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Hva er grunnvarme?

Grunnvarme er energi lagret i grunnen

..og er i all hovedsak lagret solvarme

Men noe bidrag fra varmeproduksjon 
(spalting av uran, kalium og thorium), og 
noe restvarme fra jordas indre.

Varmen øker med dypet

Varmestrøm ~ 50 mW/m2

Solinnstråling ~ 500-1000 W/m2

500/0,05 = 10 000

Solinnstrålingen er ca. 10-20 000 
ganger høyere enn varmestrømmen i 
grunnen



Hva er en energibrønn?

… med lukket kollektorslange…:

Borehull i fjell, ø115 eller ø140 mm

Dybde 100-350 m

Vannfylt (grunnvann)

Fôringsrør i stål til fast fjell

Kollektorslange – vanligvis enkel-U PE slange ø40 
mm (glatt eller med innvendige riller). Fylt med vann 
og frostsikringsvæske – vanligvis etanolbasert (inkl. 
korrosjonsinhibitor), glykol e.l.

Væskestrømningen i kollektoren skal ikke være 
laminær, men i overgangen mellom laminær og 
turbulent, dvs. 0,5-0,65 l/s avhengig av temperatur og 
viskositet på kollektorvæsken. Ofte unødvendig 
konsentrert blanding (tåler for lave temperaturer).

Varmeledning i fjellet
©NGU



Hva er en energibrønn med lukket kollektor forts..

• Vanligste anleggstypen som kan etableres i hele 
Norge

• Enkel og driftssikker løsning

• Alle størrelser, fra enebolig til flere 100 brønner

• «Evigvarende» borehull

• Borekostnader

• Fjell: ca. 150-200 kr/m + mva.

• Løsmasse (ned til fast fjell): ca. 5-700 
kr/m ekstra + mva.

• 200 m energibrønn ca. 6-65 000,- kr inkl. 
mva. og 3 m fôringsrør. Grøft til vegg 
kommer i tillegg.

• Væske vann varmepumpe

• Oppvarming og kjøling, inkl. frikjøling



Hva med mange energibrønner?

Hva skal brønnene produsere?

1. Kun/hovedsakelig varme

2. Både varme og kjøling, evt. tilbakeføring/lading av brønnene med annen 
overskuddsvarme. Mengden uttatt og tilbakeført varme er lik. Stikkord: 
Energibalanse, energilager

Hva betyr dette?

1. Brønnene må ha tilgjengelig overflateareal. Det vil si at brønnen må 
plasseres på enkeltstående rekker med minimum 15 meter mellom 
brønnene. Temperaturen på den sirkulerende kollektorvæsken vil synke med 
noen grader i løpet av driftsårene. Temperatursenkningen er størst de første 
årene, deretter flater den ut og stabiliserer seg.

2. Brønnene kan plasseres tettere, f.eks. i et rutenettmønster der typisk 
avstand mellom brønnene er 6-8 meter. Brønnene utnyttes bedre med 
høyere spesifikt energiuttak per meter per år (kWh/m,år).



Hva med mange energibrønner forts..?

1. Kun varmeuttak fra energibrønnene                Temperaturutvikling i kollektorvæsken

15m

2.     Balansert varmeuttak og tilbakeføring av varme – energibalanse, energilager



Viktige forhold ved dimensjonering og fallgruver

• Energi- og effektproduksjonen fra brønnene må sees i sammenheng

• Husk: Det heter energibrønn (kWh) ikke effektbrønn (kW)

• Tommelfingerregel med W/m kan være skummel. Energibehovet er viktigst. Spesifikt energiuttak 
(kWh/m,år) er et bedre og mer sammenlignbart mål for energibrønnenes ytelse enn W/m.

• Viktig spørsmål: Hvilke temperaturer ønsker man å ha på kollektorvæsken etter mange års drift? 
(f.eks. 10 år, 25 år)

• Temperaturer i kollektorvæsken ved dellast / jevn belastning?

• Temperaturer i kollektorvæsken ved maksimal belastning (makseffekt) og varigheten 
av dette?

• Hva tåler varmepumpa, og hva er ønskelig temperatur for varmepumpa?

• Naturlig og uforstyrret temperatur i grunnen?

• Grunnlagsdata????

• Reelle tall for varme- og evt. kjølebehov, ref. krav i TEK17

• Reelle tall for varme- og evt. kjøleproduksjon fra energibrønnene. 

• Reelle tall for brønnenes produksjon av varme- og (fri)kjølingseffekt

•  Erfaringsmessig veldig krevende å få tak i godt nok grunnlag, men dette er kritisk. 
Eksempel: 

• For lave varmebehov fører til underdimensjonert anlegg

• For høye effekter (varme- og kjøling) fører ofte til overdimensjonerte anlegg



Viktige forhold ved dimensjonering og fallgruver forts.

Grunnlagsdata fortsetter…
Berggrunnens termiske egenskaper måles med termisk 
responstest i et testborehull
• Berggrunnens effektive varmeledningsevne, l – lamda

• Termisk borehullsmotstand, Rb (Tf–Tb=qRb) - et tall på 
varmeoverføringen fra fjellet og til den sirkulerende 
kollektorvæsken. 

• Tf : Kollektorvæskens temperatur
• Tb: Temperaturen i borehullsveggen
• q: Spesifikt effektuttak (W/m)
•  Lavere Rb gir bedre varmeoverføring

• Måling av uforstyrret / naturlig temperatur i borehullet. 
Temperaturprofilmåling

•  Disse parameterne brukes som inngangsverdier  i 
dimensjoneringen. Dimensjonering i egnet 
programvare, vanligvis Earth Energy Designer  (EED). 
Må alltid gjøres!



Termiske responstester analysert av Asplan Viak

Totalt 95 stykk

Bergensområdet

Oslofjordområdet



Laboratoriemålt varmeledningsevne for bergarter

Ramstad m.fl. 2013

https://link.springer.com/article/10.1007/s10064-014-0701-x

https://link.springer.com/article/10.1007/s10064-014-0701-x


Berggrunnskart «Oslofeltet»

1398 prøver

NGU – Ramstad et al. 2008



Resultater fra termisk responstest – effektiv varmeledningsevne l

Effektiv varmeledningsevne er varmeledningsevnen i fjellet (mineralogisk) + eventuell 
grunnvannsbevegelse (konveksjon)

4,7 W/mK



Resultater fra termisk responstest – termisk borehullsmotstand Rb

0,08 mK/W



Temperaturprofil – naturlig uforstyrret temperatur

Temperaturlogging før og etter termisk responstest

Gjennomsnittlig uforstyrret temperatur i grunnen 
(Kilde: Etter Ericsson 1995 i Gehlin 2002).



Naturlig uforstyrret temperatur – variasjoner på samme tomt

 MÅL TEMPERATUREN I ALLE BRØNNENE



Flere viktige forhold – diverse

• Strømningsmengde over fordamperen må passe med strømningsmengden i brønnene

• Væskestrømningen i kollektoren anbefales å være i overgangen mellom turbulent og 
laminær strømning (optimalisering mellom varmeoverføring og trykktap).

• Høye effektbehov til kjøling er vanskelig

• Frysing og permafrost – underdimensjonert, manglende oppfølging av 
kollektorvæsketemperaturer

• Frysing av energibrønner i marin leire. Setningsskade rundt brønnen når leira tiner 
(leirstrukturen kollapser). Unngås med alarmsystemer på kollektorvæsketemperatur.

Anbefalinger:

• Frekvensstyrt sirkulasjonspumpe. Dette sparer strøm i perioder med lavere varme- og 
kjølebehov. Hastigheten økes ved behov for maksimal effekt. 

• Dokumentasjon

• Måle temperatur i alle brønnene som dokumentasjon på start-tilstanden

• Innmåling av brønner og varmebærerledninger

• Trykktesting

• OPPFØLGING av anlegget: energi produsert fra brønner, kollektorvæsketemperatur, 
sirkulasjonsmengde, COP.  gir god økonomi



Behov for dokumentasjon og lang tids oppfølging

• Viktig å forstå samspillet brønnpark og varmepumpe og energibehovet. 

• Beskrivelse og dokumentasjon av anlegg (forundersøkelser og tester, boreplan, brønnlogger 
(kvikkleire?), boreavvik, rør i grøft, «som bygget tegninger», kontroll og dokumentasjon av trykk og 
sirkulasjonsmengde mm. 

• Overføring fra prosjektering til bygging, og fra bygging til drift.

• Oppfølging av drift med testing og justering av anlegget. Overordnet ansvar for at anlegget fungerer 
som det skal.

gratis

gratis

José Acuna og Alberto Lazzarotto KTH

https://www.asker.kommune.no/globalassets/plan-bygg-og-eiendom/miljo/jose-acuna---dokumentation-och-uppfoljning-geoenergianlaggningar3.pdf

https://www.asker.kommune.no/globalassets/plan-bygg-og-eiendom/miljo/jose-acuna---dokumentation-och-uppfoljning-geoenergianlaggningar3.pdf


Geografiske forskjeller – temperatur, snødekke og geologi

Kilde: www.seNorge.no og www.met.no Kilde: www.seNorge.no og www.nve.no

Normal årsmiddeltemperatur for året (1961-1990) Antall dager med snødybde >5 cm for året (2007)



Grunnvannstemperatur i Norden



Berggrunnskart over Norge og forventet varmeledningsevne

2,1-4,0 W/m,K



Grunnvannsbevegelse?

Effektiv varmeledningsevne er varmeledningsevne i fjellet (mineralogisk) + eventuell 
grunnvannsbevegelse (konveksjon)

Sammenligning av labmålinger og resultater fra termiske responstester

leff / lGeomap

= responstest / labmålinger

Stort sett høyere enn 1,0

 Noe konveksjonsbidrag og vannmetning

 Responstest anbefales i prosjekter med

mer enn 10-12 energibrønner

Kilde: Liebel, 2012

Ant. tester:              19                    17                   32            

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CEcQFjAD&url=http://ntnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:544580/FULLTEXT02&ei=fss3UcLVKMeTtQaLxoGwCg&usg=AFQjCNGXFmcMJlSNVqJDCF2xEpvpiOzYBA&bvm=bv.43287494,d.Yms


Grunnvannsbevegelse forts..

Ja, kan skje



Grunnvannsbevegelse forts..

.. Og kan være betydelig..!

l > 60 W/m,K – ca. 20 ganger høyere 

enn forventet ut fra mineralene i berget.



Hva skjer her?

Høyest vanntrykk



Hva skjer vanligvis?

Lokal gjennomstrømning 

av grunnvann

Liten/begrenset 

bidrag i verdien for 

effektiv varmeledningsevne

Ingen 

Grunnvannsbevegelse

Grunnvannet står stille



Prosjektering og dokumentasjon

Fra José Acuna ved KTH og 

Bengt Dahlgren AB i Sverige, 

se mer her: 

https://www.asker.kommune.

no/globalassets/plan-bygg-

og-eiendom/miljo/jose-acuna-

--dokumentation-och-

uppfoljning-

geoenergianlaggningar3.pdf

https://www.asker.kommune.no/globalassets/plan-bygg-og-eiendom/miljo/jose-acuna---dokumentation-och-uppfoljning-geoenergianlaggningar3.pdf


Vår erfaring fra prosjektering

• Viktig å komme inn så tidlig som mulig

• Uheldig å gjøre dimensjonering etter at brønnene er boret

• Behov for flere brønner (hva med sirkulasjonsmengden over fordamper da?)

• Overdimensjonert / underdimensjonert anlegg (økonomi!) 

• Varmepumpen tas ut tidlig – grunnlagsdata for termiske energibehov kommer sent / 
til slutt

• Tegninger:

• Brønnplassering, hulldyp og avstand

• Ledninger i grøft inkl. overhøyde

• Koordinering med annen infrastruktur

• Systemskjema og automasjon

• Spesifikasjon av alle deler og sjekk at alt passer sammen f.eks. sirkulasjonsmengde over fordamper

• Samlekummer – merking, tilgang og beskyttelse

• Instrumentering – nok og riktig plassert. Sjekk at de virker og viser riktige tall i drift. Behov for 
kalibrering.



Vår erfaring fra prosjektering forts.

Felttester gjøres etter / 

samtidig med at brønnene 

bores

Energitallene kommer ofte 

veldig sent.

Bruker mye tid på å få tak 

i gode data



Praktiske eksempler inkl. nedbetalingstid og trender

Praktiske eksempler (trender i parentes):

• Scandic Flesland (kjøleeffektbehov er dimensjonerende)

• Vensmoen (utskifting av oljekjel)

• Powerhouse Kjørbo (moderne kontorbygg med lavt energibehov)

Flere trender:

• Dypere boring pga. arealbehov – Eks: Føyka i Asker

• Energilagring (effektlagring) med høyere temperaturer. Overskuddsvarme 
f.eks. solvarme og fjernvarme lagres i energibrønner i fjell – Eks Emmaboda 
og planer på Tekniska Verken i Linköping.



Scandic Flesland

• Største kongresshotellet i Bergen

• Møterom med plass til 1100 personer

• Høyt kjøleeffektbehov som er dimensjonerende

• 50 brønner á 200 m med dobbel-U kollektor 
ø32 mm

• Varmepumpe 480 kW = 320 kW

• Beregnet frikjølingskapasitet er 450 kW

• Levert varme 1.1-28.9.2017: 1071 MWh

• Levert frikjøling 1.1-28.9.2017: 43 MWh

• Byggeier BGO eiendom selger varme og 
kjøling til hotellet

Ove Sivertsen i B. Fondenes VVS drifter anlegget 



Vensmoen nærvarmeanlegg i Saltdal

• Varmepumpe på 232 kW (35 % av 
dimensjonerende effekt) dekker ca. 97 % av 
varmeleveransen (880 000 kWh) siden 
oppstart november 2016. 

• Redusert oljebruk fra 127 000 l/ år (fossil) til 
3 500 l/ år (bio)

• 24 brønner á 150 - 250 m (gj.snitt 181 m)

• Høy grunnvannsbevegelse i testbrønnen og 
liten/ingen grunnvannsbevegelse i resten av 
brønnene. Mye vann i alle brønnene.



Vensmoen nærvarmeanlegg – driftsdata 25.10.2017



Vensmoen nærvarmeanlegg – driftsdata



Powerhouse Kjørbo blokk 4 og 5
- verdens første rehabiliterte plusshus

• 10 energibrønner til varme og kjøling.

• Solceller produserer el for drift av 

varmepumpen.

• Viktigste klimatiltak: Integrerte og 

helhetlige energieffektive tekniske 

løsninger og arkitektur. Dette krever 

samhandling, spisskompetanse, 

helhetstenking og vilje.

Termisk responstest. Foto: Peter Bernhard

Foto: Peter Bernhard



Powerhouse Kjørbo blokk 4 og 5 forts. - driftsdata

8,0 oC

9,7 oC



2 stykk 800 m energibrønner på Føyka

Bakgrunn: 
• Føyka/Elvely-området skal bygges ut
• Energiutredning Asplan Viak: Ikke plass til nok «vanlige» 

energibrønner. Kompenseres med flere 800 m dype 
energibrønner. Ekv. energikostnad beregnet til 0,66 kr/kWh

Prosjekt: 
• Boring av 2 stykk 800 m dype energibrønner for å teste 

konseptet før utbyggingen. 
• Brønnene skal varme kunstgresset og varmtvann. Start 

november-desember 2017..

Aktører: 
• Prosjekteier Asker kommune
• Boreutvikling og boring energibrønner: Båsum Boring AS
• Prosjektutvikler Asplan Viak
• Kollektor: Anergy AS
• Temperaturmålinger i hele brønnlengden vha. 

fiberteknologi: Bengt Dahlgren AB, Stockholm
• FoU energi- og effekttesting: «Djupa borrhål» ved KTH i 

Stockholm
• Grunneier: Asker skiklubb
• Ekstern finansiering: Enova og Innovasjon Norge
Bjørn Nordby Asker kommune

https://www.asker.kommune.no/globalassets/plan-bygg-og-eiendom/miljo/nordby----asker-kommune---bakgrunn-for-foykaprosjektet.pdf

https://www.asker.kommune.no/globalassets/plan-bygg-og-eiendom/miljo/nordby----asker-kommune---bakgrunn-for-foykaprosjektet.pdf


2  800 meter Føyka forts..

øst

vest

varmesentral



2  800 meter Føyka forts.. – samarbeid!



Høytemperatur energilagring – Emmaboda Sverige

• Høytemperatur energilager i Sverige og 
er en integrert del av energisystemet 
ved Xylem Water Solutions AB

• Etablert 2010

• 140 energibrønner á 150 m dybde

• Rektangelmønster: 1014, 4 m avstand

• Korttids- og sesonglagring av 
overskuddsvarme tilsvarende 3,8 
GWh/år ved en temperatur på 60-65 C

• Forventet uttakstemperatur er ca. 40 C

• Forventet varmetap er 1,2 GWh/år

• Totalt tilført ca. 10 GWh frem til mars 
2015, og kun et lite varmeuttak.

• Koaksialkollektor (rør-i-rør) – åpen 
løsning. Forventer problemer med jern-
og karbonatforbindelser.

Kilde Nordell m.fl. (2015): https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1005848/FULLTEXT01.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1005848/FULLTEXT01.pdf


Høytemperatur energilagring – Emmaboda Sverige forts.

Kilde Nordell m.fl. (2015): https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1005848/FULLTEXT01.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1005848/FULLTEXT01.pdf


Høytemperatur energilagring – Emmaboda Sverige forts.

Kilde Nordell m.fl. (2015): https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1005848/FULLTEXT01.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1005848/FULLTEXT01.pdf


Høytemperatur energilagring – Tekniska Verken Linköping

Planlagt sesongbasert energilagring av høytemperatur 
varme i energibrønner i fjell

• Overskuddsvarme fra kraftvarmeproduksjon

• Trenger:

• 1000-2000 energibrønner til vanlig dybde 
(200-300 m). Kort avstand mellom 
borehullene.

• Må utvikle kollektor som tåler ca. 80-100 
C

• Type kollektor – enkel-U eller koaksial?

• Forundersøkelser (gjøres snart) – termiske 
responstester og temperaturprofilmålinger 
over lang tid (fiberoptikk)

• Øvrig: 

• Behov for varmepumpe?

• Optimalisering mot el-priser og øvrige 
brenselpriser

• Forretningsmodell

1

70 GWh

2

70 GWh

Henrik Lindståhl, Tekniska verken i Linköping AB 
https://www.asker.kommune.no/globalassets/plan-bygg-og-eiendom/miljo/lindstahl---hoytemperatur-energi-fra-overskuddsvrme-i-
fjernvarmenett.pdf

https://www.asker.kommune.no/globalassets/plan-bygg-og-eiendom/miljo/lindstahl---hoytemperatur-energi-fra-overskuddsvrme-i-fjernvarmenett.pdf


Høytemperatur energilagring – Tekniska Verken Linköping forts.

Henrik Lindståhl, Tekniska verken i Linköping AB 
https://www.asker.kommune.no/globalassets/plan-bygg-og-
eiendom/miljo/lindstahl---hoytemperatur-energi-fra-
overskuddsvrme-i-fjernvarmenett.pdf

https://www.asker.kommune.no/globalassets/plan-bygg-og-eiendom/miljo/lindstahl---hoytemperatur-energi-fra-overskuddsvrme-i-fjernvarmenett.pdf


Nedbetalingstid – noen grove betraktninger

Eksempel Vensmoen – ca. tall:

• Investering ca. 6-7 MNOK

• Årlig energibehov ca. 900 000 kWh

• Effektfaktor 3 gir kjøpt el-energi 300 000 kWh

• Spart kjøpt energi ift. oljefyring ca. 1 GWh (virkningsgrad oljekjel ca. 75%, faktura 127 000 liter olje ~ 
1,3 GWh)

• Setter kostnad kWh = 1 kr gir redusert årlig energikostnad på 1 MNOK

• Pay back: 7/1=7 år, med litt rentekostnad 8-10 år

Andre forhold:

• Frikjøling og kjøling er gunstig for lønnsomheten

• God drift gir lønnsomme anlegg, effektfaktor på 4-5

• Oljeforbud – alternativene er varmepumpe eller bioolje

• Krav i TEK17 – energifleksible systemer må dekke minimum 60 % av normert netto varmebehov, 
beregnet etter NS 3031: 2014



Nasjonal kostnadskurve for grunnvarme

Ramstad m.fl. 2011 på oppdrag fra NVE. http://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapportA/2011/oppdragsrapportA2011_05.pdf

http://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapportA/2011/oppdragsrapportA2011_05.pdf


Oppsummering med det viktigste først.. 

Overordnet: 

• Jeg ønsker meg mer samarbeid mellom de 3 «fagområdene» energibrønner, varmesentral / 
varmepumpe og automasjon. Samarbeid er en suksessfaktor for gode anlegg, og gode anlegg 
gagner hele bransjen.

• Vi som bransje bestemmer veien videre!

Konkret: 

• Oppfølging, oppfølging og oppfølging av kompetent personell  lønnsomt!

• Overdimensjonering av maskiner (og brønnpark) som følge av (for!) høye effektbehov til varme og 
kjøling.

• Lavtemperatur varme og høytemperatur kjøling er ønskelig

• Energibrønn (kWh) ikke effektbrønn (kW)

• Grunnlagsdata, feltundersøkelser og prosjektering må være i riktig rekkefølge

• Dimensjonering og dokumentasjon

Trender:

• Dypere boring pga. lite tilgjengelig areal

• Høytemperatur energilagring av overskuddsvarme, bl.a. fra fjernvarme



Kommentar

Større anlegg med energibrønner er relativt nytt, men har kommet for å bli. 



Spørsmål: Har kuldebransjen noe å lære her?

Svar: 

• Ja kuldebransjen har noe å lære. 

• Alle må regne med å lære mye nytt om energibrønner framover



Tusen takk for oppmerksomheten!

Kontakt:

Randi Kalskin Ramstad, dr.ing. førsteamanuensis

Tlf.: 97513942

Randi.Kalskin.Ramstad@asplanviak.no

Randi.Kalskin.Ramstad@ntnu.no

mailto:Randi.Kalskin.Ramstad@asplanviak.no
mailto:Randi.Kalskin.Ramstad@ntnu.no

