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10:00 Kaffe
10.15 Velkomst, Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS 
10:25 Nyt fra EUDP Povl Frich, EUDP
10:40 Status for projektet Claus Ditlefsen, GEUS

10:50 De geologiske muligheder for lagring af varmt vand i undergrunden ved Aalborg Lars Kristensen, GEUS
11:10 Modellering af varmelagring i dybe sandstensreservoirer. Case Study fra Aalborg Niels Balling, AU
11:45 Diskussion om varmelagring i dybe sandstensreservoirer 

12:00 Frokost

12:30 Screening af overfladenære områder til geologisk varmelagring, 

inkl. lidt om webside med resultater Claus Ditlefsen, GEUS

13:00 Effekten af overfladenær varmelagring under forskellige geologiske forhold. 

Modellering af varmeudbredelse, genindvindingsrate og påvirkning af omgivelserne

– foreløbige resultater Søren Erbs Poulsen, VIA-UC 

13:30 Diskussion af resultater 

13:45 Forundersøgelser til opskalering af varmelageret i Brædstrup, muligheder og udfordringer Niels From, PlanEnergi

14:15 Diskussion

14:30 Om lovgrundlaget for geologisk varmelagring. LasseTellerup Møller, Miljøstyrelsen

14:50 Diskussion og opsamling på dagen 
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Kortlægning af mulighederne for geologisk varmelagring

WP 1

Screening af områder 
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GEUS

WP 2
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muligheder og risici
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Arbejdsprogram
WP 3

Hybrid varmelagring

Muligheder for opskalering
i Brædstrup

PlanEnergi / BF

WP 4

Formidling

Workshops, rapporter
Og anbefalinger

GEUS

Formål:
– Projektet har til formål at undersøge geologiske, miljømæssige og 

tekniske forhold af betydning for varmelagring

– Undersøge lagringskapacitet og temperatur-påvirkninger ved 
modellering af forskellige geologiske forhold og tekniske løsninger 

– Udarbejde retningslinjer relateret til lokale geologiske forhold, der 
kan bruges af virksomheder med planer om at etablere anlæg til 
varmelagring

– Design og evaluering af nye koncepter til hybrid varmelagring med 
kombinationer af damvarmelagre og borehulslagre
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Screening af områder egnet til geologisk varmelagring (WP1)
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Opgave 1.1: Geologiske muligheder i løse aflejringer  10-300 m u.t

Opgave 1.2: Geologiske muligheder  i kalk og skrivekridt  25- 1000  m u. t. *)

Opgave1.3 Geologiske muligheder i sandstensformationer under skrivekridtet 500-1500 m u.t 

* Dele af aktiviteterne er henlagt til EUDP projektet Thermal Storage / HTES
Potential of seasonal storage of thermal energy in the limestone (Chalk Group) in depths between 400 – 800m at 

DH temperatures
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Formidling af resultater (WP4)

Møder og præsentationer
– Indlæg på møde om geotermi hos Dansk Fjernvarme, 06/2016
– Besøg hos Viborg Fjernvarme, 09/2016
– Besøg hos Silkeborg Fjernvarme, 10/2016
– Møde med varmepumpeteknisk afdeling, Teknologisk Institut, 03/2017
– Interaktion med EUDP projektet Thermal Storage / HTES

• Potential of seasonal storage of thermal energy in the limestone (Chalk Group) in depths 
between 400 – 800m at DH temperatures

– Indlæg om geologisk varmelagring på aftensmøde i ATV Vest 05/2017
– Kursus for kommunale sagsbehandlere, Middelfart, 09/2017
– Præsentation for Fjernvarmeværker i Region Midtjylland, 10/2017
– Forelæsning af studerende på Geoscience, AU 11/2017

– Temamøde om varmelagring hos Dansk Fjernvarme under planlægning

Rapporter
Undersøgelse af de geologiske muligheder for lagring af 
varmt vand i undergrunden ved Aalborg, GEUS 2016

Modellering af varmelagring i dybe sedimentære reservoirer 
med særlig henblik på Aalborg-området, AU 2017
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Projektplanen og de videre aktiviteter
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Hjemmesiden har været i drift i 1½ år

www.geoenergi.org


