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1  Introduktion 
 
I denne rapport beskrives resultaterne af modelberegninger for geologisk varmelagring i relativt 
dybtliggende sedimentære reservoirer. Undersøgelsen er anvendt på Aalborg-området og udgør 
en del af projektet ”Evaluation of the potential for geological heat storage in Denmark”, under 
EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram). Det aktuelle område 
er udvalgt til illustration af muligheder for varmelagring i dybe sedimentære reservoirer i det 
danske område. EUDP har det overordnede mål, at gøre Danmark uafhængigt af fossile 
brændstoffer. En væsentlig del af modelleringsresultaterne i nærværende rapport er opnået i et 
cand.scient. speciale af rapportens første forfatter (Guldager, 2017). 
 
Som en del af projektet har GEUS undersøgt de geologiske muligheder i området omkring 
Aalborg og valgt tre formationer under kalken, Frederikshavn Formation (Fm), Haldager Fm og 
Gassum Fm. Disse formationer har intervaller med sandsten, som vurderes at have tilstrækkelig 
gode reservoiregenskaber til, at kunne udgøre potentielle lagre for varmt vand (Kristensen et al., 
2016). Reservoirerne vurderes til at ligge i dybdeintervallet ca. 700 - 1500 m.  Det er tilsvarende 
reservoirenheder, som, lokalt og regionalt i området, udgør potentielle reservoirer for geotermisk 
energiudnyttelse. De geologiske forhold og reservoirerne er beskrevet nærmere i kapitel 2. 
 
Det aktuelle lagringssystem benævnes "Aquifer Thermal Energy Storage" (ATES). Princippet er 
illustreret i figur 1 med et system bestående af to boringer til det reservoir, som anvendes til 
energilagringen. Princippet er i det væsentlige det samme uanset, om der er tale om overfladenære 
eller dybe geologiske reservoirer. Der er også store lighedspunkter til traditionel geotermisk 
energiudnyttelse fra dybe reservoirer. Reservoiret skal have gode reservoiregenskaber i form af 
tykkelse, porøsitet og permeabilitet for at kunne udnyttes. Det vil ofte være en fordel, at 
reservoirenheden er afgrænset af lag med meget lav permeabilitet, som skitseret her. 
 
 

 
 
Figur 1. Principskitse for sæsonlagring med ”Aquifer Thermal Energy Storage” (ATES). Efter 

Köhler et al. (2013). 
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Ved sæsonlagring injiceres der i perioden med varmeoverskud (”sommerperioden”) varmt vand 
til reservoiret gennem den ene boring, der bliver benævnt ”lagringsboringen” eller ”den varme 
boring” (VB). Den anden boring, ”den kolde boring” (KB), leverer det relativt kolde vand, der 
via varmeveksling (og evt. også varmepumpe) bliver opvarmet og injiceret i VB. Ved 
genindvinding af varmen i efterårs/vinterperioden, med stort varmebehov, vendes systemet, så 
der produceres varmt vand fra reservoiret i VB. Varmen overføres typisk til et fjernvarmesystem, 
som i projektet her, og det afkølede reservoirvand injiceres i KB. Der er her vist en mindste enhed 
med to boringer. Antal boringer og afstand mellem boringer vælges, så det tilpasses det aktuelle 
behov og lokale forhold. 
 
Det er væsentligt, især for dybe reservoirer, at der cirkuleres vand fra samme reservoir med 
forventet nær samme geokemi. Desuden vil det lukkede system, uden indtrængning af ilt, 
minimere risiko for korrosion og udfældning. Blandt de væsentlige krav til et varmelager er, 
foruden at være økonomisk attraktivt, desuden høj effektivitet og en stabil produktion. ATES 
systemer kan under de rette betingelser opfylde disse krav (Köhler et al., 2013; Kranz et al., 
2015). Major et al., (2018) viser modelresultater for kombineret geotermisk energiudnyttelse og 
varmelagring i dybe reservoirer. 
 
En fordel ved geologiske lagre i dybe reservoirer er, at der, ved korrekt etablering, ikke skal tages 
særlige hensyn til det overfladenære miljø herunder grundvandsinteresserne i området. Desuden 
er der et mindre energitab, sammenlignet med overfladenære reservoirer, på grund af en mindre 
temperaturforskel mellem lageret og de omgivende formationer (Welsch et al., 2015).  
 
Geotermiske anlæg i dybe reservoirer er forbundet med relativt store anlægsomkostninger, især 
til de dybere boringer, så der lægges vægt på høj effektivitet. Det kan udtrykkes ved 
genindvindingsfaktoren, der er defineret ved forholdet mellem størrelsen af den producerede 
energi og størrelsen af den totale lagrede energi over en given lagringssæson. Faktoren afspejler 
således størrelsen af energitabet ved lagring. 
 
Undersøgelsesområdet er Aalborg Forsynings indre varmering, som er markeret på figur 2. 
Aalborg Forsyning har, i samarbejde med rådgivningsfirmaet Niras, opstillet ønsker med hensyn 
til temperaturforhold og energimængder for lagringen. Der er to temperaturscenarier, som her 
simuleres for alle tre sandstensreservoirer. I det første scenarie (kaldt temperaturscenarie 1) 
ønskes en lagringstemperatur på 65 °C (temperaturen i VB ved opladning i sommerperioden) og 
en injektionstemperatur på 15 °C i KB ved afladning i vinterperioden. Den lave temperatur opnås 
gennem anvendelse af varmepumpe. I det andet scenarie, temperaturscenarie 2, ønskes en 
lagringstemperatur på 80 °C i sommerperioden og en injektionstemperatur (uden varmepumpe) 
på 40 °C i KB om vinteren. 
 
Der er også opstillet konkrete ønsker mht. tidsperioder for opladning og afladning af systemet. 
Det geologiske lager opvarmes i perioden med varmeoverskud over en periode på ca. 90 dage fra 
den 14. juni til den 12. september. Fra den 1. oktober til den 15. april oppumpes det varme vand, 
så det kan erstatte den formodede dyrere varme fra Nordjyllandsværket og varme produceret med 
naturgas i fjernvarmesystemet i Aalborg. I de mellemliggende perioder er systemet i dvale. 
Aalborg Forsyning har ønsket en effekt på ca. 32 MW for det geologiske lager. 
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For at kunne vurdere varmetab og effekt i et sådant geologisk lager, er det nødvendigt at 
gennemføre reservoirsimulering. Den teoretiske ramme er beskrevet i kapitel 3. I beregningerne 
løses temperaturligningerne for kombineret vand- og varmestrøm. Simuleringerne udføres med 
det numeriske simulerings-software FEFLOW (Diersch, 2014). 
 
 

 
 
Figur 2. Aalborg-området med markering af Aalborg Forsynings indre varmering. Placeringen 

af ældre olieefterforskningsboringer i nærheden af området er markeret med fyldt cirkel. Fra 

Kristensen et al. (2016). 
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2  Geologi 
 
Information om den dybere danske undergrund stammer hovedsageligt fra 
kulbrinteefterforskning og seismologiske undersøgelser af jordskorpen. Kortlægning og analyser 
viser, at størstedelen af den danske undergrund er karakteriseret ved sedimentære bassiner med 
et stort potentiale for geotermiske ressourcer (Mathiesen et al., 2009; Vosgerau et al., 2015; 
Balling et al., 2016). Det er i det væsentlige de samme geologiske reservoirformationer, som har 
geotermisk potentiale (figur 3), der også ventes at kunne anvendes til dyb varmelagring.  
 
Undersøgelsesområdet er geologisk set beliggende i Sorgenfrei-Tornquist Zonen (STZ), som er 
en forkastningszone, der ligger mellem Det Danske Bassin (DB) og Skagerrak-Kattegat 
Platformen (SKP) jf. figur 3. Sammen med SKP danner STZ overgangen fra de danske 
sedimentære bassiner til Det Baltiske Grundfjeldsskjold. Bassindannelsen begyndte med 
ekstension af jordskorpen og vulkanisme i Sen Karbon til Tidlig Perm. 
  
I Sen Perm, der var en varm og tør periode, bredte Zechstein-havet sig i DB, hvilket resulterede 
i dannelse af tykke serier af inddampningsbjergarter - primært salt. Som følge af stor 
begravelsesdybde og høj temperatur har flydning af salt, ledsaget af forkastninger, sidenhen 
resulteret i dannelsen af store saltdiapirer, der efterfølgende har haft stor betydning for aflejringen 
af sedimenter. I løbet af Trias blev der aflejret en flere kilometer tyk lagserie af sandsten, lersten, 
kalksten og salt ovenpå Zechstein-saltet i DB og i STZ (Nielsen, 2003). 
 
I STZ blev der i Tidlig Jura aflejret en sektion på op til 1 km marint lersten, og i Mellem Jura 
fortsatte aflejringen af sandsten, mens store dele af resten af Danmark var udsat for inversion og 
erosion. I Sen Jura til Tidlig Kridt fortsatte aflejringen af marine lersten og sandsten, (Coward et 
al. 2003; Nielsen, 2003). I Sen Kridt og Danien resulterede et ændret aflejringsmiljø og et højt 
havniveau i afsætning af tykke serier af Skrivekridt efterfulgt af Danien kalk, som i dag i Aalborg-
området er repræsenteret ved en ca. 500 meter tyk lagserie af Skrivekridt. 
 
Den overordnede lithologiske lagfølge ved Aalborg ses i tabel 1. Den bygger på 
sekvensstratigrafisk korrelation mellem de 4 nærmeste boringer, Børglund-1, Flyvbjerg-1, 
Vedsted-1 og Haldager-1 (Kristensen et al., 2016). Vinding Fm er ikke gennemboret i de nævnte 
boringer, og tykkelsen (på 100 m) er skønnet ud fra de regionale forhold. Da den eksisterende 
seismiske datadækning er mangelfuld for det lokale område ved Aalborg, og de nærmeste 
boringer hvorfra, der kan hentes information om den geologiske opbygning ligger i betydelig 
afstand, må det forventes, at der er en usikkerhed på minimum ±10 % på dybden til reservoirerne 
og på tykkelsen af formationerne. Det er heller ikke muligt at afgøre, om formationerne brydes 
af mindre forkastninger. 
 
Som nævnt ovenfor er det Gassum -, Haldager Sand - og Frederikshavn Formationen, der har 
reservoirenheder, som kan udgøre potentielle lagre for varmt vand. I det følgende beskrives disse 
formationer kort med hensyn til dannelse, lithologi og formodet opbygning i det aktuelle område. 
Beskrivelsen er i det væsentlige baseret på Nielsen (2003), Mathiesen et al. (2009) og Kristensen 
et al. (2016). 
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Figur 3. Regionale geologiske strukturer i det danske område og estimeret udbredelse af 

sandstenslag med potentiale for geotermisk energiudnyttelse og dyb varmelagring. Efter 

Mathiesen et al. (2009).  

 
 
Gassum Formationen 

 

Gassum Formationen blev dannet i Sen Trias - Tidlig Jura, som følge af gentagne 
havniveauændringer. Formationen består af fin- til mellemkornet sandsten med indslag af 
grovkornet gruset sand, lersten og få tynde kullag. På aflejringstidspunktet var størstedelen af det 
danske indsynkningsområde dækket af et lavvandet hav. Store mængder af eroderet sand fra det 
skandinaviske grundfjeld blev transporteret til området via floder. Gassum Fm består derfor 
primært af marint sand med flere regressive sektioner. I Aalborg-området vurderes det, at 
formationens sandholdige dele har en porøsitet på ca. 25 % og en permeabilitet på omkring 875 
mD (Kristensen et al., 2016). Det gør Gassum Formationens sandstenslag til et potentielt godt 
lager for varmt vand, ligesom det kan være et godt reservoir for geotermisk udnyttelse 
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Tabel 1: Den estimerede lithologiske lagfølge under Aalborg (Kristensen et al., 2016). 

 

Formation  Lithologi Dybde Tykkelse 
   (m.u.h) [m] 

Kvartære afl.  Ler, silt, sand og grus -5 45 

Kalk Gruppen  Kalksten 40 460 

Vedsted Fm.  Lersten 500 200 

Frederikshavn 
Fm. 

 Sandsten 700 200 

Børglum Fm.  Lersten 900 25 

Flyvbjerg Fm.  Lersten m. indslag af sandstenslag 925 25 

Haldager Fm.  Sandsten 950 100 

Fjerritslev Fm.  Lersten m. indslag af siltsten 1050 350 

Gassum Fm.  Sandsten 1400 175 

Vinding Fm.  Lersten 1575 100 

 

 
Haldager Sand Formationen 

 
Haldager Sand Formationen blev dannet i Mellem Jura i forbindelse med vulkansk aktivitet, 
hævning og erosion, som fandt sted i store dele af Nordsø-området. Aflejringen skete primært i 
STZ, og formationen er derfor væsentlig tykkere i dette område end i andre dele af landet. 
Haldager Sand Fm består af fin- til grovkornet sand med lejlighedsvis tilstedeværelse af siltsten, 
lersten og kullag. Formationens sandstensrige dele består overvejende af fluviale og marine 
sandsten med et lavt indhold af ler, hvilket indikerer aflejring i kystzonen samt i flodkanaler og i 
søer. Formationens reservoirkvalitet vurderes som meget god med en prognose for porøsiteten 
for sandstenslaget på 28 % og en permeabilitet på 1094 mD (Kristensen et al., 2016). 
 
Frederikshavn Formationen 

 
Frederikshavn Fm blev aflejret i Sen Jura ved delta- og kystudbygning. Formationen består af 
marine lersten og sandsten. Den sandstensholdige del af formationen indeholder en del klorit, 
samt andre lermineraler. Formationen er relativt overfladenær, og har derfor mindre interesse 
som geotermisk reservoir, men med en porøsitet på ca. 25 % og en skønnet permeabilitet på 
omkring 454 mD (Kristensen et al., 2016), har den et betydeligt potentiale for varmelagring. 
 
Normalt falder porøsiteten og permeabiliteten med stigende dybde grundet vægten af de 
overliggende lag samt kemiske udfældningsprocesser. Men permeabiliteten i Frederikshavn Fm 
skønnes at være lavere end i de to dybere reservoirformationer. Det skyldes, at den 
sandstensholdige del af Frederikshavn Fm generelt har en forholdsvis stor andel af lermineraler, 
der reducerer permeabiliteten. 
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3  Teori 
 

Når et system udsættes for andre temperaturer end dets omgivelser, vil der ske en udveksling af 
varme for at udligne temperaturforskellen. Udvekslingen af varmen sker ved transport af varme 
fra områder med høje temperaturer til områder med lave temperaturer. Varme kan overføres ved 
enten varmeledning, konvektion/advektion eller stråling. Varmestråling er kun aktuel ved meget 
høje temperaturer. Ved de temperaturer, der er aktuelle her, sker varmetransporten udelukkende 
ved varmeledning og ved advektion (her ved vandbevægelse).  
 
Fouriers lov beskriver proportionaliteten mellem varmestrøm og temperaturgradient. 
Varmestrømmen angiver den mængde af energi, der ved varmeledning strømmer igennem et 
enhedsareal pr. tidsenhed. Relationen er givet ved: 
 

� = 	−�∇�      (1) 

 

hvor q er varmestrømmen (som vektor), ∇T er temperaturgradienten og k er varmeledningsevnen. 

 

For et materiale med densiteten, � og specifikke varmekapacitet, 	
 følger varmeligningen af 

loven om energibevarelse (Fowler, 2005): 
 

�	
 ��� = −∇ ∙ � + �     (2) 

 

� er temperaturen, � er tid, q er varmestrømmen og � er den indre varmeproduktion.  
 
Med anvendelse af ligning (1) og for et medie uden varmeoverførelse via advektion og uden 
intern varmeproduktion, fås følgende sammenhæng mellem temperatur og tid:  
 
��
� = �∇��      (3) 

 

 � = �
��� er den termiske diffusivitet, der defineres som forholdet mellem varmeledningsevnen 

og den volumetriske varmekapacitet. 
 
Ved varmelagring foregår energitransport ved både varmeledning og vandstrøm (advektion). 
Darcys lov beskriver vandstrøm i porøse medier (Schwartz and Zhang, 2003): 
 

� = −�∇ℎ      (4) 
 
Her er q Darcy hastighedsvektoren, K er den hydrauliske ledningsevnetensor og 

∇ℎ er den hydrauliske gradient. Den hydrauliske ledningsevne beskriver den lethed hvormed 
strømningen sker igennem et porøst medium.  
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Sammenhængen mellem hydrauliske ledningsevne og permeabilitet er givet ved (cf. Stober et al., 
2014): 
 

� = ����
�       (5) 

 

hvor � er permeabiliteten (i m2), �� er væskens densitet,   er jordens tyngdeacceleration og ! er 

dynamisk viskositet. 
 
I et porøst medium, hvor viskositet og densitet er temperaturafhængige, udvides Darcys lov til 
(Diersch et al., 2014): 
 

� = −�f# $∇ℎ + ��%�&�
�&�

'(     (6) 

 

hvor f# er forholdet mellem dynamisk viskositet ved henholdsvis temperaturen � og en 

specificeret referencetemperatur, �� er væskens densitet, �)� er væskens referencedensitet og e er 

gravitationsenhedsvektoren, ' = − �
|�|. 

 
Bevarelsesligningen for grundvandsstrømning i et spændt reservoir er (Diersch et al., 2014): 
 

+ = ,- �.� + ∇ ∙ �     (7) 

 

hvor + er den volumetriske kilderate per enhedsvolumen, ,- er det specifikke magasintal, ℎ er 
trykniveauet og � er Darcy hastighedsvektoren fra ligning (6). 
 
Kombineres ligningerne og medtages mekanisk dispersion fås den densitets-koblede 
varmetransportligning (Diersch et al., 2014): 
 

/�	01 ��� = ∇ ∙ 2/�13 + /�	0140 ∙ ∇�5 − /�	0�� ∙ ∇� + �  (8) 

 

hvor /�	01 og /�	0� henholdsvis er den volumetriske varmekapacitet for det faste materiale og 

for væsken i det porøse medium, �1 er enhedens (bulk)-varmeledningsevne, 3 er enhedstensoren, 
4 er den mekaniske dispersions-tensor og � er intern varmeproduktion. Den mekaniske 
dispersion er et udtryk for den blandingsproces, der sker, når grundvand strømmer i heterogene 
små-skala strukturer, der ikke direkte er repræsenteret i modellen (Poulsen et al., 2015). 
 
Reservoirsimuleringerne indebærer numerisk løsning af det koblede ligningssystem (6), (7) og 
(8) for kombineret vandbevægelse og varmeoverførsel ved advektion og ledning. Simuleringen 
udføres med anvendelse af modelleringssoftwaret FEFLOW (Diersch et al., 2014). 
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 4  Numerisk model 
 
I dette kapitel beskrives den numeriske model med tilhørende modelparametrisering. Der 
opstilles indledningsvis en temperaturmodel, der anvendes til at beregne udgangstemperaturerne 
i undergrunden i området. Under modellering af både starttemperatur og varmelagring 
approksimeres de geologiske lag med en lagfølge af homogene og isotrope lag med fysiske 
egenskaber, der kommer så tæt på de aktuelle, som vort kendskab tillader. 
 
Undergrundens udgangstemperatur 

 
Undergrundens temperatur i Aalborg-området beregnes med en transient temperaturmodel, der 
inkluderer den palæoklimatiske effekt, der for de aktuelle dybder, er betydelig i hele det danske 
område (Balling, 2013). Modellen er større i udstrækning end lagringsmodellen, således at de 
beregnede starttemperaturer kan interpoleres til lagringsmodellen. Den horisontale og vertikale 
udstrækning af modeldomænet er henholdsvis 12 x 12 km og 3000 m. Modellen afgrænses til en 
dybde på 3000 m, hvor den termiske forstyrrelse fra istider og mellemistider er ubetydelig. 
 
Modellen inddeles i de geologiske lag, der er beskrevet i tabel 1. For lagfølgen under Vinding 
Formation benyttes Vinding Formationens parametre. De anvendte termiske parametre er 
beskrevet senere i dette kapitel (sammenfattet i tabel 2). I bunden af modellen specificeres der en 
baggrundsvarmestrøm på 82 mW/m2 og overfladetemperaturen varierer mellem -4 °C og +10 °C, 
der modelmæssigt approksimerer temperaturudviklingen for de seneste 200.000 år (Balling, 
2013). Med disse modelparametre og randbetingelser findes undergrundens temperatur ved 
numerisk løsning af ligning (3). 
 
Den beregnede temperaturfordeling vises i figur 4. I midten af de tre reservoirenheder fås 
temperaturer på hhv. 26,7 °C for Frederikshavn Fm, 31,7 °C for Haldager Sand Fm og 49,9 °C 
for Gassum Fm. I bunden af den 3000 meter tykke lagserie modelleres en temperatur på 108,7 
°C. Disse temperaturer er i god overensstemmelse med de oplysninger, der findes fra 
temperaturdata fra dybe boringer i området samt de seneste regionale temperaturmodeller 
(Poulsen et al., 2017). Denne temperaturmodel benyttes som startmodel i alle 
lagringssimuleringer. 
 
Termiske og hydrauliske parametre 

 
Et væsentligt element i modelparametriseringen er valget af de termiske og hydrauliske 
parametre, der indgår i de aktuelle ligningssystemer. Porøsiteten af de geologiske enheder 
afhænger af lithologi og dybde, og varmeledningsevnen samt den volumetriske varmekapacitet 
afhænger af porøsiteten. Porøsiteten aftager generelt med dybden (z) pga. mekanisk kompaktion 
og diagenetiske processer og kan tilnærmes med en eksponentiel funktion (Madsen, 1987): 
 

6/70 = 6)8%9�     (9) 
 

hvor φ(z) er den resulterende porøsitetsfordeling, 6) er porøsiteten ved jordoverfladen og 	 er 
porøsitetens henfaldskonstant. Værdierne for disse parametre afhænger af sedimenttype. For de 
aktuelle formationer anvendes tilsvarende værdier som i Bording (2010) (vist i tabel 2).  
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Figur 4. Model for undergrundens udgangstemperatur (rød kurve). Den geologiske lagfølge er 

som vist i tabel 1. Kalk Gruppen er markeret med lyseblå, reservoirformationerne er med gul og 

lag karakteriseret af ler/lersten er markeret med grå (ekstrapoleret til den dybe del). 

 
 
 Den volumetriske varmekapacitet beregnes som 
 
/�	01 = 6/�	0� + /1 − 60/�	0;    (10) 

 

hvor 6 er porøsiteten, /�	0; er den volumetriske varmekapacitet for det faste materiale og /�	0� 

er værdien for væsken. Porevæsken for alle geologiske enheder er vand med en volumetrisk 
varmekapacitet på 4,18 MJ/m3/K. 
Varmeledningsevnen afhænger primært af lithologien og desuden af temperatur og tryk. Stigende 
temperatur reducerer varmeledningsevnen, mens stigende tryk øger ledningsevnen. De to effekter 
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er således modsatrettede, og da de er relativt små inden for de dybder og temperaturer, der er 
aktuelle her, medtages de ikke i modelleringen. Det væsentligste her er lagenes mineralogiske 
sammensætning og deres porøsitet. For sedimentære bjergarter kan varmeledningsevnen 

beregnes som en geometrisk middelværdi mellem varmeledningsevnen for matrix, �; og 

ledningsevnen for porevæsken, �� (Woodside and Messmer, 1961): 

 

�1 = ��<�;/=%<0     (11) 

 

hvor 6 er porøsiteten. Porevæsken er vand og varmeledningsevnen af væsken er derfor 0,6 
W/m/K for alle lagene. For Kalk Gruppen sættes matrixvarmeledningsevnen til 3,05 W/m/K efter 
Madsen (1987). De resterende matrixværdier stammer primært fra Bording (2010), med 
middelværdier fra tilsvarende geologiske enheder i de to dybe boringer, Aars-1 og Farsø-1. 
 
Fjerritslev Fm er inddelt i fire members, og matrixvarmeledningsevnen for formationen er 
bestemt som en tykkelsesvægtet middelværdi med tykkelser svarende til de forskellige members 
i Haldager-1 boringen. De to referenceboringer, Aars-1 og Farsø-1, er beliggende længere mod 
sydvest i bassinet, og der kan derfor ikke forventes helt tilsvarende varmeledningsevner. 
Matrixvarmeledningsevnen for de kvartære aflejringer og for lerstenslagene er derfor modificeret 
ift. Bording, (2010), så der opnås et udgangstemperaturprofil (figur 4), der er i god 
overensstemmelse med observationer i boringer i det aktuelle område. Modellens langsgående 
og transverse termiske dispersionskoefficient sættes til henholdsvis 10 m og 1 m, svarende til de 
værdier, der er anvendt af Poulsen et al., (2015). De anvendte parametre er sammenstillet i tabel 
2. 
 
Tabel 2. Parametre, som bestemmer de geologiske enheders termiske egenskaber. φ0 er 

porøsiteten ved jordoverfladen, c er en henfaldskonstant, km er matrixvarmeledningsevnen og 

(ρc)m er den volumetriske varmekapacitet af bjergartsmatrix. 

 

Formation φ0     c    km  (ρc)m 

 [%]   [km−1] [W/m/K] [MJ/m3/K] 

Kvartære afl. 55 0,55 3,00 2,20 

Kalk Gruppen 47 1,04 3,05 2,16 

Vedsted Fm. 74 0,86 1,50 2,24 

Frederikshavn Fm. 52 0,52 3,97 2,20 

Børglum Fm. 74 0,86 1,40 2,24 

Flyvbjerg Fm. 63 0,69 1,70 2,24 

Haldager Fm. 52 0,52 6,45 2,20 

Fjerritslev Fm. 74 0,86 1,50 2,24 

Gassum Fm. 52 0,52 3,54 2,20 

Vinding Fm. 74 0,86 2,00 2,24 

 
 
De hydrauliske parametre for de forskellige geologiske lag er angivet i tabel 3. Permeabiliteten 
benyttes til at beregne den hydrauliske ledningsevne ved anvendelse af ligning (5). For de meget 
lavpermeable/impermeable lag anvendes en karakteristisk hydraulisk ledningsevne for lersten på 
10-11 m/s (Poulsen et al., 2015). Det specifikke magasintal, Ss kan beregnes ud fra lagenes 
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porøsitet samt kompressibiliteten af vand og sedimentmatrix. I et spændt reservoir beregnes Ss 
som (Schwartz and Zhang, 2003): 
 

,- = �> ?@
 + 6@>A     (12) 

 

hvor �> er densiteten for vand,   er tyngdeaccelerationen, 6 er porøsiteten og @
 og @> er 

henholdsvis den vertikale kompressibilitet for bjergartens matrix og for vand. Den vertikale 
kompressibilitet er 4,8 · 10-10 m2/N for vand ved stuetemperatur, imens den for matrix afhænger 
af det geologiske materiale. For de lithologier, der findes i den danske undergrund, er der kun 
små variationer i det specifikke magasintal, og værdien 2 · 10-6 1/m anvendes for alle lag. Der 
anvendes en referencetemperatur på 20 °C, som tilsvarer den implicitte referenceværdi for 
densiteten og benyttes som basis for beregning af den densitetsafhængige strømning. 
 
Tabel 3. Formationernes hydrauliske egenskaber. 

 

Fm. Permeabilitet [mD] K [m/s] Ss [1/m] 

Kvartære afl. Impermeabel 10−11 2 · 10−6 

Kalk Gruppen Impermeabel 10−11 2 · 10−6 

Vedsted Impermeabel 10−11 2 · 10−6 

Frederikshavn 454 4, 1 · 10−6 2 · 10−6 

Børglum Impermeabel 10−11 2 · 10−6 

Flyvbjerg Impermeabel 10−11 2 · 10−6 

Haldager Sand 1094 10−5 2 · 10−6 

Fjerritslev Impermeabel 10−11 2 · 10−6 

Gassum 875 7, 5 · 10−6 2 · 10−6 

Vinding Impermeabel 10−11 2 · 10−6 

 
Lagringsmodel 

 
I lagringsmodellen antages en horisontal udstrækning på 10 x 10 km. Reservoirerne omgives af 
300 - 500 m impermeable sedimenter, som det fremgår af tabel 1. De modellerede 
reservoirformationer er inddelt i et potentielt sandstensreservoir og et lerstenslag. Tykkelsen af 
sandstenslag er estimeret i Kristensen et al. (2016). Det potentielle reservoirsand er fundet ved 
benyttelsen af afskæringsværdier, hvor intervaller med et lerindhold på over 30% og en porøsitet 
på under 15% ikke medregnes. For Frederikshavn Fm indgår reservoirenheden med en tykkelse 
på 26 m, for Haldager Fm med 78 m og for Gassum Fm med 53 m (jf. Kristensen et al., 2016). 
De resterende 174 m af Frederikshavn Fm, 22 m af Haldager Fm og 122 m af Gassum Fm indgår 
således i modellen som meget lavpermeable/impermeable lag med parametre som for lersten. 
Alle lag indgår i modellen som horisontale enheder med konstante tykkelser. 
 
Den modellerede lagringsenhed udgøres af et boringssæt med to boringer (som i figur 1), den 
varme og den kolde boring (VB og KB). De indsættes i midten af modellen og med en arbitrær 
indbyrdes afstand på 1200 m, en størrelsesorden, der ofte ses ved geotermiske anlæg. Af 
beregningsmæssige grunde antages det, at boringerne er perfekt isolerede, hvilket betyder at 
varmeudvekslingen mellem boringerne og de omkringliggende lag over reservoiret ikke tages i 
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regning. Alle geologiske lag underinddeles med tyndere ”beregningslag” nær de geologiske 
laggrænser. Der anvendes en finere inddeling i de tre sandstenslag sammenlignet med de 
omkringliggende impermeable lag. Hver af de tre modeller opbygges af i alt 37 lag. Hver model 
har mere end en million noder og knap to millioner beregningselementer. 
  
Som eksempel på den detaljerede modelopbygning vises modellen for Frederikshavn Fm i figur 
5. Modellen er 900 m høj med reservoirtykkelsen på 26 meter i midten af modellen. Midten af 
Frederikshavn-reservoiret har en temperatur på 26,7 °C (jf. startmodel i figur 4). Placeringen af 
de to boringer er repræsenteret ved de to cylindre på overfladen af modellen. De er modelteknisk 
opbygget som ”multilayer wells” med en borehulsradius på 0,2 meter. Modellerne for Haldager- 
og Gassum-reservoirerne er opbygget efter samme princip. 
 
 
 

 
 
 
Figur 5. Lagringsmodellen for Frederikshavn Formation med reservoiret placeret i midten af 

modellen og de to boringer markeret i modeloverfladen. Farverne indikerer stigende temperatur 

ned gennem modellen med ca. 14 °C ved overfladen og ca. 39 °C i bunden, svarende til 

starttemperaturmodellen i figur 4. 
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5  Resultater og diskussion 

 
Begge temperaturscenarier, 1 og 2, er modelleret for alle tre reservoirer. Der er valgt en 7-årig 
simuleringsperiode, så udviklingen over flere år er indikeret. Da produktionsperioden er omtrent 
dobbelt så lang som lagringsperioden, er injektionsraten ved lagring sat til 4800 m3/dag (200 
m3/time) og produktionsraten til 2400 m3/dag (100 m3/time). Driftsraterne er identiske for alle 
beregninger og resulterer i en nogenlunde homogen cirkulation af formationsvæske over en lang 
periode. De aktuelle værdier er valgt på baggrund af produktionsrater, som kendes fra de danske 
geotermiske anlæg (Røgen et al., 2015). 
 
Som et primært model-output vises temperaturudviklingen i reservoirerne, som her repræsenterer 
temperaturen af vandet til og fra de to boringer for gentagende lagrings- og produktionsperioder. 
Desuden illustreres den vertikale temperaturfordeling i og omkring reservoiret samt et eksempel 
på den horisontale temperaturfordeling. Med kendskab til flowrater og temperatur beregnes den 
”genindvundne varmeenergi” som funktion af antal produktionsår. Genindvindingsfaktoren er 
her defineret som forholdet mellem den producerede/genindvundne varmeenergi og den totale 
lagrede energi for en given lagringscyklus. 
 
For temperaturscenarie 1 er den totale mængde lagrede energi beregnet til 25 · 103 MWh og for 
temperaturscenarie 2, til 20 · 103 MWh med temperaturforskelle på henholdsvis 50 og 40 °C og 
en lagringsperiode på 90,4 dage. Den indvundne energimængde varierer fra år til år, idet der 
gennem varmeledning, konvektion og dispersion tabes en variabel mængde varmeenergi til 
omgivelserne (Drijver et al., 2012). 
  
Ud over indvindingsfaktoren beregnes effekten (i enhed MW) for ét borehulssæt, således at det 
totale antal boringer, der er nødvendige for at opnå den ønskede effekt på 32 MW, kan estimeres. 
Effekten varierer i løbet af lagringsårene, idet temperaturforskellen mellem det lagrede vand og 
det producerede vand fra reservoiret varierer. Effekten som funktion af lagringsperioden og den 
tilhørende middelværdi vises for alle simuleringerne for 2. og 7. lagringsår. 
 
 

Frederikshavn Formationen 

 
Temperaturprofilet for temperaturscenarie 1 og 2 vises i figur 6 for reservoiret beliggende i 
midten af Frederikshavn Fm. De røde kurver viser temperaturforløbet for VB og de blå kurver 
for KB. Inden lagring påbegyndes er temperaturen 26,7 °C i midten af reservoiret og det ses, at 
temperaturerne under produktionsperioderne konvergerer mod den oprindelige 
formationstemperatur for begge boringer. For temperaturscenarie 1 er temperaturen steget til 35,9 
°C omkring lagringsboringen efter første lagrings- og produktionsperiode og for 
temperaturscenarie 2 opnås en temperatur på 39,5 °C. De efterfølgende år stiger temperaturen 
yderligere omkring lagringsboringen. Den stiger dog ikke ligeså markant som under det første 
produktionsår. Dette skyldes, at temperaturforskellen mellem formationstemperatur og 
injektionstemperatur er mindre under de efterfølgende produktionsår. Efter 7 års lagring og 
produktion er temperaturen steget til 45,3 °C i temperaturscenarie 1 og til 52,6 °C i 
temperaturscenarie 2. 
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Figur 6. Temperaturprofiler for Frederikshavn-reservoirer over en 7-årig periode. Kurverne 

viser temperaturen ved boringerne i midten af reservoiret samt temperaturforskel i forhold til 

oprindelig reservoirtemperatur; rød for lagringsboring (”varm boring”, VB) og blå for ”kold 

boring” (KB) for de to temperaturscenarier 1 og 2. 

 
Genindvindingsfaktoren som funktion af antal produktionsår ses i figur 7. Efter første 
produktionsår er genindvindingsfaktoren på 0,69 for temperaturscenarie 1. De efterfølgende år er 
genindvindingen stigende, men med faldende rate. Efter det 7. år er indvindingsfaktoren steget 
til 0,85. Den samme tendens ses for temperaturscenarie 2, hvor indvindingsfaktoren er 0,40 efter 
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første produktionsår. Mellem første og andet produktionsår er genindvindingen steget med 11,7 
%, mens stigningen mellem det 6. og 7. år er reduceret til 1,4 %. Efter 7 års lagring og produktion 
er indvindingsfaktoren 0,67 i temperaturscenarie 2. Det svarer til en energiproduktion, der er 27,1 
% højere efter 7 års produktion sammenlignet med energiproduktionen efter det første 
produktionsår. 
 
Den stigende genindvinding er et resultat af, at varmetabet fra de foregående produktionsperioder 
resulterer i en højere formationstemperatur omkring lagringsboringen. En højere 
formationstemperatur reducerer den termiske gradient omkring boringen og dermed varmetabet 
til omgivelserne. I takt med, at temperaturerne stiger mindre og mindre år for år, er der en 
tilsvarende mindre stigning i genindvindingen. De opnåede indvindingsresultater er i god 
overensstemmelse med resultater fra lignende studier publiceret i Sommer et al. (2014), Kranz et 
al. (2015) og Major et al (2018). 
 

 
 
Figur 7. Genindvindingsfaktoren for Frederikshavn-reservoiret som funktion af produktionsår. 

Den sorte kurve angiver indvinding for temperaturscenarie 1 og den røde kurve for 

temperaturscenarie 2. 

 
Effekten af det geologiske lager (angivet i MW) ved anvendelse af ét boringssæt, er vist i figur 8 
for begge temperaturscenarier. Effekten vises for 2. og 7. lagringsår og de stiplede linjer indikerer 
den tilhørende middelværdi. Om effekten falder eller stiger som funktion af tiden afhænger af 
temperaturforskellen mellem injektionstemperaturen og produktionstemperaturen. For 
temperaturscenarie 1 ligger den gennemsnitlige effekt på 10,6 - 11,1 MW, mens den for 
temperaturscenarie 2 ligger på 10,0 - 10,6 MW. For at opnå den ønskede lagerstørrelse på 32 
MW, vil det derfor være nødvendigt med 4 boringssæt for 2. lagringsår og 3 boringssæt for 7. 
lagringsår ved temperaturscenarie 1 og 4 boringssæt for begge lagringsår for temperaturscenarie 
2. 
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Figur 8. Størrelsen af det geologiske lager som effekt i MW for ét boringssæt til Frederikshavn-

reservoiret. Kurverne viser resultater for 2. og 7. lagringsår som funktion af produktionsperioden 

angivet i dage. De stiplede linjer indikerer den gennemsnitlige effekt. Begge temperaturscenarier 

er vist. 
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Det har interesse at undersøge langtidspåvirkningen af undergrunden, som følge af lagring og 
indvinding. I figur 9 ses den vertikale temperaturudbredelse ved lagringsboringen efter en 7-årig 
periode. Figuren viser et vertikalt snit i modellen for Frederikshavn Fm, hvor modellens 
laginddeling er markeret med sorte, horisontale linjer. Frederikshavn Fm er placeret i dybden 700 
- 900 m, og den udvalgte sekvens med reservoirsand ligger i dybden 787 - 813 m. 
Starttemperaturen i midten af reservoiret er 26,7 °C for begge temperaturscenarier. Efter en 7-
årig produktions- og injektionsperiode er temperaturen, som nævnt ovenfor, steget til 45,3 °C ved 
temperaturscenarie 1 og til 52,6 °C ved temperaturscenarie 2. 
 
Forskellen mellem de to kurver (rød og blå kurve, figur 9) viser således temperaturpåvirkningen 
efter 7 års drift. Som det fremgår, påvirker varmelageret ikke kun selve reservoiret. 
Temperaturpåvirkningen forplanter sig ind i de omkringliggende lag. Efter den aktuelle periode 
er formationer beliggende i en dybde på mellem 675 og 925 m påvirket for begge 
temperaturscenarier. Det resulterer i, at det geotermiske lager påvirker temperaturen fra bunden 
af Vedsted Fm og ned igennem Frederikshavn og Børglum Fm (jf. tabel 1 og figur 4). 
 
De højeste temperaturer ses umiddelbart over og under reservoiret. Det skyldes varmeoverførsel 
gennem varmeledning til de omkringliggende lag i løbet af lagringsperioderne. Under de 
efterfølgende produktionsperioder falder temperaturen hurtigere i reservoiret, grundet den påførte 
vandstrømning, end varme kan overføres til reservoiret gennem ledning fra de omkringliggende 
lag. Umiddelbart over og under det opvarmede interval ses to små udsving med lavere 
temperaturer. Da lagringstemperaturen ved boringen er markant højere end 
formationstemperaturerne, og afstanden mellem den varme og kolde boring er så stor, at der ikke 
ses en påvirkning fra kold injektion, må udsving henføres til mindre regnetekniske/numeriske 
usikkerheder i modelleringen. 
 
Den horisontale temperaturudbredelse omkring lagringsboringen i midten af reservoiret (dybde 
805 m) er skitseret for temperaturscenarie 1 og 2 i henholdsvis figur 10 og 11. Påvirkningen af 
undergrunden ses for to forskellige tider. Den øverste figur viser varmeudbredelsen efter 470 
dage, som repræsenterer tidspunktet efter den første lagrings- og efterfølgende 
produktionsperiode. Ved boringen er temperaturen steget fra formationens starttemperatur på 
26,7 °C til 35,9 °C. Temperaturen aftager med stigende afstand til boringen. Den varmemæssige 
påvirkning omkring boringen er næsten cirkelformet med en diameter på omkring 200 m. Den 
nederste figur viser udbredelsen efter 7 års drift. Omkring lagringsboringen er temperaturen som 
nævnt steget til 45,3 °C, og den horisontale udbredelse strækker sig over et areal med en diameter 
på lidt under 300 m. Den horisontale udbredelse øges derved i takt med et stigende antal driftsår. 
 
Figur 11 viser den horisontale udbredelse for temperaturscenarie 2 på samme måde som ved 
temperaturscenarie 1. 470 dage efter opstart er temperaturen steget fra formationens 
udgangstemperatur på 26,7 °C til 39,6 °C omkring lagringsboringen. Den nederste figur viser 
udbredelsen efter en 7-årig driftsperiode. Temperaturen nu steget til de 52,6 °C og 
temperaturpåvirkningen omkring boringen har samme form og størrelse, som ved 
temperaturscenarie 1. Temperaturgradienten er blot højere for temperaturscenarie 2 
sammenlignet med temperaturscenarie 1. 
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Figur 9. Modelleret temperatur som funktion af dybde (m.u.h) ved lagringsboringen. Den 

uforstyrrede starttemperatur er markeret med blå kurve og temperaturprofilet efter 7 års lagring 

og produktion er markeret med rød kurve. De horisontale linjer viser inddeling i modellag med 

Frederikshavn-reservoirsand beliggende i dybden 787 -  813 m. 
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Figur 10. Den horisontale varmeudbredelse ved lagringsboringen i Frederikshavn-reservoiret 

for temperaturscenarie 1 efter hhv. 1. cyklus og 7. cyklus. Temperaturen vises i midten af 

reservoiret (dybden 805 m). 
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Figur 11: Den horisontale varmeudbredelse ved lagringsboringen i Frederikshavn-reservoiret 

for temperaturscenarie 2 efter hhv. 1. cyklus og 7. cyklus. Temperaturen vises i midten af 

reservoiret (dybde 805 m). 
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Haldager Formationen 

 
Der er gennemført tilsvarende numerisk simulering for Haldager og Gassum formationerne.  
Figur 12 viser temperaturudvikling for Haldager-reservoiret for begge boringer over en 7-årig 
lagrings- og produktionsperiode. Igen ses det, at produktionstemperaturerne ikke reduceres til 
den oprindelige formationstemperatur i løbet af afladningsperioden. 
 

 
 
Figur 12. Temperaturudvikling for Haldager-reservoiret over en 7-årig periode. Kurverne viser 

temperaturen ved boringerne i midten af reservoiret samt temperaturforskel i forhold til 

oprindelig reservoirtemperatur (rød for VB og blå for KB) for de to temperaturscenarier 1 og 2. 



 

23 

 

 
Formationstemperaturen inden lagring er beregnet til 31,7 °C i midten af Haldager-reservoiret 
(figur 4). Efter første lagrings- og efterfølgende produktionsår er temperaturerne nået op på hhv. 
39,8 og 43,7 °C for temperaturscenarie 1 og 2. Temperaturen omkring lagringsboringen er 
hermed steget med 8,1 °C ved en injektionstemperatur på 65 °C og med 12 °C ved en 
injektionstemperatur på 80 °C. Konsekvensen af den højere vandtemperatur er en lavere termisk 
gradient året efter. En lavere termisk gradient medfører et mindre varmetab til omgivelserne. 
Produktionstemperaturen stiger derfor fra år til år, men stigningen flader ud allerede inden for 
den 7-årige simuleringsperiode. 
 
Fra 6. til 7. produktionsår stiger temperaturen fra 47,3 til 47,9 °C i temperaturscenarie 1. Her er 
temperaturstigningen altså faldet fra 8,1 °C efter det første produktionsår til 0,6 °C efter det 7. 
produktionsår. For temperaturscenarie 2 er produktionstemperaturen steget til 54,5 °C efter det 
6. produktionsår og til 55,3 °C efter 7. produktionsår. Det resulterer i en temperaturstigning på 
kun 0,8 °C mellem 6. og 7. produktionsår. 
 
Figur 13 viser genindvindingsfaktoren for begge temperaturscenarier over en 7-årig periode. 
Efter første produktionsår opnås en faktor på 0.72 ved en injektionstemperatur på 65 °C og 0.42 
ved en injektionstemperatur på 80 °C. Igen ses en stigende indvinding med øget antal 
produktionsår som følge af de lavere temperaturforskelle i systemet. Efter 7 års drift er 
indvindingsfaktoren steget til 0.85 for temperaturscenarie 1 og 0.66 for temperaturscenarie 2. 
 
 

 
 
Figur 13: Genindvindingsfaktoren for temperaturscenarie 1 og 2 for Haldager-reservoiret som 

funktion af produktionsår. Den sorte kurve angiver genindvinding for temperaturscenarie 1 og 
den røde kurve for temperaturscenarie 2. 
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Figur 14. Størrelsen af det geologiske lager som effekt i MW for ét boringssæt til Haldager-

reservoiret. Kurverne viser resultater for 2. og 7. lagringsår som funktion af produktionsperioden 

angivet i dage. De stiplede linjer indikerer den gennemsnitlige effekt. Begge temperaturscenarier 

er vist. 

 
Størrelsen af det geologiske lager ses i figur 14 i form af effekt i MW for ét boringssæt for begge 
temperaturscenarier. Effekten vises for 2. og 7. lagringsår, og de stiplede linjer viser den 
tilhørende middelværdi. For temperaturscenarie 1 ligger den gennemsnitlige effekt på mellem 
10,1 og 10,7 MW; for temperaturscenarie 2 mellem 9,9 og 10,2 MW. For at opnå det ønskede 
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lager på 32 MW kræves der 3-4 boringssæt for temperaturscenarie 1 og 4 boringssæt for 
temperaturscenarie 2. 
 
Den vertikale temperaturfordeling efter 7 års drift er skitseret i figur 15 med Haldager-reservoiret 
placeret i midten af modellen. Startprofilet for begge temperaturscenarier har en temperatur på 
31,7 °C i midten af reservoiret (jf. figur 4). Efter 7 års lagring og produktion er temperaturen i 
midten af reservoiret steget til 47,9 °C for temperaturscenarie 1 og 54,5 °C for temperaturscenarie 
2. Forskellen mellem de to kurver viser således temperaturpåvirkningen efter de 7 års drift. 
Tilsvarende som ved modellen for Frederikshavn Fm ses positive udsving over og under 
reservoiret. De små negative udsving afspejler igen ikke det reelle billede, men skyldes lokale 
små numeriske/regnetekniske usikkerheder. 
 
 

 
 
Figur 15. Modelleret temperatur for Haldager-reservoiret som funktion af dybde (m.u.h) ved 

lagringsboringen. Den uforstyrrede starttemperatur er markeret med blå kurve og 

temperaturprofilet efter 7 års injektion og produktion er markeret med rød kurve. De horisontale 

linjer viser modellens laginddeling med reservoiret beliggende i dybden 961 - 1039 m. 
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Gassum Formationen 

 
Temperaturudviklingen for den 7-årige driftsperiode for varmelagring i Gassum-reservoiret ses i 
figur 16 for begge boringer og for begge temperaturscenarier. Da den oprindelige 
formationstemperatur er væsentligt højere i Gassum-reservoiret sammenlignet med temperaturen 
i de to mere overfladenære reservoirer, er produktionstemperaturen fra lagringsboringen ligeledes 
højere. Varmetabet til omgivelserne er dermed lavere. 
 
Efter første produktionsperiode er formationstemperaturen omkring den varme boring steget fra 
de oprindelige 49,9 °C til 53,5 °C ved temperaturscenarie 1 og 57,4 °C ved temperaturscenarie 
2. Efterhånden som vandtemperaturen omkring lagringsboringen stiger, stiger 
produktionstemperaturen det efterfølgende år ligeledes, men med mindre rate. Efter 7 års lagring 
og produktion er vandtemperaturen steget til hhv. 57,0 °C og 64,2 °C for temperaturscenarie 1 
og 2. Forskellen mellem den oprindelige formationstemperatur og vandtemperaturen omkring 
boringen efter 7 års drift er derved 7,1 °C ved temperaturscenarie 1 og 14,3 °C ved 
temperaturscenarie 2. 
 
Genindvindingen fra Gassum-reservoiret over en 7-årig produktionsperiode fremgår af figur 17. 
Som for Frederikshavn Fm og Haldager Fm ses en stigende tendens efter første produktionsår. 
Dette skyldes igen det aftagende varmetab. Sammenlignet med de to mere overfladenære 
reservoirer er indvindingsfaktoren her væsentlig højere. Efter 7 års lagring og produktion er 
faktoren 0.98 ved temperaturscenarie 1 og 0.84 ved temperaturscenarie 2.  
 
En indvindingsfaktor, der nærmer sig 1, afspejler dog ikke helt det reelle varmetab, idet 
anvendelsen af varmepumpe til afkølingen af vandet sikrer en konstante temperatur på 15 °C før 
injektion. Det giver et ekstra varmebidrag sammenlignet med situationen under lagringen, hvor 
der ikke opereres med en tilsvarende konstant lav referencetemperatur. Noget lignende gør sig 
gældende også for Frederikshavn- og Haldager-reservoirerne, men er mere udtalt her på grund af 
Gassum-reservoirets højere udgangstemperatur. Desuden vil modelantagelsen om perfekt 
isolerede boringer resultere i en svagt højere beregnet genindvinding end, hvad der kan forventes. 
Erfaringer fra geotermiske anlæg viser dog, at temperaturtabet i produktionsboringen, fra 
reservoir til overfladen, typisk er meget lille og vil afhænge af dybde og produktionsrate samt 
hvor lang tid, anlægget hat været i drift. 
 
Størrelsen af det geologiske lager for ét boringssæt ses i figur 18 for begge temperaturscenarier. 
Effekten vises for 2. og 7. lagringsår med tilhørende middelværdier. For temperaturscenarie 1 
ligger den gennemsnitlige effekt på mellem 8,6 og 9,8 MW og for temperaturscenarie 2, mellem 
8,5 og 8,8 MW. For at opnå det ønskede lager på 32 MW kræves således 4 boringssæt for begge 
temperaturscenarier. 
 
Den vertikale temperaturfordeling efter 7 års drift ses i figur 19 med Gassum-reservoiret placeret 
i midten af modellen (1461-1514 m). Temperaturen i reservoiret er steget fra de oprindelige 49,9 
°C til 57,0 °C for temperaturscenarie 1 og 64,2 °C for scenarie 2. Forskellen mellem de to kurver 
viser temperaturpåvirkningen efter 7 års drift. Som det ses, er den vertikale udbredelse identisk 
for de to scenarier og når ud til 1425 - 1560 m, men med et højere niveau for scenarie 2 svarende 
til den højere lagringstemperatur. Manglen på positivt temperaturudsving i figuren umiddelbart 
over reservoiret, svarende til situationen under reservoiret, er modelteknisk, med en grovere 
laginddeling over reservoiret, og ikke reel. 
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Figur 16. Temperaturudvikling for Gassum-reservoiret over en 7-årig driftsperiode. Kurverne 

viser temperaturen ved boringerne i midten af reservoiret samt temperaturforskel i forhold til 

oprindelig reservoirtemperatur (rød for VB og blå for KB) for de to temperaturscenarier 1 og 2. 
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Igen ses det, at varmelageret ikke kun påvirker selve reservoiret, men varme udbredes ind i de 
omkringliggende impermeable lag, her ud til en afstand på omkring 40 m over og under 
reservoiret. Da Gassum Fm er placeret i en dybde på 1400 - 1575 m og modelmæssigt opbygget 
med to impermeable lag, der omkranser reservoiret, er det kun selve Gassum Formationen, der 
er påvirket efter 7 års produktion.  
 

 
 

 
 
Figur 17. Genindvindingsfaktoren for temperaturscenarie 1 og 2 for Gassum-reservoiret som 

funktion af produktionsår. Den sorte kurve angiver indvinding for temperaturscenarie 1 og den 

røde kurve for temperaturscenarie 2. Den høje faktor, specielt for scenarie 1, skyldes, i nogen 

grad, anvendelsen af varmepumpen, der sikrer en konstant lav injektionstemperatur på 15 °C. 
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Figur 18. Størrelsen af det geologiske lager som effekt i MW for ét boringssæt til Gassum-

reservoiret. Kurverne viser resultater for 2. og 7. lagringsår som funktion af produktionsperioden 

angivet i dage. De stiplede linjer indikerer den gennemsnitlige effekt. Begge temperaturscenarier 

er vist. 
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Figur 19. Modelleret temperatur som funktion af dybde (m.u.h) ved lagringsboringen. Den 

uforstyrrede starttemperatur er markeret med blå kurve og temperaturprofilet efter 7 års lagring 

og produktion er markeret med rød kurve. (Manglende positivt udsving over reservoiret skyldes 

den grovere laginddeling og er ikke reel). De horisontale linjer viser modellens laginddeling med 

Gassum-reservoiret beliggende i dybden 1461 - 1514 m. 

 
I de foregående simuleringer er driften af varmelagringssystemet igangsat efter en kort 
indkøringsperiode med produktion og injektion. For at opnå temperaturforskelle på de aktuelle 
50 °C i temperaturscenarie 1 (lagring i VB med 65 °C og injektion med 15 °C i KB) og 40 °C i 
scenarie 2 (lagring med 80 °C i VB og injektion med 40 °C i KB) kræves der reservoirvand ved 
temperaturer, der i flere tilfælde er væsentligt lavere end de aktuelle reservoirtemperaturer. Det 
gælder i udpræget grad for Gassum Fm med den højeste reservoirtemperatur. Det kan opnås ved, 
at anvende en varmepumpe til afkøling af det oppumpede reservoirvand i KB, og dermed 
indvinding af varme, forud for varmeveksling mod overskudsvarmen, der skal lagres. 
 
Alternativt kan der anvendes en længere indkøringsfase, hvis det er praktisk muligt, hvor 
systemet udnyttes som et traditionelt geotermisk anlæg med produktion fra VB og injektion af 
afkølet vand i KB. Det vil sikre relativt koldt vand fra KB, når lagringssystemet sættes i drift. For 
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at illustrere effekten af en længere indkøringsperiode, er der gennemført simulering med 
temperaturscenarie 1 for Gassum Fm med en indledende opstartsfase på 2 år som et traditionelt 
geotermisk produktionsanlæg. Denne simulering er ligeledes gennemført for en 7-årig periode 
med de første 2 år som geotermisk anlæg med kontinuert produktion og uden varmelagring. 
Under den 2-årige opstartsfase injiceres 15 °C koldt vand i KB, og der produceres i VB med 
formationstemperaturen på ca. 50 °C. Produktionsraten er sat til 4800 m3/d (200 m3/t). 
Modelleringsresultaterne er vist i figur 20. 
 
Der er nu opbygget en kold zone omkring KB, der muliggør en større temperaturforskel mellem 
KB og VB. Temperaturen i vandet fra KB vil dog være stigende over tid, idet der tilføres varme 
til systemet fra de omkringliggende lag. Samtidig opnås et stigende bidrag fra reservoiret, der har 
stigende temperatur. 
 
Figur 21 viser indvindingsfaktoren for de 5 lagringsår. Faktoren nærmer sig 1, hvilket viser, at 
der ved afladning fås næsten samme mængde varmeenergi tilbage, som den, der forud er lagret. 
Igen afspejler faktoren dog ikke det reelle varmetab, idet en konstant injektionstemperatur på 15 
°C ikke modsvares af en tilsvarende konstant lav referencetemperatur under opladning af 
reservoiret (jf. blå kurve i figur 20). Der indgår således et bidrag fra anvendelsen af 
varmepumpen.  
 
Produktionen fra lageret i form af effekt i MW som funktion af tid for 1. og 5. lagringsår er vist 
i figur 22. Middelværdierne er på hhv. 11,4 og 10,9 MW for 1. og 5. lagringsår. Sammenlignet 
med tidligere beregninger, betyder det et boringssæt mindre. Det er tilstrækkeligt med 3 
boringssæt for at opnå et lager på 32 MW. 
 

 
Figur 20.  Temperaturudvikling for Gassum-reservoiret over en 7-årig driftsperiode for 
temperaturscenarie 1 med en indledende fase på to år, hvor systemet fungerer som geotermisk 

produktionsanlæg. Det giver væsentligt lavere temperaturer i KB (blå kurve) sammenlignet med 

resultaterne i figur 16. 
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Figur 21. Genindvindingsfaktoren for temperaturscenarie 1 for Gassum-reservoiret som funktion 

af produktionsår efter 2-årigt start som geotermisk produktionsanlæg. Den høje faktor skyldes 

delvist anvendelsen af varmepumpen, der sikrer en konstant injektionstemperatur på 15 °C. 

 
 

 
 
Figur 22. Lagerstørrelse for Gassum-reservoiret (effekt i MW) som funktion af tid i dage for 1. 

og 5. lagringsår i model med 2-årig start som geotermisk produktionsanlæg (jf. figur 20 og 21). 

De stiplede linjer indikerer middelværdier. 



 

33 

 

6  Sammenfatning og konklusioner 
 
Rapporten præsenterer modelberegninger for geologisk varmelagring i relativt dybtliggende 
sedimentære reservoirer. Undersøgelsen indgår i det EUDP-støttet projekt, ”Evaluation of the 
potential for geological heat storage in Denmark”, hvor Aalborg-området er udvalgt til 
illustration af varmelagring i dybe reservoirer. Modelsimuleringer er derfor udført for dette 
områdes konkrete undergrundsgeologiske forhold og aktuelle geologiske reservoirer. 
Randbetingelser i form af lagringstemperaturer og perioder for opladning og afladning af 
reservoirsystemet er baseret på ønsker fra Aalborg Forsyning. 
 
Der er gennemført numerisk reservoirsimulering for tre udvalgte geologiske formationer, hhv. 
Frederikshavn Fm, Haldager Sand Fm og Gassum Fm. Formationerne er beliggende inden for et 
relevant dybdeinterval (ca. 700 – 1500 m), og de er alle vurderet til at have gode 
reservoiregenskaber med intervaller af sandsten med tilstrækkelig høj transmissivitet. 
Reservoirformationerne er omgivet af lag med meget lav permeabilitet. Dybder, tykkelser og 
reservoiregenskaber for de relevante reservoirenheder er vurderet af GEUS som en del af  EUDP-
projektet (Kristensen et al., 2016). 
 
Temperaturen af undergrunden i Aalborg-området estimeres indledningsvis med en 
varmetransportmodel, der baseres på information fra boringer i området og inkluderer den 
palæoklimatiske temperatureffekt, der er betydelig i det betragtede dybdeinterval. Der beregnes 
en temperatur på 26,7 °C i midten af Frederikshavn Fm, 31,7 °C i midten af Haldager Sand Fm 
og 49,9 °C i midten af Gassum Fm. Temperaturer beregnet med denne model anvendes som 
startbetingelse i lagringsmodellerne. Simuleringerne er gennemført med vand- og 
varmetransportmodellen FEFLOW. Alle beregninger er gennemført for et reservoir med to 
boringer, en lagringsboring (”varm boring”) og en ”kold boring” i tilstrækkelig stor indbyrdes 
afstand, der sikrer, at der ikke sker termisk kortslutning imellem de to boringer.  Der gennemføres 
simulering med sæsonlagring fra ”sommerperiode” til ”efterår/vinterperiode” og over en 
driftsperiode på op til 7 år. 
 
Der indgår to temperaturscenarier. I det første scenarie lagres der varme med 65 °C varmt vand 
til reservoiret i en periode på 90 dage i perioden med varmeoverskud (14. juni til 12. september). 
Fra den 1. oktober til den 15. april genindvindes der varme fra reservoiret og, via varmepumper, 
sker der en afkøling ned til 15 °C af vandet, der injiceres til reservoiret i den kolde boring. I de 
mellemliggende perioder er systemet i dvale. 
 
I det andet temperaturscenarie lagres der ved 80 °C til reservoiret, mens der ved genindvinding, 
uden brug af varmepumpe, injiceres vand ved 40 °C i den kolde boring. Perioder med opladning 
og afladning af lageret er de samme i de to scenarier. Da afladningsperioden er tilnærmelsesvist 
dobbelt så lang som opladningsperioden, er der anvendt en pumperate på hhv. 2400 m3/dag (100 
m3/time) og 4800 m3/dag (200 m3/time), der giver nær samme omsat vandvolumen. 
 
Modelsimuleringerne giver oplysninger om vand- og varmestrøm samt temperaturfordeling i og 
omkring reservoirerne ved de to boringer. Da der lagres energi ved temperaturer, der generelt er 
væsentligt højere end de aktuelle undergrundstemperaturer, vil der i varierende grad, afhængig 
af temperaturforskelle, ske et varmetab i systemet. Der indvindes mindre energi end der lagres. 
Med kendskab til modelleret temperatur over tid i lagringsboringen og med de aktuelle flowrater, 
injektionstemperaturer og tidsperioder er genindvindingsfaktoren beregnet. Den er defineret som 
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forholdet mellem den lagrede og den indvundne energi pr. sæson. Faktoren afspejler dog ikke 
generelt det reelle varmetab i reservoirsystemet, da ”den lave referencetemperatur” ikke er helt 
identisk ved opladning og afladning af systemet. Anvendelsen af varmepumpe bidrager i flere 
tilfælde til en relativ høj ”genindvinding”.    
 
For første opladnings- og afladningsperiode i temperaturscenarie 1 beregnes 
genindvindingsfaktoren til 0,69 (svarende til 69 %) for Frederikshavn Fm, 0,72 for Haldager Fm 
og 0,93 for Gassum Fm. Ved temperaturscenarie 2 bliver temperaturforskellene væsentlig større, 
og det medfører et større varmetab. Indvindingsfaktoren er her på 0,40 for Frederikshavn Fm, 
0,42 for Haldager Fm og 0,70 for Gassum Fm. Genindvinding af denne størrelse er konsistent 
med resultater fra lignende modelstudier (Sommer et al., 2014; Kranz et al., 2015; Major et al., 
2018).  
 
Under indvinding af varmt vand fra reservoiret falder temperaturen i den varme boring ikke helt 
tilbage til de oprindelige formationstemperaturer i lagringsboringen. Det medfører efterfølgende 
lavere temperaturforskelle mellem det lagrede varme vand og omgivelserne og dermed lavere 
varmetab til omgivelserne og højere produktionstemperaturer fra år til år. De højere temperaturer 
medfører således en højere genindvinding. For 7. års lagring og produktion er den modellerede 
indvindingsfaktor steget til 0,85 i både Frederikshavn og Haldager reservoiret og til 0.98 i 
Gassum reservoiret ved temperaturscenarie 1. Ved temperaturscenarie 2 er faktoren 0,67 for 
Frederikshavn reservoiret, 0,66 for Haldager reservoiret og 0,84 for Gassum reservoiret. 
 
Efter 7 års lagring og produktion er temperaturen steget til 45,3 °C i midten af Frederikshavn 
reservoiret, 47,9 °C i Haldager reservoiret og 57,0 °C i Gassum reservoiret ved 
temperaturscenarie 1. Ved temperaturscenarie 2 er temperaturerne steget til 52,6 °C i 
Frederikshavn reservoiret, 55,3 °C i Haldager reservoiret og 64,2 °C i Gassum reservoiret. Den 
lavere temperaturforskel mellem reservoir og det lagrede vand i dybere reservoirer bevirker et 
mindre varmetab og dermed større genindvinding, som det tydeligt er illustreret for Gassum 
reservoiret sammenlignet med de to mere overfladenære reservoirer. Til gengæld vokser 
boreomkostninger væsentligt med dybden og dermed lagerets etableringsomkostninger. 
 
Aalborg Forsyning har ønsket beregningsmæssig vurdering af mulighederne for at etablere et 
geologisk varmelager med en effekt på 32 MW herunder antallet af boringspar (kold og varm). 
For temperaturscenarie 1 vil de 32 MW kræve 4 boringspar i de første lagringsår for 
Frederikshavn- og Haldager-reservoiret; herefter kan den ønskede effekt leveres af 3 boringspar. 
For Gassum-reservoiret er det nødvendigt med 4 boringspar i hele driftsperioden. For 
temperaturscenarie 2 er der behov for 4 boringspar for alle tre reservoirer.   
    
For at kunne lagre den aktuelle mængde energi ved ”udveksling af overskudsvarme” til det 
relativt kolde vand fra reservoiret, er det formentlig hensigtsmæssigt, at der anvendes en 
varmepumpe til udvinding af varme og afkøling af reservoirvandet, især i de første år. Alternativt 
kan der anvendes en længere indkøringsperiode i form af energiudnyttelse som traditionelt 
geotermisk anlæg med injektion af det afkølede vand i ”den kolde boring”. Det er særligt relevant 
for temperaturscenarie 1 og de relativt høje temperaturer i Gassum-reservoiret. Modellering med 
en indledende fase på 2 år som geotermisk produktionsanlæg, med en injektionstemperatur på 15 
°C, indikerer, at antallet af boringspar kan reduceres fra 4 til 3. 
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Relativt dybe sedimentære reservoirer synes at være velegnede til sæsonbaseret lagring af varme. 
Sammenlignet med lagring i overfladenære geologiske reservoirer er der, foruden en begrænset 
risiko for miljømæssige gener, et reduceret energitab til omgivelserne og dermed højere 
genindvinding. Som det fremgår, er indvindingen markant større ved udnyttelse af Gassum 
reservoiret sammenlignet med Frederikshavn og Haldager reservoirerne. Den højere indvinding 
skal dog sammenholdes med højere etableringsomkostninger. Det ligger uden for rammerne af 
denne opgave, at vurdere sådanne økonomiske forhold. 
 
Afslutningsvist skal det nævnes, at modelresultaterne er opnået med givne modelantagelser 
herunder, at der i området findes reservoirer i dybder og med tykkelser og reservoiregenskaber, 
der muliggør produktion og injektion af reservoirvand med de aktuelle flowrater og temperaturer. 
Der er næppe tvivl om, at reservoirerne er tilstede i området og med temperaturer tæt på de 
modellerede værdier. For nærmere at vurdere en realisering af det betragtede lager, er det 
nødvendigt, at undergrunden i området undersøges nærmere, specielt med hensyn til 
reservoirdybder og reservoiregenskaber. Nye state-of-the-art seismiske undersøgelser vil kunne 
bidrage med yderligere viden forud for etablering af nye boringer. Information fra boringer med 
de relevante reservoirtest, vil kunne understøtte langtidsprognoser for lageret.   
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