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GEUS, De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland:

1) Uafhængigt forskningsinstitut under Klima-, Forsyning- og Energiministeriet
2) National databank for aktiviteter i den danske undergrund



Geotermisk energi produceres ved varmedannende 
processer i Jordens indre

Varmen udbredes mod Jordens overflade i en jævn og 
uafbrudt strøm de fleste steder på Jorden – bortset 
fra steder med vulkaner som fx på Island

I Danmark er varmestrømmen ensartet fordelt og 
temperaturen i vores undergrund øges med 25-30 
⁰C/km nedefter

Det geotermiske vindue er ca. 800-3000 m baseret på 
vores nuværende viden, dagens priser og teknologi

I større dybder er de vandledende egenskaber i 
reservoirerne typisk for ringe, og i mindre dybder er 
temperaturen for lav

Varmen findes som varmt formationsvand mellem 
sandkornene og som varme lag (sten)

1. Hvad er geotermisk varme?



3 aktive anlæg i DK:

• Thisted etableret i 1984 (43 ⁰C/km, 1,25 km)
• Margretheholm etableret i 2005 (73 ⁰C/km, 2,65 km)
• Sønderborg etableret i 2013 (48 ⁰C/km, 1,2 km)

Andre steder, fx Paris, udnyttes geotermisk varme meget 
mere intensivt
Globalt øges antallet af anlæg år for år

Udnyttelsen af geotermisk energi sker typisk i dublet 
anlæg

To boringer – en produktionsboring og en 
injektionsboring – med en afstand på 
ca. 1 km i reservoiret (0,8-3 km dybde)

I fremtiden vil vi formentlig se andre og mere effektive 
kombinationer af boringer

2. Hvordan udnyttes geotermisk varme?

0,8-3 km



• Den geotermisk ressource i den danske undergrund er enorm (den svarer til ca. 
3 gange varmeindholdet i vores Nordsø olie – summen af det er produceret og 
det der forventes at produceres i de kommende år) 

• Geotermi kan forsyne vores fjernvarmesystem med varme til mellem 1/3 og 1/2 
af samtlige danske husstande  i flere hundrede år

• Geotermi er miljøvenligt, bæredygtigt, grønt og uafhængigt af klima- og sæson 
variationer

• Ressourcen er lokal – uafhængig af import fra ustabile/problematiske lande, 
men skal udnyttes lokalt idet den ikke kan flyttes over store afstande

• Vi ved (nogenlunde) hvor ressourcen er i undergrunden takket være en række 
offentligt finansierede strategiske forskningsprojekter (primært Det Strategiske 
Forskningsråd og Innovationsfonden) – herunder det igangværende 
GEOTHERM-projektet (Geothermal energy from sedimentary reservoirs –
Removing obstacles for large scale utilization)

• Essentielle geotermiske data and kort er offentligt tilgængelige via en 
brugervenlig WebGIS portal. Portalen og resultater bl.a. fra GEOTHERM-
projektet har stimuleret  interesse fra industrien

3. Ressourcens størrelse?



4. Hvor er ressourcen i undergrunden? http://dybgeotermi.geus.dk/

http://dybgeotermi.geus.dk/


Geotermisk Ydeevne    = Perm * PRSDe bedste Sandstenslag

Den mest lovende områder

Reservoirtransmissivitet

Geotermisk Ressource (HIP1)

Fra GEUS’s WebGIS Portal: http://data.geus.dk/geoterm/

http://data.geus.dk/geoterm/
http://data.geus.dk/geoterm/


Baseret på de omtalte analyser, suppleret med vores erfaring fra 
rådgivning af tidligere indehavere af geotermi licenser i DK, kan 
barriererne for storskala udnyttelse af undergrundens geotermiske 
ressource opdeles i: 

1. Geologiske – tekniske forhold

2. Økonomiske forhold 

3. Organisatoriske forhold

5. Barrierer - hvorfor udnyttes den ikke i større omfang?



5.1: Barrierer: Geologiske – tekniske forhold

Undergrundens lag er ikke en flad lagkage! 

Snit gennem de øverste 8-10 km af jordskorpen på tværs af Danmark fra Syd til Nord

• Professionel geologisk ekspertise og lokale undersøgelser er påkrævet for at finde de rette 
steder at bore – og undgå at bore de forkerte!

• Optimal udførelse og afslutning af boringer kræver omfattende teknisk ekspertise

• Omhyggelig organisering af det geotermiske projekt fra start til slut er afgørende for succes

En sådan – omfattende – geologisk-geofysisk teknisk ekspertise er ikke til stede hos 
fjernvarmeselskaberne, ligesom de ikke har erfaringer med ledelse af undergrundsprojekter
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Permeabilitets beregning ud fra relationen 
mellem kerne porøsiteter og permeabiliteter

Målet er at finde sandstenslag med tilstrækkelig gode vandledende egenskaber –
… dvs. gode porøsiteter, permeabiliteter og tykkelse: => Transmissivitet Dm

http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=osqiL-_Ey5QltM&tbnid=tEAxorWr0WXgLM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.bgs.ac.uk/falklands-oil/nfb_geology.html&ei=0Dt1UcPxIIictQbx9oCABw&psig=AFQjCNFQjNfxo73SODb91ukE3fXu9SoEvA&ust=1366723920577903
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Placering af boring



• Anlægsudgifterne er store, men kan reduceres ved 
udvikling af skalerbare strukturer, stordriftsfordele 
med serieproduktion og deraf følgende billiggørelse 
– kræver industrialisering, professionalisme og 
innovation

• Driftsudgifterne kan reduceres med valg af de rette 
materialer og udstyr, erfaring, udvikling, samt 
procedurer, som sikrer vedligehold og stabil 
produktion

• Skatter, tilskudsordninger og afgiftsstrukturer har 
stor indflydelse på fjernvarmebranchens valg af 
varmekilde

• Garantiordningen kan kun omfatte et boreprojekt 
ad gangen og fordrer ikke stordrift

5.2. Barrierer: Økonomiske forhold



• Efter ”DONG-æraen” lå initiativet har indtil for 
ganske få år siden hos lokale, ofte små 
fjernvarmeselskaber, som har store udfordringer ift. 
geologisk operationel viden, koordinering af 
dataindsamling og analyser, risikoprofil, samarbejde 
på tværs af selskaberne etc.

• Den decentrale/lokale organisering synes ikke at give 
tilstrækkelig incitament i retning af 
innovation/udvikling, serieproduktion, 
standardisering af design og materialevalg 

• Der synes ikke at være tilstrækkelige incitamenter 
ift. fx fælles varmeplaner, som muliggør langsigtet 
indfasning af geotermi

• Der har i mange år manglet en industriel 
professionel involvering med vilje til stordrift

5.3 Barrierer: Organisatoriske forhold





• Geotermi har en fremtid i Danmark! 

• Geotermi er især attraktiv i urbane områder med stort 
varmebehov og mangel på plads – energien hentes fra 
undergrunden med et minimum af infrastruktur på 
overfladen

• Ressourcen er stor, grøn, CO2 neutral og vedvarende 

• Geotermi leverer varme – vind og sol leverer strøm

• De geologiske, tekniske og økonomiske risici i 
efterforskningsfasen og produktionsfasen bør 
håndteres af professionelle rådgivere og industri

• Mere fordelagtige rammer, fx ændringer af lovgivning, 
incitamenter og afgiftsstruktur mm, vil kunne fremme 
geotermi i Danmark

Konklusion:


