inver-
kan på något annat miljömål.

– EU:s gröna taxonomi kom-
mer att vara tongivande framåt. 
Den syftar till att öka transparen-
sen och få kapitalet att röra sig 
i hållbar riktning. Alla aktörer i 
hela värdekedjan behöver för-
hålla sig till taxonomin framöver, 
förklarade Anna Lindvetter från 
Handelsbanken och fortsatte:

– Större bolag måste rappor-
tera hur deras utgifter, intäkter 
och investeringar förhåller sig till 
taxonomin. Bankerna måste rap-
portera hur den gröna utlåningen 
förhåller sig till den övriga 
utlåningen.

Flera berättigade aktiviteter i 
den gröna taxonomin har direkt 
bäring på geoenergi, till exempel 
elproduktion och kraftvärmepro-
duktion från geotermisk energi 
liksom produktion av värme och 
kyla från geoenergi.

I likhet med Handelsbanken er-
bjuder även statliga Almi gröna lån.

– Vi sjösatte våra gröna lån den 
1 juni i år för att bidra till grön 
omställning i små och medelstora 

företag. De har bättre ränta, längre 
löptid och är amorteringsfria, be-
rättade Kristina Rudin, rådgivare 
på Almi.

HYBRID I KANADA
Geoenergidagens andra session 
fokuserade på borrhålslager med 
höga temperaturer. Lucio Mes-
quita delade med sig av erfaren-
heter från högtemperaturlagret i 
Drake Landing Solar Community 
i Okotoks, söder om Calgary i 
Kanada. Det kombinerar solvärme 
med geoenergi på ett framgångs-
rikt sätt. Systemet, som har varit 
i drift i cirka 15 år, täcker i snitt 
95 procent av det totala värme-
behovet med solvärme till de 52 
anslutna enfamiljsbostäderna. 50 
procent består av direkt solvärme 
från 798 solfångare monterade 
på husens garagetak. 45 procent 
kommer från högtemperaturlagret 
som består av 144 relativt grunda 
borrhål som når 35 meters djup.

Området har ett kallt klimat 
med 20 procent fler uppvärm-
ningsdagar än Stockholm. Sam-
tidigt är antalet soltimmar i nivå 
med Madrid.

– Det är ett idealiskt område 
för att testa och utvärdera den 
här typen av system i utmanande 
förhållanden, konstaterade Lucio 
Mesquita.

LÅGA TEMPERATURER
Utöver säsongslagret har systemet 
även två ackumulatortankar för 
att kunna lagra värme på kort sikt 
och på så sätt balansera systemet.

– De är viktiga för systemets 
prestanda, både på vintern och 
sommaren, förklarade Lucio 
Mesquita.

För ett säsongslager är tempe-
raturen hög. Men för ett lokalt 
fjärrvärmenät rör det sig om låga 
temperaturer, även om det vid 
vissa toppar når upp mot 70 gra-
der Celsius.

– Temperaturen i ledningarna in 
ligger mestadels på 37 grader, med 
en returtemperatur på 28 grader. 
Med det klarar vi att värma bostä-
derna vid så låga utetemperaturer 
som minus 30 grader Celsius.

Lucio Mesquita konstaterade 
att det finns utmaningar att lösa, 
inte minst bristen på kvalificerad 
arbetskraft som kan driva och 
underhålla systemet. En annan 
utmaning är att få ekonomi i det 
relativt småskaliga systemet.

– Men det har fungerat pålit-
ligt och har presterat i stort sett 
utifrån våra modelleringar. 

GEOTERMOS OCH 
INDUSTRILAGER
Även den nyligen sjösatta anlägg-
ningen Geotermos i norska Dram-
men bygger på att kombinera sol 
och säsongslagring, vilket Randi 
Ramstad Kalskin från Asplan Viak 
och Norges teknisk-naturveten-
skapliga universitet i Trondheim 
redogjorde för (läs mer om Randi 
Ramstad Kalskin på sid 28). Olle 
Andersson från Geostrata avslu-
tade session två med att berätta 
om pumptillverkaren Xylems 
högtemperaturlager i Emmaboda. 

»DET UNIKA MED GRÖNA 
OBLIGATIONER ÄR ATT DE 

OMFAMNAR ETT RAMVERK MED 
ETT GRÖNT LÖFTE.«

Hanna Setterberg, forskare på 
Handelshögskolan i Stockholm.

Foto: H
andelshögskolan.
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GEOENERGICENTRUM

Efter flera års drift har företaget 
installerat värmepumpar till lagret 
och genom detta ökat prestandan 
väsentligt.

MÄTNINGAR ÖVER TID
Geoenergidagens tredje session 
förmedlade erfarenheter från 
långtidsuppföljningar av prestanda 
hos större geoenergianläggningar. 
Signhild Gehlin inledde med en 
översikt av det fyraåriga interna-
tionella samarbetsprojektet IEA 
HPT Annex 52 om just detta om-
råde, där Sverige har en ledande 
roll. Projektet avslutas till års-
skiftet och just nu pågår som bäst 
sammanställningen av resultaten 
från alla ingående internationella 
mätningar. 

Saqib Javed från LTH redo-
gjorde för de långtidsmätningar 
han har analyserat från ett klubb-
hus i Frölunda och Skanskas hu-
vudkontor i Stockholm. Det se-
nare har en geoenergianläggning 
byggd enligt Skanskas patent 
Skanska Deep Green Cooling. 
Här bidrar borrhålslagret med 
direktkyla och förvärmning av 
ventilationen, utan någon värme-
pump installerad. 

José Acuña från KTH Energi-
teknik presenterade resultat från 
tre Stockholmsbaserade geoen-
ergianläggningar – Rosenborgs ak-
viferlager, samt borrhålslagren för 
studentbostadshuset Forskningen 
och Akademiska Hus kluster av 
universitetsbyggnader, NPQ på 

Frescati. De tre anläggningarna 
har mätts och analyserats av fors-
karteamet på KTH Energiteknik. 

– Geoenergianläggningarnas 
komplexitet och variationer i sys-
temuppbyggnad försvårar jämförel-
ser mellan anläggningars prestanda. 
Ju större del av distributionssyste-
met för värme och kyla som ingår 
i prestandaanalysen, desto svårare 
blir det att göra rättvisa jämförelser, 
konstaterade José Acuña.

FEMTE GENERATIONEN
Den avslutande fjärde sessionen 
belyste den nya, femte generatio-
nens fjärrvärmenät. Det utnyttjar 
säsongslagring och låga tempe-
raturer som ett sätt att minska 
värmeförluster och bättre anpassa 
fjärrvärmenäten till dagens och 
framtidens energieffektiva bostä-
der och behov av kyla.

Marwan Abugabbara från 
Lunds universitet redogjorde 
för tekniken, modellverktyget 
Modelica och marknadens syn på 
5G-tekniken.

De flesta av dagens fjärrvär-
menät bygger på 3G-teknik, med 
isolerade rör och höga tempera-
turer på cirka 80 grader Celsius. 
Med 4G har temperaturen sänkts 
till 40-70 grader, vilket har gjort 
det möjligt att kombinera med 
förnybara källor som geoenergi 
och direkt solenergi.

– Men även den tekniken har 
för stora värmeförluster. En annan 
utmaning är att vi framöver be-

höver separata ledningar för kyla 
och värme, konstaterade Marwan 
Abugabbara.

PROSUMERS
5G-tekniken möter dessa utma-
ningar. Temperaturen kan ligga så 
lågt som 5-20 grader, och systemet 
har dubbla ledningar med flöden 
som kan gå i båda riktningarna. 

– Det gör det möjligt att få vad 
vi kallar prosumers – användare 
som även producerar energi. Ett 
bostadshus som konsumerar 
värme kan skicka kyla i retur till 
det kalla nätet.

Geoenergins roll i 5G-systemet 
är att leverera förnybar solenergi 
och utgöra en flexibel källa till 
både värme och kyla genom ter-
misk lagring.

– Lagring i berg är upp till 130 
gånger billigare än att utnyttja bat-
terier. Slutsatsen är att geoenergi 
tillsammans med 5G-tekniken 
erbjuder hög flexibilitet i framti-
dens hundra procent förnybara 
energisystem i städerna, konstate-
rade Marwan Abugabbara.

Detta är endast ett högst över-
gripande sammandrag av några 
av föredragen på Geoenergida-
garna. I anslutning till föredra-
gen diskuterades även dessa, med 
Svenskt Geoenergicentrums tidi-
gare vd Johan Barth som mode-
rator. Ta del av föredragen i sin 
helhet på geoenergicentrum.se.

Foto: Privat

Marwan Abugabbara från Lunds universitet.

» LAGRING I BERG ÄR UPP TILL 
130 GÅNGER BILLIGARE ÄN ATT 
UTNYTTJA BATTERIER. «
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STORT TACK! till alla föredragshållare, 
deltagare och utställare under 
Geoenergidagen 2021 Online!

Vi ses på
GEOENERGIDAGEN 2022!

www.geoenergicentrum.se

Vi stödjer Svenskt Geoenergicentrum
Lär mer om Stödjande företag på

www.geoenergicentrum.se
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PROFILEN: RANDI KALSKIN RAMSTAD

NORSK PIONJÄR NAVIGERAR 
MOT DET HÅLLBARA SAMHÄLLET
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Geoenergi är en viktig bricka i det förnybara samhället, både 
säsongslagring och djupgeoenergi. Det menar Randi Kalskin Ramstad, 

norsk geoenergipionjär, konsult och forskare i geoenergi.
– Hela behovet av värme och kyla i Norge kan täckas av geoenergi, säger hon.

Text: Lars Wirtén Foto: Erik Børseth

upp i akademin. För att lyckas med 
en anläggning måste du ha koll på 
alla detaljer som de andra aktörerna 
har kunskap om.

UNDERVISAR OCH FORSKAR
Här ligger Norge kanske några 
steg efter Sverige, menar Randi, då 
mycket av utförandet har överlåtits 
på borrentreprenörerna.

– Vi behöver mer kunskap och 
erfarenhet i projekteringsfasen. 
Mycket som borde ha gjorts i 
ett tidigare skede läggs på borr-
entreprenörerna. Det leder ofta till 
underdimensionering, att man över-
skattar bergets potential. Man gör 
en schablonartad värdering av vad 
värmepumpen behöver och bestäm-
mer antal brunnar utifrån det. Om 
detaljdimensioneringen görs först 
i själva byggfasen finns det risk att 
du då upptäcker att anläggningen är 
för liten. Då kan det vara svårt att 
placera fler brunnar och det leder 
till en hög oförutsedd kostnad.

– Jag jobbar även mycket med 
att utveckla lösningar för drifts-
fasen. Det finns en stor potential  
i att optimera anläggningen i 
driftskedet, med bra övervakning 
och förebyggande åtgärder.

Men Randi har inte lämnat det 
akademiska livet helt. Hon under-
visar fortfarande på NTNU och är 
involverad i två forskningsprojekt.

– Det är väldigt fint att även 
kunna forska som konsult. Det är 
väldigt nyttigt för mig som kon-
sult och vice versa. Det sker för 
lite av den typen av utbyte mellan 
akademi och näringsliv.

MÅSTE BLI FÖRNYBART
Att jobba med geoenergi innebär 
att vara mitt i omställningen till 
ett hållbart samhälle utan utsläpp 

I  NORGE ÄR marknaden för 
geoenergi annorlunda än i Sverige. 
Den billiga vattenkraften har gjort 
att de flesta småhus har direkt-
verkande el – vilket gör det dyrt 
att byta till vattenburna upp-
värmningssystem med exempelvis 
geoenergi. Men för stora anlägg-
ningar ökar intresset stadigt. 

Randi Kalskin Ramstad har 
varit med på hela den norska 
geoenergiresan, som tog sin början 
för drygt 20 år sedan. I slutet av 
1990-talet studerade Randi hydro-
geologi och behövde ett projekt 
till sin examensuppsats. NGU, 
Norges geologiske undersøkelse, 
erbjöd henne att studera ett 
område man sa sig vilja satsa på: 
användning av grundvatten till 
geoenergi, eller grundvärme som 
det heter i Norge. 

– Jag tyckte det lät som ett 
spännande projekt. Jag fick kart-
lägga grundvattenförhållandena i 
en akvifer norr om Oslo. Det var 
en av de första studierna inom 
geoenergi i Norge, och då det är 
förnybar energi fick jag en del 
medieuppmärksamhet.

När Randi tog examen 1998 
erbjöd NGU henne att gå en 
doktorandutbildning inom samma 
område.

– Jag hade egentligen inte alls 
tänkt doktorera. Det var mest en 
slump, jag fick erbjudandet när 
det samtidigt var svårt att få jobb i 
Norge. Så jag tackade ja.

ÖPPNA SPRICKOR
Hennes handledare på NGU, Helge 
Skarphagen, var inspirerad av allt 
som hade hänt inom geoenergi i 
Sverige. Han ville föra över och 
utveckla kunskapen i Norge. 
Vilket Randi bidrog till. Hennes 

avhandling visade hur man kunde 
öppna upp sprickor i berggrunden 
för att få bättre cirkulation av 
grundvattnet och därmed få bättre 
värmeväxling i berget.

– Jag visade att man kan öka 
produktionen av vatten genom att 
spräcka berggrunder, främst genom 
att öppna upp befintliga sprickor. 
Det är samma teknik som fracking, 
men för geoenergi i Norge rör det 
sig om hårda bergarter.

2004 disputerade Randi och 
fick genast anställning på NGU. 
Fyra år senare gick hon över som 
konsult på Asplan Viak.

– Jag började med att göra 
termiska responstester och di-
mensionera anläggningar. Då var 
geoenergi ingen stor marknad 
för konsulter.

STORTRIVS SOM KONSULT
Sedan dess har efterfrågan på 
konsulttjänster ökat stadigt, såväl 
för projektering, att utveckla 
affärsmodeller som att optimera 
driften av säsongslager. De norska 
oljebolagen har även fått upp 
intresset för djupgeoenergi.

– I övrigt märker jag inte av att 
vi är en oljenation i mitt yrke. Det 
är helt olika branscher. 

Randi stortrivs i rollen som 
konsult. 2016 återvände hon till 
akademin och tog en tjänst som 
forskare på NTNU, Norges teknisk-
naturvetenskapliga universitet i 
Trondheim. Men fyra år senare 
gick hon tillbaka som konsult på 
Asplan Viak.

– Som konsult jobbar jag mer i 
frontlinjen i verkliga projekt. Jag 
tycker om att jobba nära borrentre-
prenörerna. Du lär dig faktiskt mer 
som konsult. Brunnsborrarna har 
mycket kunskap som vi inte fångar 



RANDI KALSKIN RAMSTAD
Ålder: 46

Gör: Konsult på Asplan Viak i Trondheim, docent på Norges teknisk-naturvetenskapliga 
universitet.

På fritiden: Tillbringar tid i hytten med familjen. Paddlar kajak, åker skidor på tur. 
Följer de tre sönernas (12, 15 och 18 år) fotbollsmatcher.

Läser: Ofta ljudböcker – diverse kunskapslitteratur, av och till även skönlitteratur.

Lyssnar på: Diverse pop, rock – mycket från 1980- och 90-talet. Poddar.

Uppvärmning: Jordvärme i villan i Stjørdal norr om Trondheim. Bergvärme i ”hytten” i 
Muruvik, norr om Trondheim.
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av växthusgaser. Men Randi är 
inte orolig inför klimatföränd-
ringarna. Hon har accepterat 
dem som ett faktum som vi måste 
förhålla oss till.

– De kommer att kräva oer-
hört mycket av samhället, långt 
mer än pandemin till exempel. 
Om vi ska nå noll utsläpp av 
koldioxid måste energin bli 
förnybar. Jag tror det kommer 
att bli mycket geoenergi, framför 
allt med säsongslagring och kyla. 
Men om vi ska klara utmaningen 
krävs mer samarbete mellan 
olika sektorer. Vi måste få så 
mycket kunskap som möjligt om 
olika energisystem.

INGEN MOTSÄTTNING
Norge har en fördel av att mot-
sättningen mellan fjärrvärme och 
geoenergi inte finns på samma sätt 
som i Sverige.

– Vi har inte alls samma debatt 
i Norge, vilket jag är glad för. Att 
ställa om till förnybara energilös-
ningar kräver mycket av samhäl-
let, vi kan inte utesluta några 
alternativ. Alla energitjänster 
måste samverka och geoenergin 
kan spela en avgörande roll.

Randi menar att debatten i Sve-
rige om att geoenergilösningar med 
värmepumpar belastar elnätet under 
den kalla säsongen är överdriven.

– Ett säsongsvärmelager be-
höver inte belasta elnätet särskilt 
mycket de kallaste dagarna. Det 
gäller att ha en helhetssyn och se 
vilken lösning som är bäst i varje 
område. Fjärrvärmen är en väldigt 
dyr infrastruktur och den behöver 
vi utnyttja där den finns.  Sam-
tidigt ser vi att även fjärrvärme-
anläggningar gradvis går över till 
värmepumpslösningar.

MÅR BRA I KAJAKEN
Geoenergi har blivit ett stort 
intresse för Randi efter att både 
ha forskat i ämnet och jobbat som 
konsult i närmare ett decennium. 
Men det finns ju annat i livet 
också. Så fort tillfälle ges ger sig 
Randi ut i kajaken, med ”hytten” 
vid kusten som utgångspunkt.

– Det ger en väldig ro att ligga 
så nära vattenytan och paddla. Då 

tänker du inte på jobb. Eller också 
kommer du på någon bra lösning 
för jobbet!

Just balansen mellan jobb och 
fritid lyfter Randi som ett viktigt 
mål i livet.

– Att trivas, må bra och ha mål 
och mening i det dagliga är viktigt 
för mig. Och att även mina när-
maste och mina kollegor mår bra.

Hon beskriver sig själv som 
nyfiken på hur saker och ting 
hänger ihop och att kunna hitta 
nya lösningar.

– Jag skulle säga att jag är 
allsidig, något jag har stor nytta av 
i yrket, att jag inte är för speciali-
serad. Geoenergi är visserligen ett 
smalt område i sig, men jag känner 
att jag behärskar hela området.

Det är nog få som är av motsatt 
uppfattning i Geoenergi-norge i 
dag. Efter drygt 20 år i en bransch 
hon har varit med att forma, 
navigerar Randi säkert vidare mot 
det hållbara samhället. I bergets 
grundvattenflöden såväl som i de 
dramatiska fjordarnas havsvatten.

PROFILEN: RANDI KALSKIN RAMSTAD
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VATTENBORRNING
ENERGIBORRNING
MILJÖBORRNING

ENTREPRENADBORRNING
PUMPINSTALLATIONER

HYDRAULSPRÄNGNINGAR

Storgatan 25 - 333 77 Burseryd
Tel. 0371 - 506 60

www.jannesbrunnsborrning.se

• Bergvärme
• Vattenbrunnar
• Service

Telefon: 0392-101 00
E-post: info@mullsjobrunn.se
https://mullsjobrunn.se

Telefon: 031-43 84 50
E-post: info@geogruppen.se
https://geogruppen.se

www.peekab.nu

Telefon:  0911-165 68
070-696 61 11

Webb: http://bergtjanst.se

NORRBOTTENS 
BERGTJÄNST AB

VATTEN & ENERGI
kompletta arbeten

Arbetsområden
• Ostörd provtagning
• Installation av grundvatten-/

miljörör
• Geoenergi: djupjordvärme

www.sonicgeodrill.com

Sonic Geo Drill
Skötting, 513 91 FRISTAD
telefon: 033 - 24 53 00, mobil: 0705 - 43 86 13
e-post: klas@sonicgeodrill.com • www.sonicgeodrill.com

Borrteknik för exakt geoanalys

Arbetsområden:
Ostörd provtagning, för:
• Miljöteknisk undersökning
• Geologisk undersökning, (fraktioner, mineraler)

Borrning för installation:
• Grundvatten-/miljörör
• Luftinjektering
• Filterbrunnar
• Korrosionsskydd

Grundläggning:
• Pålning
• Stag

Geoenergi:
• Djupjordvärme

Genom att kombinera vibration, rotation och mat-
ningstryck borrar vi igenom de flesta geologier – utan 
spolmedium. Kombinerat med rätt provtagare levere-
rar vi ostörda prover, som visar hur geologin faktiskt 
ser ut, även under grundvattnet. Genom vår unika 
installationsmetod bygger vi installationen, i foder-
rören, i formationen – rätt material på rätt nivå!

Gå in på vår hemsida och läs mer!

• Bergvärme
• Vattenbrunnar
• Specialborrning

Tony: 070-556 66 84
Markus: 070-576 57 71
E-post: markus@maskintjanst.com

TOTALENTREPRENAD GEOENERGI

LEVERANTÖRSREGISTRET

HITTA DIN SAMARBETSPARTNER

BORRNING OCH INSTALLATION GRUNDLÄGGNING

ARBETAR DITT FÖRETAG MED GEOENERGI?
BORRNING, STYR, INSTALLATIONER, KONSULTATIONER, TOTALENTREPRENADER?
I SVENSK GEOENERGI NÅR NI FLER - BOKA ER ANNONS IDAG!

Kontakt:
Joakim Hjulström
tel 075-700 88 25
joakim.hjulstrom@geoenergicentrum.se

Värme, Kyla & Ventilation
Patenterade system för: 

Vi erbjuder Projektering, 
Entreprenad & Driftsupport

Stockholm
Göteborg
Malmö

Patrik Ross
Torbjörn Sjögren 
Jens Termén

070 - 594 11 77
070 - 348 39 86
073 - 255 00 59

EnergyMachines.com

ENERGI- OCH KLIMATLÖSNINGAR

VATTENBORRNING
ENERGIBORRNING
MILJÖBORRNING

ENTREPRENADBORRNING
PUMPINSTALLATIONER

HYDRAULSPRÄNGNINGAR

Storgatan 25 - 333 77 Burseryd
Tel. 0371 - 506 60

www.jannesbrunnsborrning.se

WWW.VATTENHUSET.SE

• Geoenergi
• Filterbrunnar
• Värmepumpar
• Vattenrening

Telefon: 031-43 84 50
E-post: info@geogruppen.se
https://geogruppen.se

www.peekab.nu

Arbetsområden
• Ostörd provtagning
• Installation av grundvatten-/

miljörör
• Geoenergi: djupjordvärme

www.sonicgeodrill.com

Sonic Geo Drill
Skötting, 513 91 FRISTAD
telefon: 033 - 24 53 00, mobil: 0705 - 43 86 13
e-post: klas@sonicgeodrill.com • www.sonicgeodrill.com

Borrteknik för exakt geoanalys

Arbetsområden:
Ostörd provtagning, för:
• Miljöteknisk undersökning
• Geologisk undersökning, (fraktioner, mineraler)

Borrning för installation:
• Grundvatten-/miljörör
• Luftinjektering
• Filterbrunnar
• Korrosionsskydd

Grundläggning:
• Pålning
• Stag

Geoenergi:
• Djupjordvärme

Genom att kombinera vibration, rotation och mat-
ningstryck borrar vi igenom de flesta geologier – utan 
spolmedium. Kombinerat med rätt provtagare levere-
rar vi ostörda prover, som visar hur geologin faktiskt 
ser ut, även under grundvattnet. Genom vår unika 
installationsmetod bygger vi installationen, i foder-
rören, i formationen – rätt material på rätt nivå!

Gå in på vår hemsida och läs mer!

• Bergvärme
• Vattenbrunnar
• Specialborrning

Tony: 070-556 66 84
Markus: 070-576 57 71
E-post: markus@maskintjanst.com

TOTALENTREPRENAD GEOENERGI

LEVERANTÖRSREGISTRET

HITTA DIN SAMARBETSPARTNER
BORRNING OCH INSTALLATION GRUNDLÄGGNING

ARBETAR DITT FÖRETAG MED 
GEOENERGI,

BORRNING, STYR, 
INSTALLATIONER, 

KONSULTATIONER,
 TOTALENTREPRENADER?

I SVENSK GEOENERGI NÅR NI 
FLER - BOKA ER ANNONS IDAG!

Kontakt: 
Dominika Rydel
Telefon: 075-700 88 26
E-post: 
dominika.rydel@borrforetagen.se

Värme, Kyla & Ventilation
Patenterade system för: 

Vi erbjuder Projektering, 
Entreprenad & Driftsupport

Stockholm
Göteborg
Malmö

Patrik Ross
Torbjörn Sjögren 
Jens Termén

070 - 594 11 77
070 - 348 39 86
073 - 255 00 59

EnergyMachines.com

ENERGI- OCH KLIMATLÖSNINGAR

Bli bergsäker på GEOENERGI!
Våra kurser:

GEOENERGI 
 – Funktion och tillämpningar

GEOENERGI 
 – Fördjupningskurs Design

GEOENERGI 
     – Fördjupningskurs Avancerad Design

Anmälan, priser och
aktuella kursdatum:

www.geoenergicentrum.se
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Nu lanserar vi UrbanGeo® – LKAB Wassara och Geobatteri är en komplett 
leverantör och partner som transformerar fastigheter till gröna tillgångar genom 
innovativa, förnybara energisystem. Våra helhetslösningar sänker dramatiskt 
byggnaders driftkostnad, effektbehov, underhållsfrekvens och klimatavtryck.

Tillsammans har vi erfarenhet, teknikspets och en organisation som säkerställer 
optimerade lösningar till högsta kvalitet och ett effektivt  genomförande. 
Under vårt gemensamma varumärke UrbanGeo® blir vi den kompetenta 
partnern som levererar helheten.

Förstudier I Design och dimensionering I Borrning
Borrhålslager I Värmepumpar I Solceller I Elbilsladdning 

Styrning och övervakning I Service I Finansieringslösningar

Vi tar er nya eller befintliga fastighet hela vägen till en fossilfri energilösning. 
Vi genomför redan projekt i Sverige och internationellt.

Vår kunskap och erfarenhet är er trygghet.

Stefan Swartling
stefan.swartling.wassara@lkab.com
073 - 687 68 37

Tony Jernström
tony@geobatteri.se
070 - 638 99 19

Köpcentrum i Västra Frölunda  
Ett borrhålslager i bottenvåningen 

till befintlig fastighet kombineras 
med solpaneler. Inköp av fjärrvärme 

och el minskar och med dem 
koldioxidutsläppen. Borrning 
med eldriven Wassara-teknik 

genomfördes utan störning på 
affärsverksamheten.

Sjukhus i Polen
Sjukhuset behöver moderniseras och 
förses med luftkonditionering. Ett 
balanserat BTES för kyla och värme  
kan minska koldioxidutsläpp med 
mer än 1000 ton per år. Provborrning 
och förstudie har utförts i samarbete 
med Energimyndigheten och leds av 
EnergyMachines AB.
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