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BOSTADSRÄTTSFÖRENING
sparar 1,6 miljoner och 
minskar koldioxidutsläppen 
med 360 ton – varje år!  Sid 15

FASTIGHETSÄGARE
bygger 1000 nya lägenheter 
och använder Geoenergi Sid 8–9

VARUHUS
Ikea satsar på 100 procent
förnybar energi  Sid 16

HOTELL
Icehotel bygger grönt med
satsning på Geoenergi Sid 11

KYRKOR
sparar miljoner  
och får bättre miljö Sid 10

RESTAURANG
kyler sina kylrum 
helt gratis  Sid 8–9

SMÅFÖRETAGARE
miljödiplomeras för 
sin energisatsning Sid 9

VÄXTHUS
byter olja mot Geoenergi 
och tjänar miljoner  Sid 11

KÖP- OCH STADSCENTRUM
får värme och 
kyla från berget Sid 5–6

GEOENERGI
erbjuder lösningen på Sveriges behov av förnybar energi

Möt våra föredrags-
hållare - sidan 3!

Seminarium  
14 maj kl 10–17 
i Stockholm

...förklarar allt om Geoenergi 
för dig som äger fastighet, 
företag, affär, varuhus, hotell, 
restaurang eller är ansvarig för 
kyrkor, bostadsbolag, centrum-
bebyggelse eller är rådgivare 
inom energi eller ansvarig 
politiker och opinionsbildare.

Tidningen du håller i handen 
ges ut av GeoTec – Svenska 
Borrentreprenörers Bransch-
organisation.

Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

   ANNONS            HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GEOTEC                               ANNONS



   ANNONS            HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GEOTEC                               ANNONS

2  GEOTEC • 2008

En annonsbilaga från

  Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

B
ergvärme – det känner de flesta till. Men att 
man kan koppla ihop fler borrhål med 
varandra och värma och kyla byggnader 
med därtill synnerligen god ekonomi är 

det färre som känner till.
Måndagen den 28 april 2008 läser Du det här. 

Denna dag då solen lyser på Sverige yta, lagras 
solenergi in i vår berggrund. Under åtta timmar 
träffas markytan av solinstrålning som motsvarar 
hela Sveriges årliga energibehov. Inklusive trans-
porter! Det är utnyttjandet av just den marklagrade 
och förnybara solenergin som förklarar begreppet 
Geoenergi!

GeoenerGin tillför SveriGe mer än 10 TWh förnybar energi varje år. Det är ca 
10 gånger mer än vad vindkraften gör. Geoenergi ersätter över 1 miljon kubikme-
ter eldningsolja, vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp på 2,3 miljoner 
ton! Med hjälp av värmeväxling i borrhål kyls och värms villor, fastighetskomplex, 
industrier och kontor med värmepumpsteknik. Per capita är Sverige fullständigt 
överlägsen alla andra länder i antalet installationer med 
Geoenergi. Men våra myndigheter är fortfarande mycket 
restriktiva med att informera om och stötta den förnybara 
Geoenergin.

i daG användS GeoenerGi i mer än 300 000 småhus till-
sammans med hundratalet hyreshus, industrier, varuhus, 
kontorshus och restauranger. Installationerna sker fortfa-
rande på den enskilde ägarens initiativ. Oavsett om det är 
en villa på 140 kvadratmeter eller ett kontorskomplex på 
200 000 kvadratmeter.

Med tanke på vilken miljövinst som görs borde politi-
kerna tänka anorlunda. Att minska mängden utsläpp av 
växthusgaser står nu högt på agendan för Sveiges regering. 
Mängden förnybar energi ska öka.

Förbundsdirektören i Villaägarnas Riksförbund, Hans Lemker, föreslår i sin ledare 
i senaste Villaägaren, att räntefria lån i kombination med skatteavdrag införs för de 
investeringar som småhusägare kan göra för att reducera utsläppen av växthusga-
ser. Ett synnerligen bra förslag, och det borde även gälla för större anläggningar.

det är när GeoenerGin utnyttjas i stor skala, i industrifastigheter, kontor och 
bostadskomplex  anslutna till borrhålslager eller akviferlager, som de stora bespa-

ringarna och de största utsläppsminskningarna erhålls. Men för att komma dit 
måste politiker, byggforskning, stadsplanerare, konsulter och arkitekter ha Geo-
energin med på planeringsstadiet och kunskapen om Geoenergi inom dessa 
yrkesgrupper måste öka!

därför arranGerar Geotec ett seminarium den 14 maj. Det är inriktat 
på att informera om Geoenergi som energislag – vad det är, hur det fung-
erar, ekonomin runt Geoenergi och hur myndigheter och stora företag ställer 
sig till Geoenergi. Sveriges och världens ledande forskare inom Geoenergi 

tillsammans med ledande politiker och opinionsbildare är föredragshållare. 
Seminariet vänder sig i huvudsak till större fastighetsägare, politiker, opinions-

bildare och myndigheter

eU har laGt kravet att Sverige ska minska utsläppen av växthusgaser med 17 
procent till 2020, och att andelen förnybar energi ska öka till 49 procent. Där-
för driver Ingenjörsvetenskapsakademien ett projekt som heter ” Vägval Energi”. 
Projektet, som finansieras av Energimyndigheten, Formas, Svensk Energi, Svenskt 
Näringsliv och Åforsk, har till uppgift att kartlägga vilka vägval framtidens energi-
frågor står inför och konsekvenserna av dessa. Man säger där att investera i energi 

kräver år av framförhållning – och klara spelregler. Projekt-
gruppen slår fast att Sverige behöver energi till konkurrens-
kraftiga priser – utan att öka utsläppen. De ställer sig också 
frågan om det finns ett behov av ökad kunskap om använd-
ningen av förnybara energislag. Självklart! Ett forum som 
”Vägval Energi” har den viktigaste av alla funktioner för att 
förmedla korrekt information om framtidens val av förnybar 
energi. Och där ska Geoener-
gin finnas på agendan tillsam-
mans med andra koldioxidneu-
trala energislag. Men storska-
liga satsningar på vindkraft och 
biobränslen räcker inte. Det 
finns all anledning att istäl-
let satsa pengar på att tillva-

ra ta den förnybara solenergin som lagrades 
i marken under tiden som Du med stigande intresse 
läser den här bilagan!.

Johan Barth, geolog
VD Geotec, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

Energi från marken - vad är det?

”Geoenergi ersätter
över 1 miljon kubikmeter 

eldningsolja, vilket
motsvarar en minskning 

av koldioxidutsläpp
på 2,3 miljoner ton!

Läs hur du blir miljövänlig och sparar miljoner i din bransch
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Seminarieprogram den 14 maj 10–17

Programledaren Lennart Ekdahl modererar programmet

Namn: ______________________________________

Företag: ____________________________________

Adress:  _____________________________________

Postadress:  ________________________________

E-postadress: ______________________________

Anmälan
Välkommen den 14 maj klockan 10–17 
till Aulan på Norra Latin, Stockholm City 
Conference Centre Drottninggatan 71 b 
eller Barnhusgatan 12–14 i Stockholm. 
Seminariet kostar 2 450 kronor 
inklusive förmiddagsfika, lunch och 
eftermiddagsfika. Men du har miljoner 
skäl att komma! Posta detta svarskort 
med din anmälan. Du kan också göra 
din anmälan till seminarium@geotec.se. 
Sista anmälningsdag 2 maj.
Ja, tack, jag kommer gärna på 
seminariet den 14 maj om Geoenergi.

Förnybar 
energi
kan spara 
miljoner 
åt dig!

Geotec
Svenska
Borrentreprenörers 
Branschorganisation

SVARSPOST
201 393 13
243 20 Höör

frankEraS Ej

mottagarEn 
BEtalar portot

en StorSKaliG SatSninG på Geoenergi kan ge den 
ökningen från 40 till 49 procent, som EU har som krav 
på Sverige när det gäller andelen förnybar energi.

dU Kan ta energin ur marken du står på, energi till 
varje fastighet och helt utan förädlingsindustrier eller 
transporter. Samtidigt kan företagen och fastighetsägar-
na spara miljoner – mer än vid användandet av något 
annat energislag.

vi har lycKatS engagera landets främsta inom 
Geoenergi, som beskriver teknik och påverkan på kli-
matet och ekonomin, men också tunga organisationer 
och företag inom fastighetsägande, företagande och 
handel.

dU Som faStiGhetSäGare och företagare får här
svar på alla frågor kring Geoenergi, som kan ge dig 100 
procent förnybar värme och kyla. Och en mycket bättre 
ekonomi.
GeoenerGi Står för över 10 TWh  förnybar energi. 

Vindkraften i Sverige producerar drygt 1 TWh el. Vi är 
ett föregångsland vad gäller Geoenergi – en fjärdedel av 
världens anläggningar finns i Sverige. Branschen är i dag 
en stor industri med en fördubblad utveckling senaste 
fyra åren till över 15 000 anställda.

välKommen till ett inspirerande seminarium 
den 14 maj klockan 10–17 i Aulan på Norra Latin, 
Stockholm City Conference Centre, Drottninggatan 71 b 
eller Barnhusgatan 12–14 i Stockholm.
Seminariet kostar 2 450 kronor inklusive förmiddagsfika, 
lunch och eftermiddagsfika!
Men du har miljoner skäl att komma!

anmälan: Klipp ur och skicka in den bifogade svars-
talongen till höger, eller skicka ett mejl till seminari-
um@geotec.se. 
Du kan också gå in på www.geotec.se och göra din 
anmälan. Sista anmälningsdag är den 2 maj.

Anmäl Dig 
redan i dag!

Sverige behöver 
storskalig Geoenergi
Johan Barth, geolog och VD, Geotec

Hur fungerar Geoenergi 
i större skala och är det 
tekniskt möjligt överallt?
Olof Andersson, professor i energilagring 
vid Lunds Tekniska Högskola

Geoenergin försörjer ett helt 
kvarter i centrala Stockholm
Göran Hellström, professor i förnybar energi  
vid Luleå Tekniska Högskola

Praktiska erfarenheter  
från stora anläggningar
Tomas Hallén, teknisk direktör,  
Akademiska Hus

När vi satsar på 100 procent 
förnybar energi sparar vi 
miljoner
Eva Stål, koordinator,  
Miljö och Socialt ansvar, Ikea

Värmepumpens betydelse  
för energisystemet
Martin Forsén, VD, Svenska 
Värmepumpföreningen (SVEP)

Det är praktiskt möjligt att 
Geoenergin kan stå för de nio 
procent som saknas
Harry Frank, professor i innovationsteknik och 
ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien

Myndigheternas syn på 
Geoenergi 
Peter Rohlin, Dr., Expert,  
Energiteknik avdelningen, Energimyndigheten

Vi måste ha alternativ till 
fjärrvärmen  
och prispressande konkurrens
Emma Henriksson, utredningschef,  
Fastighetsägarna Sverige

Vi satsar på all förnybar energi: 
Vind, sol, vatten, bio och geo!
Claes Västerteg (c), riksdagsman, v ordf i 
Miljö- och Jordbruks utskottet, ledamot av 
Klimatberedningen

Energikostnaderna  
är av görande för 
företagandets framtid
Anna-Stina Nordmark Nilsson, 
 VD, Företagarna

Vi måste satsa på  
förnybar energi
Carin Jämtin (s) oppositions-
borgarråd i Stockholm och ansvarig för 
socialdemokraternas klimatrådslagsgrupp

Paneldebatt
Carin Jämtin
Claes Västerteg
Harry Frank
Olof Andersson
Peter Rohlin
Anna-Stina Nordmark Nilsson

Olof Andersson

Tomas Hallén

Martin Forsén

Göran Hellström

Eva Stål

Johan Barth Harry Frank

Peter Rohlin

lunch 12.00–13.009.30-10.00 registrering och  kaffe 

Anna-Stina  
Nordmark Nilsson

Emma Henriksson

Claes Västerteg

Carin Jämtin

kaffepaus

”Du får svar på alla frågor kring 
Geoenergi, som kan ge dig 
100 procent förnybar värme 
och kyla
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V
ad är då Geoenergi? Det är mest solenergi 
som naturligt lagras i marken – men också 
lite värme från jordens inre. Berggrunden och 
grundvattnet håller nästan samma temperatur 

året om. Att använda Geoenergi från berggrunden är 
en beprövad och miljövänlig uppvärmningsteknik för 
alla typer av byggnader. Värmepumpen i en Geoen-
ergianläggning hämtar sin energi från ett eller flera 
borrhål. I borrhålet finns en kollektorslang fylld med 
en blandning av vatten och frysskyddsvätska. Temepe-
raturskillnaden mellan vätskan i kollektorn och berget 
gör att en värmeväxling sker. Genom att cirkulera 
vätskan mellan värmepumpen och borrhålet hämtas 
energi från berget. Ett annat sätt är att pumpa upp, 
värmeväxla och sedan återföra grundvatten från och 
till vattenförande marklager.

Värmeenergin som sedan värmepumpen genererar 
kan överföras till ett konventionellt vattenburet upp-
värmningssystem och även användas för varmvatten-
produktion.

Utväxlingen av energi från bergvärme till småhus 
är 1 till 3 (värmefaktor 3). För större fastigheter som 
baserar sitt energibehov på borrhålslager eller akviv-
ferlager, kan utväxlingen bli  betydligt större, oftast 
med en värmefaktor mellan 5–7. 

Geoenergin används i huvudsak inom tre områden:

Bergvärme
Geoenergi till den enskilda 
villan känner vi bäst till som 
bergvärme. Bergvärmen ger 
en värmefaktor på ca 3–4, dvs 
en del el för att driva anlägg-
ningen och tre till fyra delar 
värmeenergi tillbaks, och 
energibesparingen är mellan 
55 och 65 procent. Återbe-
talningen på investeringen är 
mellan sex till tio år. Eftersom livslängden på anlägg-
ningen är runt 50 år blir den accumulerade besparing-
en mycket stor.

Bergvärmen ersätter huvudsakligen olja och gas, vil-
ket betyder en synnerligen stor reduktion av miljöför-
störande utsläpp.

För bergvärme till en enskild villa krävs oftast endast 
ett enda borrhål. En villa med Geoenergi värderas 
dessutom högre vid försäljning.

Borrhålslager
Större fastigheter eller industrier som både behöver 
värme och kyla använder motsvarande teknik men i 

betydligt större skala. I ett borrhålslager kopplas flera 
tätt liggande borrhål ihop så att en bergvolym inne-
sluts av borrhål. Borrhålen är försedda med kollektor-
slangar på ett liknande sätt som bergvärmen.

Under vintertid när värmebehov föreligger, kyls 
bergmassan ner några grader. När sedan kylsäsongen 
börjar i maj hämtas den nu lagrade kylan hem igen 
som ”frikyla” varvid berget gradvis återuppvärms och 
blir en förstärkt värmekälla nästkommande vinter. På 
så sätt återanvänds energin flera gånger.

I takt med extremt höjda fjärrvärmetaxor och olje-
priser är Geoenergi med borrhålslager i starkt väx-
ande antal.

Beroende på hur många kvadratmeter som ska vär-

mas och kylas projekteras antalet borrhål. Det kan 
vara 20-100 och i dag finns anläggningar med över 150 
hål. Eftersom borrhålen ligger så tätt på en liten yta, 
går de ofta att anlägga på ytor som blir parkeringsplat-
ser eller garage efteråt.

Energibesparingen är 75–85 procent och värmefak-
torn 4–6. Det innebär att återbetalningstiden ofta blir 
4–6 år och eftersom det är underhållsfritt och långlivat 
blir investeringen mycket lönsam.

Akviferlager 
Med akviferlager menas att kyla och värme säsongs-
lagras i ett grundvattenmagasin (akvifer). Lagret har 
en varm och en kall sida och grundvatten pumpas 
fram och tillbaka med hjälp av vanliga vattenbrunnar. 
Värme och kyla förs över till nyttjaren via värmeväx-
lare och systemet är helt slutet.

Tekniken är mycket effektiv men är begränsad till 
platser med lämpliga akviferer, vilket grovt skattat är 
10–15 procent av landets yta eller 25–30 procent sett 
till befolkning.  

Trots detta finns det i nuläget ett 60-tal större akvi-
ferlager i drift i Sverige, oftast storskaliga.   

Anledningen till att ett akviferlager är så effektivt är 
den stora mängd energi som grundvattnet kan trans-
portera samt uppdelningen på en varm och en kall 

Markens lagrade 
solenergi billigast
och bäst för miljön

Fakta/Geoenergi är en industri

Utvecklingen i Geoenergibranschen har senaste åren varit ex-
tremt stark. Från ca 1000 borrade energibrunnar 1980 till 40 
000 brunnar år 2006 och från knappt 100 till 300 borrföretag 
i branschen. Uppsvinget för VVS-installatörerna och värme-
pumpstillverkarna har varit liknande.
Omsättningen för Geoenergibranschen har under åren 2002 
till 2006 samtidigt ökat från 15 till 30 miljarder och antalet 
anställda från 10000 till 18000 personer.
Geoenergi är en industri att räkna med!

akviferlager är en effektiv energilagringsmetod.

   

Bygdegården i Hörken i Närke har investerat 182 000 
kr i en Geoenergianläggning, halverat energikostna-
derna och minskat koldioxidutsläppen, eftersom man 
förut hade oljeeldning. Efter mycket om och men lyck-
ades föreningen få bidrag från Boverket på 91.000 kr 
– hälften, och från Ljusnarsbergs kommun 30 procent. 
Ett hål på 200 meter borrades för anläggningen.

Alla olja byts mot Geoenergi som ett led i energibespa-
ringen i Salem kommun. 65 miljoner satsas för att nå 
olika energimål för fastigheterna. En stor energieffek-
tivisering sker genom automatisering och fjärrstyrning 
av ventilation och temperaturreglering. Årligen ska 3,5 
miljoner sparas (investeringen ska vara betald på under 
10 år). Projekten görs i samarbete med TAC Energy 

solutions. Då all olja byts ut mot Geoenergi minskar 
koldioxidhalten med 34 procent/år och kvävedioxidni-
våerna sänks med 38 procent. Energibesparingen årli-
gen motsvarar 244 villors energiförbrukning/år, eller 
64 000 bilresor mellan Salem och Stockholm! Arbetet 
måste vara klart före årsskiftet 2008-09 för att statligt 
bidrag på 25 procent av de 65 miljonerna ska utgå.

Boverket betalade
hälften till bygdegård

taC hjälper Salem att 
spara 3,5 miljoner kronor

Bergvärme 
passar bra
för villor.

i borrhålslager 
kopplas flera 
tätt liggande 
borrhål hop.

illustrationer: 

Sweco viak
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Bo Nordell sitter på sitt snöberg i Luleå.
10 000 ton snö blir ett stort berg och det 
är värt 1 miljon kronor. På sommaren!
På sjukhuset i Sundsvall vet man, för där 
bygger man varje vinter ett snöberg som 
används från maj–september för att kyla 
sjukhuset.

– Det enkla är att använda all den förnybara energi 
moder jord ger oss. Det räcker mer än väl för jordens 
energiförsörjning. Men politiker och myndigheter 
letar fortfarande efter och väljer det svåraste, säger 
han. Det måste vara pengar som styr.

Bo Nordell är professor i energilagring på Luleå 
Tekniska Universitet. Och en kontroversiell sådan. 
Han håller med om den globala uppvärmningen, 
men inte orsaken till den. 

– Det är inte växthusgasen med 
koldioxid som är boven, utan upp-
värmningen av jordklotet från all 
förbränning, maskiner, kärnkraft, ja 
allt som alstrar värme, som är orsa-
ken, säger Bo Nordell.

– Man borde istället för koldioxid-
avgifter införa en avgift på värmeut-
släpp och minska förbrukningen av 
energi som inte är förnybar.

När Nordell leder forskargruppen 
för förnybar energi i Luleå hoppas han på en stark 
samhällssatsning inom området.

– Om vi satsar på förnybar energi kan vi inte störa 
energibalansen på jorden. Värmeutsläpp kommer 
även från förnybar energi, men jorden får inget extra 
tillskott eftersom den här energin under alla omstän-
digheter blir till värme.

Kalkylerna överträffas i verkligheten 

Professorn är övertygad om att en 
50–procentig energieffektivisering är 
möjlig. Då krävs storskalig satsning 
på Geoenergi, vindkraft, solvärme, 
vattenkraft och användning av bio-
bränsle som pellets, ved och flis.

– Geoenergin med bergvärme 
och kyla är så kommersiellt i dag 
att marknadskrafterna ser till att 
det bara växer och växer. Det är 
överlägset i alla kalkyler och alla 
kalkyler överträffas av verklig-
heten. Inget projekt med Geo-
energi har blivit sämre än kal-
kyl – alla har blivit bättre, säger 
Nordell. 

Och varje företag och fastig-
hetsägare har ju en ekonomi- 

avdelning som brukar se över kostnaderna…
– Att Geoenergi ska kunna svara för de nio pro-

centen förnybar energin, som Sverige fått på sig att 
öka med från 40 till 49 procent är helt realistiskt. Den 
energin finns. Det är bara att borra och installera.

– Energimyndigheten har ju efter fem års missio-
nerande från Olle Andersson, Göran Hellström och 
undertecknad (alla tre professorer i energilagring 
och förnybar energi) godkänt Geoenergi som förny-
bart, så nu får man ju ta nästa steg och räkna med 
det i statistiken. Det är ju deras uppdrag från EU och 
2010 ska det vara 18 TWh netto från värmepumpar 
typ Geoenergi.

fjärrvärme på väg bli omodernt

Argumentet att Geoenergi kräver mer el genom vär-
mepumparna har Nordell en lösning på.

– Stora borrhålssystem för uppvärmning kan utfor-
mas så att det bara krävs en vanlig 
cirkulationspump. Det bygger på 
att du skapar högtemperaturlager 
i kombination med lågtemperatur-
uppvärmning.

Nordell ser också en utveckling för 
fjärrvärme.

– Idag är fjärrvärme ett omodernt 
tekniskt system. Nästa steg är när-
värme, lokala värmecentraler, som 
bygger på samma princip.

Och användandet av spillvärme.
– Hela Luleå värms med spillvärme, men vi skickar 

ändå ut 70-gradig energi i Bottenviken som skulle 
räcka att värma hela Boden också. Det fattas visst 10 
kilometer på en fjärrvärmeledning…

Solceller kan värma hela europa

Men den överlägset största utvecklingen ser Bo 
Nordell på inom de energislag som jorden själv 
kan erbjuda.

– Solceller på en yta av sju gånger sju mil 
i Sahara skulle ge 500 000 megawatt och 

räcka till hela Europas elbehov. Är det 
omöjligt? Eller är det för enkelt?

– Stora Geoenergisystem skulle 
kunna värma varenda hus i Norr-
land året runt. Är det också för 
enkelt?

– Industrier, kontor, kyrkor, 
hyresfastigheter kan värmas och 
kylas med Geoenergi. Enklare och 
biligare sätt finns inte. Är det för 
enkelt?

Johnny Stamming

Fakta/Geoenergi i Sverige

En rapport från Svensk Energi i samarbete med Elforsk 
och Villaägarnas Riksförbund delar upp energislagen i våra 
småhus. Siffrorna i rapporten är i huvudsak från 2003. I 
nedanstående tabell har dock de senaste fem årens utveckling 
tagits med, varför siffrorna är, som Svensk Energi skriver, en 
grov fördelning:
ENERGITYP  ANTAL
Geoenergi                            310 000
Värmepumpar luft/vatten 210 000
Kombipannor                       200 000
Direktverkande el               200 000
Vattenburen el   200 000
Värmepumpar luft/luft      180 000
Fjärrvärme                       170 000
Biobränsle(ved,pellets) 170 000
Olja                                     100 000
TOTALT ANTAL  1 740 000
Summeras tabellen visar det sig att från 1994 till nu har det 
sålts ca 700 000 värmepumpar, varav minst 300 000 för 
Geoenergi. Det är 40 procent av småhusbeståndet på 1,74 
miljoner.

I världen finns drygt en miljon Geoenergianläggningar. Flest 
finns i USA, men Svensk Energis rapport visar att Sverige är 
det land som har flest Geoenergianläggningar per capita. Mer 
än en fjärdedel av världens anläggningar finns här i Sverige!

Bättre klimat och bättre ekonomi med Geoenergi

En villa som förbrukar 4 kubikmeter olja släpper ut 11 ton 
koldioxid. Efter installation av Geoenergi genererar villan istäl-
let 0,4 ton koldioxid, baserat på svensk snittel, vilken används 
för att driva värmepumpen. Oljan kostar 40 000 kr och elen 
för värmepumpen cirka 8 000 kr. Investeringen på 140 000 kr 
räknas hem på 5 år.

”Marknadskrafterna 
gör att Geoenergin 
blir större och större”

”Det enkla är
för svårt för 
politiker och 
myndigheter

Tio nya strandnära villor i Björkenäs i Värmland 
kan få en gemensam Geoenergicentral. Det är 
vid Nysockensjön som det nya området detaljpla-
neras. Planen är att alla villorna ska ha egen vat-
tenförsörjning och gemensamt avloppsystem. Vad 
gäller värme kan det bli enskilda lösningar, men 
troligen en gemensam Geoenergianläggning.

geoenergi-central
till tio nya villor

sida. Det finns flera olika system att nyttja akvifererna. 
Oftast handlar det kombinerad produktion av värme 
och kyla.

För värmeproduktionen används värmepump medan 
kylan är helt och hållet direktväxlad. Dessa system har 
oftast en energifaktor mellan 6–7.

I den av befintliga system lagras enbart kyla från vin-
ter till sommar. Energifaktorn för dessa, oftast storska-
liga projekt, hamnar normalt på 30–40.

På grund av en låg investering och hög effektivitet 
blir återbetalningstiden kort och varierar vanligen mel-
lan 0–3 år.

Akviferlager är som mest effektiva i stora applikatio-
ner som fjärrvärme och fjärrkyla, samt offentliga loka-
ler som sjukhus, flygplatser och liknande.

Det enkla är det bästa. Både för miljön och plånboken. Professor Bo
Nordells snöberg från vintern kyler ett helt sjukhus hela sommaren.
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Klassiska Ullevål i oslo får värme och kyla 
genom Geoenergi. Det ser Styrud TGB med 
huvudkontor i Sävedalen till. Styrud TGB är i 
dag en koncern med 130 anställda och 300 
miljoner i omsättning och kontor i Stock-
holm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Styrud TGB har utfört ett antal större energianläggning-
ar i och utanför Sverige. Den senast färdigställda inom 
landets gränser är Vällingby centrum, som beskrivs här 
intill.

I dagarna avslutas även ett ännu mer krävande jobb 
– en energianläggning i Oslo som ska försörja Ullevål 
idrottsstadion med såväl värme som kyla. Uppdragsgivare 
är Reinertsen AS och projektet omfattar 120 borrhål med 
djup ner till 300 meter. Precis som i Vällingby placeras 
hålen under ett nybyggt parkeringsgarage, som byggs 
där en bandybana tidigare legat. En ny bandybana 
anläggs ovanpå parkeringsgaraget. 

Här var problemet inte bara håldjupet utan även att  
installationen ligger under grundvattennivån. Detta vil-
ket innebär risk för sättningsskador om läckage uppstår 
utmed borrhålen. Därför har ingjutnings-och kontrollåt-
gärderna varit extremt noggranna. 

Utmaningen var emellertid inte enbart borrteknisk, 
utan också att tidplanen var enormt pressad. För att bli 

klara i tid arbetade man med 4 borriggar samtidigt.
I affärsområde Vatten och energi ingår bolagen Styrud 

TGB och Järvsö Borr. Det sistnämnda grundades 1987, 
leds av Christer Reiser och arbetar huvudsakligen med 
energibrunnar för enskilda villaägare. Marknaden är 
norra Sverige.

tillverkar för världsmarknad

Chef för affärsområdet är Magnus Frensborg – en veteran 
som arbetat med avancerade borrtjänster i flera decen-
nier.

– Här är det verkligen en fördel att ingå i en koncern 
med rejäla resurser, säger Magnus Frensborg. En mindre 
entreprenör, som kanske bara disponerar en eller ett par 
borriggar, hade aldrig gått i land med det här jobbet.

De största problemen med stora energianläggningar 

och energilager är att ett stort antal hål ska borras, ofta 
till stort djup. I de flesta fall är dessutom den yta där 
hålen ska placeras begränsad. Detta innebär att kraven 
på borrhålsmätning är höga.

För den som mest borrar enstaka energibrunnar är 
noggrannheten inte så viktig – det är ingen katastrof om 
borrhålet böjer av några meter i sidled. Men i ett ener-
gilager, där hålen ligger bara några meter från varandra, 
kan detta blir förödande. 

Här har Styrud TGB stora fördelar. Bolaget har flera 
decenniers erfarenhet av kvalificerad teknisk borrning 
inom grundläggning, entreprenad och schaktfritt led-
ningsbyggande. Det innebär att små toleranser är var-
dagsmat och att företaget rutinmässigt arbetar med avan-
cerad utrustning för borrhålsmätning.

– Utvecklingen är snabb, säger Magnus Frensborg. Och 
kraven från slutkunderna ökar. Nya anläggningar projek-
teras för en årsvärmefaktor uppemot 5, och då måste alla 
delar i anläggningen utföras exakt som tänkt. 

– Därför kan borrbranschen inte längre befolkas av 
cowboys som löser problemen på platsen. Egen personal 
som kommer in tidigt i processen, egna resurser för pro-
jektering, välutbildade och erfarna borrare samt modern 
utrustning – så arbetar Styrud TGB och det tror jag alla 
som vill finnas med i framtiden måste göra.

conny GUStafSSon

Styrud TGB installerar
Geoenergi för Ullevål i Oslo

120 hål på 300 meter kräver 
precision. här installeras Geo-
energi  under gamla bandy-
banan på Ullevål i oslo. Sedan 
byggs P-däck över Geoenergi-
anläggningen och ovanpå 
P-däcket en ny bandybana. 
värmen och kylan ska använ-
das till hela Ullevål och arbetet 
utförs av Styrud tGB.

147 hål ner till 200 meter. och inte ett enda 
får gå in i något av de andra. Dessutom 
trängs hålen på en begränsad yta under ett 
parkeringshus. Gör om det, den som kan!

– När man går ner på ett sådant här djup kan det vara 
problem att få raka borrhål. Men vi har en bra lösning 
som vi har använt här i Vällingby, säger Bengt Eriksson, 

som är projektledare på Styrud.
Projektet är beställt av Svenska Bostäder och gäl-

ler ett lager för värme och kyla i Vällingby Centrum. 
Borrhålen skulle placeras ganska tätt och rymmas 
inom ett parkeringshus yta.

– Vi valde att precisionsborra vart tredje hål, säger 
Bengt Eriksson. Vi borrade i solfjädersform från tolv 
olika punkter och genom noggranna mätningar kunde 

vi konstatera att vi nådde en medelavdrift av bara cirka 
fem meter vid borrhålens botten, 200 meter ner.

Hålen ”laddas” med 32 mm PE-slangar i dubbla U-rör 
i varje hål. Dessa slingor förbinds sedan med varandra i 
tolv kopplingsbrunnar längst ner i parkeringshuset.

– Hela projektet är mycket väldokumenterat. Allt är 
mätt och provtryckt och vi har väldigt bra kontroll över 
anläggningen.

Fakta/Styrud AB

Styrud AB grundades 1978 och har sen dess lett utvecklingen 
i Sverige inom schaktfritt ledningsbyggande. De senaste åren 
har verksamheten utvecklats och breddats med nya special-
områden, som borrad grundläggning, mineralprospektering 
och energiborrning. Dessutom finns verksamhet i Finland 
som växer snabbt. De viktigaste kunderna är nätägare inom 
el och IT, kommuner, gruvbolag och entreprenörer. Koncernen 
omsätter cirka 300 MSEK och har 130 anställda.

precisionsborrning under parkeringshuset i Vällingby
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aG vill PoSitionera teknologin Geoenergi 
som clean-tech, det vill säga energi- och miljö-
teknik som tillhör framtiden och som riskkapi-

talisterna satsar sina pengar i. Eftersom Geoenergi 
är en klimatpåverkansfri teknologi ska den också 
uppfattas så av alla intressenter. Och med respekt 
behandlas därefter.

Jag tror att det kommer vara viktigt att driva frå-
gan om förbränning kontra utnyttjande av befintligt 
lagrad energi som finns i de fyra elementen vatten, 
sol, vind och berg. Människan kan inte fortsätta att 
förbränna ämnen för att skapa energi och värme. Hur 
man än vrider och vänder på det så måste man i ett 
första led alltid skapa – eller utvinna en råvara  för 
att förbränna och detta är inte miljövänligt.

Det är först när man kombinerar olika teknologier 
som man bäst tillvaratar produktion av värme, kyla 
och elektricitet. Geoenergi är ett bra exempel på en 
sådan kombinationsteknik. 

det är viKtiGt att man i samhället förstår skillnaden 
mellan att vara energiberoende och energioberoende! 
Det finns i dag teknologi och resurser att göra kom-
muner, företag och samhällen mer eller mindre ener-
gioberoende. Detta är en samhällsekonomisk fråga 
och en övergripande inställning till energi.

Det är en sak om staten är energileverantör och en 

helt annan då det rör sig om privata företag som pro-
ducerar och levererar energi. Varför ska den enskil-
de betala en stigande energikostnad för betingelser 
som vi ofta anser vara en rättighet – mat för dagen, 
rent vatten, energi för värme och 
utveckling? 

Det behövs inte. 
Det går att bromsa denna 

utveckling och det med 100 
procent utsläppsfria teknologier. 
Detta gäller även för industri-
segmentet som egentligen bättre 
kan belysa problematiken mel-
lan kostnad för energi och en 
produkts pris på marknaden.

enerGi är PolitiK och egentligen är det synd. 
Få företag är helt ärliga i sitt miljöuppsåt. En rejäl 
förklaring eller debatt måste tas om begreppen 
utsläppsneutral, förnybar och miljövänlig. 
   Jag ser ingen självklar koppling mellan förny-
bar och miljövänlig. Förnybar för mig är en fråga 
om tid och påverkan. Miljövänlig är det som inte på 
något sätt skadar miljö eller omgivning permanent. 
Utsläpps- eller klimatneutral är marknadsföringsargu-
ment tagna ur sitt sammanhang och kan inte själva 
anses vara lösningen på miljöfrågan runt energi.

SKa Staten StimUlera utveckling med styrmedel 
som ska riktas mot energiproduktion eller teknolo-
gi och material inom denna industri, så måste detta 
antingen klassificeras rätt eller släppa in alla varian-

ter som tar sig igenom ett filter. 
   Ta biobränsle som vid själva för-
bränningsögonblicket är klimatneu-
tralt – den mängd koldioxid som fri-
görs motsvarar den mängd som lag-
rats under växtens levnadstid. Inget 
sägs om produktion, transport och 
övriga ämnen som avges. Det finns 
även andra samhällsaspekter runt 
produktion av biobränslen som är 

värda att diskutera.

JaG tycKer att man som konsument ska veta vad 
som är vad och hur man bör förhålla sig till de res-
pektive metoderna. 
   Tekniken för Geoenergi står på egna finansiella 
ben utan statliga stöttemedel och är det i särklass 
bästa alternativet i dag för värme 
och kylproduktion till fastigheter.

J

Allt fler som bygger nytt eller 
renoverar gammalt upptäcker 
att Geoenergi är det mest lön-
samma alternativet för värme 
och kyla av större byggnader. 

När man investerar i energibrunnar och 
värmepumpar får man en anläggning 
som både levererar mycket energieffektiv 
värme på vintern, men också billig kyla 
på sommaren. Investeringen är både lön-
sam och miljövänlig.

Geoenergi Malmö AB, dotterbolag till 
Geoenergi Invest i Oslo, satsar på kom-
mersiella fastigheter och industrier, men 
ser stora möjligheter att hålla fotbolls-
planer och landningsbanor rena från is 
och snö med Geoenergi.

160 borrhål

Geoenergi AS har i Norge varit totalen-
treprenör för Europas största Geoenergi-
anläggning; Avantor Nydalen på 200 000 
kvadratmeter fastighetsyta och 160 borrhål 
på 200–260 meter. Via en värme- och kyl-
central får man närvärme och närkyla.

Geoenergi har fler än 20 andra stora 
projekt på över 2000–3000 kvadratmeter 
som entreprenör och lika många som 
rådgivare. Nu satsar man i Sverige uti-
från ett kontor i Malmö Inkubator, ett 
stenkast från gamla Kockums kontor 
och Turning Torso i Västra hamnen.

– Vi siktar på större projekt. Och det 
är kommunerna som måste få upp ögo-
nen för Geoenergi. I dag är de i klorna 
på Eon, Fortum och Vattenfall och har 

svårt att ta sig ur. Men vi ska kunna ge 
kommunerna kunskap om och argument 
för att satsa på Geoenergi, säger Geoen-
ergi Sverige AB:s VD Fredrik Indebetou 
och ger de tunga argumenten:
En geonergianläggning ger dig:

• 60-75 procent lägre kostnad för köpt 
energi för värme och kyla.
• Större förutsägbarhet för framtida  
energiutgifter.
• Återbetalningstid på fyra–tio år.
• Kyla utan fula och ytkrävande tak-

installationer.
• 100 procent legionella-fri kylning.
• Miljövänlig energi, miljöprofil, goodwill.
• Anläggningen byggs på känd teknologi.
• Lång livslängd på investerade kronor.

Kostnaden är känd

Vad gäller framtid, risker och troliga scena-
rier är Geoenergi Sverige AB tydliga:
• Energipriserna kommer med all säker-
het att stiga, men med Geoenergi vet man 
vad kommer kosta inom överskådlig 
framtid. 

De fyra elementen vatten, sol, vind och berg istället för förbränning

”Kommunerna måste få 
upp ögonen för Geoenergi”

norskt bolag som byggt 
Europas största geoenergi-
anläggning satsar i Sverige

avantor i nydalen är europas största Geoenergiprojekt med 200 000 kvadratmeter uppvärmd och kyld yta. där har norska Geoenergi aS 
varit totalentreprenör för Geoenergin.nu satsar man på Sverige.

Johnny Stamming

””Få företag är helt ärliga 
i sitt miljöuppsåt. En rejäl 
förklaring eller debatt 
måste tas om begreppen 
utsläppsneutral, förnybar 
och miljövänlig”

fredrik indebetou, vd 
Geoenergi malmö aB
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I stadsdelen Högsbo i Göteborg 
planerar Familjebostäder för ett 
nytt bostadsområde. Närmare 
tusen lägenheter som i huvudsak 
ska värmas upp med hyresgäster-
nas egna kroppar. 

– Men vi kommer att förstärka 
med Geoenergi, säger utvecklings-
chefen Harald Pleijel.

Budgeten ligger på 1,5 miljarder för de 
fastigheter som Familjebostäder i Göteborg 
planerar för i området Svaleboskogen: Tolv 
punkthus som om allt går vägen börjar byg-
gas kring 2010. 

Geoenergi för framtiden. Stefan andersson, expert på värmesystem, och 
harald Pleijel, utvecklingschef på familjebostäder i Göteborg jobbar med ett 
stort byggprojekt i stadsdelen högsbo i Göteborg. – vi måste tänka på framti-
den, därför bygger vi in Geoenergi från början, säger harald Pleijel.
 foto: thomas drakenfors

geoenergi kyler 
världens första 
koldioxidfria stad
När världens första helt koldioxidfria stad byggs 
i emiratet Abu Dubai i Förenade Arabemiraten 
kommer kylan till luftkonditionssystemet att dri-
vas med Geoenergi från berget.

Bygget av staden Masdar City beräknas kosta 
22 miljarder dollar, motsvarande 143 miljarder 
kronor och den ska vara klar 2016.

Oljeschejkerna, som vill bli en av de främ-
sta företrädarna för en mer miljövänlig livsstil, 
kommer också att vid byggandet använda mil-
jöteknik, som sedan kan säljas på marknaden 
världen runt.

50 000 innevånare ska staden ha och den 
ska vara helt bilfri med parkering utanför 
stadsmuren. Elenergin ska komma från vind-
kraft och solfångare. Emiratet, som per inne-
vånare är världens största oljeproducent, kom-
mer inte att använda någon olja alls! Man har 
9 procent av världens oljetillgångar och 5 pro-
cent av gastillgångarna, men vill på detta sätt 
markera att dessa källor inte är för evigt.

kungliga slottet får
värme från berget
– Jag har inte frusit om fötterna någon gång, berät-
tade prins Carl Philip när han invigde Danfoss 
Heat Pumps utvecklingscenter  i Arvika.

Kungliga slottet är uppvärmt med värmepum-
par från Thermia i Arvika. Där har man byggt 
Europas modernaste forskningscenter för vär-
mepumpar, 3000 kvadratmeter för 70 miljoner, 
som ska sysselsätta 36 ingenjörer.

– Vi är världsledande. Det har vi papper på, 
sa Leif Olsson, klädd i en t--shirt med en vär-
mepump i genomskärning på bröstet. Leif har 
jobbat med utveckling av pumpar sedan 1960, 
så han är den verkliga pionjären.

Svinaktig lösning
sparade två miljoner
Värme ur svingödsel är en liten guldgruva. På 
en gård i Östra Ingelstad i Skåne har en svin-
uppfödare sparat två miljoner kronor under de 
fyra år en värmepump varit installerad, som med 
värmeslingor ingjutna i gödselrännorna fixat all 
nödvändig värme.

Grisarna värmer upp sig själva. Svingödsel hål-
ler 37 grader när den är färsk och värmer upp 
betongen i gödselrännorna till 15 grader.

Värmepumparna har på fyra år förbrukat 
570 000 kwh och levererat 3 300 000 kwh 
värme. En krona i köpt el har alltså gett 5.50 kr 
tillbaka i värme. En bra affär!

Speciellt som investeringen på 600 000 kronor 
var betalad efter ett och halvt år!

Vattenfall satsar
på geoenergi
Stora Sjöfallets fjällanläggning ska renoveras för 
15 miljoner kronor. Konferensanläggningen med 
80 bäddar och restaurang ska bland annat få nya 
Geoenergi.

Det är inför 100-årsdagen som samtidigt infal-
ler på Stora Sjöfallet, Vattenfall och Porjus.

calle Persson, restaurangchef på Barn-
vagnsfabriken, gourmetkrog i enskede 
står i kylrummet och fryser. Men ser inte 
bara glad ut. Han är glad! 

– Vi kyler två kylrum med Geoenergi. 
och det är helt gratis, säger calle och 
skrattar.

Just det – bergvärme är mer än värme och där-
för passar begreppet ”Geoenergi” bättre. När Jonny 
Ljungman, byggentreprenör till vardags, köpte fast-
igheten från 1924 på Gamla Tyresövägen i Enskede 
fanns det en gammal oljepanna som värme de nio 
lägenheterna och de två företagslokalerna.

– För mig var det självklart att installera Geoenergi. 
Jag är byggare och vet hur bra det är. I ett gammalt 
K-märkt hus, där det dessutom har sina begränsning-
ar att tilläggsisolera finns inget alternativ om man ska 
klara den nya energideklarationen. 

– Jag håller just på att bygga ett hus åt en musiker 
med studio och allt. Även här blir det perfekt med 
Geoenergi, som ger kyla till studion. Rätt tempera-
tur året om.

I Barnvagnsfabriken borrades tre hål på 220 meter 
och två pumpar installerades. Totalt är fastigheten 
på närmare 1000 kvadratmeter och den gamla Barn-
vagnsfabriken byggdes om till restaurang med samma 
namn. En finkrog med den allra bästa möjliga utrust-
ning. Man har också haft hjälp av en energirådgivare 
under inkörningsperioden för att skapa medvetenehet 
om bästa sätt att spara energi i framför allt köket.

– Energieffektivitet rakt igenom, säger Jonny Ljung-
man. Vi gör av med el för 300 kronor om dagen i kök 
och servering, vilket är lite för en restaurang.

De två kylrummen på vardera tre kvadratmeter 
kyls helt av Geoenergianläggningen, via en kompres-
sor. Det blir på köpet när varmvatten och värme till 
hela fastigheten produceras av Geoenergipumpen.

– Som byggare har jag sett den stora uppgången 
för bergvärme. Nu hoppas jag bara att branschen 
också klarar eftermarknaden. Det är nästa stora 
utmaning att underhålla och förnya anläggningarna 
när de 20–25 år, säger Jonny Ljungman.

Johnny Stamming

Sextio borrhål i Svaleboskogen

Här kyler Geoenergi 
maten – helt gratis

calle Persson och Jonny ljungman på restaurang Barnvagnsfabriken i enskede tar Geoenergi till hjälp för att kylrummen kalla.
 foto: Björn tilly 
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Det är nog svårt att hitta en 
hårdare förespråkare för Geo-
energi än Ulf Nyberg, VD för 
Riddar Kyl i Lerum. 
   och han lever som han lär. 

– Vi värmer upp kontoret 
och verkstan med Geoenergi, 
och jag har det hemma i villan 
också, säger han.

Antingen är han en sällsynt duktig säl-
jare. Eller så är det helt enkelt som Ulf 
Nyberg på Riddar Kyl säger.

– Geoenergi är verkligen bra. 
I en saklig och seriös ton talar han om 

produkten som han på ett eller annat 
sätt har haft som sitt levebröd i tjugo 

år. Ulf Nyberg började med att reparera 
och utföra service på värmepumpar och 
kylanläggningar. För runt tio år sedan 
kom hela Geoenergientreprenader in i 
verksamheten. Installation och service 
gör de själva, borrningen köper de in 
från en annan entreprenör.

– Vårt arbete går på ungefär en tred-
jedel av kostnaden, säger han.

rejäl expansion

I början var Riddar Kyl en enmansfirma, 
i dag är de nio anställda, omsätter över 
sexton miljoner och gör en vinst på kring 
tio procent. Expansionen har enligt Ulf 
Nyberg varit rejäl för hans eget företag 
och hela Geoenergibranschen de senas-
te fem åren. Nu börjar kurvan plana ut 

lite grand, i takt med att det blivit allt 
mer etablerat. 

– Bland annat har vi installerat Geo-
energi i rätt många kyrkor här i Lerum.

Framtiden oroar han sig inte för. Geo-
energi har kommit för att stanna, länge.

– En annan bra möjlighet är att man 
kan utnyttja borrhålen för att få upp 
kyla. Det är något jag tror mycket på 
för framtiden.

hakar upp sig

Några nackdelar då? Nej, säger Ulf Nyberg. 
Hålen kanske i och för sig inte håller för 
evigt men de runt sjuttio år som man räk-
nar med som kortaste livslängd är fullt 
tillräckligt menar han. 

Enda gången han stannar upp lite är 
när investeringskostnaderna kommer på 
tal. Mest för att han verkar tycka att frå-
gan är lite dum.

– Folk hakar upp sig på det där. Men 
oftast installerar man ju Geoenergi när 
det ändå är dags att göra något nytt. 
Det hade kostat vad de än hade gjort, 
säger han.

Dessutom, investeringen tar mindre 
än tio år att räkna hem eftersom det 
blir så pass mycket billigare att få sin 
energi.

Själv har han Geoenergi hemma i vil-
lan. Och den tusen kvadratmeter stora 
fastigheten där Riddar Kyl har sitt kon-
tor och sin verkstad, den håller tempe-
raturen med tre djupa borrhål och ett 
par värmepumpar. 

målmedveten strategi

Satsningen på Geoenergi för att hålla 
temperaturen på egna firman är en av 
flera delar i ett målmedvetet arbete att 
driva företaget på ett klimatsmart vis. 
Nyligen blev de även miljödiplomerade 
av Lerums kommun.
Ditt bästa tips till den som står i 
begrepp att skaffa Geoenergi?

– Snåla inte på borrningen. Ta hellre 
till tio meter extra för det är förhållan-
devis billigt att borra lite till när man 
ändå är i gång.

thomas drakenfors

20 års erfarenhet 
av Geoenergi

– En annan bra möjlighet med Geoenergi är att man kan utnyttja borrhålen för att få kyla. 
Det är en produkt jag tror mycket på för framtiden, säger Ulf Nyberg. Miljödiplomet som 
stolt visas upp är en utmärkelse från GR, Göteborgsregionen, en samarbetsorganisation för 
13 kommuner i Västsverige. foto: Jeanette larsson

Sextio borrhål i Svaleboskogen
– De blir rätt höga, sexton till tjugo 

våningar, säger Harald Pleijel, utveck-
lingschef på företaget.

Tillsammans med Stefan Andersson, 
expert på värmesystem från konsultföre-
taget Picon, visar han runt på den rela-
tivt oexploaterade, lite vildvuxna kullen 
i stadsdelen Högsbo strax utanför Göte-
borgs stadskärna. 

Ett äldreboende och några parkerings-
platser – mycket mer finns inte just här 
och det buskiga omgivningarna uppfat-
tas som lite otrygga. Ett perfekt område 
för exploatering tycker Harald Pleijel. 
Det är nära till stan, det finns bra kom-
munikationer. 

– Och det blir ett fint läge, med havs-
utsikt för dem som flyttat in en bit upp 
i husen.

Spänna bågen

Klimatvänligt boende är en slags devis för 
projektet och Harald Pleijel talar om att 
här ska de ”spänna bågen ordentligt”. 

Han nämner solpaneler och solcel-
ler, teknik för att ta hand om värmen i 
avloppsvattnet med mera. Fastigheterna 
kommer att bli så kallade passivhus som 
i huvudsak värms upp med de boendes 
egna kroppar samt med spillvärme från 
vitvaror och hemelektronik. 

Dessutom kommer de att borra runt 60 

hål för Geoenergi i kullen.
Investeringen med Geoenergi menar 

de är ganska blygsam – med tanke på 
projektets storlek.

– Det rör sig om runt sju miljoner kro-
nor, säger Stefan Andersson.

tänker på framtiden

Men varför Geoenergi? Räcker det inte med 
att det blir passivhus, utrustade med solpa-
neler med mera? Jo, säger Harald Pleijel. I 
dagsläget går det alldeles utmärkt. 

– Fast vi måste ju tänka på framtiden. 
Såna här hus ska hålla i ett hundratal år. 
Hur blir det om hemelektroniken och 
vitvarorna får bättre verkningsgrad? Om 

sakerna plötsligt inte läcker så mycket 
värme längre? 

Visionen av brödrostar med varma 
brödskivor men kyliga skal, och frusna 
hyresgäster som behåller mössan på 
inomhus fick Familjebostäder att bestäm-
ma sig för att förstärka med Geoenergi.

– Man behöver bara tillföra lite el till 
värmepumparna, sen får man tillbaka 
fyrafalt, säger Stefan Andersson och 
pekar på solen.

Det är därifrån energin kommer. 
– Och den fylls på hela tiden.

thomas drakenfors

Här kyler Geoenergi 
maten – helt gratis

calle Persson och Jonny ljungman på restaurang Barnvagnsfabriken i enskede tar Geoenergi till hjälp för att kylrummen kalla.
 foto: Björn tilly 
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Svenska Kyrkan hämtar
energi från underjorden
Unika interiörer räddas med vänligare värme
Det blir allt vanligare att Svens-
ka Kyrkans församlingar runt 
om i Sverige installerar geo- 
energi både i kyrkor och för-
samlingshem. 
   Man byter ofta ut dyra och 
slitna oljepannor till Geoenergi 
i form av bergvärme och spa-
rar miljontals kronor varje år. 
Dessutom minskar koldioxid-
utsläppen.

Herrestads församling utanför Vadstena 
sparar minst 25 000 kronor om året på 
att installera Geoenergi i sitt försam-
lingshem i Dahls församling. Det 400 
kvadratmeter stora församlingshemmet 
används flitigt bland annat vid större 
arrangemang.

Nu har församlingen slängt ut oljepan-
nan och installerat en Geoenergianlägg-
ning för totalt cirka 170 000 kr. På sju år 
är investeringen betald.

I Kinnarumma i Marks kommun har 
pastoratet fått miljödiplom för ett antal 
åtgärder man vidtagit i syfte att vara rik-
tigt miljömedvetna. Bland annat har man 
bytt oljeeldning till Geoenergi i många 
fastigheter. Men man har också satsat 
på att samåka, sopsortera, vara aktiva 
med miljöinformation och handla krav-
bananer!

Minskad förbrukning med 75 procent

Kyrkan i Södra Finnskoga har minskat 
energiförbrukningen med 75 procent 
sedan man förbättrat isoleringen, tätat 
fönster och installerat Geoenergi. En 
sensor håller efter luftfuktigheten i kyr-

kan och styr värmepumpen. I dag tar det 
en halv dag att värma upp kyrkan mot 
tidigare uppemot två dagar.

1800-talskyrkan utanför Torsby hade 
tidigare direktverkande el, men man har 
inte installerat vattenburen värme. Istäl-
let pumpas värmen runt med fläktar. 
Man har minskat energianvändningen 
från drygt 70 000 kWh till 23 000 kWh 
och sparat över 40 000 kronor per år.

Kostnad och förbrukning ska halveras

Hela Karlstad stift gör nu en inventering 
av alla de 170 kyrkorna och 400 andra 
fastigheterna för att halvera både kost-
nader och energiförbrukning, men också 
minska koldioxidutsläppen med 60-70 
procent.

Södra Finnskoga kyrka, som är på 400 
kvadratmeter använde nu 54 kWh på 
kvadratmeter mot ett uppmätt snitt i ett 
antal kyrkor i Västra Götaland på 225 
kWh. En enorm skillnad!

I Bergsjö församling satsas nu för fullt 
på Geoenergi. De 375 000 kronor som 

investeras i församlingshemmet ska spa-
ras in på fem år – en årlig besparing 
på 75 000 kr. Och flera ton koldioxid 
mindre. 

Problematiskt klimat

I Sant Andreu de la Barca utanför 
Barcelona har Nibe installerat en värme-
pump för att både värma och kyla kyr-
kan. Det är alltså inte enbart i Sverige som 
Geoenergi och kyla används. Nibe kunde 
visa på störst erfarenhet med 62 installa-
tioner i Spanien när Sant Llop kyrka skul-
le ha nytt värmesystem.

Inomhusklimatet i kyrkor i Spanien är 
ett problem med för mycket värme på 
sommaren och en kall vinter. Då passar 
Geoenergi utmärkt. Värmen och kylan 
strömmar ut ur luftkanaler i golvet.

Kyrkan har sänkt sina uppvärmnings-
kostnader med 72 procent och miljön 
har mycket påtagligt förbättrats.

Johnny Stamming

Brastads kyrka i Bohuslän har fått ett 
välsignat bidrag till en plågad miljö! Den 
årliga oljeräkningen på upp till 120 000 
kr har bytts mot Geoenergi, en investe-
ring som betalar sig på fyra år. 

– Dessutom har vi fått en behaglig 
värme som alla trivs med, säger kyrko-
herde Jan-Erik Appell. Och elräkning-
arna är hittills inte högre än förra året, 

nästan tvärtom lite lägre.
Kalkylen för Geoenergi-installatio-

nen låg på 400 000 kronor för tre hål, 
rör och pump. Det betyder en återbe-
talningstid på fyra år.

Totalt har kyrkan renoverats för 10 
miljoner, varav 8,8 miljoner har bekos-
tats av Bro pastorat genom försäljning av 
värdepapper. Kyrkan renoverades senast 

1938 och då täcktes pärlsponten i sann 
funkisanda över av masonit. Nu är både 
pärlspont och dörrspeglar tillbaka.

– Vi är mycket nöjda, säger Jan-Erik 
Appell. Om några år ska vi kunna se 
mer exakt vad det betyder för vår eko-
nomi, men kanske framför allt för orgel, 
altartavlor och mycket annat som påver-
kas av felaktiga värmesystem.

Investeringen betalar sig på fyra år

Om en villa som värms med 
direktverkande el byter till geo-
energi halveras elförbrukning-
en (inklusive hushållsel) – och 
kostnaden!

Det finns 290 000 sådana villor, så om 
villorna drar i snitt 30 000 kWh i dag  
blir det en minskning med 5 TWh – fem 

gånger den el som vindkraften i dag 
producerar. Och lika många miljarder 
kronor i ekonomisk besparing för villa-
ägarna – varje år. Men det kostar 75 mil-
jarder i investering, drygt 250 000 kr per 
villa. Återbetalningstiden blir alltså cirka 
15 år – plus ränta! 

Lägg därtill 90 000 villor som är olje-
eldade och redan har vattenburen värme. 

Här kostar investeringen hälften – 
125 000 kr per villa, summa 11,5 mil-
jarder. Elförbrukningen ökar något, men 
den ekonomiska vinsten per villa blir 
större, säkert 2 miljarder per år. En åter-
betalning på sex år och närmare 1 miljon 
ton koldioxid mindre per år. 

Vad är samhället berett att göra? 
Är det viktigt för Maud Olofsson och 

Andreas Carlgren att minska elförbruk-
ningen med 5 TWh?

Villaägarnas Riksförbunds förbundsdi-
rektör Hans Lemker, som står för siffran 
290 000 respektive 90 000 villor, föreslår i 
ledaren i senaste Villaägaren räntefria lån 
i kombination med skatteavdrag för just 
de investeringar som småhusägare kan göra 
för att reducera utsläpp av växthusgaser.

Stimulera byte från direktel till Geoenergi

Klok investering. Jan Erik Apell, kyrkohede 
i Brastads kyrka i Bohuslän, trivs med Geo-
energin, som är ekonomisk och ger skön 
värme.  
 Foto: Ingvar Spetsmark/Bohusläningen

 Geoenergi värmer pool på Åland
På Åland siktar man på maximal användning av Geoenergi när ett nytt 
”lyxområde” ska byggas. Med sjöutsikt och exklusiva material kommer 
sju villor att uppföras i Östernäs utanför Mariehamn.

Villorna ska också bli miljöinriktade. Med Geoenergi ska bostä-
derna värmas på vintern, kylas på sommaren och överskottsvärmen 
ska då värma poolen!

Djuren på Frösö Zoo i Jämtland lever nu miljö-
anpassat. Geoenergi har installerats i parkens 
djurstallar och andra utrymmen som kräver 
värme. Det är mycket energieffektivt och eko-
nomiskt. Frösö Zoo startades 1960 och inriktar 
sig helt på exotiska djur. Parken är på 42 hek-

tar med ett tropikhus på 1600 kvadratmeter.  
   Totalt finns 700 djur och i sommar kan 
besökarna dessutom få se uppträdande från 
Moskva stadscirkus. Många av parkens apor 
har fött ungar i vinter vilket utgör en extra 
attraktion.

Frösö Zoos djur värms av berget
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Stella Växt AB satsade på berg-
värme för ett par år sedan och 
sparar över en miljon om året.

– Utan den investeringen hade 
vi fått stänga butiken. Olja eller 
andra energialternativ är för 
dyra, säger Peter Levin.

Peter Levin står i ett av sina växthus och 
tittar ut över olika plantor. Värmen är 
behaglig och på helt rätt nivå för att plan-
torna ska bli blommor. Stella Växt AB lig-

ger utanför Kristianstad och ägs av brö-
derna Peter och Lars Levin. Västhusen är 
på 6 500 kvadratmeter, varav 1 000 stängs 
på vintern. Man har borrat två pumpbrun-
nar och två infiltrationsbrunnar, alla på 60 
meter. De tre värmepumparna är totalt på 
210 KWh. 

Tidigare värmdes de här växthusen 
som de flesta andra i Sverige med olja. 
Det gick åt 250 kubikmeter, vilket kosta-
de 2,5 miljoner kronor före moms. Idag 
används max 40 kubikmeter som spets-
värme vid extrem kyla. Oljekostnaden 

har alltså sänkts med över 2 miljoner 
kronor. Och koldioxidutsläppen minskat 
med över 80 procent.

– Värmefaktorn i vår anläggning är en 

andel el till värmepumpen och fyra delar 
värme från berget, säger Peter Levin.

Nästa steg är att använda samma sys-
tem för kyla och därmed kunna hålla en 
jämn temperatur året om. Växtodlarnas 
problem är extremt stora glasytor, som 
en solig februari ger sommarvärme i 
växthuset, medan det under nätter med 
minusgrader kräver full värme. Nu är 
Stella Växt AB lönsamt igen.

– Vårt nya värmesystem är oslagbart. 
Detta är enda alternativet som ger oss 
lönsamhet, säger Peter Levin.

”Utan Geoenergi hade vi fått stänga butiken”

Geoenergi spar miljoner kronor åt Peter 
Levins Stella Växt. Bild: Lizelott Greenzlade

ICEHOTEL smälter inte av 
bergvärmen...

Uppvärmning av ett ishotell låter 
som en paradox… Men det är ingen 
risk för att ICEHOTEL i Jukkasjärvi 
smälter eftersom bergvärmen bara 
används för uppvärmning av van-
liga varma utrymmen och för att få 
varmvatten.

Grundaren av ICEHOTEL, ägaren och VD:n 
Yngve Bergkvist insåg tidigt fördelarna med 
Geoenergi som energikälla. Redan 1998 bor-
rades de första hålen och totalt finns nu 34. 
Geoenergienergin från dem 
används till de vanliga hotell-
rummen och för duschning 
samt till restaurangen i den 
stora hotellverksamheten.

– Vi ville ha något stabilt 
och säkert på lång sikt. Nu 
värms nästan alla fastigheter 
med Geoenergi. Det fungerar utmärkt. Vi 
har aldrig haft några stora problem, sna-
rare får vi överskott på energi, säger Yngve 
Bergkvist.

Älven ger effektivt värmeuttag

ICEHOTEL byggs av ”snis” (snö och is). Sni-
sen görs av snökanoner som tar 100 mil-
joner liter vatten från Torne älv. Dessutom 
skördas 3 000 block på vardera två ton från 
älven i mars-april. Sen lagras de och används 
nästa säsong. Då sågas de till i ”isfabriken” 

och blir till hotelldelar och isskulpturer. 
– Överskottet av värmen från maskinerna 

som håller fabriken kall, minus fem grader, 
använder vi också. Och själva isen är ett lån 
av naturen, som är återbetalt när allt har 
smält senast i juni.

Medverkar till högt vattentryck

Torne älv är Jukkasjärvis pulsåder och 
medverkar till att marken där hotellet står 
har högt vattenflöde och Geoenergiutta-
get blir högeffektivt. Det behövs eftersom 
hundratals hotellgäster ska duscha och äta i 

princip samtidigt både morgon 
och kväll. 

Sommartid åtgår mindre Geo-
energi. Därför finns det en idé 
om att använda solvärme för 
att så att säga ladda den vatten-
bemängda marken med extra 

energi inför den kallare årstiden.   
– För att klara av sådana projekt och driva 

annan utveckling på energiområdet samar-
betar vi med Gävle Energi som marknads-
för förnybar energi under varumärket Käll-
märkt. Vi drar nytta av deras kompetens för 
att nå vårt mål, som är att spara 30 procent 
mot dagens förbrukning, säger Yngve Berg-
kvist.

Geoenergi står nu för 65-70 procent av 
hotellets totala energiförbrukning. 

– Det är en självklarhet för oss i dag att 
använda Geoenergi. Därför ser vi över de 

l 15 000 övernattningar per 
år i de ”kalla isrummen”. På 
grund av ett gynnsamt tem-
peraturförhållande mellan 
marken och isen i hotellet 
är inomhustemperaturen all-
tid minus fem grader oavsett 
yttertemperatur. Totalytan på 
”isdelen” är 5 000 kvadrat-
meter (lite större än en fot-
bollsplan) och 180 personer 
kan sova där samtidigt.
l 30 000 övernattningar per 
år i de ”varma” rummen med 
totalytan 1 000 kvadrat-
meter.
l Total energiförbrukning 
för verksamheten är 3,5 
miljoner kWh. Målet är att 
spara 500 000 kWh.
l Geoenergin står för 65-70 
procent av uppvärmningen. 
Totalt används den i fastig-
heter på 
4 000 kvadratmeter samt till 
varmvatten.
l I en äldre hembygdsgård 
används sjövärme.   

resterande 30-35 procenten och satsar på 
att byta ut direktel mot Geoenergi. Vi vill 
ha golvvärme utan radiatorer. Dessutom blir 
det snyggare utan en massa grejor på väg-
garna… 

Alla nya hotellenheter – oftast åtta rum på 
totalt 300-400 kvadratmeter – byggs för Geo-
energianvändning. Dessutom förfinas kon-
struktionerna. Förra året uppfördes exem-
pelvis tre huskroppar som vardera fick en 
golvplatta av magnetit. Den svarta, vackra 
järnmalmen slipades och eftersom materia-
let har dubbelt så hög densitet som betong 
behåller den Geoenergin ännu bättre! 

Ska visa upp smarta energilösningar

Energisparprojektet med Gävle Energi ska 
förutom den nämnda tioprocentiga minskning-
en dessutom få ner förbrukningen med ytterli-
gare fem procent genom effektiviseringar.

– Gävle Energi vill att ICEHOTEL sen blir 
en visningsanläggning! I vår marknadsföring 
har vi börjat berätta om våra smarta energi-
lösningar.

För att få ännu bättre koll på energian-
vändningen installeras nu mätare på intres-
santa platser.

– Vi lägger ner mycket pengar på energibe-
sparingar men avkastningen blir fina 15 pro-
cent med en avskrivningstid på sju år. Men 
många menar att det betalar sig redan på 4–5 
år, säger Yngve Bergkvist. 

MATS EKENDAHL

Fakta/ICEHOTEL

””Vi använder 
Geoenergi i vår 
marknadsföring”
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Bostadsbolaget Förbo inventerade 2006 sitt 
fastighetsbestånd ur energibesparingssyn-
punkt. Nu är oljepannor ett minne blott.

– Vi har bytt till miljövänligare energislag, 
som fjärrvärme, Geoenergi och pellets, sä-
ger Krister Lundgren, inköps- och miljöchef 
på Förbo. 

De lokala förutsättningarna har fått styra valet av energi-
slag. För områden som inte kan nås med fjärrvärme, 
exempelvis Marstrand i Kungälvs kommun, har Geoenergi 
varit det främsta alternativet. 

Lerums kommun hade kraven att Förbos nybyggda 
ringhus i Norra Hallsås byggdes utifrån naturens villkor 
och fick en låg energiförbrukning.

– Därför blev det Geoenergi och solfångare. Vi har inga 
mätvärden ännu men husens projekterade energiförbruk-
ning är 70 kWh per kvadratmeter och år. Jämför det med 
dagens nybyggnadskrav på 110, säger Krister Lundgren.

Behovsstyrd ventilation

De 28 lägenheterna har Geoenergi och solfångarna 
bidrar till varmvattenproduktionen. 

Förutom solfångare och värmepumpar är de nypro-
ducerade husen mer välisolerade och har en behovs-
styrd ventilation, säger Krister Lundgren.

Förbo driver ett energisparprojekt med TAC, en entre-
prenör inom fastighetsautomation. Avtalet parterna 
emellan är ett så kallat Performance Contracting som 
innebär att TAC lämnar en ekonomisk garanti på en 
viss energibesparing.

– Vi har legat på 18–22 procent i besparing.
Projektet omfattar hittills en tredjedel av bostads-

beståndet men ska efter en utvärdering troligen även 
genomföras i andra områden. Det startade 2006 med en 
inventering, som nämnts ovan, av energiförbrukningen 
och slutade i ett byte till miljövänligare energislag för 
att spara pengar samt minska koldioxidutsläppen. 

Betalar sig inom 8–10 år

Kostnaderna för investeringarna i fjärr- och Geoenergi 
beräknas vara återbetalda inom 8–10 år. Att bli obero-
ende av olja och dess höga oljepriser är en stor för-
del både miljömässigt och ekonomiskt. Naturen sko-
nas från drygt 2000 ton koldioxid per år!, säger Krister 
Lundgren.

Det är viktigt att ha med sig personalen. Därför utbil-
das de i styr- och reglerteknik, ventilation och bygg-
nadslära för att Förbo ska kunna optimera driften.

– En medarbetare från varje område är med på drifts-

möten i driftsgruppen. Där följer vi upp energiåtgången 
och diskuterar gemensamt hur vi kan förbättra oss. 

Förbo är mycket nöjt med sina Geoenergianläggningar. 
– De har fungerat bra. Dessutom har värmepumparna 

hela tiden blivit bättre och därmed spar vi ännu mer 
energi. 

Krister Lundgren säger att energianvändningen mins-
kat med 20–35 procent per område.

MATS EKENDAHL

Fakta/Förbo och deras bergvärme

• Förbo AB är Sveriges enda interkommunala bostadsbolag och 
samägs av de fyra kommunerna: Härryda, Mölndal, Lerum och 
Kungälv. 
• Antalet lägenheter är 5 252. Ytan uppgår till 365 374 kvm. 
• Drygt 10 000 hyresgäster bor i dessa lägenheter. 
• Fastigheterna som använder Geoenergi för både uppvärm-
ning och varmvattenproduktion är:  Norra Hallsås, Lerum, 
Mejerivägen, Rävlanda, Brattåshemmet, Kållered, Säterigården, 
Mölnlycke, Volrat Bergs väg, Tollered, Kärnavägen 17, Kärna, 
Bohusgatan 8 (fyra hus), Koön, Kyrkogatan 24, Marstrand, 
Geoenergi bara för varmvattenproduktion: Björkås (fyra hus), 
Ytterby.

• Den förstavärmepumpen installerades 1996 i Råda Säterigård.
• Totalt har Förbo borrat cirka 35 borrhål.

Krister Lundgrens tips för en lyckad Geoenergi-
installation i hyresfastighet:
• Att informera hyresgästerna i god tid är ofta en garanti för 
ett lyckat projekt och borrning etc upplevs då inte som något 
problem. Speciellt inte eftersom det är under en begränsad tid.
• Hyresgäster känner en stolthet och vill bidra till projekt för 
bättre miljö. 
• Värmepumpar är oftast förinställda men det är inte säkert att 
det är de bästa värdena för den specifika fastigheten. Det gäller 
att vara aktiv och arbeta för att hitta rätt inställning.

Oljepannor – ett minne 
blott hos Förbo
 

Geoenergi och 
fjärrvärme sänkte 
energiförbrukningen 
med 20–35 procent  

Personlen på Förbo har utbildats i bland annat styr- och reg-
lerteknik för att driften i fastigheterna ska kunna optimeras. 
En av dem är Joakim Johansson, Förbovärd, som nu deltar i 
regelbundna driftsmöten. 
 Foto: Jeanette Larsson

En  ny stadsdel med bostäder, förskola 
och kontor ska byggas i Skärhamn på 
Tjörn. Och allt ska värmas med geo-
energi kompletterat med solfångare och 
luftvärmepumpar. 
  Fler än 100 borrhål ska borras och 
kommunen har lovat befintliga fastig-

hetsägare med vattenbrunnar att prover 
ska tas före och efter, så att inget salt-
vatten tränger in.

Det blir 110 bostäder med villor, 
parhus och grupphus som uppförs av 
Svenska Designhus i samarbete med 
kommunen. 

Skanska ska under en treårsperiod satsa 
300 miljoner på att bli ledande i att 
bygga energisnålt och miljövänligt.

– Vi talar mycket om uppvärmning, 
kylning och ventilation när vi bygger 
nytt. Och det finns lösningar, säger 
Skanskas nye VD Johan Karlström. Det 

kan vara Geoenergi och hur man maxi-
malt använder det vid byggandet.

Skanska har beslutat att alla egna fast-
igheter ska vara miljöcertifierade. 

– Vi ska ta ett samhällsansvar och 
dessutom blir det för alla parter ett vin-
na-vinna-förhållande.

100 borrhål fixar värmen till 
110 nya bostäder på Tjörn

Geoenergi alternativ när Skanska 
satsar 300 miljoner på miljön
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Omställningen till värmepum-
par i Sverige är unik. Under de 
senaste 10–15 åren har villa- 
ägarna bytt ut oljepannor, el-
pannor och direktverkande  
el i en mycket stor omfattning. 
   Värmepumpbranschen har 
haft gyllene år.
– Det har varit helt otro-
ligt, säger Lars Gyllander, 
som är försäljningschef 
på IVT i Tranås. Vi har 
gång på gång byggt ut 
produktionskapacite-
ten vid våra fabriker. 
Samtidigt har våra åter-
försäljare jobbat stenhårt, 
och utökat sina företag 
för att hinna med.

IVT är ledande i bran-
schen och har under mer 
än 30 år installerat flest värmepumpar i 
Norden.

Återförsäljarna blev experter

– IVT insåg tidigt hur viktigt det är att hela 
kedjan fungerar, säger Lars Gyllander. En 
ny värmepump är en stor investering och 
för många en helt ny teknik. Därför var 
tryggheten och trovärdigheten viktig. 

– Vi utbildade och certifierade åter-
försäljarna så att de blev experter på att 
dimensionera rätt värmepump för respek-
tive hus. Våra fler än 100 IVT Center över 
hela Sverige ska vara ett kompetenscen-
ter för energibesparing. Det kan bli stor 

skillnad i besparing beroende på om vär-
mepumpen är rätt för just det huset, och 
om hela systemet är rätt injusterat.

Nöjd-kund-garanti

Som första och enda företag i bran-
schen har vi dessutom infört en nöjd-
kund-garanti som innebär utökad trygg-
het även efter köp. Bland annat ingår en 
garanti om service inom 24 timmar vid 
eventuella fel samt mycket långtgående 
försäkringar. IVT har ett komplett pro-
duktprogram. Allt från den lilla luft-luft 
värmepumpen till de verkliga tungviktar-
na för större fastigheter.

– Våra värmepumpar återvinner energi 
från jord, berg, vatten, uteluft, eller från-
luft, säger Lars Gyllander. Det innebär att 
vi klarar att ge kunderna bra besparing 
oavsett var de bor eller hur stort huset är.
   De senaste årens stora uppgångar på 
villasidan bröts förra året och branschen 
fick plötsligt lite motvind.

– Nu ser vi istället hur vi växer inom 
större fastigheter, säger Lars Gyllander. 
Tumregeln är enkel; ju mer energi man 
förbrukar desto mer kan man spara med 
en värmepump. 

– Eftersom priserna för fjärrvärme sti-
ger så är vi även konkurrenskraftiga i 
tätorter där det finns fjärrvärme. IVT har 
också tagit fram speciallösningar för vissa 
typer av fastigheter som exempelvis kyr-
kor, växthus, idrotts- och konferensan-
läggningar. 

– Därför har vi specialutbildat ett antal 
återförsäljare som nu är IVT Fastighets-

center, samt förstärkt våra centrala resur-
ser för att möta fastighetsägarnas behov.

Tillverkar för världsmarknad

IVT ägs i dag av BBT Thermotechnik, ett 
företag i Boschgruppen. Det innebär att 
man är kompetenscenter för hela kon-
cernens satsning på värmepumpar och 
att tillverkningen i Tranås nu sker för en 
världsmarknad.

– Boschkoncernen satsar mycket hårt 
på oss, säger Lars Gyllander. Nyligen 
invigde vi vår senaste fabriksutbyggnad 
med kapacitet för 80 000 värmepumpar 
om året. Samtidigt får vi nya resurser för 
forskning och utveckling. Vi kommer att 
expandera ytterligare på exporten, samti-
digt som vi ser nya möjligheter i Sverige. 

Tage Ekström

Ledande IVT satsar 
på värmepumpar för 
större fastigheter

Värmepumpar som återvinner lagrad solenergi ur berg, jord, vatten, frånluft eller uteluft innebär ett komplett sortiment. 
På Nordbyggmässan (ovan) hade IVT fullt upp som synes.

Lars Gyllander, 
försäljnings-
chef IVT, ser 
hur efterfrågan 
på värmepum-
par för större 
fastigheter 
växer snabbt.

Geoenergi 
skonsamt 
i känsligt 
kyrkrum
I takt med stigande energipriser 
ökar intresset för värmepumpar 
från olika större fastighetsägare, 
kyrkor och offentliga lokaler. Och 
den marknaden växer snabbt.

Gällaryds kyrka utanför Värnamo är ett bra 
exempel på hur IVT, tillsammans med försam-
ling, länsmuseum, konsulter och myndighe-
ter, har ersatt ett elektriskt värmesystem med 
modern värmepumpteknik.

Angeläget med nytt värmesystem

Länsmuseet konstaterade att elvärmen redan 
medfört torkskador på kyrkorummets mål-
ningar och inventarier. Därför var det angelä-
get att snabbt byta värmesystem. 

Den känsliga gamla miljön måste också 
bevaras så att radiatorerna inte blev för stora 
och synliga samt att de på så kort tid som 
möjligt skulle kunna värma upp kyrkan. I en 
kyrka ska endast luften värmas, inte inventa-
rierna. Konsultföretaget FLK kopplades in för 
att inventera kyrkans klimat och därefter opti-
mera en lösning som passar just i Gällaryd.  

Med hjälp av noggranna energi- och klimat-
mätningar kunde nuvarande status fastslås. 
IVT:s fastighetsavdelning bidrog med sin 
kompetens och erfarenhet kring värmepum-
par och IVT-återförsäljaren Bors Rör löste det 
praktiska på ett snyggt sätt.

Speciellt utvecklad för kyrkor

Nu består värmesystemet i Gällaryds kyrka av 
värmepumpen IVT Greenline på 33 kW, elpan-
na på 26 kW och ackumulatortank. Systemet 
styrs automatiskt med IVT Rego 5056 som är 
en styr- och reglerenhet speciellt utvecklad 
för kyrkor.  Den styr automatiskt temperatur 
och inställd fukthalt. Allt placerades i förrå-
det under läktaren. Väggradiatorerna är lack-
erade i samma kulör som väggarna och bänk-
konvektorerna har fått bänkarnas färg för att 
synas så lite som möjligt. 

För Gällaryds kyrka gjordes en beräkning 
på energibesparing motsvarande 70 000 kro-
nor per år. 

– Skönt med ny, billig och miljövänlig 
värme som dessutom inte stör i kyrkorummet, 
konstaterar prästen Magnus Hullfors.

Gällaryds kyrka 
utanför Värnamo 
är bara en i 
raden av kyrkor 
som installerat 
Geoenergi. 
Församlingen 
sparar 70 000 
om året genom 
minskade 
energikostnader 
samtidigt som 
kyrkan har fått 
en hälsosamt 
inneklimat.
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Örebro kommun lägger 400 fastigheter på 
totalt 420 000 kvadratmeter i ett fastighets-
utvecklings projekt och det är det största i 
Europa. Investeringen är 157 miljoner.

Båda dessa och ytterligare ett tjugotal 
kommuner och landsting har samarbets-
avtal med TAC som tagit konceptet till 
sig får pengar tillbaka när projektet är 
klart! TAC ES har i dag en projekt port-
följ på 5 000 000 m2.

Delar på överprestationen

Nyköpings kommun och TAC Energy 
Solutions slöt ett samarbetsavtal. TAC 
analyserade kommunens fastigheter och 
skrev in en garanti på 17 procents ener-
gibesparing. Nästa steg var att kommu-
nen investerade 54 miljoner i energibe-
sparingsåtgärder i samtliga fastigheter.

Kommunen fick en klart lägre ener-
gikostnad och kunde med de pengarna 
betala investeringen! En lysande affär för 

båda parter. Men den blev ännu bättre. 
Besparingen har de senaste fem åren legat 
mellan 25–28 procent och pengar återin-
vesterades i projektet. Och så delar kom-
munen och TAC på överprestationen!

Skolor på tur

Nu är man igång med nästa projekt. Det 
blir byte av oljeeldning i alla de hus som 
har det och installation av Geoenergi 
med återladdning. När det är klart kom-
mer 95 procent av koldioxiden från 
kommunens fastigheter att vara borta.

Ny bygger man bort all oljeförbruk-
ning i skolorna utanför tätorten. Vär-
mepumpar har varit i drift i en skola i 
knappt två år, som testanläggning, och 
den har visat mycket bra tillgänglighet 
och fina prestanda. Återladdningen av 
borrhålen fungerar mycket bra. 

Nu sker ombyggnad av ytterliggare nio 
skolor med sammanlagt 86 borrhål på 160 
meter. Det ger en oljebesparing på cirka 

210 kubikmeter, vilket 
minskar koldioxidutsläp-
pen med ytterligare 500 
ton per år.

Nyköpings mål för sju år 
sedan när man beslutade 
sig för energieffektivise-
ring var 10 procent. Resul-
tatet i dag är 28 procents 
besparing och 8 300 ton 
mindre utsläppt koldioxid. Totalt togs 350 
hus på sammanlagt 257 000 kvadratmeter 
med i projektet. TAC inventerade fast-
igheterna under ett halvår tillsammans 
med Kommunfastigheters personal.

För de 54 miljoner som investerades 
fick Nyköping allt från kall- och varm-
vattenmätare, värmepumpar, cirkulations-
pumpar, värmemängdsmätare till fläktar, 
oljetanksmätare, värmeväxlare, elmätare, 
datasystem och mycket mer. Huvuddator-
systemet är TAC Vista med egen mjukvara 
och det kopplades upp över 700 media-
mätarpunkter, vilka loggas dagligen.

Badhuset sparar mest

Störst besparing har gjorts i badhuset 
med 51 procent när värmen inomhus 
användes för att värma utomhusbassäng-

en. Utbildning av personalen har varit en 
viktig del, både praktiskt och teoretiskt.

– Utbildningen och sedan samarbetet 
med driftspersonalen är avgörande för 
ett lyckat resultat, säger Stefan Sjölin. 

– Det är viktigt att all kommunal per-
sonal från början förstår att hur och var-
för de ska energifokusera. När de väl lärt 
sig är deras medverkan är avgörande. 

När projektet i Nyköping visat så 
extremt gott resultat är Örebro en annan 
kommun att skriva kontrakt med TAC. 
Där är besparingen är på 20 procent och 
i princip all oljeeldning ska bort, via vär-
mepumpar.

– Vi på TAC utvecklar tjänster och pro-
dukter som gör det möjligt att sänka 
driftkostnaderna, fastighetsutveckling, 
inom många olika branscher – hotell, 
butik, skolor, bostäder, sjukhus och så 
vidare och även inom större kontors-
komplex och i hyreshus. Dessa lösningar 
bygger på våra erfarenheter från hela 
världen – sju kontinenter – och vår för-
måga att förstå och hantera speciella 
behov för en viss anläggning, avslutar 
Stefan Sjölin.

Performance Contracting har visat 
sig väl lämpat för fastighetsägare 
som vill öka investeringstakten i 
sina fastigheter för att höja värdet 
och minska driftkostnaderna.

Ofta inkluderar ett avtal flera byggnader 
med varierad energianvändning, detta för 
att kunna anpassa åtgärder och få ihop en 
tillräcklig besparingspotential för att pro-
jektet ska löna sig.

TAC Energy Solutions har arbetat med 
konceptet i flera år och har alltid det tota-
la ansvaret för att projektet genomförs 

och garanterar en energibesparing.
Konceptet finansierar sig själv och krä-

ver därför inga bidrag, subventioner eller 
motsvarande. Blir besparingen större än 
garanterat delar entreprenören och fastig-
hetsägaren på vinsten. Blir den lägre står 
entreprenören för risken.

I USA har Performance Contracting fun-
nits i över 20 år och i Sverige sedan 2001, 
men har först nu blivit riktigt aktuellt.

Ett projekt sträcker sig ofta över flera 
år men redan under kontraktstiden kan 
effekten av effektiviseringarna skönjas. De 
moderniseringar som kan göras minskar 

inte bara driftkostnaderna på sikt utan ger 
även ett mervärde i form av attraktivitet 
och ökat värde på fastigheten. Lösningen 
är så gott som riskfri eftersom prestanda 
och besparingar är garanterade. 

Sedan ett projekt är genomfört är de 
tekniska systemen utbytta och  fastighets-
ägaren får en modernare anläggning, som 
kostar mindre att driva. 

Alla besparingar efter kontraktstidens 
slut tillfaller fastighetsägaren. Hur stor 
besparingspotentialen är för olika fastig-
heter är omöjligt att säga generellt. Varje 
byggnad är unik och förutsättningarna 

bestäms av standarden på allt från driftin-
stallationer till byggnadskonstruktion.

Fördelar med Performance Contracting

Några av de positiva effekter som en fast-
ighetsägare kan dra nytta av genom att 
använda Performance Contracting är:
• Reducerad risk
• Riskfri kapitalinsats
• En motpart med totalansvar
• Teknisk uppgradering
• Livscykelkostnadsfokus
• Värdeökning
• Avsevärda miljöeffekter 

Lägg Performance Contracting  på minnet. Det drar som en stilla 
revolution över Sverige.

Nyköpings kommun har minskat energiförbrukningen i sina fast-
igheter med över 30 procent och minskade koldioxidutsläppen med 
8 300 ton. Satsningen är 54 miljoner.

TAC sparar miljö och 
miljoner åt sina kunder

Konceptet som alla vinner på

Bo Flinkberg, teknisk chef 
för kommunfastigheter i 
Nyköping, värmer numera 
utomhusbassängen med 
hjälp av inomhusvärme. 
Energibesparingen blev 
hela 51 procent.
 Foto: Gunnar Westerberg, 
  Morot Media

JOHNNY STAMMING

Stefan Sjölin, 
TAC:s projekt-  
ledare i Ny-
köping.

Mats Brantsberg på Öre-
bro kommun, där man nu 
fastighetsutvecklar 400 
byggnader och satsar 157 
miljoner kronor för att få 
ner energiförbrukningen 
och därmed koldioxidut-
släppen.
 Foto: Ola DeFreitas
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Sju energiföretag har sla-
git sig samman och bildat 
Fastighetsenergi AB med 
Köping som huvudkontor. 
Utifrån sina olika kompe-
tenser ska de kunna ta 
hur stora jobb som helst 
vad gäller installation av 
värmepumpar. 
Det är BGE AB i Sala, Mälardalens 
Värmepumpcenter i Eskilstuna, 
Pihls Rör i Uppsala, IVT Center 
i Västerås, EnergiPoolen i Visby/
Gotland, Värmecenter i Köping, 
och Energi&Driftsanalys AB i 
Örebro  som gått samman.

– Vi kan erbjuda kunderna 
allt inom klimat och energi. 
Värmepumpar i större fastighe-
ter är vår specialitet och vi sam-
arbetar med kommuner, byggfö-
retag, fastighetsbolag, bostads-
rättsföreningar och industrier, 
säger Larz Lundberg.

Många stora projekt

Företaget har funnits i ett drygt 
år och redan fått många projekt.
• Vägverkets anläggning i 
Västerås har fått tio borrhål och 

värmepumpar.
• Fyra skolor och en bostads-
fastighet i Strängnäs kommun 
har konverterats från olja och 
el till Geoenergi. Totalt har 46 
brunnar borrats till 220 meters 
djup och tolv värmepumpar har 
installerats i nio fastigheter.
• En förskola och ett kommun-
förråd i Östhammars kommun 
har konverterats från olja och 
el till Geoenergi med 14 brun-
nar om 170 meter och tre vär-
mepumpar.
• Hotel Breda blick i Visby har 
konverterat olja till Geoenergi 
med två brunnar på 160 meter 
och en värmepump.
• Till Göteborg levererar före-
taget en färdig undercentral till 
NCC:s nybygge vid Dockan 2 i 
Älvstrandsområdet med totalt 
69 lägenheter samt tre lokaler. 
Undercentralen består av en 
frånluftsvärmepump på 70 kW 
tillsammans med fjärrvärme som 
spets. 

– Alla dessa gör mycket stora 
ekonomiska besparingar och 
dessutom minskas koldioxidut-
släppen rejält, säger Larz Lund-

berg. Vi tar hela ansvaret från 
projektering till färdig anlägg-
ning. Kunden har bara att ställa 
in värmen och det kan göras 
från jordens alla hörn med en 
fjärrstyrning.

Fastighetsenergi AB har 30 
års erfarenhet av värmesystem 

för slott, kyrkor, flerfamiljshus 
och villor. Gratis energi hämtas 
ur det vi står på och skräddar-
sydda lösningar levereras.

– Vi ser stora möjligheter  att 
hjälpa fastighetsägare och för-
valtare att göra besparingar i 
sina driftskostnader. Med vår 

långa erfarenhet inom området 
och vår kapacitet ska kunderna 
känna en trygghet i att anlita 
oss, säger företagets VD Stanislav 
Arih.

Johnny Stamming

Sju företag satsar gemensamt 
för att få stora projekt

Niklas Johansson, IVT Center, Paul Sandberg, Pihls Rör, Larz Lundberg, Energi & Driftsanalys, Stanislav Arih, 
Värmecenter i Köping, Anders Franzén, EnergiPoolen och Thomas Sverkersson, BGE. Saknas på bilden gör Kaj 
Rygielski, Mälardalens Värmepumpcenter.  Foto: Mattias Johansson/Pappila Bild

– Helt fantastiskt. Vi kan inte 
ha det bättre!, konstaterar Leif 
Nordkvist, ordförande i bostads-
rättsföreningen Vingen i Häger-
näs, Täby. Och kassören Lars 
Magnusson håller med.

– Det fungerar alldeles ut-
märkt. Investeringen på 10  mil-
joner betalas på sex–sju år. Det 
är en fröjd att vara kassör…

De talar båda om installationen av geo-
energi som gjordes 2005 i form av bergvär-
me, till bostadsrättföreningens 220 lägen-
heter. Tidigare köpte man värme från 
grannföreningens energicentral. Där fanns 
en kombinerad olje- och elpanna.
 Förbrukningen var cirka 300 kubikmeter 
olja och kostnaden var tillsammans med 
elpannan 2,9 miljoner sista året. Till det 
kom egen elförbrukning på 400 000 kr, 
en totalkostnad på 3,3 miljoner. I dag är 
elkostnaden 1,6 miljoner – en besparing 
på drygt 1,6 miljoner kronor.

– Och dessutom är koldioxidutsläp-
pen närmare noll jämfört med 360 ton 
per år tidigare, fyller Lars Magnusson i 
med. 

– Det är svårt att exakt ange hur 
mycket elförbrukningen ökat, men det 

är marginellt. Vi har sju värmepumpar 
och en elpanna i reserv. På sommaren 
går bara en–två pumpar och så fort det 
blir runt noll grader vilar någon pump. 
Elpannan används extremt sällan. Det 
får bli nedåt 20 grader kallt först.

Bostadsrättföreningen Vingen lät 
borra 26 hål till 230 meters djup. Syste-
met blir extremt energieffektivt genom 
återvinning av frånluftsvärme. 

Knappt halverades

Ursprunglig projektering visade att det 
behövdes 40 borrhål men i och med 
återvinningen knappt halverades antalet. 
Svensk Ecoenergi har svarat för en tota-
lentreprenad med BSA Elektriska som 
installatör, servicepartner och driftrap-
portering.

– Värmen hämtas från de 26 borrhå-
len, säger Sten Ullholm, vd för Svensk 
Ecoenergi. Och frånluften från alla 220 
lägenheter värmer upp vätskan från 
borrhålen och på så sätt ökar verknings-
graden på värmepumpen markant.

Frånluften är cirka 20 grader och unge-
fär hälften av det återförs till borrhålen.

– Förra vintern, när vi hade nedåt 
20 minusgrader, hade vi som lägst 3,5 
grader upp ur borrhålen och det ger 
tillräckligt med värme och varmvatten 

till lägenheterna, säger Lars Magnus-
son, som har exakt koll på hur systemet 
fungerar dag för dag.

Anders Lundin på BSA el, som installe-
rat, följer nu driften och sköter servicen.

– Övervakningen är datoriserad, så vi 
kan dag för dag se utvecklingen. Och 
den överträffar våra förväntningar. 

Den totala investeringen på 15 mil-
joner kronor är låg i relation till annat 

arbete som Anders Lundin håller på 
med i fastigheten nu; stambyte för 45 
miljoner kronor.

För 15 miljoner fick man Geoenergi, 
nytt pannrum med elpanna, eget ställ-
verk, återvinningsanläggning och upp-
följningssystem. Och Geoenergianlägg-
ningen är betald på 6–7 år.

Johnny Stamming

Förening med 220 lägenheter
sparar 1,6 miljoner – varje år

Trio som sänkt kostnaderna. Installatören Anders Lundin från BSA el, med Leif Nordquist och 
Lars Magnusson från bostadsrättsföreningen Vingen ångrar inte satsningen på Geoenergi.
 Foto: Björn Tilly
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”Vägval energi” letar framtida möjligheter
Sverige behöver energi till 
konkurrenskraftiga priser, utan 
att koldioxidutsläppen ökar. 
Hur det ska lösas analyseras i 
projektet ”Vägval energi”. 

Syftet är att ta fram beslutsunder-
lag till politikerna inom energiom-
rådet. Ingenjörsvetenskapsakademien 

driver projektet som finansieras av 
Energimyndigheten, Formas, Svensk 
Energi, Svenskt Näringsliv och Åforsk.

– Projektet ska analysera Sveriges styr-
kor och möjligheter inom energiom-
rådet. Dessutom ska vi kartlägga vilka 
vägval framtidens energifrågor står inför 
och konsekvenserna av dessa, säger 
Peter Nygårds, ordförande för projektet 

och ansvarig för samhällskontakter på 
Swedbank.

Vilka miljöeffekter får olika typer av 
energianvändning? Hur kan Sverige 
skapa långsiktiga incitament för utveck-
ling, investeringar och effektivisering av 
energianvändningen? Vilket handlings-
utrymme har politiken och näringslivet? 
Vad blir konsekvenserna av olika inci-

tament för att påverka energisystemet? 
Behövs mer kunskap för ökad använd-
ning av förnybara energislag?

Rapporter ska levereras hösten 08, 
våren 09 och slutligen hösten 09. 
Styrgruppen kommer att bli ordentligt 
informerade om att Geoenergi kan lösa 
många av de problemställningar som 
finns.

Alla byggnader inom Ikea-koncernen 
ska förses med förnybar energi. Sam-
tidigt ska energiförbrukningen minska 
med 25 procent. Genom att välja för-
nybara energikällor blir byggnaderna 
koldioxidneutrala. 

Ikeavaruhuset i Karlstad är det första varuhuset i 
Sverige som drivs med Geoenergi. Även i de nya 
Ikea-varuhusen i Uppsala och Helsingborg kom-
mer denna teknik att installeras.

– För Ikea är det viktigt att aktivt bidra till att 
minska belastningen på miljön. Därför använder 
vi förnybar energi som vindkraft, solenergi, bio-
bränslen och Geoenergi, säger Eva Stål, koordi-
nator, miljö och socialt ansvar på Ikea Sverige. 

– Dessutom går miljöansvar hand i hand med 
affärsnytta, fortsätter hon.

Installeras på fler anläggningar

De positiva erfarenheterna av Geoenergi från 
nyöppnade Ikea Karlstad och andra byggnader har 
resulterat i att tekniken installeras även i de nya 
Ikeavaruhusen i Uppsala och Helsingborg. Globalt 
har Ikea 170 anläggningar som drivs med förnybar 
energi, tretton av dessa med bergvärme. 

– Geoenergi är en beprövad geoteknik som 
är bra för miljön genom att den ger både mins-

kad energiförbrukning och lägre utsläpp av 
koldioxid, säger Olof Andersson, professor i 
energilagring vid Lunds Tekniska Högskola.

120 meters djup

Det är Finspångs Brunnsborrning som borrar 100 
hål på 120 meters djup till varuhuset i Karlstad. 
Värmeeffekten är på 1200 kW och kyleffekten 
på 800 kW. 

Värmepumpen täcker 85 procent av värmebe-
hovet och 75 procent av kylbehovet. Två värme-
pannor baserade på ”grön el”(70% vatten och 
30% vind) täcker resten.

Minskat förbrukningen med 76 procent

Ikea Karlstad, en av Sveriges största Geoenergi-
anläggningar, har minskat sin energiförbruk-
ning med 76 procent jämfört med förbrukningen 
av olja. Koldioxidutsläppen kommer årligen att 
minska med 2200 ton. Detta motsvarar energiför-
brukningen av hushållsel för 150 villor per år. 

Ikea i Sverige använder redan 100 procent 
förnybar el från främst vattenkraft (60%) och 
vind (40%). Andelen förnybar energi för upp-
värmning och kyla är i dag omkring 61 pro-
cent. Sammantaget innebär det att den svenska 
verksamheten använder 91 procent förnybar 
energi.  

Vindkraft och Geoenergi ger  
Ikea 100 % förnybar energi

Anmäl dig nu till årets mest 
lönsamma seminarium, se sidan 3
Seminariearrangör:

Sponsor:

Samarbetspartners:

Finnspångs Brunnsborr-
ning ansvarade för att 
Ikea fick hundra hål till sin 
anläggning i Karlstad.
 Foto: Jeanette Larson
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