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Projektet ”GeoEnergi, Energianlæg baseret på jordvarmeboringer – udvikling af markedsfremmende 
værktøjer og best practice” har til formål at bane vejen for en større udbredelse i Danmark af 
varmepumpesystemer baseret på jordvarmeboringer - en teknologi med stort potentiale for CO2 
reduktioner og energieffektivisering. Det skal ske ved at tilvejebringe og formidle viden, værktøjer og best 
practice for planlægning og design af boringer og anlæg. 
 
Projektet finansieres af partnergruppen og Energistyrelsens EUDP program og løber i 3 år fra 1. marts 
2011. Partnerne er: 
 

 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 
 VIA University College, Horsens (VIA UC) 
 Geologisk Institut, Aarhus Universitet (GIAU) 
 Den Jydske Håndværkerskole (DjH) 
 Dansk Miljø- & Energistyring A/S (DME) 
 GeoDrilling A/S (GeoD) 
 Brædstrup Fjernvarme AMBA (BrFj) 
 DONG Energy Power A/S (DONG) 
 Robert Bosch A/S IVT Naturvarme (BOSCH) 

 
Arbejdsprogrammet er fordelt på 8 work packages og projektets aktiviteter omfatter: 
 

 Indsamling og analyse af eksisterende information og erfaring samt identifikation af 
nøgleparametre for planlægning, design og installation af varmepumpesystemer baseret på 
jordvarmeboringer. 

 Systematisk kortlægning og måling af overfladetemperaturer, temperaturgradienter og termiske 
egenskaber af forskellige jordarter og materialer. 

 Optimering af systemdesign i forhold til miljø og økonomi, baseret på erfaringer fra eksisterende 
installationer og opbygning af en ny test site. Analyser vil omfatte borearbejde og udstøbning af 
boringer, automatisering af systemer, beregning af energibalance, energilagring (opvarmning og 
afkøling) samt modellering af varme- og grundvandsstrømning. 

 Opbygning af en database med resultater fra indsamling af eksisterende informationer, 
måleprogrammer og kortlægningsarbejde. 

 Oplysnings- og informationsaktiviteter, offentlig webbaseret database, kursusmateriale til 
uddannelse og efteruddannelse, workshops og seminarer, tekniske vejledninger og forslag til 
udbygning af administrationsgrundlag. 
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SAMMENFATNING 

Temperaturforhold ved og under jordoverfladen har betydning for dimensioneringen og udbyttet 
af jordvarmeanlæg med jordvarmeboringer. 
 
Temperaturen ved jordoverfladen er primært bestemt af den varme der tilføres fra Solen og 
varierer således i forhold til regionale og lokale klimatiske forhold. Under jordens overflade vil 
kun de øvre lag være påvirket af den varierende overfladetemperatur. Fra tæt på overfladen og 
med stigende dybde vil temperaturen generelt stige med en stigningsrate, en temperaturgradient, 
som er styret af jordlagenes termiske egenskaber. Udgangstemperaturen ved jordoverfladen vil 
være relateret til overfladetemperaturen. 
 
Temperaturvariationer over jordoverfladen er belyst ved hjælp af DMI’s landsdækkende 
temperaturgrid for perioden 1990–2011. Sæsontemperaturen (vinter, forår, sommer og efterår) 
varierer i gennemsnit med ca. 1,0–1,5 C mellem landsdele med de laveste og højeste 
temperaturer. Spredningen (én standardafvigelse) i sæsontemperaturer for de enkelte 
temperaturgridceller ligger omkring 1,0–1,5 C med den største spredning på ca. 2,0 C om 
vinteren langs den jyske vestkyst.  
 
Graddage er et direkte mål for opvarmningsbehovet. De centrale dele af Nord- og Østjylland har 
det største opvarmningsbehov med et gennemsnit på ca. 2800 graddage pr. år, mens øerne syd 
for Sjælland og Fyn har det laveste gennemsnitlige opvarmningsbehov med godt 2500 graddage 
pr. år. Ved dimensionering af jordvarmeanlæg er det væsentlig ikke kun at se på 
gennemsnitsværdier men også på minimums- og maksimumsværdier. I forhold til områderne 
med størst opvarmningsbehov er der et større område i Nordjylland, større områder af det 
centrale Østjylland og Midtjylland og områder i Nordvestjylland der i nogle år kan have et stort 
opvarmningsbehov. Der er en forskel på ca. 15 % mellem de egne hvor der er størst og mindst 
opvarmningsbehov.  
 
Temperaturfordelingen i jorden kan måles direkte i væskefyldte borehuller hvis temperatur 
normalt meget nøjagtigt repræsenterer temperaturen i de omgivende jordlag. Temperaturen kan 
dog være forstyrret hvis temperaturen måles lige efter borearbejdets afslutning, eller hvis der er 
vandbevægelse i borehullet. Alle eksisterende tilgængelige temperaturmålinger fra forskellige 
kilder (GERDA-databasen, Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet og GEUS) er 
undersøgt for evt. forstyrrelser og 38 uforstyrrede temperaturlogs er udvalgt. Disse er suppleret 
med 20 nye temperaturlogs hvoraf de fire stammer fra genmåling af tidligere målte boringer. 
Desuden er der fra temperaturlogs indberettet til GERDA-databasen medtaget ca. 130 
bundtemperaturer, som skønnes at være uforstyrrede af borearbejdet. 
 
Der er foretaget en analyse af mikroklimaets betydning for udgangstemperaturen ved 
jordoverfladen. Det er sket ved at sammenligne henholdsvis overflade-intercepttemperaturen, 
estimeret ud fra en uforstyrret temperaturlog, og temperaturen i 25 m dybde med 
lufttemperaturen i den tilhørende DMI-klimagridcelle. Årsmiddeltemperaturen tæt på 
jordoverfladen varierer mellem 8 C og 10 C. Det fremgår at temperaturdata målt i en skov 
overvejende vil have en lavere udgangstemperatur ved overfladen end temperaturdata målt i 
åbent land med samme lufttemperatur fra klimagriddet. Jordvarmeboringer på åbne, solrige 
lokaliteter vil således generelt have lidt højere temperaturniveau i forhold til skyggefylde steder. 
 
Alle analyserede temperaturdata er inddelt i dybdeintervaller på 25 m, og laterale 
temperaturvariationer er illustreret i en række kort fra forskellige dybdeniveauer. Målingerne 
viser at temperaturen i dybden 100 m varierer mellem ca. 8 C og 11–12 C og i dybden 200 m 
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mellem ca. 9 C og 14–15 C. For dybder større end 75–100 m er der en klar tendens til at 
områder i de østlige og sydlige dele af Sjælland, Lolland, i dele af Østjylland og i de vestlige 
dele af Limfjordsområdet har de højeste temperaturer, mens de laveste temperaturer findes i de 
centrale dele af Jylland og på dele af Bornholm. Variationerne kan til dels forklares ud fra de 
geologiske aflejringers forskellige termiske egenskaber, men udgangstemperaturen ved 
jordoverfladen har også betydning. En boring, placeret et sted med lav temperatur sammenlignet 
med en boring med samme termiske egenskaber på en placering med højere temperatur, vil også 
have tilsvarende lavere temperaturer i dybden. Anvendes temperaturfordelingernes 
middelværdier fås en landsdækkende gennemsnitstemperaturgradient tæt på 2 C/100 m for de 
aktuelle dybdeintervaller fra tæt ved jordoverfladen til dybder på 250 m.  
 
Årsvariation er moniteret i tre boringer over en periode på 1½ år. Det fremgår at 
årstidsvariationen kun påvirker de allerøverste jordlag. Temperaturvariationerne er reduceret til 
mindre end 1 °C i dybder på 10-15 m. Det stemmer fint overens med modelleringsresultater. 
 
Klimatisk betingede temperaturvariationer har en betydelig indflydelse på temperatur og 
temperaturgradienter til væsentlig større dybder. Langtidsklimatiske variationer, herunder 
temperaturstigningen ved afslutningen af den sidste istid, bevirker at de overfladenære 
temperaturgradienter og den overfladenære varmestrøm (typisk 30-40 mW m-2) er reduceret til 
kun ca. halvdelen af de uforstyrrede ligevægtsværdier som måles i stor dybde. Stigningen i 
årsmiddeltemperatur i Danmark på ca. 1,6 °C over de seneste 135 år fra ca. 7,1 °C til 8,7 °C 
bevirker en yderligere markant reduktion i temperaturgradienten i de øverste 50 -100 m, dybest i 
sandede aflejringer med høj varmeledningsevne og høj termisk diffusivitet. Der modelleres og 
observeres negative gradienter og gradienter tæt på nul til dybder på ca. 30 m i lithologier med 
lav ledningsevne (lerede lithologier) og i dybder på op til ca. 60 m i lithologier med høj 
ledningsevne (kvarts-sandede lithologier). 
 
Der er beregnet temperaturgradienter for alle uforstyrrede temperaturlog. Alle målte 
temperaturer inden for et dybdeinterval på 20 m centreret om en given dybde anvendes i et 
estimat af temperaturkurvens gradient (hældning). Der er herefter foretaget en analyse af 
sammenhængen mellem lithologi og temperaturgradienter for de dybdeintervaller hvor mindst 
90 % af lithologierne tilhører samme aflejrings- eller sedimenttype inden for det 20 m interval 
hvori temperaturgradienten er beregnet. Lithologierne inddeles i seks aflejringstyper baseret på 
aflejringernes alder, og hver af disse inddeles i to til fem sedimenttyper. 
 
De Kvartære aflejringer og de Bornholmske aflejringer, som indgår i analysen, har de laveste 
gennemsnitlige temperaturgradienter med middelværdier på 0,9–1,5 C/100 m både for 
intervallet 50–100 m og i dybder større end 100 m. Det skyldes formodentlig at disse aflejringer 
generelt har et stort indhold af kvarts som giver anledningen til en høj varmeledningsevne og 
dermed lav temperaturgradient.  
 
Inden for de Kvartære aflejringer ligger sand og grus ca. 0,5 C/100 m under den gennemsnitlige 
temperaturgradient, mens moræneler og i særdeleshed Kvartært vandaflejret ler ligger over den 
gennemsnitlige temperaturgradient. De Neogene og Palæogene aflejringer kan ikke betragtes 
som en homogen gruppe. Miocæne glimmeraflejringer har stort set lige så lave 
temperaturgradienter (middelværdier på 0,8–1,5 C/100 m i dybdeintervallet 50–100 m og 1,5–
1,8 C/100 m i dybder > 100 m) som de Kvartære aflejringer. De højeste gennemsnitlige 
temperaturgradienter (2,2–3,8 C/100 m i dybdeintervallet 50–100 m og 3,5–4,4 C/100 m i 
dybder > 100 m) er truffet i fedt ler fra Oligocæn, Eocæn og Palæogen. Kalk og kridtaflejringer 
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har gennemsnitlige temperaturgradienter med middelværdier på 2,3–2,5 C/100 m for intervallet 
50–100 m og i dybder større end 100 m. 
 
Hvis man kan antage at varmestrømmen tilnærmelsesvis er konstant over hele landet, vil der 
være en lineær sammenhæng mellem den inverse varmeledningsevne og temperaturgradienten 
for forskellige sedimenttyper hvor hældningskoefficienten er varmestrømmen. 
Varmeledningsevner for en række af de yngre danske sedimenttyper og ældre bornholmske 
aflejringer sammenholdes med tilsvarende sedimenttypers temperaturgradienter, og der opnås en 
rimelig lineær korrelation hvor varmestrømmen bestemmes til 33 mW/m2 når alle sedimenttyper 
indgår. Udelades ”siltet ler” med et skønnet for højt indhold af ler, opnås en væsentlig bedre 
korrelation og varmestrømmen bestemmes til 36 mW/m2. Disse varmestrømsværdier er i god 
overensstemmelse med nøjagtige målinger fra en række korte boringer, og underbygger således 
værdien af den fremkomne korrelation mellem temperaturgradienter og varmeledningsevner, og 
dermed mellem temperaturgradienter og lithologi. 
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1 INDLEDNING 

 
Temperaturforhold ved og under jordoverfladen har betydning for dimensioneringen og udbytte 
af jordvarmeanlæg. Det gælder både for anlæg til varme og køling, og om anlægget er opbygget 
med horisontale slanger i ca. 1 m dybde eller jordvarmeboringer af 100–200 m dybde.  
 
Ud over temperaturforhold har de geologiske materialers varmeledningsevne og en eventuel 
grundvandsstrøm væsentlig betydning for energiudnyttelsen fra jordvarmeboringer (Højberg & 
Rasmussen 2014). 
 
De overfladenære temperaturforhold i Danmark, som har betydning for udnyttelsen af den 
overfladenære geotermi, er ikke tidligere blevet analyseret tilsvarende som de dybere termiske 
forhold i relation til den dybe geotermi, se fx Balling m.fl. (1981), Mathiesen m.fl. (2009), 
Mathiesen m.fl. (2010). 
 
Nærværende rapport indeholder en sammenstilling og analyse af alle tilgængelige ældre og nye 
temperaturdata ved og under jordoverfladen ned til ca. 300 m dybde. Rapporten udgør leverance 
D9 i GeoEnergi-projektet (http://geoenergi.org). Temperaturforholdene i luften over 
jordoverfladen har betydning for hvor store varmemængder der skal bruges til opvarmning af 
bygninger, mens temperaturforholdene under jordoverfladen og de termiske egenskaber i 
undergrunden har betydning for hvor megen energi der kan indvindes fra jordvarmeboringer. 
 
Meteorologiske temperaturdata fra DMI anvendes til en beskrivelse af de regionale variationer. 
Ud fra en beregning af graddage bliver regionale variationer i opvarmningsbehovet belyst. 
 
Information om temperatur under jordoverfladen stammer fra målinger i borehuller ved brug af 
temperaturloggingudstyr. De mest overfladenære temperaturdata sammenstilles med DMI’s 
lufttemperaturer for at belyse mikroklimaets betydning for jordtemperaturerne. De regionale 
temperaturvariationer ned gennem jorden til ca. 250 m dybde belyses, og disse variationer 
sammenholdes med de overordnede geologiske forhold som de er beskrevet i Rapport D3 
(Ditlefsen m.fl. 2012). Temperaturgradienter estimeres ud fra uforstyrrede temperaturlogs, og 
disse korreleres med de gennemborede lags lithologier så geologisk betingede variationer i 
temperaturgradienterne belyses. Temperaturgradienterne sammenholdes også med tilsvarende 
geologiske aflejringers varmeledningsevner målt inden for projektet (Rapport D6, Diflefsen & 
Sørensen 2014) og tidligere. 
 
Varierende lufttemperaturer ved jordoverfladen både over korte og lange tidsperioder giver 
anledning til transiente temperaturforhold under jordoverfladen med en indtrængning som 
afhænger af længden på tidsperioden. Årsvariationen bliver belyst både gennem modellering og 
temperaturdata fra borehuller som er målt gennem en del af projektperioden. DMI’s lange 
temperaturtidsserier med målinger tilbage fra 1870’erne viser at årsmiddeltemperaturen i 
Danmark er steget ca. 1,6 C i løbet af de seneste 135 år. Denne temperaturstigning giver også 
anledning til forøgede jordtemperaturer i de øvre jordlag. Modellering og gentagne målinger i 
udvalgte borehuller belyser hvor dybt denne temperaturstigning har påvirket 
temperaturforholdene i jordlagene afhængig af hvilke geologiske aflejringer disse jordlag består 
af. 
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2 TEORETISK BAGGRUND 

Temperaturen ved jordoverfladen er primært bestemt af den varme der tilføres fra Solen, og 
varierer således i forhold til regionale og lokale klimatiske forhold. Under jordens overflade vil 
kun de øvre lag være påvirket af den varierende overfladetemperatur. Fra tæt på overfladen og 
med stigende dybde vil temperaturen generelt stige med en stigningsrate, en temperaturgradient 
også kaldt geotermisk gradient. 
  
Temperaturgradient, dT/dz, varmestrøm, Q, og varmeledningsevne, k, er forbundet gennem 
Fourier´s lov:  

 

z

T
kQ



  (1)  

 
Relationen er her angivet med kun én rumvariabel, dybden z. Temperaturvariationer i horisontal 
retning (x, y) er normalt meget små. Varmestrømmen i et punkt er proportional med 
temperaturgradienten og med varmeledningsevne som proportionalitetsfaktor. Regnes med 
fortegn, indgår der som her et minustegn der viser at varmestrømmen er i modsat retning af 
retningen af stigende temperatur. Det ses at størrelsen af temperaturgradienten i et aktuelt niveau 
er bestemt af størrelsen af varmestrømmen og af varmeledningsevnen. Regnes numerisk fås  
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Ved brug af Fourier´s lov og krav om energibevarelse er det muligt at vise at der gælder 
følgende ligning for temperaturfordeling: 
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Det er varmeligningen, som ud over temperatur, T, og varmeledningsevne, k, indeholder 
massefylde, , specifik varmefylde ved konstant tryk, cp, og varmeproduktion, A, samt tiden, t. 
Igen er der kun medtaget én rumvariabel, dybden z. På formen her transporteres varme kun 
gennem ledning. Der er ikke medtaget materiale i bevægelse så som grundvandsbevægelse. Det 
fremgår at varmeligningen er en andenordens differentialligning. 
 
Kendskab til temperatur i undergrunden stammer fra målinger i borehuller og kan suppleres med 
teoretiske beregninger gennem løsning af varmeligningen (3). Teoretiske modeller er yderst 
værdifulde til at forstå de variationer som måles, og til at forudsige udvikling over lang tid, 
herunder den termiske udvikling ved ekstraktion af varme jf. Højberg & Rasmussen (2014). 
 
Varmestrømmen fra jordens dybe indre skyldes primært at der produceres varme ved henfald af 
de radioaktive isotoper, 235U, 238U, 232Th og 40K, som findes naturligt i varierende koncentration 
i alle Jordens bestanddele. Dette er den primære varmekilde bag den stigende temperatur med 
stigende dybde. Det er således varmen fra Solen der bestemmer udgangsniveauet for 
temperaturen tæt ved jordoverfladen, og temperaturstigningen ned i undergrunden er derefter 
bestemt af størrelsen af varmestrømmen og de geologiske materialers termiske egenskaber. 
 
Temperaturvariation i jordoverfladen i form af årstidsvariationen og variation knyttet til 
klimaændringer trænger ned i undergrunden og vil ”overlejre” de ellers langtidsstabile 
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geotermiske gradienter. Dybden, der påvirkes, afhænger af temperaturvariationens udstrækning 
og form og undergrundens termiske egenskaber. 
 
Årsvariation (varmt om sommeren og koldere om vinteren) kan observeres ned til dybder på 10-
20 m, de seneste 100 til 150 års klimatisk betingede temperaturstigning på ca. 1,5 °C i 
årsmiddeltemperatur her i landet har en væsentlig indflydelse på temperaturgradienten i de 
øverste 50 til 100 m. Variationer med meget lange perioder som dem der er knyttet til istider og 
mellemistider kan måles ned til dybder på mere end 1 km. I kapitel 6 vises målinger fra 
borehuller samt teoretiske beregninger der viser hvorledes sådanne variationer i 
overfladetemperatur har en markant påvirkning på temperatur og gradienter i de øverste 50-100 
m. 
 
Varmestrømmen i et givet område bestemmes gennem kombineret måling af temperaturgradient 
i et borehul og laboratoriemåling af varmeledningsevne af det materiale som gradienten er målt 
ned over. Med ligning (1) bestemmes varmestrømmen så af produktet af disse to størrelser. I det 
danske område er der i de øverste få hundrede meter målt en varmestrøm på typisk mellem 30 og 
40 mW/m2, jævnt stigende til omkring 70-75 mW/m2 i dybder på 2000 m og mere (Balling et al. 
1981, 1992). Den kraftige reduktion i den overfladenære varmestrøm skyldes langperiodisk 
klimatisk temperaturvariation, primært en markant temperaturstigning ved afslutningen af den 
seneste istid der stadig forårsager en markant reduktion i den overfladenære geotermiske 
gradient.   
 
Med en given varmestrøm fremgår det af ligning (2) at størrelsen af temperaturgradienten må 
forventes at være nøje knyttet til størrelsen af de aktuelle geologiske lags varmeledningsevne. 
Porøse lag med et højt indhold af vand med lav ledningsevne (0.6 W m-1 C-1) og et højt indhold 
af ler-mineraler, ligeledes med relativ lav ledningsevne (ca. 2 W m-1 C-1), må forventes at give 
anledning til de højeste temperaturgradienter. Lithologier med et højt indhold af mineralet 
kvarts, med høj ledningsevne (7.7 W m-1 °C-1), vil tilsvarende resultere i lave 
temperaturgradienter. Kapitel 7 viser en landsdækkende detaljeret analyse af sammenhæng 
mellem lithologi og temperaturgradienter.  
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3 OVERFLADETEMPERATUR – DATA FRA DMI 

 
Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, har siden dets start i 1872 lavet systematiske daglige 
temperaturmålinger ved en lang række klimastationer fordelt ud over hele landet. De nyere 
temperaturtidsserier er baseret på data som måles i to stationsnet med henholdsvis automatiske 
klimastationer (ca. 29 stk.) og synop-stationer (ca. 49 stk.). For at få landsdækkende 
temperaturdata, interpoleres data fra de ujævnt fordelte klimastationer ud i et regulært 20x20 km 
grid. I gridningsrutinen er der taget højde for at lokalklimaet langs kysterne er anderledes end 
indlandsklimaet (Scharling 1999). I det følgende afsnit præsenteres data fra temperaturgriddet. 
 
Danmarks årsmiddeltemperatur er beregnet siden 1873 ud fra temperaturmålinger fordelt over 
hele landet (Cappelen 2012). Temperaturdata fra før 1957 er korrigeret for at tage højde for at 
man før 1957 baserede Danmarks årsmiddeltemperatur på data fra lige mange stationer i Jylland 
og på øerne, mens man efter 1957 baserede årsmiddeltemperaturen på data hvor ca. 2/3 af 
stationerne er beliggende i Jylland og 1/3 af stationerne er beliggende på øerne, hvilket bedre 
reflekterer at Jylland udgør ca. 2/3 af Danmarks areal. Figur 1 viser de korrigerede 
årsmiddeltemperatur for Danmark sammen med dataene glattet med et Gauss-filter med en 
standardafvigelse på 9 år som svarer til en 30 års vægtet glidende middel (Cappelen 2012).  

 

 
 

Figur 1: Danmarks årsmiddeltemperatur for perioden 1873-2011 (rød kurve). Data fra før 1957 
er korrigeret for en anden arealfordeling af stationerne. Temperaturdataene er glattet 
(fed blå kurve) med et Gauss-filter med en standardafvigelse på 9 år, som svarer til 
en 30 års vægtet glidende middel. (Fra Cappelen 2012). 
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Ud fra de midlede temperaturer fremgår at Danmarks årsmiddeltemperatur er steget ca. 1,6 C 
fra 7,1 C til 8,7  C over de ca. 135 år målingerne har fundet sted, heraf ligger der 1,0 C 
stigning inden for de seneste 45 år fra 1966–2011, dog efter et lille temperaturfald på 0,15 C 
over en 20 års periode fra 1946 til 1966. Dataene bliver brugt i en numerisk transient termisk 
modellering i afsnit 6.2. I dette afsnit vil temperaturtidsserien for København, som er målt siden 
1768 (Cappelen 2012), også blive anvendt. 
 
 
3.1 Landsdækkende temperaturgrid 

Det landsdækkende grid for temperaturdata består af 178 grid celler af 20x20 km som dækker 
det danske landområde (Figur 2). Døgnmiddeltemperaturer for alle celler for perioden 1990-
2011 er downloaded fra  DMI’s NOVANA klima-web site, som bruges i forbindelse med den 
Nationale Vandressource Model (Højberg m.fl. 2010).  
 

 
 

Figur 2: Kort med placeringen af DMI's 20x20 km klimagrid som anvendes til temperaturdata 
(fra Scharling 2012). 

 
Figur 3 viser døgnmiddeltemperaturen for udvalgte gridceller for hele perioden. Isoleret set kan 
man ikke for den relativt korte tidsserie på 22 år se tendensen med temperaturstigningen vist i 
Figur 1. Det skyldes at udsving i årsmiddeltemperatur kan være flere grader større end den 
samlede temperaturstigning over de seneste 135 år. Specielt er årsmiddeltemperaturen i starten 
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af 1990’erne (i starten af tidsserien i Figur 3) relativ høj og mere end 2 C højere end 
årsmiddeltemperaturen i midten af 1980’erne (Figur 1).     
 

 
Figur 3: Døgnmiddeltemperaturer for 11 gridceller fordelt over hele Danmark for perioden 

1990-2011. Placeringen af de udvalgte gridceller kan ses i Figur 2. 

 
Ud fra tidsseriens døgnmiddeltemperaturer er der for alle gridceller beregnet middeltemperaturer  
for henholdsvis vintermånederne, forårsmånederne, sommermånederne og efterårsmånederne. 
Sæsonmiddeltemperaturen er beregnet ved at køre et glidende middelfilter på 91 dage gennem 
alle tidsseriens 22 år og derefter for den midterste dag i sæsonen (15. januar, 15. april, 15. juli og 
15. november) at udregne middelværdi, standardafvigelse og 5 % og 95 % fraktil af alle 91-
dags-middeltemperaturer (Figur 4–Figur 7).  
 
Vintertemperaturen (december, januar, og februar) er lavest i de centrale dele af Nord- og 
Midtjylland med middeltemperaturer på 1,1–1,5  C og i Nord- og Midtsjælland med 
middeltemperaturer på 1,2–1,5  C, mens de højeste vintertemperaturer findes langs den jyske 
vestkyst, langs kysterne i den sydlige del af Kattegat og i det Sydfynske øhav med 
gennemsnitstemperaturer på 2,2–2,6 C (Figur 4a). Det er området langs den jyske vestkyst som 
har den største spredning i vintertemperatur med en standardafvigelse på godt 2,0 C, mens 
kystområderne i den centrale og østlige del af landet har mindst spredning i vintertemperatur 
med en standardafvigelse på 1,5–1,7 C (Figur 4b). 
 
I forårsmånederne (marts, april og maj) er temperaturen lavest på Bornholm med en 
middeltemperatur på 6,3 C og i Nordjylland med en middeltemperatur på 6,6–6,8 C (Figur 5a). 
De højeste temperaturer er i de sydlige dele af landet med middeltemperatur på godt 7,6 C i den 
sydøstligste del af Sønderjylland og på Lolland (Figur 5a). Spredningen på middeltemperaturen 
ligger i hele landet på godt 1,0 C, med den højeste spredning langs den sydlige del af den jyske 
vestkyst (Figur 5b). 
 
Sommertemperaturen (juni, juli og august) er lavest i Vest- og Nordvestjylland og i de centrale 
dele af Midt- og Nordjylland med middeltemperaturer på 15,3 – 15,8 C (Figur 6a). De varmeste 
områder findes langs kysterne i den centrale og østlige del af landet med middeltemperaturer på 
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16,4 – 16,9 C (Figur 6a). Spredningen på middeltemperaturen ligger i hele landet på ca. 1,0 C 
(Figur 6b). 
  
Variationen i efterårstemperaturen (september, oktober og november) svarer til 
vintermånedernes variation (Figur 7). 
 
Graddage er et mål for hvor koldt det har været i fyringssæsonen og dermed hvor meget energi 
der skal bruges til rumopvarmning. Det er en parameter som kan indgå i dimensioneringen af et 
jordvarmeanlæg. Et døgns graddage udregnes som forskellen mellem den indendørs 
døgnmiddeltemperatur på 17 C og den udendørs døgnmiddeltemperatur hvor antallet af 
graddage svarer til temperaturforskellen i C. Et års graddage er summen af hvert døgns 
graddage i fyringssæsonen som starter om efteråret når den udendørs døgnmiddeltemperatur 
kommer ned på 12 C og derunder i mindst tre sammenhængende dage, og slutter om foråret når 
døgnmiddeltemperaturen kommer op på 10 C og derover i mindst tre sammenhængende dage. 
 
Ud fra den 22 år lange temperaturtidserie er der for hvert år for hver gridcelle beregnet det årlige 
antal graddage. Figur 8 viser middelværdien for graddage for de 22 år, standardafvigelsen samt   
5 % og 95 % fraktilen. Det er de centrale dele af Nord- og Østjylland der har det største 
opvarmningsbehov angivet med et gennemsnit på ca. 2800 graddage på et år, mens øerne syd for 
Sjælland og Fyn har det laveste gennemsnitlige opvarmningsbehov med godt 2500 graddage på 
et år. Det er området langs den jyske vestkyst som har den største spredning i graddage pr. år 
med en standardafvigelse på 320–340 graddage, hvorimod de sydøstlige dele af landet har den 
mindste spredning i graddage pr. år med en standardafvigelse på 220–240 graddage.  
 
Ved dimensionering af jordvarmeanlæg er det væsentligt ikke kun at se på gennemsnitsværdier, 
men også min/max-værdier som her er udtrykt ved 95 % fraktilen (Figur 8c) der svarer til de 1–2 
år med størst opvarmningsbehov i løbet af perioden 1990–2011. I forhold til områderne med 
størst opvarmningsbehov er der et større område i Nordjylland, større områder af det centrale 
Østjylland og Midtjylland og områder i Nordvestjylland der i nogle år kan have et stort 
opvarmningsbehov. Når der ses på 95 % fraktilen, vil de områder der har det største 
opvarmningsbehov, have et behov som er mere end 15 % større end de egne hvor der er mindst 
behov.  
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Figur 4: Temperaturfordeling for vintermånederne (januar, februar og marts). A) Middelværdi, 

B) en standardafvigelse, C) 95 % fraktil og D) 5 % fraktil. Farveskalaen i A), C) og 
D) er forskellige, men spænder alle over 2 C. 
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Figur 5: Temperaturfordeling for forårsmånederne (marts, april og maj). A) Middelværdi, B) en 

standardafvigelse, C) 95 % fraktil og D) 5 % fraktil. Farveskalaen i A), C) og D) er 
forskellige, men spænder alle over 2 C. 
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Figur 6: Temperaturfordeling for sommermånederne (juni, juli og august). A) Middelværdi, B) 
en standardafvigelse, C) 95 % fraktil og D) 5 % fraktil. Farveskalaen i A), C) og D) 
er forskellige, men spænder alle over 2 C. 
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Figur 7: Temperaturfordeling for efterårsmånederne (september, oktober og november). A) 

Middelværdi, B) en standardafvigelse, C) 95 % fraktil og D) 5 % fraktil. 
Farveskalaen i A), C) og D) er forskellige, men spænder alle over 2 C. 
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Figur 8: Den årlige graddagefordeling. For hvert år er fyringssæsonen bestemt A) Middelværdi, 
B) en standardafvigelse, C) 95 % fraktil og D) 5 % fraktil. Farveskalaen for årlige 
graddage [HDD] er vendt så blå farver repræsenterer et højt antal graddage der 
korrelerer med laveste temperaturer, og røde farver repræsenterer et lavt antal 
graddage, der korrelerer med højeste temperaturer i Figur 4–Figur 7. 
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4 TEMPERATURDATA FRA BOREHULLER 

Temperaturfordelingen i jorden kan måles direkte i væskefyldte borehuller hvor temperaturen 
normalt meget nøjagtigt vil repræsentere temperaturen i de omgivende jordlag hvis boringen har 
stået urørt hen efter endt borearbejde. Temperaturen måles ved at man langsomt sænker et kabel 
med et termometer ned i borehullet. Der anvendes forskellige typer af termometre. De typer af 
termometre som har været anvendt i dette projekt er beskrevet i de efterfølgende afsnit. 
 
Umiddelbart og en vis tid efter etableringen af et borehul vil temperaturen i borehullet ikke 
nøjagtigt repræsentere temperaturen i de omgivende jordlag. Temperaturen forstyrres af 
borearbejdet, fx fra cirkulation af boremudder. Åbne borehuller i fx kalk eller granit kan være 
forstyrret af vandbevægelser i borehullet da vand kan strømme ind og ud af borehullet i 
forskellige dybder hvor boringen gennemskærer sprækker. Forede boringer kan også være 
forstyrret at vandbevægelse hvis der er artesiske forhold i området. Temperaturen i og omkring 
borehullet kan også være forstyrret af vandbevægelse hvis loggen udføres i en eksisterende 
vandforsyningsboring hvor der pumpes, eller hvis der pumpes i nærliggende boringer. I 
forbindelse med databehandlingen er der foretaget en vurdering af hvorvidt de målte 
temperaturer er uforstyrrede og repræsenterer de omgivende jordlag. 
 
Temperaturdataene som indgår i denne rapport stammer fra flere kilder. Alle tilgængelige 
eksisterende temperaturlogs er vurderet og bearbejdet. Det inkluderer data som er indberettet til 
GERDA-databasen (http://gerda.geus.dk/Gerda/), data som gennem mere end 30 år er målt ved 
Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet i forskellige forskningsprojekter, og data som er 
målt i forskellige forskningsprojekter ved GEUS. For at få et temperaturdatasæt som dækker 
hele landet, er der suppleret med nye temperaturmålinger, dels i nyetablerede 
jordvarmeboringer, dels i eksisterende undersøgelsesboringer.   
 
4.1 Data fra GERDA 

Geofysiske borehulslogs indsamlet fx under Den Nationale Grundvandskortlægning (Møller 
m.fl. 2009b) og andre grundvandsundersøgelser er indberettet til GERDA-databasen. GERDA-
databasen er Danmarks nationale geofysiske database som drives af GEUS (Møller m.fl. 2009a, 
Møller m.fl. 2009b, http://gerda.geus.dk/Gerda/)   
 
Langt de fleste af de temperaturlog som er indberettet til GERDA, er udført samtidig med at et 
borehul er logget med en lang række andre sonder. I konventionel loggingudstyr til brug i 
boringer med lille diameter er temperaturproben bygget sammen med en probe der måler 
borehulsvæskens elektriske ledningsevne, og disse to logs anvendes primært til at kompensere 
andre data målt i samme borehul. I forbindelse med en grundvandskortlægning logges stort set 
alle nye undersøgelsesboringer ved etablering af boringen, og i langt de fleste tilfælde vil 
temperaturloggen således være forstyrret af borearbejdet. Hvor eksisterende boringer er logget, 
kan boringens formål indikere om temperaturen er forstyrret fx af vandbevægelse forårsaget af 
pumpning i en vandforsyningsboring. I kalkboringer, som er uforede, kan der ofte være 
vandstrømning internt i borehullet da vand strømmer ind i boringen fra opsprækkede eller porøse 
dele af kalken. Det giver også anledning til forstyrrelser i temperaturen. Hvorvidt temperaturen i 
og omkring borehullet er uforstyrret fremgår ikke direkte fra metadata i GERDA databasen.  
 
Temperaturdataene, indberettet til GERDA, er typisk målt af rådgivende ingeniørfirmaer som 
anvender traditionelt kommercielt loggingudstyr. Temperaturproben i den type udstyr består 
typisk af en halvleder hvis udgangsspænding ændrer sig lineært med temperaturen. En mere 
uddybende beskrivelse kan findes i Afsnit 4.3. 
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Der er i alt udtrukket 743 boringer med en mindste boringsdybde på 50 m hvori der er udført 
temperaturlogs. Heraf har 180 boringer mere end én temperaturlog da der er målt med og uden 
pumpning eller ved pumpning med forskellig ydelse. Der er 68 boringer som er logget flere 
gange. Der er i alt 1019 temperaturlogs som er vurderet. 
 
Da temperaturlogs indberettet til GERDA oftest er målt med andre formål end at få en 
uforstyrret temperaturlog, stilles en række kriterier op til en automatisk sortering af de boringer 
som antages at have en uforstyrret temperaturlog eller som minimum en uforstyrret 
bundtemperatur: 
 

1. Loggingtidspunktet skal mindst være 5 dage efter boringstidspunktet. 
2. Gennemsnitstemperaturen målt på loggen skal være mindre end 14 C. 
3. Der skal være logget over et interval på mindst 50 m. 
4. Temperaturgradienten i dybder større end 50 m skal være positiv. 

 
Temperaturlogs som opfylder disse kriterier er derefter visuelt vurderet og sammenholdt med 
andre log og borebeskrivelsen. Disse temperaturlogs er derefter inddelt i 4 klasser: 
 

1. Logs hvor bundtemperatur kan anvendes: 120 stk. 
2. Logs hvor temperatur i et punkt, hvor indstrømning øges kraftigt, kan anvendes (i åbne 

kalkboringer): 16 stk. 
3. Logs hvor hele temperaturloggen anses for uforstyrret og kan anvendes: 7 stk. 
4. Logs som ikke kan anvendes da de målte temperaturer vurderes til at være forstyrrede: 

862 stk. 
 
Udvælgelsen har resulteret i at der kun er syv temperaturlogs som er antages at have uforstyrret 
temperaturer. Alle syv temperaturlogs er målt af GEUS i forbindelse med forskningsprojekter og 
fire af dem er læst ind i GERDA i forbindelse dette projekt. 
 
Figur 9 viser placeringen af de forskellige klasser af logs som vil indgå i den videre 
bearbejdning af dataene. 
 
4.2 Data fra IG-AU 

Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet (IG-AU) har siden slutningen af 1970’erne målt 
temperaturen i både korte (0 – ca. 300 m) og dybe (> 1000 m) væskefyldte borehuller for at opnå 
information om undergrundens termiske strukturer.  
 
Ældre data målt i perioden 1980–1991 fra i alt 31 boringer er i forbindelse med dette projekt 
blevet digitaliseret. Derudover har projektet fået stillet data målt i 2012 til rådighed fra en af 
boringerne som er tilknyttet det geotermiske anlæg i Sønderborg. Nogle borehuller er målt flere 
gange, bl.a. i tiden lige efter borehullerne er etableret, hvor man så kan følge hvordan 
temperaturen svinger tilbage til en uforstyrret ligevægtstemperatur. Data fra to boringer er 
sorteret fra da disse boringer havde artesiske forhold med opstrømmende vand. Figur 9 viser 
placeringen af Aarhus Universitets temperaturmålinger. 
 
De fleste ældre målinger er foretaget med temperaturprober hvor det temperaturfølsomme 
element er en elektrisk modstand (en termistor), der er indbygget i en Wheatstone Bro så 
modstanden kan bestemmes. Målinger med dette udstyr er foretaget med manuel aflæsning og 
som punktmålinger, typisk med et dybdeinterval på 5 m. Der er også gennemført målinger med 
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prober hvor det temperaturfølsomme element består af en kvartsoscillator der afgiver en 
temperaturafhængig frekvens. Her er målingen digital og automatisk. Der er typisk anvendt en 
nominel logginghastighed på 5 cm/sekund og et måleinterval på ca. 10 cm. For begge typer 
udstyr er probernes ”skaladele” omsat til temperatur via nøjagtig kalibrering mod et høj-
præcisions laboratorie HP kvartstermometer. Proberne har en relativ nøjagtighed på bedre end 
0,01 °C og en absolut nøjagtighed på bedre end 0,05 °C. Konstruktion og måleprincip for begge 
typer udstyr, der er konstrueret i Instituttets eget værksteder, er beskrevet i Balling m.fl. (1981: 
Appendix A1). 
 
4.3 Data indsamlet i projektet 

IG-AU og GEUS har tilsammen målt temperaturer i 30 borehuller i løbet af projektperioden. 
 
IG-AU har målt i fem af deres eksisterende forskningsborehuller som er etableret med henblik 
på at kunne måle uforstyrrede temperaturdata. I tre af disse huller er der målt med ca. 1½ 
måneds mellemrum over en 1 ½ årig periode for at monitere årsvariationen. Derudover er der 
målt i ni nye jordvarmeboringer inden produktionsstart. Det er fire boringer som er etableret i 
projektet på VIAUC’s campus i Horsens, to boringer hos Inga Sørensen i Glud og tre boringer i 
et jordvarmeprojekt i Hou. Da boringerne inden for hvert af områderne ligger meget tæt, er der 
kun anvendt en repræsentativ temperaturlog fra hver lokalitet. Temperaturen i 
forskningsborehullerne er målt med digitalt og automatisk udstyr, mens der i korte 
jordvarmeboringer og ved årsvariationsmålingerne er anvendt et termistorudstyr med 
punktmålinger; begge typer af udstyr er beskrevet i ovenstående afsnit. 
  
Efter bearbejdningen af temperaturdataene i GERDA, opsamlingen af de ældre temperaturlogs 
fra IG-AU og indsamlingen af nye data ved IG-AU, er der lavet en vurdering af hvor der 
manglede viden om temperaturforholdene i det danske område. Ud fra denne vurdering blev der 
i Jupiter databasen (http://www.geus.dk/DK/data-maps/jupiter) udsøgt boringer som forventes at 
have uforstyrrede temperaturer. Blandt disse er 16 valgt ud og temperaturlogget af GEUS. Under 
den efterfølgende databehandling er data fra to boringer sorteret fra da temperaturen viste sig at 
være forstyrret. 
 
GEUS har anvendt en temperatursonde af fabrikatet Robertson Geologging 
(http://www.geologging.com). Sonden kan anvendes i åbne og forede vandfyldte boringer. 
Temperaturen måles af en integreret kredsløbskomponent som giver en strøm proportional med 
temperaturen. Strømmen omsættes til en spænding der opsamles af en AD-konverter, som er 
forbundet til en PC for dataregistrering. Sonden er koblet til et kabel som via en kabeltromle 
koblet til en PC kan styres til en konstant fremføringshastighed for sonden. Der er anvendt en 
konstant log-hastighed på 3m/min ved alle målinger. Der er foretaget en registrering af 
vandtemperaturen for hver 1 cm ned gennem boringen. Målingerne er foretaget i nedadgående 
retning gennem boringen, herved minimeres forstyrrelsen af den naturligt indstillede 
temperaturgradient i boringen. Foruden vandets temperatur måler sonden også vandets 
ledningsevne og jordlagenes naturlige gammastråling. 
 
Figur 9 viser placeringen af alle boringer hvor der er udført nye temperaturmålinger i projektet. 
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Figur 9: Kort over placering af boringer med temperaturdata. Temperaturdata med hvid ring om 

markering er målt i projektet. 

 
Figur 10 viser to eksempler på resultater fra boringer som er temperaturlogget i åbent 
mudderfyldt hul i forbindelse med etableringen af boringen umiddelbart efter selve borearbejdet 
og inden boringen bliver udbygget med filtre. Boringerne er efterfølgende logget af GEUS i regi 
af dette projekt efter boringerne i længere tid har stået uberørt. Temperaturerne som er målt i 
borehullerne ved etableringen af boringerne er kraftig forstyrret af borearbejdet hvor der har 
cirkuleret mudder op og ned i borehullet. Boremudderet vil have en temperatur som ligger 
mellem jordtemperaturerne omkring borehullet og lufttemperaturen. Der betyder at temperaturen 
i boringen under borearbejdet har stort set samme temperatur som boremudderet, men straks 
efter afslutningen af borearbejdet begynder temperaturen at indstille sig i ligevægt med 
jordtemperaturen uden for borehullet. Den ældste temperaturlog i Figur 10a viser at den øverste 
del af borehullet er varmet op, og den nederste del af borehullet er kølet ned set i forhold til de 
uforstyrrede temperaturer da borearbejdet er udført på nogle kølige novemberdage, og det 
resulterer i en for lav positiv temperaturgradient og en for lav bundtemperatur. Den ældste 
temperaturlog i Figur 10b er målt i slutningen af maj lige efter borearbejdets afslutning i lunt 
vejr så hele boringen er blevet varmet op, og det resulterer i at bundtemperaturen bliver for høj 
og temperaturgradienten bliver negativ. Efter borearbejdets afslutning vil man forvente at 
bundtemperaturen først når tilbage til ligevægtstemperaturen. 
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Figur 10: Temperaturlog fra boring i (a) Guldborgland plantage syd for Viborg (DGU nr. 

66.2037) og (b) Rold Skov (DGU nr. 41.1537). Temperaturen (blå kurve) er målt i 
åbent mudderfyldt hul i forbindelse med etableringen af boringen hhv. (a) i midten 
november 2010 af GEO og (b) i slutningen af maj af Orbicon, begge for 
Naturstyrelsen i forbindelse med den nationale grundvandkortlægning. Data er 
trukket ud af GERDA-databasen. Temperaturen (grøn kurve) er målt af GEUS hhv. 
(a) i juni 2012 og (b) i juni 2013 i de tilgængelige dele af boringen efter boringerne 
har stået urørt i en længere periode. 
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5 TEMPERATURER I 0 TIL 300 M DYBDE 

I dette kapitel vil alle anvendelige temperaturdata fra borehulsloggingen blive sammenstillet. 
Der vil således indgå bundtemperaturer, temperaturer fra punkter hvor indstrømningen forøges 
kraftigt, og temperaturer fra uforstyrrede temperaturlogs.  
 
5.1 Overfladenære temperaturer sammenholdt med DMI temperaturgrid 

Et estimat for årsmiddeltemperaturen lige under jordoverfladen kan findes ud fra en uforstyrret 
temperaturlog. Den findes ved at ekstrapolere temperaturgradienten fra det dybdeinterval som 
ligger umiddelbart under den del af jorden hvor temperaturen er forstyrret af årsvariationen. 
Denne overfladetemperatur kaldes også intercepttemperaturen. En forudsætning for at få et godt 
estimat er at gradienten kan antages for værende nær konstant i de øvre jordlag.  
 
For de fleste uforstyrrede temperaturlogs er intercepttemperaturen beregnet ud fra gradienten 
over dybdeintervallet 30–60 m. For fire logs er intercepttemperaturen beregnet ud fra gradienter 
over dybdeintervallet 40–70 m dybde da grundvandsspejlet i disse boringer ligger mellem 30 og 
40 m dybde. For to logs er intercepttemperaturen aflæst manuelt på grund af manglende data. 
 
Ved at beregne intercepttemperaturen ud fra flere dybdeintervaller, kan man få en indikation af 
usikkerheden på bestemmelsen af intercepttemperaturen. Intercepttemperaturer beregnet ud fra 
gradienter estimeret over intervallerne 30–60 m, 40–70 m og 50–80 m varierer i gennemsnit med 
0,4 C. 
 
Temperaturen målt i 25 m dybde kan være et godt estimat for intercepttemperaturen. Figur 11 
viser at der er en god lineær sammenhæng mellem temperaturen i 25 m dybde og 
intercepttemperaturen samt at forskellen mellem de to temperaturer i gennemsnit er 0,3 C.  

 
Figur 11: Temperatur i 25 m dybde sammenstillet med intercepttemperatur fra uforstyrrede 

temperaturlogs, som (a) xy-plot og (b) histogram af forskellen mellem temperaturen 
i 25 m og intercepttemperaturen. 
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Figur 12: Sammenstilling af temperaturen i 2 m højde fra DMI's klimagrid og henholdsvis 

intercepttemperatur (a, b) og temperaturen i 25 m dybde (c, d). De sammenhørende 
luft- og jordtemperaturer, vist to gange, er i henholdsvis (a) og (c) farvekodet efter 
måleåret og i (b) og (d) er de farvekodet efter om boringsstedet er i skov og åbent 
land. Temperaturlogs målt før år 2000 er sammenlignet med årsmiddeltemperaturen 
fra klimagriddet for klimanormalen 1961–1990 og temperaturlogs målt efter år 2000 
er sammenlignet med årsmiddeltemperaturen fra klimagriddet for referenceperioden 
2001-2010.  

 
Temperaturen i jordoverfladen er styrret af temperaturen i luften omkring boringsstedet. I Figur 
12 er henholdsvis intercepttemperaturen og temperaturen i 25 m dybde sammenstillet med 
årsmiddeltemperaturen i 2 m højde enten for referenceperioden 2001–2010 (Wang 2013) eller 
for klimanormalen 1961–1990 (Scharling 2000) for den DMI klimagridcelle som borestedet er 
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placeret i. Temperaturlogs målt før år 2000 er sammenstillet med de ældre klimagriddata og 
temperaturlogs fra år 2000 og senere er sammenstillet med de nyere klimagriddata. Der er en 
tendens til positiv korrelation mellem luft- og jordtemperatur, især for målinger udført efter år 
2000, således at de lokaliteter der ligger i en klimagridcelle med relativ høj lufttemperatur også 
har en relativ høj jordtemperatur (Figur 12a og c).   
 
Jordtemperaturer tæt ved jordoverfladen fra de nyere målinger varierer mellem 8 C og 10 C. 
desuden er der en betydelig spredning i jordtemperaturmålinger for samme lufttemperatur. 
Denne spredning er større for intercepttemperaturen end for temperaturen i 25 m dybde, da der 
er en større usikkerhed forbundet med bestemmelsen af intercepttemperaturen. Spredningen i 
jordtemperatur for samme lufttemperatur kan delvis forklares ved variationer i mikroklimaet på 
borestedet. Man vil forvente at årsmiddeltemperaturen i en skov vil være lavere end i åbent land 
(Wickham m.fl. 2012). Det fremgår også af Figur 12b og d hvor temperaturdata målt i en skov 
(blå) overvejende er koldere end temperaturdata målt på åbent land inden for samme 
lufttemperatur. Andre mikroklimaeffekter, så som terrænhældning eller overfladetype, som også 
kan spille ind, er ikke medtaget i analysen. 
 
Denne simple analyse viser at mikroklimaet, her eksemplificeret ved skov/åbent land, kan have 
en betydning for jordlagenes temperatur, da en højere udgangstemperatur ved jordoverfladen 
afspejler sig i temperaturniveauet ned gennem jordlagene. Det må derfor anbefales at 
jordvarmeboringer placeres på åbne og solrige steder fremfor på skyggefulde steder hvis det er 
muligt.  
 
5.2 Temperaturer i 50–250 m dybde 

Alle tilgængelige temperaturdata er inddelt i dybdeintervaller af 25 m, og variationer i 
temperatur vertikalt og lateralt over hele landet er vist i Figur 13. Målingerne viser at 
temperaturen i dybden 100 m kan variere mellem ca. 8 C og 11–12 C og i dybden 200 m 
mellem ca. 9 C og 14–15 C. Det ses tydeligt, særligt for de dybere intervaller, at temperaturen 
varierer lateralt mellem forskellige dele af landet. Der er en tendens til at Østsjælland og det 
sydlige Danmark har lidt højere temperaturer i dybdeintervallerne 50 m og 75 m. Fra ca. 100 m 
dybde bliver der en klar tendens til at områder i de østlige og sydlige dele af Sjælland, Lolland, i 
dele af Østjylland og i de vestlige dele af Limfjordsområdet har de højeste temperaturer, mens 
de laveste temperaturer findes i de centrale dele af Jylland og på dele af Bornholm.  
 
Variationerne kan til dels forklares ud fra de geologiske aflejringers forskellige termiske 
egenskaber, men udgangstemperaturen ved jordoverfladen har også betydning. Derfor vil en 
boring placeret et sted med lav temperatur sammenlignet med en boring med samme termiske 
egenskaber på en placering med en højere temperatur også være tilsvarende koldere i dybden.  
 
De relativt høje temperaturer i Øst- og Sydsjælland og Lolland findes i områder med kalk- og 
skrivekridtaflejringer. I Nordjylland giver kalkaflejringerne ikke på samme vis ophav til 
tilsvarende høje temperaturer. Det skyldes tykke Kvartære aflejringer med lavere 
temperaturgradienter (modsvarende tynde Kvartære aflejringer i det Østdanske område), en 
lavere temperaturgradient i de nordjyske kalk- og kridtaflejringer, og en lavere 
udgangstemperatur ved overfladen. Områderne med højere temperaturer langs den jyske østkyst 
og i de vestlige dele af Limfjordsområdet er placeret i Palæogene leraflejringer med de største 
temperaturgradienter. Den store temperaturanomali i Nordsalling skyldes forhøjede temperaturer 
over og i en salthorst. Områderne i Jylland med de laveste temperaturer er hovedsagelig placeret 
på lokaliteter enten med tykke Kvartære aflejringer i begravede dale eller hvor Miocæn sand er 
dominerende.  
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Figur 13: Temperaturfordelingen i seks dybdeintervaller. Intervalbredden er 25 m centreret om 

den dybde som er angivet på kortet. 

 
I Figur 14 vises histogrammer og statistisk information for temperaturdataene præsenteret i 
Figur 13. Temperaturfordelingerne bliver bredere med dybden med stigende middelværdi og 
større spredning, således at spredningen næsten er tre gange så stor i 250 m dybde i forhold til 50 
m dybde. Anvendes middelværdierne fås en gennemsnitstemperaturgradient tæt på 2 C/100 m.  
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Figur 14: Histogrammer over temperaturfordelingen i udvalgte dybder. Samme datamateriale 

som i Figur 13. 
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6 OVERFLADEVARIATIONERS INDTRÆNGNING I 
UNDERGRUNDEN 

Tidsmæssig variation i temperaturen ved jordoverfladen trænger ned i undergrunden. Afhængig 
af deres størrelse og udstrækning i tid, kan de have væsentlig indflydelse på undergrundens 
temperatur og temperaturgradienter. De variationer som har betydning i dette projekt er 
årstidsvariationen og variationer knyttet til klimavariationer. For begge disse variationer er der 
gennemført både teoretisk modellering og målinger i borehuller.   
  
Karakteristiske træk for nedtrængning af variation i overfladetemperatur kan modelleres ved at 
tilnærme variationen i temperatur i jordoverfladen (z = 0) med en harmonisk funktion: 
  

 tTtT cos),0( 0  (4) 

 
hvor T0 er temperaturvariationens amplitude og ω er 2π/periode. 
 
Variation i temperatur i undergrunden kan findes som løsning til ligning (3) (Kapitel 2): 
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hvor  = k/(ϱ cp) er en materialeegenskab der betegnes termisk diffusivitet. 
 
Det fremgår at amplituden dæmpes eksponentielt med stigende dybde, og at variationen i dybet 
er faseforskudt i forhold til overfladen. Variationen i overfladen er en vis tid om at trænge ned til 
en given dybde. For en given dybde vil en lav diffusivitet give anledning til en større dæmpning 
end en høj diffusivitet. Høj diffusivitet giver større indtrængning end lav diffusivitet. Variation 
med kort periode dæmpes hurtigt, hvorimod variationer med længere perioder trænger dybere 
ned i undergrunden.  
  
6.1 Årstidsvariationen 

Ligning (5) er især velegnet til at estimere årstidsvariationens indtrængning. Anvendes 
månedsmiddeltemperaturer ved overfladen, vil de tilnærmet følge en harmonisk funktion med en 
periode på et år. Figur 15 viser et modelleringseksempel med en årlig temperaturvariation med 
en amplitude på 8 °C der er rimeligt karakteristiske for det danske område. Vintertemperaturen 
er sat til 0 °C og sommertemperaturen til 16 °C. Der er anvendt en konstant diffusivitet på 10-6 
m2s-1. Resultaterne, der vises for dybdeintervallet 0 til 6 m, illustrerer tydeligt hvorledes 
variationen aftager markant med stigende dybde, og også den dybdemæssige forskydning af 
sommer- og vintertemperaturen ses klart. I modellen er temperaturvariationen i dybden 5 m 
reduceret til at variere med ca. +/- 2 °C omkring middeltemperaturen på 8 °C, og variationen ses 
at være forskudt med ca. 3 måneder i forhold til overfladetemperaturen. Fra ligning (5) fremgår 
det hvorledes graden af dæmpning og forskydning afhænger af de aktuelle geologiske 
materialers termiske egenskaber (diffusiviteten).  
 
 



 

 

D9 Temperatur og temperaturgradienter ved og under jordoverfladen i relation til lithologi   29 

 
Figur 15: Modellering af årsvariationens indtrængning fra overfladen til en dybde på 6 m (fra 

Balling, 2012). Der er anvendt en harmonisk overfladevariation (ligning 5) med en 
årsmiddeltemperatur på 8 °C og vinter- og sommertemperatur på hhv. 0 °C og 16 °C. 
Modellen viser tydelig både den markante dæmpning af variationen med stigende 
dybde samt den dybdemæssige forskydning af variationen.  

 
Årsvariationen er målt over en 1 ½ års periode i borehullerne ved Horn (DGU nr. 77.1568), 
Jebjerg (DGU nr 46.596) og Harre (DGU nr. 46.611). Temperaturen er målt fra overfladen og 
ned til 70 m dybde i skridt af 2,5 m indtil 60 m og herunder i skridt af 5 m. Kun temperaturer 
målt i den vandfyldte del af boringerne er anvendelige i analysen. Målingerne fra boringen ved 
Horn er vist i Figur 16. Der ses de samme karakteristiske forløb som i modelleringseksemplet. 
De høje sommertemperaturer er med, men målingerne har ikke ramt de laveste 
vintertemperaturer i og tæt på overfladen. Reelt må der forventes nær symmetri også i den øvre 
del at dybdeskalaen. Målingerne her viser en variation på ca. +/- 2,5 C i dybden 5 m, mindre 
end +/- 0,5 C i 10 m og mindre end +/- 0,05 C i dybden 20 m. 
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Figur 16: Årsvariationen målt i boringen ved Horn (DGU nr. 77.1568) i perioden 4/7 2012 – 
22/1 2014. Farvekodningen af datakurverne indikerer hvilken måned data er 
indsamlet, så blå kurver er vintermånder, grønne kurver forårsmåneder, gule og 
orange kurver er sommermåneder og røde kurver eftermåneder. 

 
6.2 Klimavariation over de seneste 150 år 

Tilsvarende er det muligt at beregne hvorledes klimatisk betingede variationer trænger ned i 
undergrunden. De følger ikke en simpel harmonisk funktion, så her er der gennemført numerisk 
løsning af varmeligningen. Der er anvendt ”endelig differensmetode”. Det er modelleret 
hvorledes overfladevariation i form af observeret udglattet årsmiddeltemperatur for Danmark, 
som er vist i Figur 1, trænger ned i undergrunden. Der er foretaget modellering med forskellige 
termiske egenskaber for de geologiske materialer, svarende til dem der forekommer under 
danske forhold. 
 
I Figur 17 vises temperatur-dybde funktioner modelleret for forskellige tider (år 1873, 1950, 
1980, 2000 og 2011). Der er anvendt varmeledningsevner på 1, 1,5, 2 og 3 W m-1 °C-1 i de fire 
figurer. Termisk diffusivitet, der her er en meget væsentlig parameter, beregnes med de aktuelle 
ledningsevner og med en konstant værdi for ϱ cp på 3.2 x 106 J m-3 °C-1 der vurderes at være en 
karakteristisk værdi for porøse vandholdige sedimenter inden for det aktuelle dybdeinterval (jf. 
Goto og Matsubayashi, 2009). Det giver diffusiviteter på mellem 3,2 og 9,4 x 10-7 m2 s-1. 
Udgangsgradienterne for år 1873 er beregnet med en varmestrøm på 35 mWm-2 og de aktuelle 
varmeledningsevner. I praksis vil gradienten i startåret 1873 ikke være fuldt konstant da der også 
forinden har været langtidsvariationer i overfladetemperatur, men de har mindre effekt inden for 
det viste dybdeinterval på 0-150 m, og det er her hensigtsmæssigt med et sådant referenceprofil. 
Årsmiddeltemperaturen i 1873 er 7,1 °C er udgangsniveauet. I den udglattede årsmiddelkurve er 
temperaturen steget med 1,6 °C til 8,7 °C i 2011.  
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Figur 17: Modellering af indtrængning af klimatisk betingede variationer i temperaturen ved 

jordoverfladen inden for de seneste ca. 130 år. Der er anvendt midlet 
årsmiddeltemperaturer for hele landet for perioden 1873-2011 (blå kurve i Figur 1). 
Der er vist resultater for fire jordmodeller hver med konstant termisk diffusivitet på 
hhv. 3,1 (a), 4,7 (b), 6,3 (c) og 9,4 x 10-7 m2 s-1 (d). De tilsvarende 
varmeledningsevner, der også er anvendt til beregning af den ”uforstyrrede 
udgangsgradient”, er hhv. 1, 1,5, 2 og 3 W m-1 °C-1. 

 
Årsmiddeltemperaturer varierer noget hen over landet hvor lokale forhold har betydning jf. 
afsnit 3.1. I de øvre lag vil forskelle fra år til år kunne ses. I den udglattede kurve i Figur 1 
indgår sådanne forskelle ikke. Som et eksempel på modellering for et lokalt område er valgt data 
fra klimastationen i København. Der er modelleret temperaturprofiler, hvor årsmiddeltemperatur 
for de enkelte år indgår i beregningen i stedet for en udglattet kurve. Der er anvendt tilsvarende 
termiske egenskaber i jordmodellerne som i Figur 17. Udgangstemperaturen er 7,8 °C, der er den 
gennemsnitlige årsmiddeltemperaturen i årene 1798–1830. I forhold hertil er 
middeltemperaturen i 2011 steget med 2,0 °C til 9,8 °C. Resultaterne af modelleringen vises i 
Figur 18. 
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Figur 18: Modellering af indtrængning af klimatisk betingede variationer i temperaturen ved 

jordoverfladen, som i Figur 17, men her med ikke midlet årsmiddeltemperaturer for 
København. Der er anvendt tilsvarende konstante termiske parametre i de fire 
jordmodeller (a, b, c og d) som i Figur 17.  

 
Indtrængningsdybden for en væsentlig påvirkning af temperatur og temperaturgradient varier fra 
ca. 60 m (Figur 17a ogFigur 18a) til ca. 110 m, afhængig af jordmodellens termiske egenskaber. 
Modeller med høj termisk diffusivitet, og også høj varmeledningsevne, har den største 
dybdemæssige indtrængning. Gennemsnitsmodellen for hele landet og modellen med data fra 
København viser de samme karakteristiske træk, dog således at der for modellen for København 
ses udsving i de øverste ca. 30 m som ikke observeres tilsvarende i gennemsnitsmodellen. Det 
skyldes at modellen for København anvender de aktuelle variationer i årsmiddeltemperatur fra år 
til år. Væsentlige variationer tæt på modelleringsåret vil derfor kunne ses i de øverste lag. 
Det er vigtigt at notere at der modelleres negative gradienter og gradienter tæt på nul i alle 
modeller for år 2000 og 2011 i dybder fra overfladen og ned til mellem ca. 20 m og ca. 50 m, 
afhængig af de termiske egenskaber. 
 
Modelresultaterne er underbygget af nye aktuelle målinger. Institut for Geoscience har i 
projektet genmålt boringer ved Harre og Jebjerg i Salling, som oprindeligt er udført som 
termiske forskningsboringer og bevaret åbne og tilgængelig for logging. Resultaterne fra logging 
i 1985 og igen i 2012 er vist i Figur 19 og de detaljerede temperaturforskellene er listet i Tabel 1. 
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Der er fin overensstemmelse mellem disse observationer og de teoretiske modeller. Lithologien i 
Harre er overvejende leret med lav varmeledningsevne og lav diffusivitet, hvorimod Jebjerg har 
sand med væsentlig højere ledningsevne og diffusivitet fra tæt på overfladen til en dybde på 
knap 100 m hvor der kommer ler. Det forklarer den dybere indtrængning af klimaperturbationen 
i Jebjerg. 
   
 

 
Figur 19: Temperatur målt i (a) Harre, DGU nr. 46.611, og (b) Jebjerg, DGU nr. 46.596 i 

henholdsvis 1985 (sort kurve) og 2012 (blå kurve). De gennemborede materialer ved 
Harre består overvejende af lerede lithologier med lav varmeledningsevne der 
forårsager en generel høj temperaturgradient. Ved Jebjerg er der sandet lithologi, 
med høj ledningsevne, til en dybde af knap 100 m hvor der kommer ler. Det 
forklarer forskelle i gradienter samt forskelle i indtrængningsdybden af den klimatisk 
betingede variation, jf. også Tabel 1. 

 
Tabel 1: Temperaturforskel mellem målinger fra 1985 og 2012 i henholdsvis Harre (DGU nr. 

46.611) og Jebjerg (DGU nr. 46.596) boringerne. 

   Harre  Jebjerg 

Dybde [m]  Temp. diff [C] Temp. diff [C] 
20 0,56 0,52

30 0,40 0,36

40 0,21 0,29

50 0,11 0,23

60 0,07 0,18

70 0,05 0,13

80 0,05 0,12

90 0,03 0,12

100 0,03 0,07

110 0,01 0,04

120 0,01 0,02

 
Der kan konkluderes at årstidsvariationen kun påvirker de allerøverste jordlag. 
Temperaturvariationerne er reduceret til mindre end 1 °C i dybder på 10–15 m. Klimatisk 
betingede temperaturvariationer har en betydelig indflydelse på temperatur og 
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temperaturgradienter til væsentlig større dybder. Langtidsklimatiske variationer, herunder 
temperaturstigningen ved afslutningen af den sidste istid, bevirker at de overfladenære 
temperaturgradienter og den overfladenære varmestrøm (typisk 30-40 mW m-2) er reduceret til 
kun ca. halvdelen af de uforstyrrede ligevægtsværdier som måles i stor dybde (Balling m.fl. 
1992, Balling 2012). Stigningen i årsmiddeltemperatur i Danmark på ca. 1,6 °C over de seneste 
135 år bevirker en yderligere markant reduktion i temperaturgradienten i de øverste 50–100 m, 
dybest i sandede aflejringer med høj varmeledningsevne og høj termisk diffusivitet. Der 
modelleres og observeres negative gradienter og gradienter tæt på nul til dybder på ca. 30 m i 
lithologier med lav ledningsevne (lerede lithologier) og i dybder på op til ca. 60 m i lithologier 
med høj ledningsevne (kvarts-sandede lithologier). 
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7 TEMPERATURGRADIENTER OG LITHOLOGI 

I dette kapitel sammenstilles lithologi og temperaturgradienter, beregnet for alle uforstyrrede 
temperaturlogs. Der indgår 54 temperaturlogs i datasættet (Appendiks A og B). Lithologien er 
bestemt ud fra boreprøver i det loggede borehul. Temperaturgradienten beregnes for hver 
temperaturlog i en række dybder hvor alle målte temperaturer inden for et dybdeinterval på fx    
5 m eller 20 m centreret om den givne dybde, anvendes i et estimat af temperaturkurvens 
gradient (hældning) (jf. ligning 2). Gradienten præsenteres i enheden C per 100 m da det er en 
hensigtsmæssig enhed.  
 
Oplysninger om lithologi hentes primært fra de prøvebeskrivelser som er rapporteret til Jupiter 
boringsdatabasen (http://www.geus.dk/DK/data-maps/jupiter/Sider/default.aspx, Ditlefsen m.fl 
2012, Appendiks A). Nogle af de temperaturloggede boringer er ikke, eller kun mangelfuldt, 
indberettet til Jupiter, da det er forskningsboringer eller dybe undersøgelsesboringer. I disse 
tilfælde er lithilogiinformationen hentet fra andre kilder, såsom videnskablige publikationer, 
rapporter eller frittilgængeligt materiale om de dybe boringer fra GEUS hjemmeside 
(http://geuskort.geus.dk/GeusMap/info_samba.jsp). Der fremgår af Appendiks A hvilke kilder 
der er anvendt. Lithologiinformationen er bearbejdet så den følger Jupiters konvention og 
betegnelser der afspejler den beskevne prøves lithologi,  aflejringsalder og aflejringsmiljø. I 
nogle få  tilfælde hvor aflejringsalder og -miljø mangler for en prøvebeskrivelse fra en 
Prækvartær aflejring, er der foretaget en vurdering af aflejringsalder og -miljø ud fra de 
omgivende prøver i boringen og evt. andre tætliggende boringer, så alle prøvebeskrivelser fra 
Prækvartære aflejringer indeholder en beskrivelse af aflejringsalder og  
-miljø. Dermed vil alle prøver som ”kun ” er beskrevet som fx sand eller ler høre til blandt 
Kvartære aflejringer. 
 
Figur 20 viser to eksempler på temperaturgradienter for temperaturmålinger i boringer i 
henholdsvis Kvartære, primært sandede sedimenter, og i Neogene og Palæogene fede lere. For 
begge boringer er gradienten svagt negativ eller nul i de øvre dele af jordlagene, mens den stiger 
til et niveau omkring henholdsvis 2 C/100 m i boringen i Kvartære sandede sedimenter og 4 
C/100 m i boringen i de fede lere. De forstyrrede overfladenære gradienter skyldes den 
klimatisk betingede temperaturstigning over de seneste ca. 130 år som vist i Afsnit 6.2. Det 
fremgår også at forstyrrelsen af varmestrømmen trænger dybest ned i sedimenter med høj 
varmeledningsevne (lav gradient), hvilket også er tilfældet for eksemplerne i Figur 20.  
 
I sammenstillingen af lithologi og temperaturgradienter deles analysen op, så gradienter 
estimeret i 50–100 m dybde, hvor gradienterne kan være forstyrrede, og gradienter estimeret i 
dybder større end 100 m, behandles hver for sig.   
 
Temperaturgradienterne estimeret over 5 m-intervallet viser væsentlig større variation end den 
mere udglattede kurve som repræsenterer gradienter estimeret over et 20 m-interval (Figur 20). 
Ændringer i temperaturgradient kan relateres direkte til ændringer i jordens termiske egenskaber 
og derved indirekte til ændringer i lithologi. I sammenstillingen af lithologi og temperatur-
gradienter anvendes gradienter der er bestemt for et 20 m-interval. 20 m-intervalgradienterne er 
bestemt i beregningspunkter for hver 2,5 m for en kontinuert log, og hvor temperaturen er målt i 
diskrete punkter for hver 5 eller 10 m. For sedimenttyper med tykkelser over 20 m er der således 
ofte tale om intervaller med et betydeligt overlap. For nogle få ældre logs er temperaturen er 
målt for hver 20 m, og gradienten beregnes for hver 20 m hvilket betyder at der ikke vil være et 
overlap mellem intervallerne i disse boringer. 
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Figur 20: Temperaturlog og temperaturgradienter for boringerne ved a) Guldborgland ved 

Viborg (DGU nr. 66.2037) som består af Kvartære primært sandede aflejringer i en 
begravet dal med lav gradient, og b) Harre (DGU nr. 46.611) som består af Oligocæn 
og Eocæn ler med en høj gradient. Figurerne vises også med lithologisk beskrivelse i 
Appendiks B. 

  
Temperaturgradienten i en given dybde flettes med information om lithologi inden for samme 20 
m-dybdeinterval som indgår i beregningen af gradienten. For at en gradient tilskrives en bestemt 
aflejringstype/sedimenttype og indgår i analysen, skal mindst 90 % af lithologierne inden for 
intervallet tilhøre den valgte aflejringstype/sedimenttype. De forskellige lithologiklasser er slået 
sammen i aflejrings- eller sedimenttyper for at få et tilstrækkelig stort datamateriale da de 
enkelte lag, specielt i Kvartære og Neogene aflejringer, ofte er tyndere end 20 m. Der er opstillet 
seks hovedkategorier af aflejringstyper baseret på aflejringernes alder:  
 

‒ Kvartære aflejringer,  
‒ Neogene (Miocæn og Oligocæn) aflejringer,  
‒ Palæogene (Eocæn og Palæocæn) aflejringer,  
‒ Danien og Øvre Kridt aflejringer,  
‒ Kridt og Jura aflejringer på Bornholm  
‒ Kambriske og Prækambriske aflejringer på Bornholm 
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Figur 21: Temperaturgradienter præsenteret som histogrammer for aflejringstyperne Kvartære 

aflejringer, Neogene aflejringer og Palæogene aflejringer og kumulerede barplots af 
de respektive sedimenttyper. Et datapunkt repræsenterer en lagtykkelse på 20 m. 

 
Disse aflejringstyper underinddeles hver i to til fem sedimenttyper. Analysen præsenteres dels 
som histogrammer for aflejringstyperne, suppleret med barplots for de tilhørende sedimenttyper 
(Figur 21 og Figur 22), dels på tabelform (Tabel 2–Tabel 7) for hver af aflejringstyperne og 
deres sedimenttyper.   
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Figur 22: Temperaturgradienter præsenteret som histogrammer for aflejringstyperne Danien og 

Øvre Kridt, Kridt og Jura aflejringer på Bornholm og Kambriske og Prækambriske 
aflejringer på Bornholm og kumulerede barplots af de respektive sedimenttyper. Et 
datapunkt repræsenterer en lagtykkelse på 20 m. 

 
Hovedkategorien ”Kvartære aflejringer” består af alle typer af postglaciale, senglaciale, glaciale 
og interglaciale aflejringer samt følgende lag der kun er bestemt ud fra deres lithologi: ler, silt, 
sand, grus, gytje, tørv, vekslende smålag samt ”lag af ler, sand og grus” (ubestemt). Disse 
lithologier er medtaget her da de i dette datasæt alle repræsenterer Kvartære aflejringer. De 
Kvartære aflejringer er truffet i mægtigheder af over 20 m i 23 boringer i intervallet 50-100 m og 
i 12 boringer i dybder større end 100 m. 
 
Det har ud fra datamaterialet været muligt at inddele de Kvartære aflejringer i tre sedimenttyper:  

‒ Sand og grus (ferskvandssand og -grus, saltvandssand og -grus, morænesand og -grus, 
smeltevandssand og -grus, sand, grus), 

‒ Moræneler, 
‒ Vandaflejret ler (ferskvands- og saltvandsler, smeltevandsler, ler). 
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Temperaturgradienten for Kvartære aflejringer har en middelværdi på 0,9 C/100 m og en 
spredning på 1,0 C/100 m for dybdeintervallet 50–100 m, hvilket betyder at der en betydelig 
andel af temperaturgradienterne som er negative i dette interval (Figur 21). Når man betragter 
sedimenttyperne, har sand- og grusaflejringerne den laveste gradient med en middelværdi på 0,4 
C/100 m og en spredning på 0,6 C/100 m; moræneler en lidt højere gradient med en 
middelværdi på 1,3 C/100 m og en stor spredning på 1,2 C/100 m, mens vandaflejret ler har 
den højeste middelværdi på 2,0 C/100 m og en spredning på 0,7 C/100 m (Tabel 2). I dybder 
større end 100 m har de Kvartære aflejringer samlet set en middelværdi på 1,4 C/100 m og en 
spredning på 0,8 C/100 m (Tabel 2 og Figur 21). Det er som forventeligt højere end i intervallet 
50–100 m hvor temperaturgradienterne er påvirket af den klimatisk betingede 
temperaturstigning. Mere end 50 % af de Kvartære sedimenter som er truffet i mere end 100 m 
dybde, er tykke sand- og gruslag. De har en temperaturgradient med en middelværdi på 1,1 
C/100 m og en spredning på 0,6 C/100 m. Mindre forekomster af vandaflejret ler har en 
temperaturgradient med en middelværdi på 2,2 C/100 m og en spredning på 0,8 C/100 m.  
 
Tabel 2: Temperaturgradienter for Kvartære aflejringer, samlet set og fordelt på sedimenttyper, i 

dybdeintervallet 50–100 m og i dybder > 100 m. 

Aflejringstype/         
Sedimenttype 

Antal 
boringer 

Antal 
prøver 

Gennemsnit 

[C/100m] 

Standard 
afvigelse  
[°C/100m] 

   Min.     
[°C/100m] 

Maks.  
[°C/100m]

D
yb
d
er
   
   

5
0
‐1
0
0
 m

  Kvartær  23  332 0,89 1,04  ‐2,83  5,08

Sand og grus  9  75 0,39 0,61  ‐1,22  2,31

Moræneler  5  30 1,30 1,21  0,11  5,08

Vandaflejret ler  7  45 2,01 0,74  0,35  3,16

D
yb
d
er
   
   

> 
1
0
0
 m

  Kvartær  12  280 1,35 0,77  0,04  3,43

Sand og grus  9  152 1,12 0,60  0,14  2,96

Moræneler  0  0  ‐   ‐    ‐    ‐ 

Vandaflejret ler  3  9 2,19 0,76  1,16  3,31

 
Der er 9 boringer med Neogene sedimenter af mægtigheder på mere end 20 m i dybdeintervallet 
50–100 m og 12 i dybder > 100 m med et betydeligt antal prøvesekvenser (Tabel 3). For 
Neogene aflejringer tegner der sig et tilsvarende mønster som for de Kvartære aflejringer. Den 
samlede temperaturgradient (middelværdi på 1,5 C/100 m og en spredning på 0,9 C/100 m for 
dybdeintervallet 50–100 m er lavere end temperaturgradienten (middelværdi på 2,1 C/100 m og 
en spredning på 1,0 C/100 m) for dybder > 100 m. Temperaturgradienterne for de Neogene 
sedimenttyper fordeler sig i to grupper, tydeligst set for dybder > 100 m (Figur 21 og Tabel 3). 
Den ene gruppe med de laveste gradienter består af de Miocæne glimmerholdige sedimenter som 
har temperaturgradienter med middelværdier på 0,8 C/100 m (glimmersand og kvartssand), 1,2 
C/100 m (glimmerler) og 1.55 C/100 m (glimmersilt) for dybdeintervallet 50–100 m, og 
mellem 1,5 og 1,8 C/100 m for dybder > 100 m. Kvartssand er slået sammen med glimmersand 
da der ikke i nogen af de undersøgte boringer er antruffet kvartssandslag af 20 m’s mægtighed. 
Den anden gruppe med noget højere temperaturgradienter består af Oligocæn ler og lag 
beskrevet som Oligocæne, Miocæne og Pliocæne vekslende smålag (Figur 21 og Tabel 3). Lag 
beskrevet som Oligocæne, Miocæne og Pliocæne vekslende smålag er i dette datasæt truffet i to 
dybe boringer (Oddesund-1 og Sønderborg-1) hvor en detaljeret prøvebeskrivelse ikke har været 
tilgængelig. Temperaturgradienten indikerer at disse lag i dette tilfælde overvejende består af ler 
svarende til Oligocæn ler.  
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Tabel 3: Temperaturgradienter for Neogene aflejringer, samlet set og fordelt på sedimenttyper, i 
dybdeintervallet 50–100 m og i dybder > 100 m. 

Aflejringstype/         
Sedimenttype 

Antal 
boringer 

Antal 
prøver 

Gennemsnit 

[C/100m] 

Standard 
afvigelse  
[°C/100m] 

   Min.     
[°C/100m] 

Maks.  
[°C/100m]

D
yb
d
er
   
   
   
   
   
 

5
0
‐1
0
0
 m

 

Neogen  9  165 1,49 0,89 ‐1,21  3,25

Glimmersand, 
kvartssand og grus 

3  23 0,75 0,65 ‐1,21  1,23

Glimmersilt  1  6 1,55 0,03 1,50  1,58

Glimmerler  4  38 1,24 0,67 0,28  2,60

Vekslende smålag  1  17 2,23 0,82 0,47  3,22

Oligocæn ler  2  19 2,67 0,53 1,77  3,25

D
yb
d
er
   
   
   
   
   
 

> 
1
0
0
 m

 

Neogen  12  358 2,12 1,04 0,53  4,41

Glimmersand, 
kvartssand og grus 

3  30 1,52 0,49 0,72  2,28

Glimmersilt  2  26 1,65 0,37 1,18  2,43

Glimmerler  5  90 1,76 0,51 0,54  2,97

Vekslende smålag  2  31 3,51 0,15 3,15  3,66

Oligocæn ler  3  59 3,76 0,32 3,10  4,41

 
De Palæogene aflejringer er truffet i mægtigheder af mere end 20 m i 5 boringer i 
dybdeintervallet 50–100 m, og i 7 boringer i dybder > 100 m (Tabel 4). Temperaturgradienterne 
for Palæogene aflejringer har en tendens til at fordele sig i tre grupper for dybder > 100 m hvor 
Selandien kalk (middelværdi på 2,2 C/100 m og en spredning på 0,2 C/100 m) og Søvind 
mergel (middelværdi på 2,5 C/100 m og en spredning på 0,4 C/100 m) har de laveste 
gradienter for dybder > 100 m (Tabel 4 og Figur 21). 
 
Tabel 4: Temperaturgradienter for Palæogene aflejringer, samlet set og fordelt på sedimenttyper, 

i henholdsvis dybdeintervallet 50–100 m og i dybder > 100 m. 

Aflejringstype/         
Sedimenttype 

Antal 
boringer 

Antal 
prøver 

Gennemsnit 

[C/100m] 

Standard 
afvigelse  
[°C/100m] 

   Min.     
[°C/100m] 

Maks.  
[°C/100m]

D
yb
d
er
   
   
   
   
   

5
0
‐1
0
0
 m

 

Palæogen  5  59 2,59 0,65 1,20  3,51

Søvind mergel  2  26 2,89 0,39 2,22  3,46

Vekslende smålag  0  0  ‐   ‐   ‐    ‐ 

Eocæn ler   0  0 ‐ ‐ ‐  ‐

Selandien kalk  0  0  ‐   ‐   ‐    ‐ 

Selandien 
ler/skifer  3  26 2,18 0,64 1,20  3,14

D
yb
d
er
   
   
   
   
   

> 
1
0
0
 m

 

Palæogen  7  126 3,50 0,89 1,78  4,67

Søvind mergel   1  3 2,46 0,08 2,36  2,52

Vekslende smålag  1  15 3,33 0,38 2,12  3,56

Eocæn ler  1  31 4,44 0,15 3,94  4,64

Selandien kalk  1  24 2,21 0,23 1,78  2,70

Selandien 
ler/skifer  5  24 3,46 0,44 2,63  3,89
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Selandien ler og skifer (middelværdi på 3,5 C/100 m og en spredning på 0,4 C/100 m) og 
vekslende smålag (middelværdi på 3,3 C/100 m og en spredning på 0,4 C/100 m) har 
gradienter fordelt i gruppen med de laveste gradienter og i den midterste gruppe. I den tredje 
gruppe er der Eocæn ler med de i det hele taget største temperaturgradienter med en middelværdi 
på 4,4 C/100 m og en spredning på 0,2 C/100 m. Det er kalk/ler forholdet i disse Palæogene 
sedimenter som er styrende for temperaturgradienterne med relativt lave gradienter i de rene 
kalksedimenter (Selandien kalk) og de højeste gradienter i de rene plastiske lere (Eocæn ler). 
 
Danien og Øvre Kridt er repræsenteret med mange prøvesekvenser fordelt på 10 boringer i 
dybdeintervallet 50–100 m og med 12 boringer i dybder > 100 m (Tabel 5). Som for de andre 
aflejringstyper er temperaturgradienterne i dybdeintervallet 50–100 m lidt lavere end i dybder > 
100 m (Figur 21og Tabel 5). Danien Kalk har i dybder > 100 m temperaturgradienter med en 
middelværdi på 2,4 C/100 m og en spredning på 0,4 C/100 m. Temperaturgradienter for 
Maastrichtian skrivekridt kan både være lavere end, på samme niveau som, og højere end 
Danien Kalk gradienter, resulterende i en lidt højere middelværdi på 2,7 C/100 m og en 
spredning på 0,8 C/100 m hvilket er dobbelt så stor som spredningen for gradienter i Danien 
kalk. 
 
Tabel 5: Temperaturgradienter for Danien og Øvre Kridt-aflejringer, samlet set og fordelt på 

sedimenttyper, i dybdeintervallet 50–100 m og i dybder > 100 m. 

Aflejringstype/         
Sedimenttype 

Antal 
boringer 

Antal 
prøver 

Gennemsnit 

[C/100m] 

Standard 
afvigelse  
[°C/100m] 

   Min.     
[°C/100m] 

Maks.  
[°C/100m]

D
yb
d
er
   
   
   

5
0
‐1
0
0
 m

  Danien og              
Øvre Kridt 

10  150 2,26 1,13  0,35  5,37

Danien kalk  4  22 1,97 0,61  1,06  3,59

Maastrichtien 
skrivekridt 

6  89 2,46 1,17  0,35  5,08

D
yb
d
er
   
   
   

> 
1
0
0
 m

 

Danien og          
Øvre Kridt 

12  617 2,50 0,72  0,21  4,38

Danien kalk  3  31 2,35 0,38  1,86  3,31

Maastrichtien 
skrivekridt 

7  374 2,70 0,80  0,21  4,38

 
Kridt og Jura aflejringer på Bornholm er truffet i 6 boringer i dybdeintervallet 50–100 m og i 3 
boringer i dybder > 100 m (Tabel 6). Da de gennemborede sedimenter primært er sandede, er 
temperaturgradienterne relativt lave med en middelværdi på 1,2 C/100 m og en spredning på 
0,6 C/100 m i dybdeintervallet 50–100 m, mens gradienterne er lidt højere i dybder > 100 m 
(middelværdi på 1,4 C/100 m og en spredning på 0,3 C/100 m) (Tabel 6 og Figur 22). Den 
relativt lille forskel mellem temperaturgradienter over og under 100 m dybde kan antagelig 
tilskrives at alle boringerne er logget omkring 1980, og de overfladenære gradienter dermed ikke 
er forstyrret i samme grad som i nye målinger der har været påvirket af ca. 1 C stigning i 
lufttemperatur siden da (jf., Kapitel 3 og afsnit 6.2). Der er stort set ingen forskel i gradienterne 
for de to sedimenttyper i det aktuelle datasæt. Vekslende smålag er overvejende sandede 
sedimenter med indslag af tynde lerlag og sekvenser med silt, og adskiller sig dermed ikke 
meget fra sand og sandsten. 
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Tabel 6: Temperaturgradienter for Kridt og Jura-aflejringer på Bornholm, samlet set og fordelt 
på sedimenttyper, i dybdeintervallet 50–100 m og i dybder > 100 m. 

Aflejringstype/         
Sedimenttype 

Antal 
boringer 

Antal 
prøver 

Gennemsnit 

[C/100m] 

Standard 
afvigelse  
[°C/100m] 

   Min.     
[°C/100m] 

Maks.  
[°C/100m]

D
yb
d
er
  

5
0
‐1
0
0
 m

 

Kridt og Jura  6  88 1,15 0,56 0,15  2,76

Sand og sandsten  2  26 1,23 0,68 0,84  2,76

Vekslende smålag  2  42 1,25 0,51 0,15  1,93

D
yb
d
er
   

> 
1
0
0
 m

 

Kridt og Jura  3  123 1,37 0,27 0,90  2,44

Sand og sandsten  2  6 1,33 0,22 0,90  1,47

Vekslende smålag  2  103 1,38 0,27 0,92  2,44

 
Den sidste aflejringstype består af ældre Bornholmske aflejringer som kun er truffet i 4 boringer 
i dybder < 100 m (Tabel 7). Temperaturgradienterne er lave med en samlet middelværdi på 1,1 
C/100 m og en spredning på 0,6 C/100 m (Tabel 7 og Figur 22). Kambriske sandsten har i 
gennemsnit lidt lavere gradienter end granitisk grundfjeld. Da de 4 boringer alle er logget 
omkring 1980, er det rimeligt at antage at temperaturgradienterne i 50–100 m kun i mindre grad 
er forstyrrede.  
 
Tabel 7: Temperaturgradienter for Kambriske og Prækambriske aflejringer på Bornholm, samlet 

set og fordelt på sedimenttyper, i dybdeintervallet 50–100 m og i dybder > 100 m. 

Aflejringstype/         
Sedimenttype 

Antal 
boringer 

Antal 
prøver 

Gennemsnit 

[C/100m] 

Standard 
afvigelse  
[°C/100m] 

   Min.     
[°C/100m] 

Maks.  
[°C/100m]

D
yb
d
er
   
   
   

5
0
‐1
0
0
 m

  Kambriske og 
Prækambriske 

4  34 1,05 0,17 0,58  1,24

Kambriske 
sandsten  2  13 0,95 0,14 0,72  1,15

Grundfjeld  2  19 1,16 0,04 1,07  1,24

D
yb
d
er
   
   
   

> 
1
0
0
 m

  Kambriske og 
Prækambriske 

0  0  ‐   ‐   ‐    ‐ 

Kambriske 
sandsten  0  0  ‐   ‐   ‐    ‐ 

Grundfjeld  0  0  ‐   ‐   ‐    ‐ 

 
De Kvartære aflejringer og de Bornholmske aflejringer, som indgår i analysen, er de 
aflejringstyper der har de laveste gennemsnitlige temperaturgradienter med middelværdier på 
0,9–1,4 C/100 m både for intervallet 50–100 m og i dybder større end 100 m. Det kan 
sandsynligvis tilskrives at disse aflejringer generelt har et stort indhold af kvarts som giver 
anledningen til en høj varmeledningsevne (Ditlefsen & Sørensen 2014) og dermed lille 
temperaturgradient.  
 
For de Kvartære aflejringer ses at sand og grus ligger under den gennemsnitlige 
temperaturgradient, mens moræneler og i særdeleshed Kvartært ler ligger over gennemsnittet. 
De Neogene og Palæogene aflejringer kan ikke betragtes som homogene grupper. Miocæne 
glimmeraflejringer har stort set lige så lave temperaturgradienter (middelværdier på 0,8–1,6 
C/100 m for intervallet 50–100 m og 1,5–1,8 C/100 m i dybder > 100 m) som de Kvartære 
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aflejringer. Kalk og kridtaflejringer har gennemsnitlige temperaturgradienter med middelværdier 
på 2,3–2,5 C/100 m for intervallet 50–100 m og i dybder større end 100 m. De højeste 
gennemsnitlige temperaturgradienter (3,5–4,4 C/100 m i dybder > 100 m) er truffet i fedt ler fra 
Oligocæn, Eocæn og Palæogen for dybder > 100 m.  
 
Hvis man kan antage at varmestrømmen tilnærmelsesvis er konstant over hele landet, vil der 
være en lineær sammenhæng mellem den inverse varmeledningsevne og temperaturgradienten 
for forskellige sedimenttyper hvor hældningskoeffienten er varmestrømmen jf. ligning (2). 
Information om varmeledningsevnen bestemt for en række af de yngre danske sedimenttyper 
kan findes i Ditlefsen & Sørensen (2014), og varmeledningsevner for ældre bornholmske 
aflejringer kan findes i Balling m.fl. (1981) og Kristiansen m.fl. (1982).  
Ditlefsen & Sørensen (2014) anvender en mindre detaljeret inddeling af sedimenttyper end den 
der er anvendt her. Det har derfor medført at samme varmeledningsevne-sedimenttype vil blive 
sammenholdt med flere temperaturgradient-sedimenttyper. Figur 23 viser at der er en dårlig 
korrelation mellem den inverse varmeledningsevne og temperaturgradienter i dybdeintervallet 
50–100 m hvor varmestrømmen er forstyrret på grund af den klimatiske temperaturstigning, 
særligt over de seneste 40 år, mens korrelationen er god for temperaturgradienter fra dybder       
> 100 m. 
 

 
Figur 23: Plot af temperaturgradient som funktion af varmeledningsevne opdelt på sedimenttype 

som i Ditlefsen & Sørensen (2014). Fedt ler svarer til Oligocæn, Eocæn og Selandien 
ler; siltet ler svarer til Kvartært vandaflejret ler og glimmerler; Kalk og Kridt svarer 
til Danien Kalk og Maastrichtian skrivekridt; glimmersand/finsand svarer til 
glimmersand. Varmeledningsevne er fra Ditlefsen & Sørensen (2014). Jura/Kridt 
sand svarer til Jura og Kridt sand og vekslende smålag med hver sin 
varmeledningsevne fra Balling m. fl (1981); Granit svarer til grundfjeld med 
varmeledningsevne fra Kristiansen m. fl. (1982).  

 
Når alle sedimenttypers temperaturgradienter fra dybder > 100 m indgår i sammenhængen, 
opnås en lineær korrelation med en korrelationskoefficient på 0,72, og varmestrømmen (givet 
ved hældningskoefficienten) bestemmes til 33 mW/m2. Udelades ”siltet ler”, hvor der i 



 

 

D9 Temperatur og temperaturgradienter ved og under jordoverfladen i relation til lithologi   44 

prøvebeskrivelserne antageligt er skønnet et for højt indhold af ler, opnås en væsentlig bedre 
korrelation med en korrelationskoefficient på 0,89 og varmestrømmen bestemmes til 36 mW/m2. 
 
Disse varmestrømsværdier er i god overensstemmelse med nøjagtige målinger fra en række 
korte boringer (Balling m.fl. 1981, 1992) og underbygger således værdien af den fremkomne 
korrelation mellem temperaturgradienter og varmeledningsevner for tilsvarende sedimenter 
(Ditlefsen & Sørensen 2014, Balling m.fl. 1981, Kristiansen m.fl. 1982), og dermed mellem 
temperaturgradienter og lithologi. 
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APPENDIKS A: TABEL OVER UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS 

 
I Tabellen listes de borehuller, hvor der er målt en uforstyrret temperaturlog. I 
bemærkningsfeltet er kilden til lithologi nævnt hvis den er opdateret i forhold til de lithologiske 
beskrivelser der kan trækkes ud fra Jupiter databasen (http://www.geus.dk/DK/data-
maps/jupiter/Sider/data-dk.aspx). Der vil ligeledes være noteret hvis der er dele af 
temperaturloggen der ses bort fra pga. forstyrrelser. 
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APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS  

 
I et dokument som downloades separat vises plot af alle uforstyrrede temperaturlogs og de derfra 
bestemte 5 m- og 20 m-temperaturgradienter. For beregning af gradienterne se Kapitel 7. 
Temperaturdataene er vist sammen med en lithologisøjle. Kilden til lithologi er primært Jupiter 
databasen (http://www.geus.dk/DK/data-maps/jupiter/Sider/default.aspx). Hvor det ikke er 
tilfældet er kilden listet i Appendiks A. Temperaturdataene og den lithologiske information vist i 
dette appendiks er det samlede datagrundlag for analyserne i Kapitel 7. Data er sorteret efter 
DGU nr. og svarer til rækkefølgen i Tabellen i Appendiks A. 



 

 

 

 




