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Svensk Country Update 

Preliminära siffror: 
 
Antal anläggningar: ca 500 000 st 
 
Installerad effekt (värmepumpar): ca 5.6 GW 
 
Uttagen energi (värme och kyla): ca 18-20 TWh 
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Sveriges geoenergianläggningar 
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Därlingen,  SwiUerland	











Vid  eM  normalt  snöfall  kostar  det  Malmö  stad  omkring  en  miljon  kronor  aM  
hålla  stadens  gator  och  vägar  fria  från  snö.  Men  kostnaderna  kan  variera  
stort.  Det  har  de  senaste  årens  vintersäsonger  visat.  
Normalt  ligger  kommunens  snöröjningsbudget  på  cirka  20  miljoner  kronor.  
Men  2010-‐‑2011  sprack  den  rejält  och  slutnotan  landade  på  60  miljoner  kronor  
-‐‑  en  av  de  dyraste  i  Malmös  historia.	





Bridges  in  polar  areas	



  	
”Geografiskt  är  broar  i  södra  Sverige  mest  lämpat  för  uppvärmning  av  
geoenergi  eftersom  temperaturen  kan  pendla  mycket  kring  noll  
under  vinterhalvåret,  vilket  ofta  kan  leda  till  blixthalka  på  broar.  
Dessutom  blir  temperaturen  i  södra  Sverige  sällan  väldigt  låg  vilket  
ökar  sannolikheten  för  aM  eM  geoenergisystem  ska  klara  av  aM  
motverka  aM  bron  blir  för  kall.	
  	
I  samtal  med  Trafikverket  har  jag  fåM  veta  aM  man  har  beslutat  aM  
Tranarpsbron  inte  ska  värmas  vintertid  eftersom  man  inte  tror  aM  det  
vore  lönsamt  då  endast  en  vinterrelaterad  trafikolycka  har  skeM  på  
bron.  Men  den  olyckan  skadade  24  personer  och  tog  en  mans  liv  och  
jag  har  i  min  rapport  konstaterat  aM  deMa  hade  kunnat  undvikits  om  
bron  varit  uppvärmd  vid  olyckstillfället.  Jag  undrar  om  en  
investering  alltid  måste  vara  ekonomiskt  lönsam,  kan  inte  effekten  
av  eM  eller  flera  räddade  liv  ibland  vara  tillräckligt?  ”	







Därlingen,  SwiUerland	



Därlingen,  SwiUerland	

No  Borehole:	91  
Depth: 	65  m  	
Volume:     	55000  m3          
Temp:       	10-‐‑20°C	



Därlingen,  SwiUerland	











Rail  road  systems	

















Faktaruta 
Förvärmning ventilation  
Snösmältning av gaterna 
Kylning hela flygplatsen 
Temperatur, 25-5°C 
Brunnar, 5+6 
Flöde, 200 l/s 
Effekt, 6 MW 
Omsättning, 20 GWh 
Ingen värmepump 
Energifaktor, 60 

Arlanda 





Några  fakta  från  rapporten:	
-‐‑  Totalstoppen  inom  det  svenska  vägväsendet  beräknas  

till  2  milj  fordonstimmar.  Häften  relateras  till  vintertid  
och  30%  olyckor	

-‐‑  Effekten  som  behövs  för  vägbanor  ligger  runt  100  kW/
m2	

-‐‑  Energimängden  ligger  runt  125  –  250  kWh/m2    för  
system  med  FV	

-‐‑  Och  20  –  100  kWh/m2    för  system  med  geonergi	
-‐‑  Energimängden  för  aM  småhus  och  flerbostadshus  var  

2010  i  genomsniM  127  resp  159  kWh/m2  

(Energimyndigheten)	
-‐‑  I  sniM  kostar  en  (1)  plog-‐‑  och  saltresurs  850  000  sek/år	
	

	



Rapporten  sammanfaMar  bland  annat:	
Sverige  har  varit  ledande  på  ”naturvärmesystem”.  Tillämpningarna  
har  varit  främst  för  uppvärmning  av  bostäder....	
Det  finns  en  rad  internatinella  exempel  på  området  .  Uppvärmning  av  
speciellt  utsaMa  vägasniM  (tex  backar)bedöms  påtagligt  kunna  öka  
framkomligheten  vintertid.  Som  en  konsekvens  bör  även  
olycksfrekvensen  minska.  EM  exempel  på  eM  lyckat  exempel  är  
Göteborgsbacken.	
	
Uppvärmning  av  broar  bedöms  kunna  eliminera  risken  för  frosthalka  
och  därtill  relaterade  olyckor.  Uppvärmningen  av  cykelleder  och  
troMar  främjar  året-‐‑runtcykling  och  gångtrafik  och  minskar  därmed  
belastningen  på  trafiksystemet  framför  allt  de  centrala  delarna  av  våra  
städer.	
	



Den  samhällsekonomiska  kalkylen  är  svår  aM  genomföra  utan  eM  
konkret  exempel.  Det  finns  dock  relativt  omfaMande  generella  
kostnadsbedömningar  av  vad  stopp  i  trafik  etc  kostar.  Bilden  tycks  
vara  aM  dessa  summor  är  tillräckligt  stora  för  aM  motivera  insatser  på  
särskilt  utsaMa  avsniM.	
	
På  plussidan  finns  ökad  framkomlighet,  minskat  underhåll,  
olycksfrekvens  och  miljöpåverkan.  På  minussidan  finns  ökad  
investeringskostnad  och  driftskostnad.  Uppvärmningen  förutseMs  i  
hög  grad  vara  baserad  på  solvärme/geovärme  –  GEOENERGI!	




