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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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 FORORD 
Danmarks undergrund indeholder store geotermiske ressourcer, som i det meste af landet, kan 
udnyttes til varme eller køling. Man skelner mellem dyb og overfladenær geotermi og vi har i 
Danmark de sidste mere end 30 år gjort brug af begge ressourcer. For den dybe ressource i 
meget begrænset omfang målt i antal anlæg, og for den overfladenære i større – men stadig 
begrænset – omfang i form af jordvarmeanlæg i kombination med varmepumper. Det øgede 
fokus på CO2 udledning og klimaforandringer samt afhængigheden af en begrænset ressource af 
fossile brændsler har imidlertid styrket interessen for geotermi som en vedvarende energikilde.  
 
Ved overfladenær geotermi indvindes varme enten med horisontale slanger i ca. 1 meters dybde 
eller gennem jordvarmeboringer som typisk er 100-200 m dybe. Langt størsteparten af de danske 
anlæg er horisontale, men i løbet af de senere år er der sket en kraftig udvikling i boremetoder, 
boringsindretning, varmepumpeteknik og prisniveau og i 2011 er etableret det største antal 
jordvarmeboringer til dato. I Tyskland og især Sverige er udbredelsen af jordvarmeboringer stor, 
men i Danmark mangler vi stadig viden og dokumentation af de anvendte metoder og nærmere 
kendskab til danske jordarters termiske egenskaber.  
 
Nærværende rapport indeholder en sammenstilling af geologien i de øverste 300 m af den 
danske lagserie og udgør leverance D3 i GeoEnergi projektet. Rapporten kan således benyttes til 
at få et oversigtligt indtryk af den forventede geologi i et givent område. Den skal desuden danne 
grundlag for tilrettelæggelse af måleprogram, der kan forbedre kendskabet til danske jordarters 
geotermiske egenskaber. 
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SAMMENFATNING 
Ved planlægning og dimensionering af jordvarmeboringer er det bl.a. vigtigt at have kendskab 
til de geologiske forhold, der har betydning for det udbytte, der kan forventes på den påtænkte 
lokalitet. I modsætning til dybe termiske boringer udføres jordvarmeboringer sjældent dybere 
end 300 m. I kapitel 1 gives en kortfattet beskrivelse af de geologiske forhold i dette 
dybdeinterval med særlig vægt på udbredelse og forekomstmåde af istidsaflejringer og 
aflejringerne i den nære undergrund.  Endvidere berøres de særlige geologiske forhold på 
Bornholm særskilt. 
 
To af de vigtigste, geologiske parametre med betydning for udbyttet af en jordvarmeboring er 
jordlagenes varmeledningsevne og deres specifikke varmekapacitet. Jo højere varmekapacitet jo 
mere varme kan aflejringen rumme og jo højere varmeledningsevne jo lettere transporteres 
varme (eller kulde) til boringen fra omgivelserne.  
 
Varmeledningsevnen afhænger af vandindhold og mineralsammensætning i de gennemborede 
jordlag og er den parameter, der varierer mest med de geologiske forhold. Især har jordlagenes 
vandindhold betydning. Endvidere har mineralsammensætning afgørende betydning for 
varmeledningsevnen. Litteraturstudier viser at leraflejringer generelt har en lav 
varmeledningsevne. For kalkaflejringer og moræneaflejringer er fundet varierende 
varmeledningsevne afhængig af sammensætningen, mens der for sandaflejringer overvejende er 
fundet forholdsvis høje varmeledningsevneværdier. De højeste værdier findes i krystalin 
grundfjeld. Imidlertid stammer hovedparten af de publicerede værdier fra internationale studier 
og der mangler p.t. nærmere viden om almindeligt forekommende danske jordarters termiske 
egenskaber. Sidst i kapitel 2 gives et overslag over hvilke jordarter det især vil være relevant at 
undersøge nærmere. Endvidere gives der i appendiks 2 overslag over den forventede variation i 
varmeledningsevne under forskellige geologiske forhold typiske i Danmark. 
 
I kapitel 3 gives en oversigt over grundvandsforholdenes betydning ved etablering af 
jordvarmeboringer og der henvises til hvor oplysninger om vandspejlets beliggenhed kan 
indhentes. Da jordens vandindhold har stor betydning for varmeledningsevnen tilstræbes det 
normalt at grundvandsspejlet ligger højt på det planlagte borested så hovedparten af den 
gennemborede lagfølge er under grundvandsspejlet. Imidlertid kan et højt vandtryk (over terræn) 
medføre boretekniske problemer, hvorfor det ikke anbefales at udføre jordvarme på steder, hvor 
der kan forventes vandtryk over terræn. Indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser har 
beskyttelse af grundvandet højeste prioritet ved etablering af andre anlæg.  Det betyder 
imidlertid ikke, at der ikke kan gives tilladelse til jordvarmeanlæg indenfor disse områder når 
afstandskravene overholdes. Lokale forhold kan dog gøre, at kommunen vælger at skærpe 
afstandskravene, lige som der må forventes særlig fokus på dokumentation af de anvendte 
materialer og på at boringen udføres og forsegles efter ”best practice” på området.  
 
I kapitel 4 gives en status over etableringen af jordvarmeboringer i Danmark ud fra oplysninger i 
Jupiter databasen. Heraf fremgår at etablering af jordvarmeboringer blev påbegyndt i 
begyndelsen af 80’erne i forlængelse af den 2. energikrise. De første boringer var relativ korte 
og hovedparten var åbne filtersatte boringer. Herefter blev i en længere periode stort set ikke 
etableret jordvarmeboringer. Antagelig på grund af ugunstig økonomi. Først indenfor de seneste 
år er der igen sket en markant stigning i interessen, formentlig betinget af stigende energipriser 
og generelt øget fokus på reduktion af CO2-udledninger. Især i 2011 er der udført mange nye 
jordvarmeboringer. Generelt er disse nyere boringer dybere end den ældre gruppe af boringer (> 
100 m). Endvidere er en stor del af de nye boringer ikke filtersatte, hvilket efter alt at dømme er 
et udtryk for, at flere entreprenører er begyndt at udføre lukkede jordvarmeboringer. 
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1 OVERSIGT OVER DANMARKS GEOLOGI 
Jordvarmeboringer udføres normalt til mellem 100 og 200 m’s dybde, og i nogle tilfælde dybere, 
jf. figur 4.2. Det er derfor afgørende at kende materialesammensætningen og dermed geologien i 
dette dybdeinterval for at kunne vurdere det potentielle varmeudbytte fra en boring. 
 
I dette kapitel gives en oversigt over hovedtrækkene af Danmarks geologi inden for de øverste 
300 m.  
 
I store træk er den danske undergrund opbygget som et aflejringsbassin, der gennem mange 
millioner år under indsynkning dels har modtaget materialer fra omgivende landområder dels i 
perioder har akkumuleret store mægtigheder af mikroskopiske kalkskaller fra havet. Ved randen 
af  dette område findes Bornholm på en horst af højtliggende grundfjeld. 
 
Man skelner mellem øvre såkaldt kvartære aflejringer, der overvejende af afsat under is-
tidsforhold indenfor de seneste ca. 2 mio år og ældre såkaldt prækvartære formationer, der udgør 
Danmarks undergrund. Grænsen mellem istidsaflejringerne og den nære undergrund kaldes 
prækvartærfladen. Beliggenheden af denne flade varierer geografisk en del. 
 
 
1.1 Bornholms undergrund 
Bornholms undergrund udgøres af meget gamle bjergarter som i kortere boringer kun træffes 
her. På den nordlige og centrale del af øen udgøres grundfjeldet af hårde, krystalline bjergarter af 
gnejs og granit, mens der på den sydlige del træffes en række forskellige sedimentære bjergarter 
(skifre, kalk- og sandsten). Da de enkelte bjergarter findes inden for velafgrænsede områder, der 
til dels er styret af forkastninger i undergrunden, er prækvartærkortet over Bornholm en vigtig 
indledende hjælp til identifikation af bjergarterne, se figur 1.1. En nærmere beskrivelse af 
Bornholms geologi findes i Gravesen (1996).  
 
De hårde, forholdsvis tætte, bjergarter der træffes på Bornholm gør, at jordvarmeboringer mange 
steder kan etableres i åbne huller i grundfjeldet. Herved undgår man problemer med forerør og 
forsejlingsmateriale. I områder med krystalline bjergarter og tætte sandsten vil 
varmeledningsevnen efter alt at dømme generelt være høj. Dette forventes især at være tilfældet i 
områder med Balka Standsten, der er rig på kvarts, jf. kapitel 2. 
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Figur 1.1. Bornholms undergrund. Fowlie (2009) på baggrund af  Bruun-Petersen et al. (1977).  

 
1.2 Prækvartæret i det centrale Danmark 
Grundfjeldet, som i det meste af Sverige ligger højt og her udgør prækvartærets overflade, er i 
store del af Skåne og hele det vestlige Danmark og  Nordtyskland dækket af kilometer tykke 
aflejringer. Danmark har således gennem mange millioner år været et aflejringsområde 
beliggende sydvest for det skandinaviske grundfjeld. Denne opbygning af undergrunden betyder 
at der fra nordøst mod sydvest træffes gradvist yngre formationer umiddelbart under de kvartære 
aflejringer, se figur 1.2.  
 
I det følgende gennemgås karakteristiske træk ved forskellige aflejringer, der træffes i den nære 
undergrund. 
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Figur 1.2. Geologisk kort over den danske undergrund; GEUS.  

 
Skrivekridt  
Aflejringer af Skrivekridt træffes umiddelbart under kvartæret i Nordjylland, langs Køge Bugt 
samt på Sydsjælland og Lolland-Falster, se figur 1.2. Langs randen af disse områder træffes 
kridtet desuden under mindre mægtigheder af Danien kalk og ler fra Paleocæn. Kridtet er hvidt, 
finkornet (slammet) og uhærdnet til hærdnet og udgøres af mikroskopiske kalkskaller. Det 
indeholder bånd og knolde af tæt flint som oftest har sorte farver. Mange steder er toppen af 
kridtet deformeret og opsprækket på grund af tryk fra gletschere under kvartærtiden. En 
nærmere beskrivelse af det danske skrivekridt findes i Surlyk (2006). 
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Danien kalk 
Vekslende kalkaflejringer fra Danien træffes i et bælte fra den vestlige Limfjord over Djursland 
og Nordsjælland, samt på Sydøstsjælland og langs det sydlige Storebælt. Kalk fra Danien 
forekommer som bryozokalk, kalksandskalk (København Kalk) og slamkalk samt sjældnere som 
koralkalk, jf. figur 1.2. Hærdningsgraden veksler fra uhærdnet til stærkt hærdnet, hvor 
bryozokalken og koralkalken oftest er hærdnet. Kalken indeholder hyppigt fossiler og tæt  flint 
som oftest har grå farver. Jf. Thomsen (1995) Ofte er toppen af kalken deformeret og 
opsprækket på grund af tryk fra gletschere under kvartærtiden. 
 
Mergel og grønsandskalk 
På Vestsjælland og Fyn træffes kalkrige leraflejringer (mergel) i form af grå, stedvis skifrig, 
Kerteminde Mergel fra Paleocæn tid, se figur 1.2. På Sjælland træffes endvidere grønsandskalk 
(kalkcementerede sandlag) vekslende med indslag af mergel i Lellinge Grønsand Formationen, 
jf. Heilmann-Clausen (2006). 
 
Fed ler fra tidlige Tertiær 
I et smalt bælte fra den nordvestlige Limfjord til Århus samt på Vest- og Sydfyn træffes meget 
finkornede leraflejringer fra tidlig Teritær (Paleocæn-Eocæn) umiddelbart under de kvartære 
aflejringer. 
 
Aflejringerne stammer hovedsageligt fra en af følgende formationer: Æbelø Formationen, 
Holmehus Formationen, Ølst Formationen, Røsnæs Ler og Lillebælt Ler samt Søvind Mergel. 
Der er som hovedregel tale om fed til meget fed ler, der ikke knaser ved bid. Leret antager grå, 
grønne, røde og blålige eller sorte farver. Det kan indeholde forskellige konkretioner, og kan 
være både kalkholdigt og kalkfrit. Især Ølst Formationen og Røsnæs Leret indeholder 
karakteristiske askelag, jf. Heilmann-Clausen (2006). 
 
Lokalt omkring Fur og Mors ved den vestlige Limfjord træffes aflejringer af moler. Det er et 
porøst og lamineret sediment opbygget af mikroskopiske skaller fra kiselalger. Moleret, der er 
dannet samtidig med Ølst Formationen, indeholder karakteristiske vulkanske askelag og kan 
desuden indeholde forkislede lag og kalkcementerede konkretioner (cementsten).  
 
Ler fra Oligocæn 
Aflejringer fra Oligocæn findes umiddelbart under kvartære sedimenter i et relativt smalt bælte 
over Jylland fra Sydthy til Århus og videre sydpå langs Jyllands østkyst, se figur 1.2. 
Aflejringerne domineres af svagt siltet, glimmerholdigt ler med grønlige og grå farver, der har 
varierende kalkindhold, jf. Heilmann-Clausen (2006). 
 
Kvartssand, glimmersand og glimmerler fra Miocæn 
Miocæne aflejringer træffes i det centrale og sydvestlige Jylland, se figur 1.2, i form af 
vekslende sandede og lerede enheder af kvartssand, glimmersand (stedvis med brunkul) og 
glimmerler. Aflejringerne er afsat under skiftende havniveauforhold og sandaflejringerne 
udgøres fortrinsvis af deltalober og flodkanaler samt sand omlejret ved transporteret langs 
kysten. Under, over og i mellem de sandede enheder er aflejret lerede sedimenter under marine 
forhold. 
 
De sandede enheder tilhører en af følgende formationer: Billund Formationen, Bastrup 
Formationen, Odderup Formationen eller Marbæk Formationen. De lerede enheder tilhører: 
Vejle Fjord Formationen, Klintinghoved Formationen, Arnum Formationen Hodde Formationen, 
Ørnhøj Formationen eller Gram Formationen. En nærmere beskrivelse af de miocæne aflejringer 
i Danmark findes i Rasmussen 2006.  
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1.3 Kvartære aflejringer  
Under Kvartærtiden (de seneste ca. 2 mio. år) har klimaet generelt været koldt med vekslende 
istider og kortere mellemistider. Gentagende gange er store ismasser trængt ned over det danske 
område fra Skandinavien.  
 
Gletscherne eroderede i underlaget og skubbede stedvis dette op i randmorænebakker foran isen. 
Samtidig afsattes der usorterede moræneaflejringer under og umiddelbart foran isen. Fra 
gletscherne løb smeltevandsfloder ud foran isen, hvor der blev aflejret vekslende sandede og 
grusede hedesletteaflejringer. I stillestående sø-bassiner blev afsat finkornet ofte lagdelt 
smeltevandsler. Når isen smeltede bort efterlod den klumper af dødis som blev begravet i 
smeltevandssedimenter og derved isoleret i en periode. Den forsinkede smeltning resulterede i 
landskaber præget af dødsishuller, se figur 1.3. Ved slutningen af en istid skete der ofte en 
generel stigning i havspejlet og dele af landet blev dækket af hav og fjorde, hvori der blev afsat 
marint ler og sand. 
 
Skift mellem forholdsvis langvarige kolde perioder, hvor gletscherne rykkede frem, og kortere 
varmere perioder, hvor isen smeltede, er foregået mange gange gennem Kvartærtiden. Dette har 
resulteret i forholdsvis komplekse lagfølger dannet ved mange på hinanden følgende isfremstød. 
Processerne bag dannelse af kvartære lagfølger med tilhørende landskaber er illustreret i figur 
1.3. 
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Figur 1.3. Dannelse af glaciale sedimenter og landskaber fra Kjær og Krüger, 2005. 

 
Disse processer kommer også til udtryk i de nuværende landskabsformer, hvor især spor efter 
isfremstød og tilbagesmeltning ved slutningen af den seneste istid (Weichsel) ses i landskabet, jf. 
figur 1.4. På kortet ses bl.a. en række israndslinjer, hvortil isen rykkede frem under den generelle 
tilbagesmeltning ved slutningen af istiden. Langs israndslinierne kan man forvente at 
materialerne er skubbet op, så der her findes meget vekslende og deformerede lagfølger.
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Figur 1.4. Overordnet kort over landskabsformer og forløb af israndslinier, der knytter sig til 

isens tilbagesmeltning ved slutningen af den seneste istid (Weichsel). 
Kilde:Houmark-Nielsen et al. 2006, delvist efter Smed (1982). 
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1.4 Prækvartær-overfladen og tykkelsen af de kvartære aflejringer 
Grænsen mellem kvartære og prækvartære aflejringer betegnes som nævnt prækvartær-
overfladen. Fladen er primært dannet ved erosion fra gletchere og smeltevand i Kvartærtiden. 
Desuden har tektoniske bevægelser i undergrunden antagelig også spillet ind i nogle områder.  
 

 
Figur 1.5. Kort over prækvartæroverfladens højdeforhold, d.v.s. dybden under eller højden over 

nuværende havniveau. Fra Houmark-Nielsen (2006), efter Binzer og Stocmar 
(1994).  

 
Af kortet figur 1.5 fremgår at prækvartæroverfladen mange steder især i Jylland er gennemsat af 
dybe dale. Nogle af disse dale er delvist begravde og kan derved også ses som dale i terrænet 
mens andre er begravede dale, der ikke umiddelbart ses af terrænet.  
 
Gennem de seneste 15 år er der foregået en intensiv kortlægning af de begravede dale i 
Danmark, se figur 1.6. og http://www.begravede-dale.dk/. På denne hjemmeside findes 
detaljerede beskrivelser af udbredelse og  i nogle tilfælde aflejringer i de enkelte dale.  
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Figur 1.6. Oversigt over begravede dale kortlagt med fladedækkende geofysik og seismik. De 

enkelte dale er nærmere beskrevet på http://www.begravede-dale.dk/. Andre 
begravede dale, alene erkendt ud fra boredata, ses af kortet over prækvartær-fladens 
højdeforhold, figur 1.5. 

 
Ud over de enkelte begravede dale, der er kortlagt med geofysik, kan der flere steder i landet 
erkendes sammenhængende områder, hvor havet ved forskellige lejligheder har trængt langt ind 
i land og har afsat større mægtigheder af marine aflejringer i sunde og fjorde.  
 
Dette skete bl.a. ved slutningen af Elster istiden og begyndelse af den efterfølgende Holstein 
mellemistid, hvor der formodentlig både i det sydlige og nordlige Jylland har befundet sig dybe 
fjorde på tværs af landet, jf. figur 1.7A. I Limfjordsområdet ses langs disse strøg store 
mægtigheder af smeltevandsler overlejret af marint ler, jf Kronborg og Larsen, 1994, side 26 
efter Ditlefsen 1987. 
 
Under Eem mellemistiden fulgte havet i højere grad den nuværende kystline, når man ser bort 
fra Vendsyssel, det sydlige Lillebælt og dele af Vestkysten, se figur 1.7B 
 
Generelt må man i de områder hvor havet er trængt ind forvente at finkornede lerede til 
finsandede sedimenter indgår i de kvartære aflejringer.    
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A          B 
Figur 1.7. Fordelingen af Land og Hav i Holstein mellemistid A) og i Eem mellemistid B) 

(Gravesen m.fl. 2004). 

 

 
 
Figur 1.7.C Udbredelsen af Sen-Elster og Holstein aflejringsserie, efter Ditlefsen (1987). 
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Figur 1.8. Kort over tykkelsen af kvartære aflejringer. Kortet er sammenstillet på baggrunf af 

kort over prækvartærfladens højdeforhold, Binzer og Stocmar  (1994) og kort over 
terrænets højdeforhold (Kort og Matrikelstyrelsen). 

 
Kortet i figur 1.8 viser den samlede tykkelse af kvartære aflejringer. Overordnet er de kvartære 
aflejringer tynde på det østlige Sjælland og Lolland-Falster samt i store dele af det centrale 
Jylland. Store mægtigheder af kvartære aflejringer findes især i Vendsyssel og i det sydvestlige 
Jylland samt i en lang række begravede dale, der især træffes i Jylland. Endvidere er der generelt 
store mægtigheder af kvartære aflejringer i Sønderjylland på hovedparten af Fyn samt på 
vestsjælland. 
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2 GEOLOGISKE FORHOLD AF BETYDNING FOR JORDENS 
TERMISKE EGENSKABER 

Temperaturen i jordens indre faste kerne er ca. 4300oC og varme strømmer konstant ud mod 
jordoverfladen. Temperaturgradienten og størrelsen af varmestrømningen (varmefluxen) er 
overordnet bestemt af dybereliggende geologiske forhold og er forholdsvis konstant i Danmark. 
Ved overfladen optager jorden endvidere store energimængder fra solindstrålingen som dermed 
bestemmer udgangsniveauet for temperaturen ved jordoverfladen, mens stigningen i temperatur 
med dybden bestemmes af den geotermiske energi fra jordens indre. Under de øverste 10 til 20 
m, der er påvirket af årstidsvariationer i overfladetemperaturen, stiger temperaturen i det danske 
område således jævnt fra ca. 8°C ved overfladen med 1-3°C per 100 m. 
  
Når vi ønsker at udnytte temperaturforholdene i jorden til indvinding (eller lagring) af varme 
med jordvarmeboringer har de termiske egenskaber af de geologiske materialer omkring 
boringen betydning for hvor meget energi, der kan afgives til (eller optages fra) boringen som 
beskrevet i det følgende. 
 
Varmekapacitet 
Varmekapaciteten af et materiale er dets evne til at lagre energi (dvs. hvor mange Joule der skal 
tilføres materialet for at opvarme det 1 grad). Varmekapaciteten angives som specifik 
varmekapacitet i forhold til en vægtenhed (J / K kg) eller som volumetrisk varmekapacitet i 
forhold til et rumfang (J / K m3). Når der skal lagres varme i jorden vil en høj varmekapacitet 
være en fordel. 
 
Varmeledningsevne 
Varmeledningsevnen af et materiale er evnen til at overføre effekt gennem materialet og angives 
med enheden Watt per meter per grad temperaturændring (W/mK). Idet 1 Watt er 1 J/sec kan 
varmeledningsevnen også opfattes som den hastighed, hvormed energien kan ledes gennem 
materialet. Når man skal trække varme ud af jorden er en høj varmeledningsevne en fordel. 
 
Jordarternes termiske egenskaber afhænger bl.a. af aflejringernes mineralsammensætning. 
Blandt de almindeligt forekommende mineraler har kvarts den højeste ledningsevne. Den er ca. 
3 gange højere end for de øvrige almindelige mineraler som f.eks. feldspat og glimmer, se tabel 
2.1. 
 
Tabel 2.1. Termiske egenskaber for udvalgte almindelige mineraler samt luft og vand. 

Værdierne er taget fra Banks (2008), hvori de primære referencer er angivet. 

 
Mineral 

Varmeledningsevne 
W/mK 

Specifik varmekapacitet 
  MJ/m3K 

Kvarts 7,7 1,9-2,0 

Feldspat 1,5-2,5 1,6-2,2 

Glimmer 2,0-2,3 2,2-2,3 

Calsit 3,6 2,2 

Stensalt 5,9-6,5 1,98 

Vand (10o C) 0,6 4,15 

Luft (1 atm.) 0,024 0,0013 
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Da vand har en relativ lav varmeledningsevne (0,6) og luft har en meget lav varmeledningsevne 
(0,024) er porøsiteten og vandindholdet af meget stor betydning for den samlede varme-
ledningsevne i et sediment. I nedenstående tabel 2.2 ses publicerede værdier for forskellige 
almindeligt forekommende aflejringstyper ved forskellige vandindhold. Det ses at tørre og let 
fugtige sedimenter har lave varmeledningsevner. 
 
Tabel 2.2. Eksempler på geotermiske egenskaber for jordarter. Sanner (2011a), primært fra 

VDI (2010) *) er  fra  Banks (2008) tabel 3.3 © British Geologycal Survey. 

Jordart   
 

Varmeledningsevne 
W/mK 

Anbefalet  
varmeledningsevne 
W/mK  

Specifik 
varmekapacitet 
(Volumetrisk)  
MJ/K m3 

Densitet 
103 kg/m3 

Ler og silt (tør)  0,4-1,0 0,5 1,5-1,6 1,8-2,0 

Ler og silt (vandmættet) 1,1 – 3,1 1,8 2,0-2,8 2,0-2,2 

 Sand, tørt  0,3-0,9 0,4 1,3-1,6 1,8-2,2 

Sand, fugtigt 1,0-1,9 1,4 1,6-2,2 1,9-2,3 

Sand, vandmættet 2,0-3,0 2,4 2,2-2,8 1,9-2,3 

Grus, vandmættet 1,6-2,0 1,8   

Moræne 1,1-2,9 2,4 1,5-2,5 1,8-2,3 

Skrivekridt vandmæt. *) 1,3-2,3 1,8   

Kalksten  2,0-3,9 2,7 2,1-2,4 2,4-2,6 

Sandsten 1,3-5,1 2,3   

Skifer 1,5-2,6 2,1   

Kvartsit 5,0-6,0 5,5   

Granit 2,1-4,1 3,4   

 
 
Poreluftens lave varmeledningsevne betyder, at den del af en jordvarmeboring som ligger over 
grundvandsspejlet kun langsomt kan optage varme fra jorden. 
 
Endvidere ses af tabel 2.2 at granit og kvartsit, som i Danmark træffes overfladenært på 
Bornholm, har særligt høje varmeledningsevner. Det ses endvidere at kalksten, vandmættet sand 
og moræne også har en relativt høj varmeledningsevne, mens skrivekridt og ler/ silt har en lidt 
lavere varmeledningsevne. 
 
Der findes p.t. kun få publicerede målinger af varmeledningsevne og varmekapacitet for danske 
aflejringer. Et udvalg af varmeledningsevneværdier indsamlet fra tilgængelige eksisterende 
rapporter er vist i tabel 2.3, idet målingerne er grupperet efter sedimenttype og vandindhold.  
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Tabel 2.3. Udvalgte varmeledningsevneværdier målt på danske sedimenter. A: Balling m. fl. 
(1981). B: Porsvig (1986), C: Poulsen m. fl. (2011), figur 5. 

Jordart  Reference
 λmin  
W/mK 

 λmax 
W/mK 

λavg 
W/mK 

SAND, fint, siltrigt (w = 0%) B 0,319 0,323 0,32 

SAND, mellemk., d. sort., silth. (w = 0%) B 0,305 0,305 0,305 
SAND, mellemk.,  gruset. ( w = 1.7%) D   0,22 
GRUS, groft 2-20mm. Tørt ( w = 0.40) C 0,07 0,07 0,07 

     
SAND, fint, siltrigt (w = 3.06%) B 0,898 0,88 0,88 
SAND, mellemk., d. sort., silth. (w = 2.8%) B 0,84 0,866 0,85 

SAND, gruset, fugtigt (w = 2.4%) C 1,05 1,16 1,09 
     
SAND, fint, siltrigt (w = 20.59%) B 1,95 2,004 1,97 

SAND, fint, siltrigt (w = 15%) B 1,704 1,713 1,71 
SAND, fint, siltrigt (w = 19.41%) B 1,943 2,122 1,94 
SAND, mellemk., d. sort., silth. (w = 17.%) B 1,89 1,9 1,9 

SAND, gruset, vådt (w = 9.99) C 2,34 2,5 2,43 
     
GRUS, groft, vådt (w = 25.37) C 1,18 1,25 1,21 

GRUS, sandet, vådt (w = 10.86) C 2,54 3,21 2,83 
     
MORÆNLER, sandet, gruset  (w = 12.4 %) B 2,18 2,31 2,21 

MORÆNLER, ret fed, sandet, gruset  (w = 16%) B 2,18 2,21 2,21 
MORÆNLER, sandet, gruset (w = 17%) B 2 2,09 2,06 
MORÆNLER,  st. sandet, gruset (w = 12%) B 2,2 2,31 2,27 

MORÆNELER, Langmarksvej  ( w = 12%) C 2,04 2,34 2,23 
     
SILT usorteret (w = 15.94) C 2,12 2,88 2,5 

SAND og SILT ( 38m,w = 9.45) C   1,02 
SAND og SILT ( 49m, w = 7.17) C   0,55 
     

Kvartsand m. glim. Vådt (w = 19.89) C 2,31 2,77 2,55 
     
Ler, Oligocæn (vandmættet) Viborg 5, 215 m A   1.39 

Ler Oligocæn (vandmættet) Vinding 1, 340 m A   1.48 
Ler, Eocæn-Paleocæn (vandmættet) Viborg 5, 243-312 m A 1,34 1,40 1.38 
Ler Paleocæn (vandmættet) Viborg 1, 434 m A   1.56 

     
Skrivekridt (vandmættet) Gasum 1 (136-267 m) A 1,7 1,86 1,8 
Skrivekridt (vandmættet) Rønnebjerg 1 (171-283m ) A 1,55 1,67 1,61 

Skrivekridt (vandmættet) Svenstrup (124-198 m) A 1.45 1.52 1,49 
Skrivekridt (vandmættet) Vemb 1 (127 m) A   1,57 
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Målingerne ved Århus Universitet (Balling m. fl. 1981, reference A) er foretaget med termiske 
nåle (transient metode) kombineret med såkaldt ”steady state divided bar” målinger. Ved 
Geoteknisk Institut 1986 (reference B) er målingerne foretaget som transiente målinger med hhv. 
en stor og en lille målesonde (Porsvig,1986). Ved VIA UC, Horsens (reference C) er målingerne 
foretaget med en kommerciel termisk nål af mærket Hukseflux, (Hukseflux 2007 og 2008) 
 
Skønt der er forskel i hvordan de danske målinger er foretaget synes der dog at kunne uddrages 
visse samstemmende resultater: 
 

• Tørre og let fugtige sedimenter har i overensstemmelse med internationale referencer 
lave varmeledningsevneværdier på mindre end 1 W/mK 

 
• Vådt finkornet, siltet sand har ledningsevneværdier omkring 1,9 W/mK 

 
• Varmeledningsevnen af mellem og grovkornet sand og grus varierer en del hvilket 

antagelig skyldes problemer med at måle under varierende vandindhold. Der ses dog en 
tendens til at værdierne er større end 2 W/mK, hvilket er i overensstemmelse med 
internationale referencer. 

 
• Et enkelt sæt målinger på kvartssand indikerer at værdierne for kvartssand som forventet 

er højere end for glacialt sand med varierende mineralogi. 
 

• Hovedparten af de danske målinger på moræneler viser værdier omkring 2,2 W/mK, 
hvilket er lidt lavere end angivet for moræneaflejringer i VDI (den tyske norm) jf. tabel 
2.2. 

 
• Målingerne på palæogent ler viser generelt lave værdier (<1,6 W/mK). Derved er de 

mindre end den anbefalede værdi for vandmættet silt og ler i den tyske norm. 
 

• For Skrivekridt ses ligeledes lave værdier (i gennemsnit omkring 1,6 W/mK). Der  er kun 
medtaget målinger på prøver udtaget ned til 300 m.u.t, da disse vurderes at være mest 
repræsentative i nærværende  sammenhæng. 

 
På baggrund af ovenstående anses der at være et behov for at foretage supplerende målinger på 
en række danske sedimenttyper, se tabel 2.4. Den praktiske udførelse af målingerne er imidlertid 
vanskelig og det forventes umiddelbart at målinger på homogene leraflejringer vil være de 
letteste at udføre. 
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Tabel 2.4. Sedimenttyper, hvor måling af varmeledningsevnen på danske prøver anbefales. 

Sedimenttype Bemærkning 

Skrivekridt Da skrivekridt er et potentielt vigtig termisk reservoir er det vigtig at 
få de termiske egenskaber nærmere bestemt. 

Forskellige typer af kalk fra  
Danien 

P.t. ingen kendte målinger. Kalk fra Danien varierer en del i 
kornstørrelse, porøsitet og hårdhed. Det vil være relevant at 
undersøge i hvilket omfang det har betydning for 
varmeledningsevnen. 

Palæogent ler og mergel Behov for nærmere undersøgelse inklusive en differentiering 
mellem de forskellige palæogene lerarter 

Glimmersand Målinger foretaget af Geoteknisk Institut indikerer at varmeledningen 
i fin, siltet sand er omkring 2,0 W / km 

Glimmerler P.t. ingen kendte målinger 

Kvartssand Et enkelt sæt målinger foretaget af VIA UC indikerer at 
varmeledningsevnen er højere for kvartssand end for 
smeltevandssand. Hvis det er tilfældet vil man muligvis kunne 
udpege områder i Midt- og Vestjylland, der er særlig egnet til 
jordvarmeboringer. I den forbindelse bør grundvandsinteresserne i 
de pågældende områder også afklares. 

Moræneaflejringer De hidtidige danske målinger antyder at varmeledningsevnen for 
moræneler er lidt lavere end angivet i de internationale referencer. 
Da moræneaflejringer er udbredte i stort set hele landet, men har 
varierende sammensætning er det vigtigt at kende betydningen af 
disse variationer. Det vil som udgangspunkt være relevant at 
undersøge om der kan erkendes en forskel på varmeledningsevnen i 
hhv. fed moræneler, sandet moræneler og morænesand. Endvidere 
kan det være relevant at sammenligne moræneler fra Østdanmark 
med tilsvarende fra Vestdanmark, hvor indholdet af kvarts forventes 
at være større (jf. Kronborg 1986). 

Smeltevandssand, groft, gruset Det har vist sig vanskeligt at måle på grovkornede sedimenter under 
realistiske vandmættede forhold. 

Smeltevandssand, fint, siltet Et udbredt sediment, danske målinger foreligger allerede, se tabel 
2.3. 
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3 GRUNDVANDSFORHOLD 
Da varmeledningsevnen i (pore-)vand er betydelig større end i (pore-)luft vil der som nævnt 
være en væsentlig højere varmeledningsevne i sedimenter beliggende under grundvandsspejlet. 
 
Grundvandsspejlets beliggenhed, også kaldet grundvandspotentialet følger overordnet 
landskabets former, se figur 3.1. Hvor terrænet ligger højt, er potentialet normalt også højt, mens 
det er lavt, hvor terrænet ligger lavt; f.eks. ved vandløb og ådale. Grundvandet vil bevæge sig fra 
områder med højt potentiale mod områder med lavt potentiale. Er trykniveauet højere end 
terrænkoten ved vandløb, søer eller vådområder, vil grundvandet strømme ud i disse recipienter, 
medmindre tætte lerlag under recipienterne hindrer vandgennemtrængning. Det grundvand, der 
ikke strømmer ud i recipienterne som overfladevand, vil til sidst nå kysten og strømme ud i 
havet.  

 
Figur 3.1. Skitsetegning af potentialeforhold i jorden.  

 
Hvor grundvandspotentialet ligger over terræn kan der på grund af vandtrykket være problemer 
med tætning / udbygning af boringen, hvilket gør at man internationalt fraråder at etablere 
jordvarmeboringer i områder hvor vandtrykket står over terræn, Spanner (2010b).  Hvor 
grundvandsspejlet ligger langt under terræn vil der være en reduceret varmeledning til den øvre 
del af boringen, hvilket gør at sådanne steder kan være mindre egnede til etablering af 
jordvarmeboringer. 
 
Ved indledende vurdering af mulighederne for at etablere jordvarmeboringer er det derfor 
væsentligt at kende grundvandsspejlets beliggenhed på borestedet. Informationer om 
vandspejlets beliggenhed kan dels fås fra nærliggende boringer, som kan findes i Jupiter 
databasen, se appendiks A, dels på kort over vandspejlets beliggenhed også kaldet 
potentialekort. 
 
 
3.1 Potentialekort  
Et potentialekort er et sammensat billede af grundvandets trykniveau i jorden. Man skal være 
opmærksom på at et potentialekort ofte vil vise grundvandstrykket i et bestemt lag / 
grundvandsmagasin og at trykniveauet i overliggende lag ikke fremgår. Da potentialekort 
omfatter tryknivauet i mange punkter er kortet velegnet til at vise hvilken vej vandet strømmer i 
det pågældende grundvandsmagasin, se figur 3.2.  
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Figur 3.2. Pejlepunkter, potentialelinjer og strømningsretning (efter Winther et al., 1998). 

 
I forbindelse med den igangværende nationale grundvandskortlægning udarbejder 
Naturstyrelsen potentialekort inden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Der findes 
endvidere en række ældre regionale potentialekort udarbejdet af amterne og GEUS / DGU. 
 
Ved henvendelse til Naturstyrelsens lokale enheder vil man kunne få oplyst om der findes 
opdaterede potentialekort for et bestemt område samt om der evt. er udpeget indvindings-
oplande til vandværker i området. Data vil når kortlægningen er tilendebragt endvidere være til 
rådighed hos de enkelte kommuner. 

 
Figur 3.3. Enheder hos Naturstyrelsen som udfører grundvandskortlægning, Bornholm er 

knyttet til enhed Roskilde (http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Vandognatur.htm). 
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3.2 Modellering 
I Danmark er der en lang tradition for anvendelse af numeriske hydrologiske modeller til 
beskrivelse af grundvandssystemet dvs. potentialeforhold samt vand- og stoftransport. Disse 
modeller er baseret på en tolkning af de geologiske forhold og deres hydrologiske egenskaber. I 
forbindelse med den nationale grundvandskortlægning er der i de senere år opstillet en række 
hydrologiske modeller til beskrivelse af grundvandets strømning til afgrænsning af de områder 
hvorfra vandet strømmer hen til en indvindingsboring.  
 
De hydrologiske modeller kan ligeledes anvendes til beskrivelse af varmetransport i 
undergrunden. Der er udviklet adskillige modelkoder, der anvendes til design af jordvarmeanlæg 
baseret på enten horisontale slanger eller vertikale boringer. Hovedparten af disse koder er 
baseret på antagelser om en homogen opbygning af undergrunden, dvs. ensartede termiske 
egenskaber. De fleste modeller negligerer endvidere den regionale grundvandsstrømning da 
hovedparten af de eksisterende vertikale anlæg på internationalt plan er placeret i hårde 
bjergarter, hvor grundvandsstrømningen ofte er minimal. Som beskrevet i de forrige afsnit er den 
danske undergrund imidlertid karakteriseret ved en heterogen opbygning med tilstedeværelsen af 
mange forskellige bjergarter med varierende hydrologiske og termiske egenskaber. Endvidere er 
der ofte en anseelig grundvandsstrømning, hvilket vil påvirke effektiviteten af anlægget. 
Anvendes en boring alene til opvarmning/nedkøling vil der ske en nedkøling/opvarmning af 
undergrunden. I sådanne tilfælde vil grundvandsstrømninger have en positiv effekt, idet energi 
tilføres/bortledes fra boringen med det strømmende vand. Anvendes et anlæg derimod også til 
lagring, eksempelvis ved nedpumpning af overskudsvarme fra solfangeranlæg i sommerperioder, 
vil grundvandsstrømninger have en negativ effekt, da det strømmende grundvand vil lede den 
lagrede energi væk fra boringen. Antagelsen om homogene forhold og ingen grundvands-
strømning vil for danske forhold derfor være en forsimpling af de naturlige forhold, der kan have 
stor betydning for vurdering af et anlægs effektivitet.  
 
For at kunne belyse betydningen af de heterogene forhold, er det nødvendigt at opstille mere 
komplekse og detaljerede modeller, hvori de forskellige jordlag og deres egenskaber beskrives 
og hvor der ligeledes tages hensyn til grundvandsstrømningen i området. Opstillingen af disse 
modeller er imidlertid ressourcekrævende. Ved design af store anlæg baseret på mange 
jordvarmeboringer og med en deraf følgende stor etableringsudgift vil det ofte være rentabel at 
opstille de komplekse modeller. Et optimalt design, baseret på detaljeret modellering, kan tjenes 
ind ved reducerede etableringsomkostninger. Omvendt vil detaljeret modellering være en 
uforholdsvis stor investering ved etablering af små anlæg baseret på en enkelt eller få boringer. 
 
I GeoEnergi projektet vil der blive udført detaljeret modellering baseret på hydrogeologiske og 
termiske forhold repræsentative for danske forhold. Modelleringen har til formål at identificere 
hvilke forhold, der har størst betydning for effektiviteten af jordvarmeanlæg baseret på vertikale 
boringer, og som derfor bør tages i betragtning ved etablering af sådanne anlæg. Endvidere vil 
modellering kunne tilvejebringe opslagstabeller, der kan anvendes i forbindelse med etablering 
af mindre anlæg, hvor der ikke etableres en kompleks model. 
 
3.3 Drikkevandsinteresser  
I forbindelse med den nationale grundvandskortlægning udpeges områder med 
drikkevandsinteresser og særlige drikkevandsinteresser. Gældende version af disse områder kan 
ses interaktivt på Danmark Miljøportal, se figur 3.4. Indenfor områder med særlige 
drikkevandsinteresser (og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse) har 
beskyttelse af grundvandet højeste prioritet ved etablering af andre anlæg. 
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Figur: 3.4. Interaktivt temakort med drikkevandsinteresser. Fra http://kort.arealinfo.dk/. 

Bemærk at man til venstre på siden aktivt skal vælge hvilket tema der vises. 

 
 
 Det betyder imidlertid ikke, at der ikke kan gives tilladelse til jordvarmeanlæg indenfor disse 
områder, når afstandskravene til eksisterende indvindingsanlæg overholdes. Lokale forhold kan 
dog gøre at kommunen vælger at skærpe afstandskravene. Ligeledes må man forvente, at der her 
er særlig fokus på dokumentation af de anvendte materialer, og på at boringen udføres og 
forsegles efter ”best practice” på området, således at det forhindres at der sker nedsivning langs 
borestammen og forskellige grundvandsmagasiner korssluttes. 
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4 EKSISTERENDE JORDVARMEBORINGER   
I dette kapitel beskrives kort nogle forhold vedrørende allerede eksisterende jordvarmeboringer i 
Danmark. De præsenterede oplysninger stammer primært fra den nationale boringsdatabase 
Jupiter. 
 
De første forsøg med jordvarme i Danmark blev udført i starten af 70’erne, formentlig i 
forbindelse med den første energikrise. I forlængelse af den anden energikrise blev det i en 
periode i begyndelsen af 80’erne rentabelt at etablere jordvarmeanlæg og en del 
jordvarmeboringer blev udført i denne periode, se figur 4.1. Generelt var boringerne i denne 
periode forholdsvis korte (< 50 m), se figur 4.2, og der var primært tale om åbne, filtersatte 
boringer, hvor grundvand blev pumpet op til en varmeveksler og siden nedsivet igen. Ikke alle 
boringer fra denne periode levede op til forventningerne og blandt andet på grund af fordelagtige 
priser på naturgas faldt interessen igen i slutningen af 80’erne. 
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Figur 4.1. Antal jordvarmeboringer indberettet til Jupiter databasen. 

 
Først indenfor de seneste år er der igen sket en markant stigning i interessen, formentlig betinget 
af stigende energipriser og generelt øget fokus på reduktion af CO2-udledninger i forbindelse 
med klimadebatten. Især i 2011 er der udført mange nye jordvarmeboringer, se figur 4.1 og 
generelt er disse nyere boringer dybere end den ældre gruppe af boringer (> 100 m). Endvidere 
er en stor del af de nye boringer ikke filtersatte, se figur 4.2, hvilket efter alt at dømme er et 
udtryk for, at flere entreprenører er begyndt at udføre lukkede jordvarmeboringer. 
 
 



 

 

D3 Geologi og jordvarmeboringer  26 

0

50

100

150

200

250

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Årstal

B
or

ed
yb

de
 (m

)

Boring ej filtersat
Boring, filtersat

   
Figur 4.2. Boredybde af filtersatte og ikke filtersatte jordvarmeboringer plottet som funktion af 

udførelsesår, Jupiter databasen november 2011. 

 
Figur 4.3 giver en oversigt over hvor i landet der pr. november 2011 ifølge Jupiter databasen er 
etableret jordvarmeboringer.  
 

 
Figur 4.3. Oversigt over den geografiske fordeling af jordvarmeboringer i Jupiter databasen 

(november 2011). Boringerne er vist på et kort over Danmarks Undergrund, 
(Håkansson og Pedersen, 1992). 
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Der ses især at være mange boringer på Bornholm samt omkring, og nord for, København. 
Endvidere findes forholdsvis mange boringer i Syd- og Midtjylland. Derimod er der generelt få 
boringer på Sydsjælland og Lolland-Falster, Fyn, Djursland og i store dele af Nordjylland. 
 
Det forhold at der er mange jordvarmeboringer på Bornholm skyldes formodentlig de særligt 
velegnede geologiske forhold, som findes her, jf. kapitel 2 om termiske egenskaber.  
 
Boringerne omkring København må forventes at være sat i kalkaflejringer overlejret af mindre 
mægtigheder af kvartært sand, grus og ler. Herved adskiller Københavnsområdet sig ikke 
væsentligt fra Sydsjælland, Djursland og Nordjylland, og de mange jordvarmeboringer omkring 
København skyldes formodentlig den store befolkningstæthed og dermed også øgede aktivitet i 
Hovedstadsområdet. 
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APPENDIKS A: Søgning af boringsoplysninger i Jupiter databasen 
 
Oplysninger om geologi og vandspejlsforhold i boringer kan findes på GEUS hjemmeside v.h.a. 
kortet på http://geuskort.geus.dk/GeusMap/index_jupiter.jsp 
 
 
 

 
Figur A1. Kort til opsøgning af boringer i Jupiter databasen. Inden man vælger at vise 

boringerpå kortet  tilrådes at der zoomes ind til et lokalt område. 

 
På kortet zoomer man ind til det lokale område, hvor der ønskes boringsoplysninger. Ved at 
trykke ”avanceret” nederst i boksen til højre får man mulighed for at vælge orthofoto eller 
detaljerede grundkort som baggrund. Ved at sætte v ved Boringer, vises samtlige boringer i 
området. Herefter kan man ved at klikke på kortet gå ind på den enkelte borejournal i Jupiter. 
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FigurA.2. Kort til opsøgning af boringer i Jupiter databasen. På figuren er zoomet til et lokalt 

område og valgt ortho-foto som baggrund. 

 
Man kan på kortet desuden tegne en profil-linje og derved få vist profil med boringer langs 
linjen. 
 

 
FigurA.3. Eksempel på boreprofil udtegnet fra Jupiter databasen. De forskellige jordarter der er 

registreret i boringerne er vist med standard jordartsfarver. På skærmen forklares 
disse når man kører musen hen over en boring. 

 
Når man vælger at se en enkelt boring vises de geologiske oplysninger herfra som såkaldte 
cirkeldiagrammer, hvorunder prøvebeskrivelserne for boringen er listet, se figur A.4. Fra siden 
kan man endvidere udskrive en samlet borerapport for den enkelte boring. 
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Figur A.4. Cirkeldiagram, der viser lagfølge og koteforhold for en boring. En hel kreds svarer 

til 100 m. Herunder ses selve prøvebeskrivelserne. 

 
Et stykke nede på siden for den enkelte boring under rubrikken Grundvand findes endvidere 
oplysninger om eventuelle prøvepumpninger i boringen og senest målte vandstand (i meter 
under terræn) samt den tilhørende vandstandskote, se figur A.5. 
 

 
  
Figur A.5. Oplysninger om grundvandsforhold fra Jupiter databasens hjemmeside.  

 
Hvis der også findes ældre pejlinger kan man vælge at se en graf med samtlige pejlinger. 
 
Ved vurdering af vandstandsoplysningerne skal man være opmærksom på hvilket lag det 
filtersatte pejlerør er placeret i. 
 



 

 

D3 Geologi og jordvarmeboringer  33 

APPENDIKS B:  
Overslag over varmeledningsevne under forskellige geologiske forhold 
 
I dette appendiks foretages nogle indledende vurderinger af den forventede varmeledningsevne i 
typiske lagfølger forskellige steder i landet samt effekten af varierende dybde til grundvands-
spejlet. 
 
Vurderingerne tager udgangspunkt i en grov opdeling af de øverste 100 m af lagserien i følgende 
6 geologiske typeområder samt et område med sand hvor der er varierende dybde til vandspejlet. 
 

1. Områder domineret af smeltevandsler og marint glacialt ler 
2. Områder med glaciale aflejringer over skrivekridt  og kalk 
3. Områder med glaciale aflejringer over palæogent ler og mergel  
4. Områder med glaciale aflejringer over vekslende miocæne aflejringer  
5. Vekslende glaciale aflejringer til stor dybde (primært begravede dale) 
6. Områder med glaciale aflejringer over grundfjeld (Bornholm) 
7. Et område med sandede aflejringer og varierende dybde til grundvandsspejlet 

 
Indenfor disse områder er der foretaget overslagsberegninger over effekten af variationer i 
geologien indenfor et forventeligt spænd. 
 
Ved beregningerne er benyttet følgende anslåede værdier for varmeledningsevnen i almindelige 
danske aflejringer, jf kapitel 2. 
 
Tabel 5.1. Anslået varmeledningsevne anvendt ved overslagsberegninger. 

Sediment Anslået varmeledningsevne W/mK 

Let fugtigt sand 1,0 

Moræneler 2,2 

Smeltevandssand 2,3 

Smeltevandsler og glacialt marint ler 1,7 

Glimmersand 2,0 

Kvartssand 2,5 

Glimmerler 1,7 

Plastisk ler 1,5 

Danienkalk 1,7 

Skrivekridt 1,7 

Granit og gnejs 3,4 

 
1: Områder domineret af smeltevandsler og marint glacialt ler 
 
I det nordlige Vendsyssel træffes generelt store mægtigheder af marint ler fra Weichsel istiden. 
Tilsvarende kan der i et bælte langs den sydlige Limfjord forventes store mægtigheder af 
smeltevandsler med indslag af marint ler fra Holstein mellemistid.  
 
Forestiller man sig en 100 m dyb boring med 60 til 100 m ler og 40 og 0 m vandmættet 
smeltevandssand vil den samlede gennemsnitlige varmeledningsevne i henhold til tabel 5.1 
variere mellem 1,70 og 1,95 W/mK. 
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2: Områder med glaciale aflejringer over overfladenært skrivekridt  og kalk 
 
Kalkaflejringer træffes som nævnt i Kapitel 1 forholdsvist tæt på terræn i et større bælte fra 
Limfjordsområdet over Djursland og Nordsjælland via Øst- og Sydsjælland til Lolland-Falster 
samt på Østfyn, se figur 1.2 og 1.8. 
 
Variationerne i et sådant område kan anslås ved at forestille sig en 100 m dyb boring, hvor der 
over vandmættet kalk træffes mellem 0 til 50 m vandmættet smeltevandssand og moræneler. 
Ved at anslå en  gennemsnitlig varmeledningsevne for vandmættet moræneler og 
smeltevandssand på 2,25. W/mK. kan man forvente en samlet gennemsnitlig 
varmeledningsevene på mellem 1,7 og 2,0 W/mK  i et sådant område.  
 
3: Områder med glaciale aflejringer over palæogent ler og mergel  
 
Variationerne i et område med glaciale aflejringer over palæogent ler og mergel (se figur 1.2 og 
1.8) kan anslås ved at forestille sig en 100 m dyb boring, hvor der over vandmættet fed 
palæogent ler træffes mellem 0 til 50 m vandmættet smeltevandssand. Ud fra værdierne i tabel 
5.1 kan man forvente en samlet gennemsnitlig varmeledningsevne på mellem 1,5 og 1,9 W/mK i 
et sådant område.  
 
4: Områder med glaciale aflejringer over vekslende miocæne aflejringer  
 
I det centrale og sydvestlige Jylland kan man generelt forvente lagfølger af glaciale aflejringer 
over vekslende aflejringer af miocænt sand og ler, se figur 1.2. I det højtliggende centrale 
Jylland kan man endvidere forvente områder hvor grundvandsspejlet ligger dybt. 
 
I forhold til sedimenternes varmeledningsevne vil yderpunkterne i området med miocæne 
aflejringer være boringer som udelukkende indeholder glimmerler og boringer som udelukkende 
indeholder sand. Der kan desuden umiddelbart forventes en højere varmeledningsevne i miocænt 
kvartsand end i glimmersand, jf tabel 5.1. Imidlertid vil det være sjældent at man i en boring 
træffer 100 m kvartssand. En lagfølge bestående af 50 m glimmersand og 50 m kvartsand vil 
være et mere realistisk gunstig senarie. På baggrund af tabelværdierne for hhv en lagfølge 
bestående af 50% glimmersand og 50 % kvartssand samt en lagfølge bestående af 100% 
glimmerler vurderes den gennesnitlige varmeledningsevne i en boring med miocæne aflejringer 
under grundvandsspejlet at være på mellem 1,7 og 2,25 W/mK. 
 
5: Vekslende glaciale aflejringer til stor dybde (primært begravede dale) 
Mere end 100 m kvartære aflejringer træffes især i Vendsyssel, i Sydvest Danmark samt i 
begravede dalem jf. Figur 1.8. Her kan man som udgangspunkt træffe alle typer af kvartære 
sedimenter. I nogle dale ses overvægt af smeltevandsler mens andre dale er præget omlejret 
kvartssand. Man må derfor forvente et stort spænd i sedimenternes varmeledningsevne. I 
henhold til tabel 5.1. anslås den gennemsnitlige varmeledningsevne at kunne variere mellem 1,7 
og 2,3 W/mK. 
 
6: Områder med glaciale aflejringer over grundfjeld (Bornholm) 
 
En situation der kan illustrere variationen i varmeledningsevne i boringer på Bornholm kan være 
en 100 m dyb boring, hvor der træffes mellem 0 til 30 m moræneler over 100 til 70 m granit. I 
henhold til værdierne i tabel 5.1, vil varmeledningsevnen i den situation variere mellem 3 og 3,4 
W/mK. Det skal dog supplerende bemærkes at der på det sydlige Bornholm findes mindre 
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områder med hhv. kvartsrig sandsten og fed ler (se figur 1,1), hvor varmeledningsevnen må 
forventes at være hhv. højere og lavere end i områder med granit og gnejs. 
 
7: Et område med sandede aflejringer og varierende dybde til grundvandsspejlet 
 
Betydningen af dybden til grundvandsspejlet kan illustreres ved et forestille sig en 100 m dyb 
boring med sand, hvor der er mellem 0 og 40 m til vandspejlet. Ved en varmeledningsevne for 
let fugtigt sand på 1 W/mK og for vandmættet sand på 2,3 W/mK kan man umiddelbart forvente 
at den gennemsnitlige varmeledningsevne varierer mellem 1,6 og 2,3 W/mK. 
 
 
 



 

 

 

 




