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De næste 15 minutter:
1.

En film om geotermi (3 min)

2.

Hvordan ser geotermi ud og hvornår kunne vi tænde for det første
stor-skala anlæg?
• Hvor meget fylder et anlæg? Hvor skal anlæggene typisk ligge? Hvor lang
tid tager det at bygge dem?

3.

Fokus på de hovedområder hvor de to eksisterende
forretningsmodeller (Turnkey og Varmeleverance) adskiller sig:

• Hvornår og hvordan sættes geotermi i udbud i de to modeller?
• Hvem tager det endelige ejerskab og hvem løber dermed
undergrundsrisikoen i de to modeller?

Hvordan ser geotermi ud, og hvornår kunne vi tænde for det
første stor-skala anlæg?

Aarhus – Eksempel på en (stor) udviklingsplan
Antal anlæg:

10

Antal brønde:

24

Total effekt:

163 MW

Salg:

918.000 MWh/year
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Valg af bore- og anlægslokationer
Bore site ved Sønderborg

• Det forsøges at placere lokationer nær vekslerstationer i
fjernvarmenettet
• Kriterier for valg af lokation:
•

Højt varmebehov

•

Højt geotermisk potentiale

•

Anlægsstørrelse ved boring (~50x100m)

•

Vejadgang

•

Så vidt muligt udenfor beboelsesområder

•

Miljø påvirkning skal minimeres

•

Eksisterende byplaner og beskyttede områder
(kulturfredninger)

Vekslerstation ved Langelandsgade, Aarhus

Den gennemsnitlige varighed per brønd forventes under en måned,
Hertil kommer anlæg af overflade faciliteten. Samlet set vil anlægsfasen
vare 2-3 måneder per site.

Plansystem for området ved Langelandsgade

Offentlige
formål

Boligområde
Tekniske
anlæg

Site med injektionsbrønd i Lund

Sådan ser det ud når Martin tegner det

Sådan ser det ud når JAJA tegner det
•

I et industrikvarter kan anlægget ligge i en hal

•

I et område hvor flere færdes kan anlægget graves
ned i en bunkerløsning

Bunkerfaciliteten´s jordvold kan udformes
som aktivitetslandskab til gadeidræt.

Halfaciliteten´s facade kan begrønnes og sammen
facilitetens kantzonen skabe et grønt åndehul.
JAJA architects
Eller som læringssted og eksperimentarie for geotermi
og andre velvarende energikilder.

Fokus på de hovedområder hvor de to eksisterende
forretningsmodeller (Turnkey og Varmeleverance) adskiller
sig:
• Hvornår og hvordan sættes geotermi i udbud i de to
modeller?

• Hvem tager det endelige ejerskab og hvem løber dermed
undergrundsrisikoen i de to modeller?

Faserne i et geotermiprojekt

1 år

Projektudvikling
I den første fase udvikler
vi en skræddersyet
løsning til den
pågældende by, ansøger
om undergrundslicens og
færdiggør varmeleverancekontrakten.

2 år

3 år

30 år

Efterforskning

Anlægsfase

Drift &
vedligehold

I den anden fase
indhenter vi tilladelser fra
myndighederne og borer
efterforskningsbrønde
mhp. at undersøge
undergrunden, evaluere
resultaterne og sende
underleverancer i udbud.

I den tredje fase designer
og anlægger vi de
geotermiske anlæg med
tilhørende brønde. Hvert
anlæg tager ca. tre
måneder at etablere og
bliver tilpasset til
omgivelserne.

I den fjerde fase går vi
over til teknisk drift. Det
betyder, at vi overvåger
og vedligeholder brønde
og pumper, beskytter
reservoirerne og sikrer
leverance af fuld
varmeeffekt.

Turnkey versus Varmeleverance: Hvornår og hvordan sættes
projektet i udbud?

1 år

Projektudvikling

Turnkey model (Aalborg):
Udbud af total enterprise for et
anlæg som endnu ikke er
tilpasset undergrunden

2 år

3 år

30 år

Efterforskning

Anlægsfase

Drift &
vedligehold

Varmeleverance model (Aarhus):
Udbud af fagenterpriser, for et anlæg som er
skræddersyet til undergrunden

Turnkey versus Varmeleverance: Hvem ejer og driver
anlægget og dermed tager undergrundsrisikoen?

1 år

Projektudvikling

2 år

3 år

30 år

Efterforskning

Anlægsfase

Drift &
vedligehold

Turnkey model (Aalborg):
Fjernvarmefirmaet ejer og
driver anlægget

Varmeleverance model
(Aarhus):
Leverandøren ejer og driver
anlægget

Hvornår indtræder undergrundsrisikoen?

WebGIS portalens geotermipotentiale er malet
med meget bred REGIONAL pensel, og bør
suppleres med LOKALE studier inden
efterforskningsfasen påbegyndes
Broderparten af undergrundsrisikoen indtræder i driftsfasen.
Sønderborg og Margretheholm har fantastisk undergrund. På trods af dette er begge værker ude af stand til at producere
geotermi idag.
Problemerne kommer krybende i driftsfasen og skal diagnosticeres løbende. Forebyggende foranstaltninger starter allerede inden
anlægsfasen.

Varmeleverancekontrakt eller Turnkey?

Risikoprofiler

Turnkey leverandøren tager kun en lille del af risikoen og har ikke et stort incitament til at bygge
noget der holder på den lange bane
Varmekontrakt leverandøren tager hele risikoen i 30 år og har stort incitament til at bygge noget
der holder på den lange bane

Årsag til inj./prod. nedgang
Dårligere end forventet
reservoir arkitektur
Nedsat gennemstrømningsevne i reservoir
(fines migration, korrosionsprod.,
scale, udfældning af salte)

Tidspunkt for opdagelse

$$$ (genbore)
År 0

År 30

$$$ (genbore)
År 0

År 30

Tidligt kuldegennembrud

$$$ (genbore)
År 0

Sand problemer (erosion, tilstoppede
screens etc.)
Ødelagte rør
(korrosion)
Ødelagte rør
(scale)

Omkostninger

År 0
År 0

År 30
År 30

$$ (workover)
$$ (workover)

År 30

$ (intervention)
År 0

År 30

TAK

