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Jordvarmeboringer  
– problemstillinger og perspektiver

Inga SørenSen

I mange år er behovet for opvarmning af huse i Danmark blevet 

klaret ved hjælp af jordens ressourcer af kul, olie og naturgas. Efter

hånden som disse fossile brændsler slipper op er der behov for at 

finde nye energikilder. Her er jordvarme nu ved at komme kraftigt 

på banen. Denne artikel beretter om jordvarmeboringer og de mil jø

mæssige problemstillinger ved etablering og drift af disse anlæg.

Ordet ”Jordvarme” bruges i Danmark om 
energi hentet fra de øvre jordlag ned til ca. 
200300 meter’s dybde. Kommer energien 
fra meget dybe boringer i undergrunden 
benævnes den ”Geotermisk energi”. I Dan
mark er der to geotermiske anlæg i drift. 
Thisted anlægget fra 1984 udnytter således 
varmt vand fra 1,3 km’s dybde, og i anlægget 
ved København sker der indvinding af 73 
grader varmt vand fra en 2,3 km dyb boring.  

Princippet i de geotermiske anlæg er, at 
man pumper varmt vand op fra under
grunden og afkøler det i en varmepumpe, der 
transformerer varmen op til brugstemperatur. 
Det afkølede vand ledes ned i en infiltrations
boring beliggende 12 km væk fra indvin
dings boringen. Samme princip kan også bru
ges i jordvarmeboringer – dvs. man afkøler 
oppumpet grundvand, som igen skal infiltre
res ned i jorden i et andet borehul. For de 
øvre jordlag har denne metode indtil nu 
været meget lidt anvendt i Danmark. Deri
mod er der etableret flere anlæg, hvor grund
vandet bruges som kølemiddel efter dette 
princip – dvs. det oppumpede grundvand på 
ca. 89 grader bruges til afkøling i f.eks. et 
produktionsanlæg, hvorefter det sendes retur 
til jorden nogle grader varmere. 

De ovenfor skitserede anlæg med direkte 
oppumpning af grundvand og infiltration i en 
returboring kaldes åbne anlæg  – eller ”open 
loop”. De er afhængige af tilstedeværelsen af 
permeable jordlag, hvorfra der kan oppum
pes vand – og af lag, hvor det er muligt at 
lede vandet væk igen i en returboring. Disse 
krav er der ikke til et ”closedloop” system, 

som er emnet for denne artikel. 
Ved closed loop udbygges boringen med 

slanger eller rør i et lukket kredsløb, hvori 

der cirkulerer en frostsikret væske. Væsken 
optager varmen fra jorden og afgiver den i en 
varmepumpe ved jordoverfladen, som det ses 

BOX: Enheder og begreber relevante for jordvarme 

Energi (og arbejde) kan måles i kalorier (cal) eller joule (J) eller Watt 
sekunder, der kan omregnes til Watt timer (Wh) eller kiloWatt timer 
(kWh). Der er følgende indbyrdes relationer mellem enhederne:
1 joule = 0,239 cal = 1 Watt sekund = 2,778 x 10-4 Wh.
Kwh kan omregnes til brændværdi for naturgas. Ofte anvendes omreg-
ningsfaktorerne
1liter olie svarer til 10kWh
1 m3 naturgas svarer til 11kWh  
 
Effekt (Power på engelsk) kan forklares som belastning eller evnen til 
at udføre arbejde eller overføre energi. Effekt måles i Watt (W) og 1 
Watt er lig 1J/sec. 
Når der f.eks. skal beregnes, hvor meget varme, der skal til for at klare 
en given spidsbelastning angives det i Watt – dvs. hvor meget energi 
skal kunne overføres pr. tidsenhed. 

Varmeledningsevnen af et materiale er evnen til at overføre effekt i ma-
terialet. Den angives med enheden Watt per meter per grad tempera-
turændring (Wm-1K-1). Idet 1 Watt er 1 J/sec kan varmeledningsevnen 
også opfattes som den hastighed hvormed energien kan ledes af sted 
gennem materialet. 

Varmekapaciteten af et materiale er dets evne til at lagre energi (dvs. 
hvor mange Joule skal der tilføres materialet for at opvarme det 1 
grad). Varmekapaciteten angives som specifik varmekapacitet i forhold 
til en vægtenhed (J K-1 kg-1) eller som volumetrisk varmekapacitet i 
forhold til et rumfang (J K-1 m-3).

Virkningsgraden for en varmepumpe benævnes COP (Coefficient of 
performance). Den er defineret som forholdet mellem output og input 
af energi.  En varmepumpe har typisk en COP-værdi på 3-4. Hvis var-
mepumpens kompressor tilføres 1 kWh kan den således yde mellem 3 
og 4 kWh til opvarmning. 
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på figur 1a. Princippet kendes også fra de 
efterhånden mange horisontale jordvarmean
læg, hvor der under græsplænen eller andre 
udendørs arealer nedgraves et system af 
slanger i ca. 1 meters dybde. 

I modsætning til de horisontale anlæg kræ
ver jordvarmeboringer kun meget lidt plads 
og de har også den fordel, at der ikke nød
vendigvis behøver at være 
grund vandsmagasiner til stede. Til trods for 
disse fordele er de lodrette anlæg med jord
varmeboringer ikke særlig udbredte i Dan
mark – endnu.  

De tre kredsløb og varmevekslerne 
Indledningsvis er der grund til kort at se på, 
hvilke elementer der indgår i en closedloop 
jordvarmeboring, og hvad der skal til, for at 
vi kan få energi ud af den. Figur 1a viser en 
skitse af et jordvarmeanlæg baseret på flere 
boringer. Rent overordnet består anlægget af 
tre kredsløb. 

Først er der jordkredsløbet af den frost
sikrede væske – også kaldet ”brine kredslø
bet”. Denne brine går fra boringerne med 89 
grader varm brine ind til varmepumpen og 
herfra retur med kold væske ned til jorden. 
Dernæst er der et selvstændigt kredsløb i 
selve varmepumpen, hvor en letfordampelig 
væske skiftevis ekspanderes til damp og kom
primeres til væske igen. Ved komprimeringen 
til væske skabes der varme, der via en varme
veksler frigøres til nr. 3 kredsløb – kaldet 
”huskredsløbet”. Dette huskredsløb indehol
der typisk almindeligt vand, der løber i radia

torer og gulvvarmerør, som vi kender det fra 
den installation, vi har, når huset opvarmes 
med fjernvarme eller med eget olie/gas fyr. 

De tre kredsløb påvirker hinanden på den 
måde, at varmepumpens virkningsgrad (se 
box) forbedres, jo større temperaturforskel 
der er i brinekredsløbet. Virkningsgraden 
forbedres også, hvis temperaturforskellen i 
huskredsløbet er relativ lille, som den f.eks. 
er i gulvvarmeslanger sammenlignet med tra
ditionelle radiatorer. 

På figur 1b, sommer situationen, er der 
ind tegnet to ekstra kredsløb, der kan bringe 
overskudsvarme ned i jorden. Det er varme 
fra en solfanger – og for princippets skyld er 
også vist, hvordan varmen fra kølebaflere op
sat i f.eks. loftet kan lede overskudsvarme 
ned i jorden. 

Varmevekslere spiller en central rolle i et 
jordvarmeanlæg. Man kan betragte selve bo
ringen som een stor lodret varmeveksler, 
hvor den konstante jordvarme overføres til 
den kolde brine i rørene. I engelsksproget lit
teratur omtales closedloop boringer da også 
som BoreholeHeatExchangers – eller blot 
BHE. 

Varmepumpen, der kan betragtes som 
hjer tet i jordvarmeanlægget, har to varme vek
slere indbygget. Dertil kommer eventuelle 
varmevekslere for at udnytte energien fra sol
varme og kølebaflere. Endelig kan vi også be
tragte radiatorer og gulvvarmerør som varme
vekslere i huset. 

Indretning af boringen
En jordvarmeboring udføres af brøndborere, 
som vi kender det fra f.eks. vandindvindings
boringer og geotekniske boringer. Det, der 
er anderledes ved en jordvarmeboring, er, at 
diameteren helst skal være så lille som mulig 
for at de slanger eller rør, som boringen 
mon teres med, får en god kontakt mod den 
omgivende jord. I mellemrummet mellem 
slanger og borehulsvæg fyldes et forseglings
materiale – f.eks. opslemmet bentonit, der 
kan pumpes ned. Almindelig bentonit har en 
relativ dårlig varmelednings evne, men der 
findes flere specialbentonitter med tilsatte 
stoffer, der forbedrer varmeledningsevnen, 
se tabel 1. 

Figur 2 viser en skitse af en 30 meter dyb 
jordvarmeboring etableret til VIA’s testanlæg i 
Horsens. Jordslangerne i den udgør i virke
ligheden et dobbelt Urør. I denne boring er 
der fra oven hældt rent kvartssand med mel
lem slangerne og forseglet med almindelig 
bentonit 3 meter fra terræn og ned. Ved siden 
af boringen er der nedboret sonder med tem
peraturfølere for hver 5 meter, hvor tempera
turen logges for hver halve time. I alt er der 
boret fem sådanne sonder ned omkring bo
ringen. 

Normalt vil man ikke etablere sonder om
kring jordvarmeboringer på kommerciel ba
sis, men ved testboring VIA 11 er det gjort, for 
at kunne måle varmetabet i borehullets omgi
velser. Varmepumpen i VIA’s anlæg blev star
tet sidst i maj 2010 og efter to måneders drift 
kunne der f.eks. konstateres op til 1,5 graders 

Figur 1a. Vinterkredsløbet i et anlæg baseret på tre jordvarmeboringer. 
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afkøling i en sonde, der var placeret to meter 
fra boringen.  

Hvor meget varme kan hentes op ?  
Når talen er om jordvarmeboringer, er det 
meget almindeligt at få stillet spørgsmål om, 
hvor meget energi, der så kan hentes op af 
sådan et borehul. Det kan der imidlertid ikke 
gives et klart svar på, fordi det bl.a. afhænger 
af, hvilke jordlag boringen føres igennem og 
hvilke materialer, der er brugt til slanger og 
forsegling. Jordlagenes varmeledningsevne og 
varmekapacitet er således afgørende – og her 
har vi ikke et tilstrækkelig erfaringsmateriale 
fra Danmark endnu. I den tyske VDI norm 
for termisk udnyttelse af undergrunden, 
/1/, findes der dog eksempler på forskellige 
jord og bjergarters varmeledningsevne og 
varmekapacitet, se tabel 1. Udover jordlag
enes termiske egenskaber betyder flowhastig
heden og viskositeten af væsken i jordkreds
løbet også noget for, hvor meget varme, der 
optages i slangerne. 

Til trods for den megen usikkerhed m.h.t. 
på forhånd at sige, hvor megen energi der 
kan hentes op af en jordvarmeboring, så gives 
der i den tyske norm et bud på, hvor mange 
Watt, der kan hentes op pr. meter boring i 
forskellige jord og bjergarter, se tabel 2. 
Tabellen forudsætter et vist antal driftstimer 
af varmepumpen, idet der er vist tal for hen
holdsvis 1800 driftstimer og 2400 driftstimer. 
Det forudsættes også at boringen er indrettet 
med dobbelte Urør af en vis størrelse, og at 
der er mindst 5 meter mellem hver jordvar

meboring, hvis boringen er mellem 40 og 50 
meter dyb – og 6 meter mellem boringerne, 
hvis de er dybere end 50 meter.   

Med udgangspunkt i tabellen kan man f.
eks. udregne, hvor mange kWh pr. år, der vil 
kunne hentes op af en 100 meter dyb boring 
med jordlag bestående af ler, der har et effekt 
interval på 3040W/m. Ved 2400 årlige drifts
timer svarer det til en effekt på 34 kW for den 
100 meter dybe boring. For 2400 driftstimer 
skulle der således årligt kunne indvindes mel
lem 7.200 og 9.600 kWh. Omregnes det til fos
sile brændsler er det 654  873 m3 naturgas el
ler 720 – 960 liter olíe (se box). Hvis man i 
regnestykket erstatter f.eks. halvdelen af de 
100 meter ler med vandmættet sand fås en år
lig energimængde mellem 10.200 og 12.600 
kWh.  

Det skal nævnes at tallene i tabel 2 ikke om
handler de anlæg, hvor der om sommeren 
tilføres overskudsvarme ned i borehullet, jf. 
figur 1b. Når det er tilfældet, vil der – alt an
det lige – være en højere energimængde at 
hente op om vinteren. 

Når økonomien i et anlæg baseret på jord
varmeboringer skal vurderes, er det ikke nok 
at se på den mængde energi, der kan hentes 
op af jorden. Varmepumpens virkningsgrad 
må også tages i betragtning – dvs. forholdet 
mellem den energi, der afleveres til huskred
sløbet og den energi, som tages fra elnettet 
til varmepumpens kompressor. 

Som nævnt tidligere afhænger varme pum
pens virkningsgrad af temperaturforskellen 
mellem den ”varme” brine fra jorden og den 
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kolde returbrine. Endvidere spiller temper
aturforskellen i huskredsløbet ind – gulv
varme kræver f.eks. ikke så høj en fremløb
stemperatur som radiatorer, hvilket giver en 
højere virkningsgrad. Ved køb af varme
pum pe og sammenligning af virkningsgrader, 
er det derfor væsentlig at se på, under hvilke 
driftsforhold virkningsgraden er udregnet. 

Lovgivning om jordvarmeboringer  
Jordvarme har tidligere været omtalt i tids
skriftet Vand & Jord (nr. 1, marts 2009). Heri 
blev der redegjort for de overvejelser, der lig
ger til grund for indholdet i den nye bekend
tgørelse om jordvarmeanlæg (BEK nr 1019 af 
25/10/2009). Det er kommunerne, der skal 
give tilladelse til alle former for jordvarmean
læg. Med den nye bekendtgørelse har de nu 
et godt grundlag for at gøre det, idet der er 
rimelig detaljerede regler for etablering, drift 
og tilsyn med både lodrette og horisontale 
jordvarmeanlæg med henblik på at forebygge 
forurening af jord og grundvand. 

Der er således visse afstandskrav fra skel og 
vandforsyningsanlæg for placering af jordvar
meboringer – bl.a. 300 meter fra et alment 
vandforsyningsanlæg og mindst 50 meter fra 
andre vandforsyningsanlæg. Hvis vandforsy
ningen kun forsyner den ejendom, hvor an
lægget etableres, kan kommunen lempe af
standskravet på de 50 meter. Kommunen kan 
også skærpe afstandskravet, hvis den skøn
ner, det er nødvendigt for at sikre et vandfor
syningsanlæg mod forurening.

Bekendtgørelsen fastsætter også, at alle 
jord varmeboringer skal udføres efter borings
bekendtgørelsen. Heri kræves f.eks. at der 
skal tætnes mellem forerør og omkringlig
gende jordlag, således at uønsket vandud
veksling mellem forskellige magasiner ikke 
finder sted. 

Der opstilles også funktionskrav til alle an
vendte materialer – de skal f.eks. have til
stræk kelig styrke og holdbarhed og kunne 
modstå mekaniske påvirkninger, erosion og 
galvanisk korrosion. For plastslanger angives 
direkte plasttype (PE100RC, SDR11) og det 
samme gælder for typen af frostvæske i jord
kredsløbet. Her nævner bekendtgørelsen 
etha nol, IPAsprit, ethylenglycol og propylen
glycol som tilladte væsker. Hvis der anvendes 
andre typer, skal det godtgøres, at der ”ikke 
dannes sundhedsskadelige eller tungtnedbry
delige mellemprodukter hverken under 
aero be eller anaerobe forhold”. 

Jordvarmeanlægget skal være tæt, og 
trykket i anlægget skal overvåges og forsynes 
med alarm til varsling af trykfald og lækage. 
Hvis der opstår trykfald, skal anlægget auto
ma tisk stoppe, og det må ikke kunne gen

Figur 1b. Principskitse af sommerkredsløb i et anlæg med jordvarmeboringer, der tilføres 
overskudsvarme fra solfangeranlæg og kølebaflere. 
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starte automatisk. Tætheden skal efterprøves 
ved en kontrol, hvor prøvetrykket skal være 
mindst 1,5 gange driftstrykket, og dette tryk 
skal holdes i mindst 15 minutter. Anvisning  
på trykprøvning er givet i bekendtgørelsens 
bilag 2. Jordvarmeanlægget skal hvert år have 
et eftersyn, hvor trykovervågesystemet 
efterses, og der efterfyldes med frostsikrings
væske, hvis det er nødvendigt. Bekendt
gørelsens bilag 3 indeholder en liste over de 
forhold, der skal kontrolleres ved det årlige 
eftersyn.

Milljømæssige problemstillinger 
En af årsagerne til, at der i Danmark har været 
en vis modstand mod at etablere jordvarme
boringer er givetvis, at vi har tradition for at 
være meget fokuseret på at beskytte grund
vandet mod enhver risiko for forurening. Med 
den nuværende lovgivning synes der at være 
taget hånd om denne bekymring. Forsøger 

Tabel 1. Eksempler på geotermiske egenskaber for jordarter. Uddrag af tabel 1 fra VDI 
4660 Blatt 1. /1/ og Gøran Hellstrøm’s GEO-trainet kursusmateriale Newcastle 2010. 

Jordart eller materiale
Varmeled
ningsevne  
W/(m*K)

Anbefalet 
varmeled
ningsevne  
W/(m*K) 

Specifik var
mekapacitet 
(Volumetrisk) 
MJ/m3*K

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

Moræne 1,1-2,9 2,4 1,5-2,5 1,8-2,3

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

Bentonit 0,5-0,8 0,6 1,8 2,0

Beton 0,9-2,0 1,6 1,87 0,919

Vand (+10°C) 0,59 4,15 0,999

Figur 3. Oversigtskort med markering af områder med særlige drikkevandsinteresse /3/. 
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man at konkretisere, hvad der evt. kan true 
grundvandet i forbindelse med jordvarmebor
inger, kan der peges på tre områder. 
• Risiko for udslip af frostvæske 
• Risko for uønsket lækage mellem gennem

borede magasiner
• Risiko ved temperaturstigning af grund

vandet

Risikoen for udslip af frostvæske er grundig 
undersøgt og beskrevet i COWI’s rapport fra 
2008 /2/. De tilladte væsker er alle letnedbry
delige organiske forbindelser, der ikke er spe
cielt toksiske. Når der alligevel er græn
seværdier for dem i drikkevandsbekendt
gørelsen, er det fordi de kan være årsag til 
mikrobiologisk vækst i vandforsyningens 
ledningsnet. I rapportens sammenfattende 
konklusion hedder det bl.a. at risikoen for at 
forurene vandforsyningsboringer i større af
stand end 50 meter er minimal. På baggrund 
af ovenstående synes risikoen for grund
vandsforurening ved udslip af frostvæske ikke 
at være en væsentlig faktor. Specielt ikke på 
baggrund af lovens krav om trykovervågning 
af jordslangerne og på baggrund af, at stof
ferne ikke er toksiske.

Risikoen for uønsket lækage mellem gen
nemborede magasiner er ved jordvarmebor
inger i princippet ikke større end ved enhver 
anden boring, der udføres til f.eks. vandind
vinding. Der er dog den forskel mellem vand
indvindingsboringer og jordvarmeboringer, at 
jordvarmeboringer ikke udbygges med for
erør, og de har også typisk en mindre diame
ter. Den indtil nu anvendte måde til forseg
ling af varmeslangerne er at pumpe 
op slemmet bentonit ned i det lille midterhul, 
som findes i de jordslangeruller, der er på 
markedet. 

Risikoen for uønsket temperaturstigning af 
grundvandet er knyttet til de anlæg, der 
tilfører jorden overskudsvarme om som
meren for at opnå balance i jordlagenes var
meforhold. Det er ikke så meget et problem 
ved de små anlæg, som er skitseret på figur 
1a) og b), fordi der typisk her ikke vil blive 
tilført mere varme end den, der allerede var 
til stede før indvindingen. Ved anlæg, der 
udelukkende bruges til grundvandskøling el
ler ved anlæg, hvor f.eks. kraftvarmeværker 
ønsker at udnytte store mængder overskuds
varme ved at lagre varmen i jorden, kan det 
imidlertid tænkes, at der kommer en uønsket 
temperaturstigning af grundvandet. 

Lovgivningen omkring grundvand til køle
formål (BEK nr. 1000 af 26/07/2007) fore skri
ver, at der højest må være en tempera tur stig
ning på 0,5 grader i det grundvand, der 
ind vindes i naboanlæg. Bekendtgørelsen fast

sætter også, at temperaturen maximalt må 
være 25 grader for vand, der infiltreres ned i 
jorden. Gennemsnitstemperaturen målt over 
en måned for infiltrationsvandet må dog ikke 
være mere end 20 grader.  

Sammenfattende gælder det, at hvert anlæg 
må bedømmes individuelt mht. at vurdere 
miljørisici fra anlægget. Det kan sammen
lignes lidt med den risikovurdering, der fore
tages ved administration af jordforurenings
loven, hvor hver forurenet grund også 
vur deres specifik med hensyn til risici for 
grundvand, arealanvendelse og påvirkning af 
recipienter. 

Kommunerne har mulighed for i tilladelsen 
til jordvarmeanlæg at stille særlige vilkår med 
hensyn til kontrolmålinger og indberetninger 
udover det, som allerede er nævnt i bekendt
gørelsen. Man kan også forestille sig en tids
begrænset tilladelse med henblik på at blive 
klogere på de påvirkninger, der måtte være. 

Alt det vi ikke ved
Teknologien omkring jordvarmeboringer, 
energilagring i jorden og opvarmning ved 
hjælp af varmepumper er ikke specielt ind
viklet, men der er alligevel meget vi ikke ved. 
Således mangler der i høj grad undersøgelser 
og viden om danske jordarters termiske egen
skaber og variationen af den naturlige geoter
miske gradient i de øvre jordlag. Det samme 
er tilfældet mht. størrelsen af varmefluxen 
fra jordens indre, og årstidsvariationens tem
peraturgradient fra jordoverfladen og ned i 
jorden. Vi mangler også formidling af danske 
erfaringer fra borefirmaerne mht. hvordan 
man sikrer en tilstrækkelig forsegling ud for 

dybereliggende lerlag i jordvarmeboringer 
uden forerør. Vi har heller ikke noget klart 
billede af, hvilke rør og forseglingsmaterialer, 
der er mest velegnet, fordi der mangler sam
menlignende undersøgelser på området. 

Med hensyn til energilagring og evt. op
varm ning af grundvandet kan man stille 
spørgsmål som f.eks. hvilke kemiske pro
cesser der vil ske, og hvad sker der med 
mikrobiologien i jorden og i grundvandet og 
hvilken påvirkning der evt. vil være på vand
løb og naturområder i nabolaget.

I Danmark vil en vurdering af risikoen for 
”varmeforurening” af grundvandet skulle ses i 
forbindelse med den vurdering, der allerede 
er foretaget i kortlægning af grundvandsinter
esser. Her skelnes mellem følgende 3 katego
rier, som ses på kortet figur 3.  

Indenfor områder med begrænsede 
drikkevandsinteresser kan man forestille sig, 
at kommunerne vil tillade et relativt stort 
spillerum mht. forsøg med lagring af varme i 
jorden eller infiltrering af varmt vand. Disse 
forsøg kan være med til at levere nyttig viden 
om, hvad der sker i den umættede zone og i 
grundvandszonen ved lokal opvarmning af et 
område. 

Perspektiverne for jordvarmeborin-
ger 
I Danmark er vi med hensyn til jordvarmebo
ringer langt bagefter vore nabolande Sverige 
og Tyskland, der i mange år har haft denne 
form for boligopvarmning. De detaljerede 
tyske normer om bl.a. jordvarmeboringer er 
fra 2001, og på det tidspunkt var der allerede 
en stærk tradition for denne type anlæg i vort 

Tabel 2. Eksempler på mulige energimængder fra forskellige jordarter. Uddrag af tabel 2 fra 
VDI 4660 Blatt 2. /1/

Generelle værdier for undergrunden Specifik udtræk af energi 
pr. år 

ved 1800 
driftstimer  

ved 2400 
drifts timer

Dårlig konsolideret (tør sediment)  (λ < 1.5 W/m*K) 25 W/m 20 W/m

Normal konsolideret og vandmættet (λ < 1.5 -3,0 W/m*K) 60 W/m 50 W/m

Faste bjergarter, høj varmeledning (λ >  3 W/m*K 84 W/m 70 W/m

Værdier for individuelle typer af jordlag *

Grus, sand (tør) < 25 W/m < 20W/m

Grus og sand, vandmættet 65-80 W/m 55-65 W/m

Sand eller grus med stor grundvandsstrømning 80-100 W/m 80-100 W/m

Ler og silt, fugtigt 35-50 W/m 30-40 W/m

Kalksten, masiv 55-70 W/m 45-60 W/m

Fast klippe (Granit) 65-85 W/m 55-70 W/m

Fast klippe (Basalt) 40-65 W/m 35-55 W/m

Fast klippe (Gneis) 70-85 W/m 60-70 W/m

* Værdierne kan variere meget på grund af forekomst af sprækker, forskydninger og for-
vitringsfænomener mv.   
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naboland mod syd. I Sverige er jordvarme
boringer i dag så almindelige, at op mod hver 
fjerde husstand har denne form for boligop
varmning. 

I Danmark er der intet, der tyder på, at vi 
ikke også vil nå op på, at en væsentlig del af 
vores energi til opvarmning vil komme fra jor
den. Ganske vist mangler vi stadig mange er
faringer med f.eks. den praktiske installation, 
og vi kan heller ikke forudsige særlig sikkert, 
hvor megen gratis energi, vi vil kunne hente 
op af jorden et givet sted. Der kan også være 
områder, hvor en vedtagen varmeplan eller 
lokalplan spænder ben for etablering af jord
varmeboringer. Det er dog alt sammen pro
blemer, der burde kunne løses med alminde
lig sund fornuft og de gode 
hånd værks mæssige traditioner, vi kender fra 
mange andre forsyningsanlæg i Danmark. 
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grundvandsforurening.  Miljøprojekt 

Nr.1238 udarbejdet af COWI.. Miljøstyrelsen  2008. 

/3/ Kort over drikkevandsinteresser. Kopieret fra http://

kort.arealinfo.dk/ 
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Figur2. Jordvarmeboring og sonde med temperaturfølere ved VIA’s testanlæg i Horsens. 




