SGU

Remiss

Sveriges geologiska undersokning

Handlaggare, direkttelefon

Sid 1(3)

Vart datum

Ert datum

2018-03-13

2018-01-09

Varbeteckning

Erbeteckning

33-58/2018

420-35247-2017

Tommy Persson
skane@lansstyrelsen.se

Orstin Malmberg Persson,
046-311780

Remiss Forslag till ny klimat- och energistrategi for
skane
Sveriges geologiska undersokning (SGU) har den 2018-01-09 erhallit rubricerat arende
for yttrande. Med anledning harav vill SGU framf6ra f6ljande:
Forslaget fokuserar pa energifragor: bl.a. utslappsminskningar, energieffektiviseringar
samt okad anvandning av f6rnybar energi. Effekter av ett f6randrat klimat berors inte.
Delta ar ocksa viktiga fragor som behover belysas i ett regionalt perspektiv.
Geoenergi
Det ar bra att geoenergi omnamns pa flera stallen som en viktig del i framtidens
energimix. Det bor beaktas att den el som driver varmepumpstekniken med f6rdel ska
vara producerad av f6rnybar el, sasom vind- och solkraft. Det bor ocksa patalas att f6r ett
hallbart nyttjande av geoenergi krays tydliga rad och riktlinjer f6r hur dessa system
etableras och vilken paverkan de har pa omgivningen.
SGU rekommenderar ocksa att den ytliga geoenergin och djupare geotermin beskrivs
och f6rklaras mer utf6rligt i ett separat kapitel pa samma salt som vind och sol beskrivs
pa sidorna 35 och 36. I en beskrivning bor det aven anges att energilagring ar ett mojligt
alternativ for att sasongslagring av overskottsenergi fran f6rnybara energikallor och/eller
annan typ av overskottsvarme. Lagring kan bli nodvandig f6r att mojliggora en optimal
anvandning och utbyggnad av f6rnybara system f6r exempelvis elproduktion.
Det bor aven namnas att geotermi fran s.k. EGS-anlaggningar ("Engineered Geothermal
Systems") med borrning till 6-7 km djup for direktvaxling av varme till fjarrvarmenat
och/eller elproduktion bedoms bli en viktig resurs i framtiden. Tekniken har blivit mer
och mer intressant i och med att effektivare borrteknik utvecklats som mojliggor att vara
relativt "kalla" urbergsomraden, kan komma att utnyttjas. Aven om tekniken ligger ett
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antal ar framat i tiden sa bedomer IEA (Internation Energy Agency) i sin "road-map" for
geotermi att mer an halften av alla nya geotermisystem ar 2050 baseras pa EGStekniken.

SGU anser det ocksa positivt att det i fdrslagen pa atgarder anges etablering av ett
geotermiskt kunskapscenter. Redan idag firms stor erfarenhet fran bl.a. Lunds
Geotermisystem men aven fran Kopenhamnsomrddet dar geotermi anvants under Lang
tid. En samverkan mellan Lansstyrelsen, Region Skane, SGU, Universitet och
Kraftbolag samt med danska aktorer kan skapa forutsattningar for att pa basta salt
bedoma Geotermins potential och framtid i Skane.

Materialforsorjning
Ett okat byggande i Skane medfor ett okat behov av bergmaterial, vilket leder till fler
transporter och darmed Skane utslapp av vaxthusgaser.
For att uppna ett hallbart uttag och anvandning av bergmaterial krays det kunskap,
planering och resurshushallning. En strategisk och andamalsenlig planering kan minska
transporterna och ge en minskad anvandning av naturgrus och darmed sakra en optimal
mark- och vattenanvandning.
Inventering av den skanska berggrunden med kompletterande tekniska analyser for
bergkvalitet kan ge ett bra och nbdvandigt underlag for optimerad anvandning av
berggrunden samt strategisk lokalisering av takter.
Beslut i detta arende har fattats av avdelningschef Lars-Inge Larsson.
I den slutliga handlaggningen av arendet har aven statsgeologerna Mikael Erlstrom, Gry
MSl Mortensen, Mattias Gustafsson samt Karstin Malmberg Persson, den senare
fdredragande, deltagit.
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