
Energiforskning, udvikling og EUDP-sekretariatwww.ens.dk/eudp 19. april 2016

Kick-off-møde: 
Kortlægning af mulighederne for geologisk varmelagring

Povl Frich
Brædstrup, 11. april 2016



Energiforskning, udvikling og EUDP-sekretariatwww.ens.dk/eudp

Slide 2

EUDP – HOVEDFORMÅL
 Opfylde energipolitiske målsætninger
 Skabe vækst og beskæftigelse
 Bidrage til internationalt samarbejde Geografisk fordelingaf EUDP-projekter
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Prototype
Stor-skala demonstration

Produkt-udviklingUdvikling

Uddannelse Markeds-introduktion
Forskning

”Dødens dal”

EUDP – viden der virker!

Fokus på udvikling og demonstration
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Processen – ansøgning, evaluering → bevilling, afslutning
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Pro
ces

sen

”Prejekt” Evaluering Projekt ”Postjekt”

Opslag
Ansøgnings-frist

Bestyrelses-møde Afslutnings-skema Spørge-skema

Infomøderog dialog Partshøring

Bevilling, acceptKick-off workshop
Afslutnings-møde

Effekt-vurdering
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10 EUDP-projekter om geotermisk energilagring
fSVAF fase 1 – 1,9M sSVAF fase 2 - Store varmepumper i fjernvarmen 2- 19,7M

aPilot hole1A  - 1,3M Pilot Hole1B – 3,4M cPilot Hole 2 ???

Osmotisk energi fra geo-termiske kilder – 5,9M
GeoEnergi5M
Sunstore 3- 27.7M         Div. Opfølgningsprogammer for varmelagre -3,8M

Kortlægning af muligheder for geologiskvarmelagring - 3,1M

2014                 15                    16                     17                    18                    19             20                   21                  22

1. Ansøgningsrunde 

Beslutning om lagringBeslutning om boring

EUDP:   ̴˞ 93 mio. kr. - Samlet investering:  > 500 mio. kr.

cGEOTHERMICA – 30M Euro ???
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EUDP sekretariatets generelle forventninger
 Løbende dialog om projektopfølgning
 Projektleder planlægger og refererer møder
 4 typer af opfølgning: 

 Halvårlige udbetalinger af tilskud
 Årsrapporter - hvert år i juli – lægges til bestyrelsen
 Anmodninger om væsentlige projekt- og budgetændringer 
 Invitation til faglige seminarer, følgegruppemøder mv.

 Milepæle – tekniske og kommercielle følges tæt
København 19. april 2016

Tekst på alle slides

Slide 6



Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgramwww.ens.dk/eudp

Rammer og regler for EUDP projekter
 Husk at:

 nævne EUDP ifm. al kommunikation – det skal være fagligt og profilerende for alle
 alle budgetændringer skal være godkendt skriftligt inden udgiften afholdes
 det er de faktiske lønomkostninger, der skal ligge til grund for afrapportering
 udsættelse med projektafslutning kræver særskilt begrundelse

Torkil Bentzen
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Særlige forventninger til dette projekt:
 Aug 2017: Evaluering af de geologiske betingelser (M1)
 Juli 2018: Case studier om lagringspotentialer og mulige miljømæssige effekter (M2)
 Feb 2018: Mulighederne for at opskalere test cases (M3)
 Okt 2018: Evaluering af de regulatoriske rammer for varmelagring (M4)
 Ekstra?: Formål med workshops

Følgegruppens rolle?
Behov for at præcisere milepæle (M2, M4)

København 19. april 2016
Tekst på alle slides
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Spørgsmål?

Se: www.energiteknologi.dk


