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Den geotermiske ressource

Vi ved i store træk, hvor 
ressourcen findes – og hvor den 
ikke findes – samt hvilke 
geologiske risici og barrierer, der 
er de væsentligste.

Viden er opnået via forsknings- og 
udrednings projekter finansieret 
af:
• Det Strategiske Forskningsråd
• EUDP – Energi Udvikling og 

Demonstrations Programmet 
• Innovationsfonden
• Lokale geotermi licenser 
• Samt en særbevilling til 

etableringen af WebGIS
geotermi portalen via 
Energiforliget i 2012 



Den geotermiske ressource

Varmeressourcen i 
undergrunden på land, i 
dybde intervallet 0.8-3.0 km, 
er ca. 3 gange større end 
energimængden i den olie, 
Danmark forventer at have 
udvundet fra Nordsøen, når 
produktionen ophører.

Den geotermiske 
varmeressource kan dække 
Danmarks varmebehov i 
mange hundrede år. 

Ressourcen er stor, grøn, 
CO2 neutral og vedvarende!

Hvad er så årsagen til, at vi kun udnytter en brøkdel af ressourcen?



Geotermiens historie (1/2)

Første geotermiske test finansieres af Handelsministeriet i en DUC 
olie boring Oddesund-1. Positiv Gassum Fm test i 2 km!1976

GEUS udgiver den første landsdækkende vurdering baseret på data 
fra gamle olieboringer og peger på muligheder og stort behov for 
mere viden

1981
1976

DONG udfører tre boringer i Nordjylland, som påviser Gassum og 
Skagerrak reservoirerne, men produktionsraterne skuffer 

1982
1979

Thisted Værket etableres med produktion fra Gassum reservoiret, 
~ 1250 m dybde, excellent vandledningsevne, 45oC salt vand1984

DONG får en 30 årig eneretsbevilling til efterforskning og 
indvinding af geotermisk energi i hele landet frem til 2013

1983

GEUS udarbejder en vurdering af potentialet i 17 udvalgte byer for 
DONG; fører til indsamling af nye seismiske data i København og 
udførelse af Margretheholm-1 boringen med positiv test af Bunter
reservoiret

2002
1998

Margretheholm anlægget etableres, produktion fra Bunter
reservoiret, ~2.6 km, 74oC varmt salt vand  

2006 
2002



Geotermiens historie (2/2)

Sønderborg; vurdering af den lokale undergrund, indsamling af nye 
seismiske data, boring tester positivt Gassum reservoir, ~1.1 km, 
47oC salt vand.  Anlægget sættes i produktion april 2013

2009 
2006

GEUS udfører en landsdækkende analyse af det 
geotermisk potentiale for Energistyrelsen, som 
dokumenterer en stor ressource og peger på 
behovet for mere viden

2009 
2008

DONG tilbageleverer enerets koncessionen 
pga. ændret forretningsstrategi

2009

Nye lokale aktører; Dansk Fjernvarmes 
geotermi selskab oprettes; 
GEUS yder geologisk rådgivning til alle 
geotermi licenserne; 
GEUS og AU udfører geotermisk forskning 
støttet af Det Strategiske forskningsråd

2012
2010

På baggrund af temamøde vedr. initiativer til fremme af geotermi ved 
Martin Lidegaard, iværksættes nye initiativer: Drejebog for geotermi;
Risikoafdækning; Landsdækkende Geotermi WebGIS-portal; 
Screening 28 lokaliteter / ”byområder”; Design af Garantiordning

2016
2012



Baseret på vores forsknings- og udredningsprojekter - suppleret med vores 
erfaring fra rådgivning af DONG og de efterfølgende lokale indehavere af 
geotermi licenserne - kan barriererne for storskala udnyttelse af den 
geotermiske ressource opdeles i: 

1. Geologiske – tekniske forhold

2. Økonomiske forhold 

3. Organisatoriske forhold

4. Lovgivningsmæssige forhold

Hvorfor udnyttes den danske geotermiske ressource ikke i langt større 
omfang end tilfældet er?



1. Barrierer: Geologiske – tekniske forhold

Snit gennem Jylland af de øverste 8-10 km af jordskorpen

• For at finde de rette steder at bore – og undgå de forkerte – skal der 
foretages meget grundige analyser af undergrunden. Tekniske risici skal 
analyseres og vurderes  – og alt dette forudsætter professionel geologisk 
ekspertise!          

• Korrekt og optimal udførelse af boringer kræver omfattende teknisk 
ekspertise og planlægning

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

En sådan – omfattende – teknisk ekspertise er ikke til stede hos 
fjernvarmeselskaberne

NS
Undergrundens lag er ikke en flad lagkage!
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De geologiske risici kan reduceres markant ved at øge vores viden om 
undergrunden de rette steder med indsamling af nye data målrettet mod geotermi

Fx ved:
• indsamling af nye moderne seismiske data i områder, hvor det geotermiske 

potentiale vurderes til at være stort ud fra vores nuværende viden, men hvor 
data om undergrunden er utilstrækkelig

• udførelse af veldokumenterede testboringer i udvalgte områder (positive 
testboringer vil modne og løfte større områder/geologiske provinser langt udover 
selve borestedet)

Finansiering – mange muligheder: 

• Særbevillinger til udførelse af testboringer 
• Støttepuljer, hvorfra midler til indsamling af data – seismiske data og/eller 

boringer – kan understøtte lokale undersøgelser og dermed reducere risikoen i 
de lokale projekter 

• Udvikling af et statistisk geotermi analyseprogram for vurdering af risici (ala det 
hollandske DoupletCalc), som kan anvendes til vurdere sandsynligheden for 
succes for et geotermisk projekt evt. knyttet op mod støtteordninger 

1. Reduktion af de geologiske risici 



• 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 ved valg af de 
rette materialer og udstyr, erfaring, udvikling, samt 
præcise procedurer, som sikrer stabil produktion

• Tilskudsordninger og afgiftsstrukturer har stor 
indflydelse på fjernvarmebranchens valg af 
varmekilde

• Den nuværende garantiordning kan kun omfatte et 
boreprojekt ad gangen og fordrer ikke stordrift

2. Barrierer: Økonomiske forhold
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• Ressourcen er stor, grøn, CO2 neutral og vedvarende 

• Geotermi leverer varme (grundlast) – vind og sol leverer 
strøm

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

• De geologiske risici kan reduceres meget betydeligt ved 
indsamling af nye relevante data – seismiske data og 
dybe test boringer – guidet af vores nuværende viden 
om undergrunden

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

• Mere fordelagtige rammer – mere viden om 
undergrunden, ændringer af lovgivning, incitament- og 
afgiftsstruktur mm, vil kunne fremme geotermi i DK

Konklusion:


