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1. Sammendrag 
Denne rapport sammenfatter beregningsstudier af lukkede (BTES) og åbne (ATES) jordvarmeanlæg, hvor 
indflydelsen af de geologiske og termiske forhold på mulighederne for varmelagring og indvinding undersøges 
for den øverste kilometer af den danske undergrund. I beregningerne antages, der intensiv drift med 
vedvarende, højtemperaturlagring efterfulgt af afladning med lav temperatur. Varmepumpens bidrag er ikke 
inkluderet i de beregnede energimængder. Resultaterne fra de tidskrævende modelberegninger er samlet i et 
simpelt beregningsværktøj, der kan anvendes til en indledende vurdering af lagringsmulighederne for konkrete 
forhold ved anvendelse af henholdsvis BTES . 

For de lukkede BTES-lagre undersøges mulighederne i de mest almindeligt forekommende bjergarter som 
træffes indenfor den øverste kilometer af den danske undergrund. Disse omfatter, sand, grus  og ler fra kvartær 
og tertiær tiderne samt underliggende kalkaflejringer og grundfjeld, der træffes overfladenært på Bornholm . 
Endvidere henvises der til EUDP-projektets øvrige arbejde med geologisk sæsonvarmelagring i sandstenlag 
under kalken ved Aalborg, (Guldager m.fl. 2018). 

BTES-jordvarmeanlæg er skalérbare lagringssystemer, der kan lagre energi til forsyning af nogle få og op til 
tusinder af husstande (10 MWh/år-100 GWh/år). Effektiviteten er højere for store lagre (76%-96%) end for 
små lagre (45%-83%), hvilket primært afhænger af forholdet mellem lagervoluminet og overfladearealet, 
hvorfra der sker varmetab. Mulighederne for genindvinding af den lagrede varme afhænger ligeledes af 
varmeledningsevnen og dermed litologien. For sedimenter med en relativt lav varmeledningsevne, forringes 
mulighederne for varmelagring, hvilket skyldes dels en større træghed i varmetransporten men også at den 
uforstyrrede lagertemperatur er højere som følge af en større geotermisk gradient (den naturlige 
temperaturstigning med dybden som følge af varmetransport fra jordens indre). Ved øget varmeledningsevne 
forbedres lagringsmulighederne men varmetabet til omgivelserne stiger uforholdsmæssigt med forringet 
effektivitet til følge. Som følge heraf opnås den bedste energiafsætning i grundfjeld men mulighederne for 
genindvinding herfra er ringest. 

For BTES-anlæg, der ikke er i umiddelbar nærhed af vandførende lag, vurderes den temperaturpåvirkede 
afstand fra lagerets yderkant, simpelt med kendskab til den termiske diffusivitet, (se side 16 og 17). Generelt 
er omgivelserne kun i ringe grad temperaturpåvirkede ved geologisk varmelagring med forseglede 
jordvarmevekslere. Det skyldes at den termiske diffusivitet af geologiske sedimenter er relativt lav – i omegnen 
af 10-7 – 10-6 m2/s - hvilket betyder at varmetransport heri foregår yderst langsomt. 

For ATES-anlæg undersøges lagringsmulighederne for en enkelt dublet. Opskalering kan foretages ved at øge 
antallet af dubletter under hensyntagen til de sædvanlige afstandskrav, der forhindrer termisk kortslutning 
boringerne imellem. Holland har stor praktisk og forskningsmæssig erfaring med anlæg og drift af dets mere 
end 2000 ATES-anlæg (se eg. Bonte et al. 2013), hvorfor der i denne rapport tages udgangspunkt i de 
hollandske retningslinjer for anlægsdimensionering (IF, 2001; N.V.O.E., 2006. Der gives således 
dimensioneringsudtryk for indvindings- og injektionsrater samt afstanden mellem vandboringerne. I forhold 
til myndighedsbehandlingen af ansøgninger om anlægstilladelse skal indledende forundersøgelser kunne 
dokumentere temperaturpåvirkningen af lagerets omgivelser ved drift samt 10 år efter driftsstop. 

Parameterstudiet af ATES-anlæg viser at den hydrauliske ledningsevne og tykkelse af lagermediet har størst 
betydning for mulighederne for energilagring og indvinding. Lagrings- og indvindingsenergien for de 
betragtede dubletter varierer således imellem godt 5 til 28.000 MWh ved en minimumseffekt på mellem 1 og 
6.100 kW. Lagre i grundvandsmagasiner med relativt ringe hydraulisk ledningsevne har en forholdsvis lav 
kapacitet og effektivitet og er særligt påvirket af den uforstyrrede lagertemperatur. Her er 
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lagringsmulighederne særligt gode i kolde, overfladenære magasiner, hvorimod de dybere og dermed varmere 
magasiner er velegnede til varmeindvinding. Effektiviteten stiger i takt med den hydrauliske ledningsevne men 
er særligt følsom over for tilstedeværelsen af naturlig grundvandsstrømning. Således falder effektiviteten 
drastisk (med op til 56%) i højtydende grundvandsmagasiner, hvor der forekommer naturlig 
grundvandsstrømning.  Temperaturpåvirkningen af omgivelserne ved drift af ATES-anlæg kan vurderes 
simpelt med og uden naturlig grundvandsstrømning. Her henvises der til ligning 9 og 15 i rapporten. 

2. Summary 
This report summarizes numerical studies of closed borehole thermal energy storage (BTES) and open aquifer 
thermal energy storage (ATES) ground source heat pump systems. The influence of the geological and thermal 
conditions on the possibilities for heat storage and recovery is investigated for the upper kilometer of the 
Danish subsurface. Intensive operation with sustained high temperature storage is assumed, followed by low 
temperature discharge. The energy contribution from the heat pump is not included in the calculated energies. 
The results of the time-consuming model calculations form the basis for a simple dimensioning tool for initial 
assessment of the storage possibilities for specified conditions using BTES and ATES respectively. 

For BTES, the storage possibilities are explored for the most commonly occurring rocks in the upper kilometer 
of the Danish subsurface. These include sand, gravel and clay from the quaternary and tertiary times, as well 
as underlying chalk sediments and the crystalline bedrock on Bornholm. Furthermore, reference is made to the 
additional work in the EUDP project on seasonal heat storage in sandstone units in the chalk sediments beneath 
Aalborg, (Guldager et al. 2018). 

BTES are scalable systems that store energy for supplying a few and up to thousands of households (10 
MWh/year - 100 GWh/year). The efficiency is higher for large storage volumes (76% -96%) relative to small 
systems (45% -83%). Efficiency depends primarily on the ratio between the storage volume and the surface 
area from which heat loss occurs. The possibilities for recovering heat also depend on the thermal conductivity 
and hence the lithology. For sediments with a relatively low thermal conductivity, the possibilities for heat 
storage deteriorate. This is due to slower heat transport and higher undisturbed storage temperatures due to a 
larger geothermal gradient (the undisturbed temperature increase with depth due to heat flow from the earth's 
interior). Storage possibilities are improved, with increased thermal conductivity, but the heat loss to the 
surroundings increases disproportionately resulting in reduced efficiency. As a result, optimal energy 
dissipation is achieved in crystalline bedrock, but the possibilities for recovery are suboptimal. 

For BTES systems without groundwater flow, the distance at which the ground is thermally disturbed from 
energy storage is assessed easily with knowledge of the thermal diffusivity of the storage medium (see pages 
16 and 17). Generally, the surroundings are only slightly affected by heat storage with sealed heat exchangers 
as thermal conduction is the primary heat transport mechanism. The thermal diffusivity of geological sediments 
is relatively low - in the region of 10-7 - 10-6 m2/s - which implies that heat transport occurs very slowly. 

For ATES systems, the storage possibilities of a single doublet, consisting of a single pumping and injection 
well, are investigated. Upscaling capacity is achieved by increasing the number of doubles taking into account 
the well spacing requirements that prevent thermal short circuiting between the production and injection wells. 
The Netherlands has great practical and research experience with the construction and operation of more than 
2000 ATES systems (see e.g. Bonte et al. 2013). The work in this report is based on the Dutch guidelines for 
construction and dimensioning of ATES systems (IF, 2001; NVOE, 2006). Thus, design equations are given 
for recovery and injection rates as well as the distance between the water wells. On that basis, preliminary 
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investigations are required by Danish law, to document the temperature impact on the subsurface after 10 years 
of operation and a further 10 years after shutdown. 

The ATES parameter study shows that the hydraulic conductivity and thickness of the storage medium are 
most important for the possibilities for energy storage and recovery. Thus, the stored and recovered energy for 
the considered doublets varies between 5 to 28,000 MWh/yr, produced at a minimum power varying between 
1 and 6,100 kW. ATES in aquifers with low hydraulic conductivity have a relatively low capacity and 
efficiency and are significantly affected by the undisturbed storage temperature. Storage possibilities are 
favorable in cold, near-surface aquifers, whereas the deeper and thus warmer aquifers are suitable for heat 
recovery. Efficiency increases with hydraulic conductivity but is particularly sensitive to the presence of 
natural groundwater flow. Thus, efficiency decreases drastically (by up to 56%) in highly conductive aquifers 
with natural groundwater flow. The temperature disturbance of the surroundings during ATES operation is 
easily assessed with equations 9 and 15 in the report. 

3. Introduktion 
Danmark har forpligtet sig politisk til at være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Et antal delmål skal være 
med til at sikre overgangen til vedvarende energi, hvor Danmark sigter mod at dække 50% af elforbruget med 
vindkraft i 2020 og at gennemføre en fuldstændig udfasning af kul i 2030 samt at producere al el og varme 
med vedvarende energikilder i 2035 (Energistyrelsen, 2016). 

I Danmark leverer ca. 340 forbrugerejede fjernvarmeselskaber varme til 64% af de danske husstande gennem 
individuelle forsyningsnetværk. Varmeforsyningerne varierer i størrelse og leverer varme fra ned til omkring 
hundrede husstande i en landsby og op til forsyning af storbyer med hundredtusinder af forbrugere. 
Varmeproduktionen baserer sig på naturgas, affaldsforbrænding, kul, træflis, træpiller og halm. Sekundære 
kilder omfatter træaffald, olie, biogas, solenergi, geotermisk energi, bioolie, el og varmepumper. 60% af 
varmeproduktionen i Danmark dækkes med vedvarende energi (www.danskfjernvarme.dk, 2017). Andelen af 
brændselsbaserede energikilder i den totale varmeproduktion i Danmark, herunder CO2-neutrale former som 
eks. biomasse, forventes at falde i fremtiden da varmepumper i stigende grad vil dominere den danske 
energiproduktion henimod 2030 (www.ens.dk, 2018).  

Udnyttelsen af vedvarende, geotermisk energi fra den øverste del af den danske undergrund foregår typisk med 
varmepumpe, hvorfor den passer godt ind i fremtidens energiforsyning. I tillæg er jorden velegnet til 
sæsonvarmelagring ved afledning af overskudsvarme til undergrunden fra eksempelvis solvarmeanlæg eller 
fra passiv køling af byggeri. Særligt mulighederne for passiv køling og sæsonvarmelagring gør den 
overfladenære geotermi interessant i forhold til andre vedvarende energiformer. 

Geotermisk energi indvindes typisk vha. lukkede og åbne jordvarmeanlæg, hvor den primære varmetransport 
foregår ved henholdsvis varmeledning og advektion. Lukkede, borehulsbaserede jordvarmeanlæg benævnes 
BTES (Borehole Thermal Energy Storage). Her anlægges jordvarmeveksleren i et borehul som et eller flere 
lukkede U-rør eller som to koaksiale rør. Borehullet udstøbes efterfølgende med forsejling (grout), hvorfra 
varme kan ledes til og fra den omkringliggende jord. BTES-anlæg baseres på en eller flere boringer afhængigt 
af varmebehovet (Figur 1). 
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Figur 1. Borehole Thermal Energy Storage (BTES). Venstre: varmelagring i sommerhalvåret. Højre: varmeindvinding i 
fyringssæsonen. Kilde: http://underground-energy.com/our-technology/btes/.  

En eller to boringer til ca. 100 m dybde kan typisk forsyne et parcelhus (18 MWh). Brædstrup Fjernvarme 
sæsonlagrer i størrelsesordenen af 500 MWh varme fra sommer til vinter i et lukket jordvarmeanlæg med 48 
boringer med en længde på 45 m.  

Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) anvender en eller flere dubletter af injektions- og 
indvindingsboringer filtersat i et vandførende lag i undergrunden til lagring og indvinding af varme (Figur 2). 

 

Figur 2. Principtegning af ATES. Kilde: bispebjerghospital.dk. 

I indvindingssæsonen oppumpes der vand fra grundvandsmagasinet, hvorfra energi indvindes med en 
varmepumpe. Det nedkølede vand returneres til grundvandsmagasinet i passende afstand fra 
indvindingsboringen, således at der ikke opstår termisk interaktion imellem indvindings- og 
injektionsboringen. I lagringssæsonen oppumpes det kolde vand, der blev nedpumpet i løbet af 
indvindingssæsonen, hvortil varme overføres inden det reinjiceres i grundvandsmagasinet. Efter flerårig drift 
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etableres der et varme- og et kuldelager omkring de to boringer, hvilket over tid forbedrer mulighederne for 
lagring og indvinding samt øger effektiviteten heraf. 

Alle beregninger i rapporten er foretaget med finite element-modellen FEFLOW version 7.1 (Diersch, 2014). 

4. BTES i grundfjeld,  i kalk og i overfladenært sand, grus og ler 

4.1 De termiske forhold i Danmark 
Det danske område udgøres af to sedimentære bassiner, henholdsvis det Danske og det Nordtyske bassin, 
adskilt af Ringkøbing-Fyn højderyggen. Området er karakteriseret ved ringe tektonisk aktivitet og ingen 
vulkanisme. Varmestrømmen i det danske område er derfor forholdsvis moderat, varierende mellem 55 og 80 
mW/m2 (Balling, 1979). Temperaturerne og dermed varmestrømmen er i væsentlig grad forstyrret af 
paleoklimatiske temperaturvariationer på jordoverfladen relateret til tidligere istider. Således aftager 
varmestrømmen gradvist fra gennemsnitligt 65 mW/m2 omkring 2000 m dybde til ca. 35 mW/m2 ved 
jordoverfladen. Man kan forstå det således at en del af varmen, der strømmer fra jordens indre, går til at 
opvarme de øverste 2000 m af den danske undergrund, der blev væsentligt afkølet i løbet af den seneste istid. 

De termiske egenskaber, herunder i særlig grad varmeledningsevnen, samt udgangstemperaturerne er centrale 
for ydelsen af jordlagre til sæsonvarmelagring. Det er derfor nødvendigt at kende bjergarternes termiske 
egenskaber for at kunne foretage realistiske beregninger af ydelsen af jordvarmevekslere placeret heri. Det er 
ligeledes nødvendigt at kende udgangstemperaturerne da de har indflydelse på genindvindingsgraden. Det 
skyldes at baggrundstemperaturen er styrende for varmetabet til omgivelserne. Lagrer man med høj temperatur 
i et koldt medium kan der lagres relativt meget varme pga. en betydelig temperaturforskel mellem 
jordvarmeveksleren og omgivelserne. Tabet til omgivelserne er dog tilsvarende stort pga. de relativt store 
temperaturgradienter, der leder varmen væk fra jordvarmelageret. 

Indledende beregningsundersøgelser, der har til hensigt at afgøre, hvorvidt der opstår konvektion i kalken som 
følge af de forholdsvist store temperaturforskelle i jordvæsken ved varmelagring med lukkede 
jordvarmeboringer, viser at dette er usandsynligt pga. kalkens lave permeabilitet. Dermed transporteres varmen 
udelukkende ved varmeledning, hvorfor det ikke er nødvendigt at inkludere grundvandsstrømning i modellerne 
for de lukkede jordvarmeboringer i bjergarter med lav permabilitet som ler, granit og dybereliggende kalk, i 
lighed med sedimenter over grundvandsspejlet. 

4.1.1 Varmekapacitet 

Enhedernes volumetriske varmekapacitet c beregnes som et simpelt vægtet gennemsnit: 

ρc φ ρc 1 φ ρc   (3) 

hvor (c)f og (c)m er den volumetriske varmekapacitet for henholdsvis jordvæsken og jordmatricen. For 
jordvæsken anvendes 4,2 MJ/m3/K. For kalken antages der en varmekapacitet for kalkmatrixen på 2,06 
MJ/m3/K, hvilket er tilsvarende rent kalciumkarbonat. For de kænozoiske aflejringer og grundfjeldet anvendes 
en matrixvarmekapacitet på 2,2 MJ/m3/K. 

4.1.2 Varmeledningsevne, porøsitet og udgangstemperatur 

Balling et al. (1981) undersøgte sammenhængen mellem porøsiteten  og varmeledningsevnen  af 
vandmættede kalkprøver indsamlet i det danske område (Figur 3). 
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Figur 3. Sammenhængen mellem porøsitet og varmeledningsevne af kalkprøver indsamlet i det danske område. Modificeret fra 
Balling et al. (1981). 

 

Den røde kurve i Figur 3, er baseret på et volumen-vægtet, geometrisk gennemsnit af varmeledningsevnen af 

jordvæsken f og jordmatricen m (Woodside og Messmer, 1961). 

  ∙      (1) 

I beregningen af varmeledningsevnen indgår porøsiteten , der her antages at aftage eksponentielt med dybden 
z (Athy, 1930): 

φ φ e     (2) 

0 og k er henholdsvis overfladeporøsiteten og en henfaldskonstant.  
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Madsen (1987) undersøgte kompaktionen af aflejringerne fra kridt (kalken) og Kænozoikum i det danske 

område og bestemte 0 og k i Ligning 2 for begge enheder. Sammenhængen mellem porøsitet og dybde samt 
den termiske ledningsevne og varmekapacitet af henholdsvis jordmatricen og jordvæsken er angivet i Tabel 1. 

Tabel 1.  Sammenhængen mellem porøsitet og dybde (Ligning 2) samt varmeledningsevne og varmekapacitet (Ligning 
1) af henholdsvis jordmatricen og jordvæsken. 

 
Periode 

 
Litologi 

Porøsitet & dybde  Termiske egenskaber 

0 k  m (ρc)m f  (ρc)f 

Kænozoikum Sand / silt / ler 0,35 0,55  3,28  2,25 0,60 4,2 

Kridt Kalk og kridt 0,47 1,04  3,26 2,06 0,58 4,2 

 

For grundfjeld anvendes en varmeledningsevne på 3 W/m/K. 

Når baggrundsvarmestrømmen q, overfladetemperaturen T(0) og varmeledningsevne-profilet (z) kendes kan 
det uforstyrrede, stationære temperaturprofil beregnes som: 

 T z′ T 0 q


dz   (3) 

Ligning 3 tager ikke hensyn til den paleoklimatiske forstyrrelse. De anvendte udgangstemperaturer er derfor 
beregnet ved indledende modellering med en transient varmestrømmodel, hvori den paleoklimatiske 
temperaturhistorie for det danske område fra og med den seneste istid (Weichsel) er inddraget. 

Porøsitet, varmeledningsevne, udgangstemperatur og varmestrøm samt indflydelsen af den paleoklimatiske 
forstyrrelse i det danske område er illustreret i Figur 4 for det antagne geologiske profil. 
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Figur 4: Beregnet porøsitet, varmeledningsevne, temperatur og varmestrøm for kalken og de Kæneozoiske aflejringer. Den 
paleoklimatiske effekt er illustreret i temperatur- og varmestrømplottet (blå kurver). Målte temperaturer i to dybe boringer i Aars og 
Farsø er sammenholdt med de beregnede temperaturer. 

Sammenholder man de observerede temperaturer i Aars og Farsø med de tilsvarende beregnede temperaturer 
(rød og blå kurve i Figur 4) konkluderes det at den paleoklimatiske forstyrrelse er betydelig, hvorfor den er 
inddraget i beregningen af udgangstemperaturerne. 

De øverste 10-15 meter af undergrunden er i betydelig grad påvirket af sæsonbetingede variationer i 
lufttemperaturen.  
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Ved antagelse af en sinusformet variation i overfladetemperaturen opnås følgende løsning til den 
tidsafhængige varmeledningsligning for et uendeligt halvrum: 

T z, t T A ∙ exp z ∙ cos ωt z  (4)   

T(z,t) er temperaturen [K] i dybden z [m] til tiden t [s]; T0 er den uforstyrrede jordtemperatur; A er amplituden 

af den sæsonbetingede variation i overfladetemperaturen;  er vinkelhastigheden af temperatursvingingen 

[rad/s] og α = /c er den termiske diffusivitet [m2/s]. 

I de modeller, hvor jordvarmevekslerne er 25 m lange, beregnes udgangstemperaturen T0 ved superposition af 

henholdsvis det stationære temperaturfelt Tk med konstant varmestrøm, den paleoklimatiske forstyrrelse Tp 

og den sæsonbetingede temperaturperturbation Ts: 

T z, t T ∆T ∆T    (5) 

Udgangstemperaturerne, der medtager den paleoklimatiske effekt, anvendes som startbetingelser for alle 
modelkørsler.  

4.2 Jordvarmeveksler 
Antagelserne om geometrien af jordvarmeveksleren er taget fra Welsch et al. 2015. Boringen anlægges med 8 
mm stålforerør (yderrøret), hvori et mindre rør (inderrøret) centreres umiddelbart over bunden af boringen, 
således at jordvarmevæsken kan strømme fra inderrør til yderrør og vice versa. Der udstøbes med en termisk 
forbedret grout (varmeledningsevne 2 W/m/K) omkring forerøret. Inderrøret antages at have en forholdsvis 
ringe godstykkelse på 6,8 mm med en varmeledningsevne på 0,4 W/m/K, hvilket svarer til polyethylen. Der 
er ikke gjort overvejelser omkring det konstruktionsmæssige i forhold til jordvarmeveksleren herunder valg af 
rør men i højere grad tilstræbt et lagringsmæssigt konservativt scenarie, hvor varmeudvekslingen mellem 
inder- og yderrør er relativt høj. Anvendes der eksempelvis et isoleret stålrør som inderrør i stedet for det tynde 
plastrør beskrevet ovenfor vil ydelsen og effektiviteten af jordvarmeveksleren forøges. Dette aspekt 
undersøges separat i parameterstudiet. Jordvarmeboringen og geometrien af jordvarmeveksleren er illustreret 
i Figur 5. 
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Figur 5. Venstre: Den koaksiale jordvarmeveksler med inder- og yderrør udstøbt med grout, hvor d angiver den ydre diameter. Højre: 
Vertikalt profil af jordvarmeveksleren, hvor pilene angiver strømningsretningen ved henholdsvis lagring og indvinding af varme. 

Ved varmelagring, injiceres varmt vand i inderrøret, der dermed føres til bunden af varmeveksleren, hvor 
varmen veksles til jorden fra yderrøret i tilbageløbet til overfladen (se Figur 5). I fyringssæsonen injiceres 
koldt vand i yderrøret, hvortil varme ledes fra jorden indtil væsken returner til overfladen via inderrøret (se 
Figur 5). I overensstemmelse med Welsch et al. 2015 anvendes der en strømningsrate på 4 l/s per 
jordvarmeveksler ved både lagring og udtræk, hvilket sikrer turbulent strømning med Reynoldstal > 3,000. 
Injektionstemperaturen ved lagring er i alle tilfælde 90°C. 

4.3 Parameterstudie 
Formålet med de udførte parameter studerier er at undersøge hvor følsom forskellige fysiske parametre som 
indgår i modellering af varmelagring og genindvinding er for variationer inden for naturligt forekommende 
værdier. Der er især fokuseret på injektionstemperatur, antal og dybde af boringer samt variationer i 
varmeledningsevnen i de omgivende bjergarter. 

4.3.1 Små BTES varmelagre 

I parameterstudiet undersøges først og fremmest mulighederne for varmelagring i bjergarter som har 
varmeledningsevner som henholdsvis kalk og granit. For hver af disse bjergarter beregnes lagring og 
genindvinding af varme samt temperaturer for forskellig boringslængde (125 m, 250 m, 500 m) og antal (7, 
19, 43) af jordvarmevekslere givet forskellige injektionstemperaturer (20°C, 30 °C, 40°C) i 
afladningsperioden. 
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Efterfølgende undersøges mulighederne for varmelagring i aflejringerne af ler, sand og grus over kalken, hvor 
varmeledningsevnen af lagringsmediet varieres inden for repræsentative grænser (1,0-3,0 W/m/K). Der 
undersøges ligeledes varierende boringslængde (25 m, 50 m, 75 m) og antal (7, 19, 43) af jordvarmevekslerne. 

4.3.2 Store BTES varmelagre 

For de store varmelagre undersøges mulighederne for sæsonlagring over og i kalken samt i grundfjeld. I 
beregningerne forudsættes lagre med hhv. 93, 276, 566 og 1066 jordvarmevekslere med varierende længde 
(75 m, 150 m og 300 m). Ved lagring over kalken antages det ligeledes at jordens varmeledningsevne varierer 
imellem 1,0-3,0 W/m/K. For de store varmelagre antages der i stedet anvendelse af 1U-jordvarmeveksler med 
32 mm PEX-rør (godstykkelse 2,9 mm) med en adskillelse på 4 cm mellem ind- og udløb. Boringerne antages 
her at have en diameter på 15 cm. 

4.4 Resultater og diskussion 
Indledningsvis præsenteres beregningsresultaterne fra to referencemodeller, én for henholdsvis kalk og granit. 
Herefter samles beregningerne fra de i alt 72 modelkørsler i en endelig vurdering af parametrenes indflydelse 
på mulighederne for lagring og indvinding af varme i kalkog granit. 

4.4.1 Små varmelagre (9‐43 BHE) 

De små varmelagre kan dække energibehovet hos nogle få og op til godt tusind husstande. Dette afhænger i 
høj grad af antallet af jordvarmevekslere og boredybde men også af de geologiske forhold. Disse 
sammenhænge afklares for de små varmelagre i de følgende afsnit. 

Beregningseksempler 

I eksemplerne for henholdsvis kalk og granit antages der 19 jordvarmevekslere af en længde på 250 m, hvor 
der indvindes med en injektionstemperatur på 20°C. 

Varmevekslertemperaturer 

Figur 6 viser udviklingen i ind- og udløbstemperaturer til/fra jordvarmevekslerne ved lagring i kalk og granit.  
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Figur 6. Ind- og udløbstemperaturer i den 10-årige driftsperiode ved lagring og indvinding i kalk og granit. 

Ved lagring, stiger temperaturen af returvandet hurtigt, da jorden omkring boringerne opvarmes betydeligt 
efter kort tid. Temperaturforskellen mellem ind- og udløb reduceres til 1-2 °C i slutningen af lagringsperioden. 
Dette gælder i særlig grad kalken, der har en lavere varmeledningsevne end granit, hvorfor varmen har sværere 
ved at komme væk fra jordvarmeboringen. Temperaturstigningen i udløbet er derfor mere moderat ved 
varmelagring i granit. 

Lagring, indvinding og effektivitet 

Lagret og indvundet energi i løbet af de første 10 års drift er beregnet for de to eksempler med lagring i 
henholdsvis kalk og granit (Figur 7). 
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Figur 7. Lagring, indvinding og effektivitet beregnet med eksempelmodellerne for kalk og granit. 

Den største varmemængde lagres i det første år, hvor formationen er uforstyrret og derfor relativt kold. I samme 
år indvindes den mindste energimængde da tabet til de relativt kolde omgivelser er størst. Både lagrede og 
indvundne energimængder stabiliserer sig asymptotisk i løbet af den 10-årige periode, hvor den lagrede og 
indvundne energimængde henholdsvis reduceres og øges år for år.  

Der lagres væsentlig mere varme i granit men den indvundne energi er ikke tilsvarende denne stigning, hvorfor 
effektiviteten er bedre for lageret i kalken. Den højere varmeledningsevne af granitten medfører et 
uforholdsmæssigt større varmetab til omgivelserne, hvilket reducerer effektiviteten af lageret. 

Varmeudbredelse 

Varmelagre i jorden opvarmer omgivelserne og påvirker på den måde det naturlige miljø i undergrunden 
herunder eksempelvis grundvandsressourcer. Derfor er en vurdering heraf væsentlig i myndighedsbehandling 
af en ansøgning om anlægstilladelse. Der gives i dette afsnit retningslinjer for hvordan man på simpel vis 
vurderer den termiske influensafstand, der defineres som den afstand fra lagerets ydre afgrænsning, hvor 
undergrunden er væsentligt temperaturpåvirket af lageret efter en længere driftsperiode. Indledningsvis 
optegnes konturkort over den varmemæssige påvirkning af omgivelserne i de to beregningseksempler med 
lagre i kalk og granit (Figur 8). 
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Figur 8. Maksimal varmeudbredelse efter 10 år beregnet for eksemplerne med kalk (øverst) og granit (nederst). Farveskalaerne er 
identiske for de kort. 

Konturkortene viser at kalken og granitten er temperaturpåvirkede i en afstand op til ca. 20 meter fra lagrenes 
yderkant efter 10 års drift. Til sammenligning er der tegnet vertikale temperaturkurver for lagrene og de 
tilstødende formationer i Figur 9.  
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Figur 9. Vertikale temperaturprofiler centralt i lageret beregnet med referencemodeller. 

Tilsvarende den horisontale varmeudbredelse, der er vist i Figur 9, udbreder temperaturforstyrrelsen sig godt 
20 meter over og under lagrene efter 10 års drift. 

Varmeledning i geologiske materialer er en træg proces, hvis hastighed styres af den termiske diffusivitet, der 
defineres som forholdet mellem varmeledningsevnen og den volumetriske varmekapacitet. Den afstand hvor 
en temperaturforstyrrelse udbreder sig til ved varmeledning kan vurderes med følgende udtryk: 

L √αt    (6) 

L er influensafstanden [m]; α er den termiske diffusivitet [m2/s]; og t er tiden [s] efter introduktion af 
temperaturforstyrrelsen (efter idriftssættelse af jordvarmelageret i dette tilfælde). Udviklingen i 
varmeudbredelsen i undergrunden efter årevis med drift er optegnet i Figur 10. 
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Figur 10. Tidslig udvikling i influensafstanden L beregnet under antagelse af en termisk diffusivitet på 10-6 m2/s. 

Efter en driftsperiode på 10 år, sker der en temperaturvirkning i en afstand af knap 18 meter fra lagerets 
yderkant, hvilket er i overensstemmelse med temperaturkort og -profiler i Figur 8Figur 9. Ved en længere 
driftsperiode på 30 år når temperaturforstyrrelsen ud i en afstand af godt 30 meter fra lageret. Dermed er den 
varmemæssige påvirkning af omgivelserne forholdsvis begrænset ved varmelagring i geologiske enheder uden 
nævneværdig grundvandsstrømning. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege at beregningen af 
influensafstanden, som det er vist her, kun gælder for lukkede jordvarmeanlæg (BTES) i geologiske enheder 
uden grundvandsstrømning, så som granit, tæt kalk, tæt ler og aflejringer over grundvandsspejlet. 

Lagring i kalken 

De lagrede energimængder stiger proportionalt med antallet af boremeter, der dels afhænger af antallet 
jordvarmevekslere og længden heraf (Figur 11). 
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Figur 11. Beregnet lagring (fuldt optrukken) og indvinding (stiplet linje) i det 10. driftsår for kalken. 

Øget afladningstemperatur har en negativ indflydelse på både lagrings- og indvindingsmulighederne pga. en 
reduceret temperaturgradient mellem jordvarmevæske og lager i indvindingsperioden, der i tillæg øger 
lagertemperaturen ved afslutningen af indvindingsperioden. 

Effektiviteten afhænger positivt af forholdet mellem lagervoluminet og lageroverfladen, hvorfor effektiviteten 
stiger betragteligt når antallet jordvarmevekslere øges. Denne klyngeeffekt afhænger af den indbyrdes afstand 
jordvekslerne imellem og bør vælges således at der er plads til varmen imellem boringerne, men samtidig også 
så at varmen ikke potentielt tabes imellem boringerne og at overfladearealet nedad- og opadtil ikke øges 
uforholdsmæssigt med øget varmetab til følge. Effektiviteten reduceres væsentligt med stigende 
afladningstemperatur, hvilket er særligt udtalt for det mindste lager med 7 jordvarmeboringer. En sådan 
reduktion i lagereffektiviteten må betragtes som uacceptabelt, hvorfor afladning med temperaturer højere end 

20C ikke anbefales. Dybere boringer forbedrer i nogen grad effektiviteten da lagerets volumen øges. 

Lagring i grundfjeld (granit) 

Granit adskiller sig fra kalken ved at have en højere varmeledningsevne og en lavere uforstyrret 
lagertemperatur pga. en reduceret temperaturgradient i dybden. Begge forhold forbedrer lagringsmulighederne 
men øger også varmetabet til omgivelserne. Derfor ser man væsentlig bedre afsætning af varmen for de 
beregnede scenarier i granitten men indvindingen er ikke forholdsmæssigt større ved sammenligning med 
lagring i kalken (Figur 12). 
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Figur 12. Beregnet lagring (-), indvinding (--) og effektivitet i granit i det 10. driftsår. 

Effektiviteten af lagre i granit er derfor lavere end for tilsvarende lagre i kalk.  

Lagring over kalken 

Til yderligere supplering af beregningsundersøgelserne af varmelagring i kalk og granit, undersøges herefter 
mulighederne for lagring i de tertiære og kvartære sedimenter (primært af sand, grus og ler), der overlejrer 
kalken. Varmeledningsevne og varmekapacitet varierer i betydelig grad, hvor særligt førstnævnte har 
betydning for lagrings- og genindvindingsmulighederne. I beregningerne forudsættes det at jordens 
varmeledningsevne varierer inden for realistiske grænser (1,0 til 3,0 W/m/K, se Ditlefsen og Sørensen 2014) 
og at længden af jordvarmevekslerne er henholdsvis 25, 50 m og 75 m. Antallet af jordvarmeboringer er 7, 19 
og 43. 

Mulighederne for varmelagring forbedres med øget varmeledningsevne da lagermediet bedre kan modtage 
varmen, men også fordi at den uforstyrrede lagertemperatur er lavere pga. en mindre temperaturgradient i 
dybden (Figur 13)   
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Figur 13. Beregnet lagring (-), indvinding (--) og effektivitet i det 10. driftsår for aflejringerne over kalken. 

Dette medfører dog også et større varmetab til omgivelserne og varmeindvindingen følger ikke med lagringen 
når varmeledningsevnen er højere, hvilket medfører en reduktion af effektiviteten. Længden af 
jordvarmevekslerne har betydelig indflydelse på effektiviteten da lagerets volumen forøges ved dybere 
jordvarmeboringer, hvilket alt andet lige forbedrer mulighederne for genindvinding af den lagrede varme. 
Plastisk ler, der har en forholdsvis ringe varmeledningsevne på ca. 1 W/m/K, udgør et potentielt 
lagringsmedium flere steder i Danmark, eg. i Aarhusområdet. Varmeafsætningen i plastisk ler begrænser sig 
til godt 100 MWh per år for de mindste lagre med en effektivitet på godt 37%. Kapaciteten forøges i nogen 
grad med længden af jordvarmevekslerne men ikke tilnærmelsesvis tilsvarende den forøgelse, der beregnes 
for lagre med høj varmeledningsevne. For de største lagre med 43 boringer af 75 m er lagringskapaciteten godt 
1250 MWh/år med en væsentlig bedre effektivitet på 71%, i forhold til de mindste lagre.     
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4.4.2 Store varmelagre (93‐1066 BHE) 

De store varmelagre håndterer energimængder, der i størrelsesorden er sammenlignelige med varmebehovet 
hos hundreder til adskillige tusinder af husstande. 

Lagring i kalk 

De store lagre udviser grundlæggende de samme lageregenskaber som de små lagre. Energimængderne øges 
med et stigende antal boremeter, der dels afhænger af antallet af jordvarmevekslere og boredybde (Figur 14).  

 

 

Figur 14. Beregnet årlig lagret (-) og indvundet energi (--) i kalken for de tolv kombinationer af BHE antal og længde. Effektivitet er 
angivet for hver konfiguration. 

De store lagre adskiller sig i særlig grad fra de små lagre ved en væsentlig bedre effektivitet, der for de helt 
store lagre er meget høj (>90%). Klyngeeffekten er betydelig fordi forholdet mellem lagervoluminet og 
varmetabsoverfladen er relativt stort for store BTES-lagre. 
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Lagring i grundfjeld (granit) 

Der kan lagres mere energi i granit men effektiviteten er ringere, hvilket er særligt udtalt for de mindre lagre 
(Figur 15). 

 

Figur 15. Beregnet årlig lagret og indvundet energi i granit for de tolv kombinationer af BHE antal og længde. Effektivitet er angivet 
for hver konfiguration. 

Indflydelsen af de geologiske forhold på varmetabet til omgivelserne reduceres med lagerstørrelsen. Således 
er effektiviteten af de største lagre i henholdsvis kalk og granit stort set identiske. 

Lagring over kalken 

Varmelagre i geologiske materialer med høj varmeledningsevne har en større kapacitet men er også forbundet 
med et forøget varmetab til omgivelserne (Figur 16).   
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Figur 16. Beregnet årlig lagret (-) og indvundet (--) energi med tilhørende effektivitet i kalken for de 60 kombinationer af BHE antal 
og længde samt varmeledningsevne. 

Overordnet set er de store lagre over kalken ligeledes relativt effektive med genindvindingsrater på 74%-94%, 
der primært afhænger af størrelsen af lagervoluminet.  

4.4.3 Simpelt beregningsværktøj 

De beregnede energimængder og tilhørende effektiviteter, beregnet med 3D FEM-modellerne, tilpasses med 
simple beregningsudtryk (polynomier der er simplere og hurtigere at beregne end 3D-modellen), hvori antallet 
af jordvarmevekslere, længden af jordvarmevekslerne, jordens varmeledningsevne og injektionstemperatur 
indgår som uafhængige variable. De simple beregningsudtryk er indarbejdet i et beregningsværktøj i Microsoft 
Excel, der giver mulighed for at estimere lagret energi og effektivitet for et borehulslager, hvis geometri og 
varmeledningsevne specificeres af brugeren. Excelarket kan downloades fra projekthjemmesiden 
www.geoenergi.org eller sendes per email ved henvendelse til soeb@via.dk.   
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5. ATES (0‐300 m dybde) 
5.1 Anlægsdimensionering 
I det følgende præsenteres det hollandske dimensioneringsgrundlag for ATES-anlæg, der anvendes i 
opstillingen af beregningsmodellerne. 

5.1.1 Indvindingsrate 
Den maksimale indvindingsrate Qind [m3/t] er udelukkende begrænset af den hydrauliske ledningsevne af 
lageret jævnfør IF (2001) og N.V.O.E. (2006): 

Q 	A    (7) 

A er arealet af filteret [m2] og K er hydraulisk ledningsevne af grundvandsmagasinet [m/t]. 

5.1.2 Injektionsrate 
For at undgå tilstopning af filteret ved nedpumpning bør følgende injektionsrate ikke overskrides: 

Q 	A ∙ 1000
,

∙ ∙
 (8)  

Qinj [m3/t] er den maksimale injektionsrate; vcl er den specifikke tilstopningshastighed [m/år]; MFImem er det 

målte membran-filter-indeks [s/l2]; og eq er antallet af ækvivalente fuldlast-timer per år [timer]. 

5.1.3 Termisk influensradius og minimumsafstand mellem boringer 

Afstanden fra boringen, hvor grundvandsmagasinet er termisk påvirket Rt [m] kan vurderes med følgende 
udtryk: 

R

 

   (9)  

(c)w og (c)a er den volumetriske varmekapacitet af henholdsvis porevæsken og grundvandsmagasinet 
[J/m3/K]; V er det injicerede eller oppumpede volumen i løbet af et år [m3]; og b er den filtersatte længde [m]. 

Minimusafstanden mellem den kolde og varme boring L anbefales at være: 

L 3R    (10) 

5.2 Hydrauliske og termiske parametre 
Bekendtgørelsen om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg begrænser den maksimale 
injektionstemperatur til 25°C og middelinjektionstemperaturen over en måned til 20°C. Der må ligeledes ikke 
injiceres vand, der er koldere end 2°C. Indvinding og injektion skal ske i samme vandførende lag og 
temperaturpåvirkningen af undergrunden må ikke være betydelig 10 år efter at driften er ophørt. I modellerne 
injiceres der derfor med henholdsvis 20°C og 2°C ved køle- og varmeproduktion i ét vandførende lag.  

Den volumetriske varmekapacitet af vand sættes lig 4,186106 J/m3/K. De øvrige fastholdte parametre findes i 
Tabel 2. 
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Tabel 2. Fastholdte hydrauliske og termiske parametre i beregningsscenarierne. * dispersiviteten afhænger af skalaen (se Gelhar et al. 
1992). 

Parameter/Enhed Grundvandsmagasin Tilstødende formationer 
Porøsitet [%] 25 25 
Varmeledningsevne [W/m/K] 2,4 1,7 
Varmekapacitet [MJ/m3/K]   2,5 2,5 
Dispersivitet (langs/tværgående)* [m] 2-10/0.2-1 2-10/0.2-1 
Specifikt magasintal [m-1] 10-4 10-4 
Drænbar porøsitet [%] 25 25 
vcl [m/år] 0,1 0,1 
MFImem [s/l2] 2 - 
eq [timer] 4380 - 

 

5.3 Parameterstudie 
Parameterstudiet undersøger indflydelsen af den hydrauliske ledningsevne, akvifertykkelsen (filtersætningen), 
tilstedeværelsen af naturlig grundvandsstrømning og den uforstyrrede lagertemperatur på mulighederne for 
varmelagring med ATES-anlæg. 

5.3.1 Hydraulisk ledningsevne 
Hydraulisk ledningsevne forøges med en faktor 10 i hvert beregningsscenarie fra 0,0864 til 86,4 m/d.   

5.3.2 Akvifertykkelse 
Den maksimale akvifertykkelse er 100 m. Minimumstykkelsen defineres til 10 m. Beregningsmæssigt antages 
tykkelser på 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 og 100 m. 

5.3.3 Grundvandsstrømning 

Den uforstyrrede hydraulisk gradient antages at være henholdsvis 0, 2,5 og 5 promille. 

5.3.4 Uforstyrret lagertemperatur 

Der antages uforstyrrede lagertemperaturer på henholdsvis 9, 13 og 17°C svarende til varierende dybder. 

5.4 Definitioner 
Effektiviteten  defineres som forholdet mellem den aktuelle Ea (den der i praksis produceres med enten 
stigende eller faldende produktionstemperatur som følge af energitab i akviferen og til omgivelserne) og den 

nominelle En energi (hvor temperaturforskellen mellem produktions- og injektionsboringen er T = 20°C -2°C 
= 18°C i hele perioden) for en given lagrings- eller indvindingsperiode: 

	 	     (11) 

Ea beregnes med modellen. En kan beregnes som: 

  E Q ρc ∆Tt   (12) 

Q er den volumetriske pumperate [m3/s]; (c)v er den volumetriske varmekapacitet af det pumpede vand (J/ 

m3/K]; T er den nominelle temperaturforskel mellem injektions- og pumpeboringen [K], der i alle tilfælde er 
18°C; og t [s] er varigheden af en køle- eller fyringssæson (182,5 dage). 
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Effekttabet i løbet af en lagrings- eller indvindingssæson i forhold til den nominelle effekt Pn kan beregnes 
som: 

  Effekttab	 1 	   (13) 

Pa er effekten i slutningen af lagrings- eller indvindingssæson, der i dette arbejde regnes for det 10. driftsår. 

Pn kan beregnes som: 

P Q ρc ∆T  (14)   

5.5 Resultater & diskussion 

5.5.1 Beregningseksempel 

Indledningsvis præsenteres resultater fra et udvalgt modelscenarie, hvor energimængder, indvindings- og 
lagringseffekt samt effektivitet og effekttab præsenteres. Eksemplet tager udgangspunkt i et spændt, 30 m tykt 
grundvandsmagasin med en hydraulisk ledningsevne på 10-5 m/s. Den uforstyrrede temperatur af lageret er 
9°C og der er ingen naturlig grundvandsstrømning. Der regnes på en 10-årige periode med halvårlige skift 
imellem lagring og indvinding (Figur 17). 

 

Figur 17. Energibalance og effektprofil for ATES-anlægget i beregningseksemplet. Køl regnes positivt da energi tilføres lageret. 

I løbet af den 10-årige periode ophobes der energi i grundvandsmagasinet svarende til godt 250 MWh. Det 
skyldes at den uforstyrrede lagertemperatur er relativt lav, hvorfor der tabes mere energi til omgivelserne fra 
det injicerede opvarmede vand i lagringssæsonen end der tilsvarende optages af det kolde vand, der returneres 
til grundvandsmagasinet i indvindingssæsonen. Effektprofilet viser således at effekten under lagring i alle 
tilfælde overstiger indvindingseffekten. Ved mangeårig drift opbygges, der henholdsvis et koldt og et varmt 
lager ved de to boringer, hvilket reducerer effekttabet betydeligt efter 10 års drift.  
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Effektivitet og effekttab er illustreret for det 10. driftsår i Figur 18. Beregningseksempel med et 30 m tykt 
grundvandsmagasin, hvor energi, effekt, effektivitet og effekttab er vist for det 10. driftsår.. 

 

Figur 18. Beregningseksempel med et 30 m tykt grundvandsmagasin, hvor energi, effekt, effektivitet og effekttab er vist for det 10. 
driftsår. 

Ved lagring opnås en effektivitet (Ligning 11) og effekttab (Ligning 13) på henholdsvis 82% og 76%, 
hvorimod der for indvinding beregnes tilsvarende 76% og 65%. Det skyldes at det varme vand (20°C), der 
injiceres i lagringsperioden, bortpumpes i indvindingssæsonen og gradvist nærmer sig den uforstyrrede 
lagertemperatur på 9°C, hvilket giver et asymptotisk temperaturfald på i alt 11°C. Det samme gør sig gældende 
ved lagring, hvor temperaturen stiger fra de lagrede 2°C til 9°C men her er temperaturændringen blot 7°C, 
hvorfor kuldelageret ligeledes ”taber” forholdsmæssigt mindre kulde til omgivelserne. Grundvandsmagasinet 
i beregningseksemplet er derfor mere velegnet til lagring fordi den uforstyrrede lagertemperatur på 9°C er 
forholdsvis lav og dermed tættere på lagringstemperaturen (2°C) end på indvindingstemperaturen (20°C). 

I det følgende præsenteres energi, effekt, effektivitet og effekttab for de anførte parametre i Afsnit 5.3. 

5.5.2 Indvinding 

Effekt 

Indvindingseffekten stiger lineært med filterlængden og afhænger i høj grad af den uforstyrrede 
lagertemperatur særligt i lagre med ringe hydraulisk ledningsevne (Figur 19). 



29 
 

 

Figur 19. Indvindingseffekt og effekttab. 

For de ringest ledende magasiner er indvindingseffekten således knap 60% højere for det varmeste lager (17°C) 
sammenlignet med det koldeste lager (9°C). Dybere, varmere grundvandsmagasiner er væsentligt bedre egnede 
til varmeindvinding. Med stigende hydraulisk ledningsevne reduceres indflydelsen af den uforstyrrede 
lagertemperatur på indvindingseffekten men effekt og effekttab forringes i stigende grad med forekomsten af 
naturlig grundvandsstrømning. For lagre med en hydraulisk ledningsevne større end 10-4 m/s vil 
tilstedeværelsen af en naturligt forekommende hydraulisk gradient reducere indvindingseffekten betydeligt. 

Effekttabet afhænger kun i ringe grad af den filtersatte længde, hvorfor den kun er angivet for lagertykkelser 
på 100 m i Figur 19. Henfaldet af effekten i løbet af en fyringssæson er i betydelig grad påvirket af den 
uforstyrrede lagertemperatur og tilstedeværelsen af naturlig grundvandsstrømning. Kombinationen af en lav 
uforstyrret lagertemperatur med tilstedeværelsen af betydelig grundvandsstrømning medfører i dette tilfælde 
en reduktion af indvindingseffekten på knap 60% i løbet af en indvindingssæson set i forhold til den nominelle 
effekt. Lagre uden grundvandsstrømning kan under ideelle omstændigheder holde effekttabet under 10%. 

Energi 

Indvindingsenergien beregnes som det tidsintegrerede effektprofil for fyringssæsonen i det 10. driftsår (Figur 
20). 
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Figur 20. Indvindingsenergi og effektivitet. 

Den producerede energi ligger i intervallet 7,3 til 28.400 MWh for de betragtede anlæg. Det skal dog nævnes 
at de producerede vandmængder for de højest ydende anlæg er ganske betydelige (> 300 m3/time), hvilket i 
praksis kan være uhåndterbart. 

Mulighederne for varmeproduktion med ATES-anlæg afhænger i særlig grad af den hydrauliske ledningsevne, 
hvor lagre med meget høj ledningsevne producerer og lagrer hundreder af gange mere energi end de ringest 
ledende magasiner. Den uforstyrrede lagertemperatur, i kombination med en ringe hydraulisk ledningsevne, 
har en relativt stor betydning for mulighederne for varmelagring, hvor der i bedste fald kan produceres 45% 
mere energi fra en varm undergrund (17°C) i forhold til et koldt lager (9°C). Tilstedeværelsen af naturlig 
grundvandsstrømning i højtydende magasiner har en betydelig effekt på varmeindvindingen, der falder drastisk 
hermed særligt når den uforstyrrede lagertemperatur er lav. 

Effektiviteten af indvinding fra de simulerede lagre varierer mellem 49% og 96%. De bedste lageregenskaber, 
både i forhold til produceret energi samt effektivitet, er høj hydraulisk ledningsevne uden nævneværdig 
grundvandsstrømning med en relativt høj uforstyrret lagertemperatur. 

5.5.3 Lagring 

Effekt 

På samme måde som indvindingseffekten, stiger lagringseffekten lineært med filterlængden og for lagre med 
lav hydraulisk ledningsevne har den uforstyrrede lagertemperatur en betydelig indflydelse på mulighederne 
for lagring (Figur 21). 
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Figur 21. Lagringseffekt og effekttab. 

Lagringseffekten er generelt set lavere end indvindingseffekten, hvilket primært afspejler de uforstyrrede 
temperaturforhold i lagrene. Jo varmere undergrunden er jo mere kulde tabes der fra den kolde boring, hvormed 
lagringseffekten reduceres og effekttabet øges. Gennemsnittet af indvindings- (20°C) og lagringstemperaturen 
(2°C) er 11°C, hvorimod den uforstyrrede lagertemperatur ligger i intervallet 9-17°C for danske forhold. Det 
betyder at der fra lagre med en uforstyrret temperatur, der er højere end 11°C, kan indvindes mere energi end 
der kan lagres (og vice versa). Således er kolde lagre nær jordoverfladen velegnede til lagring, hvorimod varme 
lagre i større dybde egner sig bedst til indvinding. Dette kan have praktisk betydning i forhold til et eventuelt 
valg af lagerdybde i et konkret projekt, hvor man har kendskab til behovet for lagring og indvinding. 

Tilstedeværelsen af naturligt forekommende grundvandsstrømning har en betydelig indflydelse på den aktuelle 
effekt og effekttabet i lagre med høj hydraulisk ledningsevne. Dette er særlig udtalt i dybe lagre med høj 
baggrundstemperatur, hvor effekttabet i værste fald er 82% i løbet af indvindingssæsonen i det 10. driftsår. I 
praksis bør man danne sig et overblik over den regionale grundvandsstrømning, der kan sammenholdes med 
en tolket transmissivitet fra prøvepumpning af en eller flere af vandboringerne i konkrete anlægsprojekter. 
Højtydende magasiner med en naturlig grundvandsstrømning kan i praksis vise sig at være uegnede da 
effekttabet ved både lagring og indvinding er ganske betydeligt. 

Energi 

Lagringsenergien beregnes som det tidsintegrerede effektprofil for lagringssæsonen i det 10. driftsår (Figur 
22). 
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Figur 22. Lagret energi og effektivitet. 

Der lagres fra 4,9 til 27.300 MWh med de betragtede anlæg og energimængden afhænger i særlig høj grad af 
den hydrauliske ledningsevne af lagermediet. På samme måde som ved indvinding, afhænger størrelsen af den 
lagrede energi af den uforstyrrede lagertemperatur i hydraulisk lavtydende magasiner men hvor 
tilstedeværelsen af naturlig grundvandsstrømning ikke har en betydelig effekt herpå. Der kan lagres meget 
store energimængder i lagre med høj hydraulisk ledningsevne, der til gengæld er yderst følsomme over for 
tilstedeværelsen af en naturlig hydraulisk gradient, der generelt resulterer i hurtig grundvandsstrømning og 
dermed forringer mulighederne for energilagring betragteligt. 

5.5.4 Temperaturpåvirkning af omgivelserne 

I myndighedsbehandlingen af ansøgninger om anlægstilladelse skal det godtgøres i hvilket omfang 
omgivelserne er temperaturpåvirkede af det påtænkte ATES-anlæg. Afstanden fra boringen, hvori 
omgivelserne er temperaturpåvirkede kan vurderes med ligning 9 på side 25, hvor der dog ikke tages hensyn 
til forekomsten af naturlig grundvandsstrømning, der bevæger og spreder det varme og kolde vand yderligere. 

Ved tilstedeværelse af naturlig grundvandsstrømning med Darcy-hastigheden q, forskydes det varme og kolde 

vand med afstanden L i løbet af en lagrings- eller indvindingssæson: 

L 


qt   (15) 

For de betragtede scenarier varierer grundvandsbevægelsen af det kolde og varme vand i løbet af en lagrings/ 
indvindingssæson fra knap 10 cm til godt 130 meter. 
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