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XXXXXXXXXXXXENERGIBRØNNER

TERAWATT-TERAWATT-
TIMENETIMENE
under beina våreunder beina våre

Geotermisk energi har et enormt 
potensial for å la oss spare både 

strøm og nettutbygging.

Nærvarme: Før var det fjernvarme, 
men her gjennomfører Geothermal 
Energy Nordic boring til dype 
energibrønner for Ringerikskraft 
Nærvarme. ALLE FOTO: JAN JOHANNESSEN
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Hvis vi kan ta ut en høy nok ΔT, trenger vi 
ikke alltid bore veldig dypt. I flere prosjekter 
er det da nok med 5 til 600 meter, sier siv. ing. 
Sjur Talstad. Han er ansvarlig for prosjekter 
og drift i GTML. 

UKONTROVERSIELT
Bergvarme har en stor fordel ved at den ikke 
vekker store følelser. Det er ingen store mas-
ter med enorme turbiner som påvirker utsik-
ten, og det er ingen ærverdige tak som skal få 
solceller i stedet for takstein. Den er ikke en 
gang avhengig av magasinfylling. Og den er 
tilgjengelig over alt. Samtidig er energiflyten 
konstant og uavhengig av vind og sol. Geo-
termi burde få en mer fremtredende rolle i det 
grønne skiftet, mener GTML.

– Hvor dypt det må bores for å finne var-
meressursene er vanskelig å si før det er bo-
ret. Temperaturgradienter og vanngjenn-
omstrømning i brønnene vil variere. Det er 
mange såkalte hotspots på Østlandet og opp 
mot Trøndelag, som muligens skyldes mer 

radioaktiv nedbrytning i fjellgrunnen. Jeg 
tror borehull på mellom to og tre kilometer 
er egnet for å dekke oppvarmingsbehov di-
rekte, eller til å mate fjernvarmenett. Grun-
nere hull på 800 til 1500 meter er hensikts-
messige i samvirke med varmepumper, for å 
gi det siste løftet til høyere temperatur, sier 
senior forretningsutvikler i Sintef Industri, 
Roar Nybø. Han leder prosjektet DeepScale 
sammen med blant annet Equinor, for å se på 
mineralutfelling i dype brønner.

Nybø tror norske ingeniører fra oljeindus-
trien er godt rustet til å jobbe med geotermi, 
og leverandørindustrien er godt posisjonert 
for å bevege seg over på feltet. 

– Dette fagområdet må, som alle andre, 
gjennom en lærekurve. Faller kostnadene 
kan vi bore dypere og hente ut enda mer en-
ergi, sier han. 

TEMPERATUR OG VOLUM
En termisk brønn er avhengig av at det sirku-
lerer væske i brønnen. Den enkleste måten å 

hente opp varmen fra brønner dypere enn 800 
meter er å sirkulere vann i et rør i brønnen som 
suger dette opp med en pumpe som plassers 
50 meter nede i brønnen. 

Man kan også bruke en såkalt U-kollektor 
med en slange ned mot 6 til 700 meters dyp. 
Teknologien gir et effektivt energiopptak og 
er en konkurransedyktig måte å ta opp var-
men på. 

– Interessen for geotermi har økt kraftig i 
Europa. Spesielt etter at russerne startet kri-
gen i Ukraina og ble en upålitelig energile-
verandør. En fjerdedel av EU sin befolkning 
bor i områder der forholdene ligger til rette 
for geotermisk fjernvarme. Drivhus er stort 
i Nederland, og geotermisk oppvarming av 
disse har blitt mer vanlig. Bransjen anslår at 
halvparten av oppvarmingsbehovet til ned-
erlandske drivhus kan dekkes av geotermi, 
sier Nybø.

TUNGT Å BORE PÅ LAND
Man skulle tro at med all erfaringen 

D et meste av energien vi bruker 
kommer på en eller annen måte 
fra sola. Den fossile energien har 
en gang vært levende og derfor 

solgenerert. Den fornybare energien i form 
av sol, vind, vannkraft, bølger og tidevann er 
drevet av sola.

Men langt under jordoverflaten er det godt 
og varmt. Jo lenger ned, jo høyere tempera-
tur. Noe er soloppvarming av overflaten, men 
det meste kommer fra restvarme fra jordas 
skapelse, og fra nedbryting av radioaktive el-
ementer. Et slags kjernekraftverk i saktefilm. 
Her ligger altså et nesten uendelig antall ter-
awattimer og venter på å bli høstet. Hadde det 
vært enkelt hadde dette vært den foretrukne 
energiformen. Men det er det ikke. Utenom 
noen steder, som på Island og andre land hvor 
de høye temperaturene ligger svært nær over-
flaten. Det er gjerne i geologisk aktive soner 
som ligger langs ytterpunktene i de tektoniske 
platene. Island er et typisk eksempel hvor den 
eurasiske og nordamerikanske platen glir fra 
hverandre og hvor magma er mye nærmere 
overflaten enn i f.eks. Norge, som ligger langt 
inne på platen. 

I Norge finner vi varmeressursene mye 
dypere, men til gjengjeld har vi ikke vulkaner 
og nesten ikke jordskjelv.

Oppvarming av bygninger, tappevann og 
industriens behov for varme er langt over 50 
TWh. Det meste av denne varmen og kjølin-
gen produseres fra strøm. Potensielt kan over 
30 TWh erstattes av utviklet og kommersiell 
geotermisk teknologi. Økt bruk gir teknolo-
giutvikling og effektivisering, og kostnadene 
vil falle videre. Fjernvarme dekker allerede 
et betydelig varmebehov og står for over 5 

TWh årlig, men vi har ikke nok avfall som 
kan brukes som drivstoff til fjernvarmepro-
duksjon. 

GRUNN JORDVARME
Såkalt bergvarme, som vi finner i brønner på 
200 til 250 meter, er ikke spesielt varm. Tem-
peraturen kan variere fra fire grader og oppo-
ver til syv, åtte grader. Det er ikke mye, hverken 
i temperatur eller i kapasitet. Men det er en yp-
perlig termisk kilde for å drive varmepumper 
om vinteren. I stedet for å hente varmen fra 
luften, som kan være langt under null grader, 
blir temperaturløftet pumpen skal gjøre mye 
mindre og virkningsgraden vesentlig høyere. 

For større bygg kan man bore en lang rekke 
brønner og inneslutte et volum som får en 
magasinfunksjon. Så kan man tappe varme 
til varmepumper om vinteren, og lade det litt 
nedkjølte fjellvolumet med overskuddsvarme 
fra kjølingen man gjør om sommeren. Det er 
svært effektivt. 

DYP JORDVARME
Lenger ned blir 
det stadig var-
mere. Avhengig 
av sted stiger 
temperaturen 
i Norge med 
mellom 15 og 
25 grader per 
km. Det er bo-
ret to brønner 
på Gardermoen 
til 1500 meter. 
Der nede var 
temperaturen 
28 grader. Det 
varme vannet som hentes opp brukes til å 
smelte is og snø i vinterhalvåret. Før ble det 
gjort med strøm. Hver av de to brønnene leve-
rer rundt 100 kW varme fra oktober til mars. 

– En dyp brønn på 1500 meter kan hente 
ut 15 til 20 ganger mer energi enn en på 250 
meter, sier Thor Erik Musæus. Han leder sel-
skapet GTML, som jobber med å etablere 
løsninger for dype energibrønner. Alle de an-
satte har bakgrunn fra oljesektoren og borete-

knologi.
– Dette er en 

annen form for 
fornybar en-
ergi enn det de 
fleste tenker på 
til vanlig. Men 
den har den 
fordel at den er 
så å si usynlig, 
og den er ikke 
kontroversi-
ell. I stedet for 
å bruke 4000 
m2 areal til sol-

celler holder det med 10 m2. Det eneste som 
er synlig er et lokk over brønnen og rørene til 
varmesentralen. Dette er svært arealeffektivt 
i byer og områder med lite areal tilgjengelig. 

«Dette er en annen form for 
fornybar energi enn det de 
fleste tenker på til vanlig. 
Den har den fordel at den 

er så å si usynlig, og den er 
ikke kontroversiell»

Sjur Talstad, siv.ing., GTML

ENERGIBRØNNER

Boreteknologi: Ingeniørene i GTML har bakgrunn fra oljeindustrien. Her løftes en borestreng på 
plass for boring av fire brønner som skal gi energi til 30 boliger i Klokkerlia i Hole kommune. 

Vann: Det bores flere hundre meter ned i jorda - i Hole kunne operatøren konstatere at sandsteinen på Ringerike ga moderate og håndterbare vannmengder. 
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gjennomstrømning, og de vurderer hy-
draulisk oppsprekking, såkalt fracking, 
for å øke den. Det er godtatt av folk i om-
rådet som vil kunne merke støy fra dette 
en kort periode, sier Nybø. På verdens-
basis er det flere aktører som ønsker 
å erstatte sprekkesystemene med et 
nettverk av kanaler som bores mellom 
brønnene. Dette koster, men kan være 
et alternativ der fracking ikke godtas. 

GTML har ambisjoner om å vokse 
til et betydelig nordisk energiselskap. 
De ønsker å selge varmeenergi til bo-
rettslag og andre varmebrukere, eller 
selge dem hele det ferdige anlegget. 
Investeringselskapet Kerogen Capital 
har skutt inn penger i selskapet. De har 
tro på konseptet, og har også investert 
i et liknende selskap i Nederland og et i 
Storbritannia. 

ENERGIBRØNNER

Norge hadde fra Nordsjøen at det var lett å 
bore ned til veldig høy varme på mange ki-
lometers dyp, men den gang ei. I Nordsjøen 
bores det i sedimentære bergarter, mens på 
fastlandet er det stort sett snakk om mye har-
dere eruptive og metamorfe bergarter.

I motsetning til i Nordsjøen bores brønner 
på land med slagboring, ikke rotasjonsbor-
ing. Det brukes trykkluft på fra 35 til 70 bar 
som føres ned i brønnen til slagboremaski-
nen, som hamrer seg gjennom det harde fjel-
let. I Oslo-området, hvor energipoten-
sialet er stort, er fjellgrunnen gan-
ske oppsprukket. Det er gunstig 
fordi det sørger for god sirku-
lasjon i grunnvannet nede i 
brønnen. 

– Vi jobber for å over-
føre erfaringer fra olje 
og gass til energibrøn-
ner. I dag tar det rundt 30 
dager å bore en brønn på 
1500 meter. Den tiden skal 
vi halvere i løpet av noen år, 
sier Musæus.

ENORMT POTENSIAL
Mens man i noen land kan hente opp tempe-
raturer som er nok til å generere strøm med 
dampgeneratorer, er ikke det realistisk på 
det norske fastlandet. Her er det varmen som 
lokker. Varmen kan brukes til oppvarming og 
GTML tror det vil være økonomisk realistisk å 
erstatte 30, kanskje så mye som 45 TWh strøm. 
Tallet vil variere med hvor flinke vi blir til å ta 
i bruk varmepumper, men det vil bety en inn-

sparing på 70 til 80 prosent av strømforbruket.
– Slik varmeenergi har en annen viktig for-

del. Den produseres lokalt, og det trengs ikke 
noe kostbar utbygging av strømnettet for å 
overføre energien. Jo mer man bygger ut av ge-
otermisk energi, jo mer avlastes strømnettet. 
Dette vil komplettere de fjernvarmeanleggene 
vi allerede har med nærvarme, sier Talstad.

Varmen vil i mange tilfeller kunne brukes 
direkte til oppvarming, men også via var-
mepumper når det trengs høyere tempera-

turer. Et av prosjektene GTML ser på er 
oppvarming i Longyearbyen. De 

tror dype brønner vil kunne 
dekke 60 til 70 prosent av 

behovet for varmeenergi i 
byen. Selskapet har også 
innledet et samarbeid 
med Drammen fjern-
varme, og etablert fire 
brønner til et bolig-
prosjekt for Ringeriks- 

kraft Nærvarme. I tillegg 
jobber de med et pros-

jekt som skal erstatte gas-
soppvarming med geotermi på 

seks idrettsbaner, slik at de holdes 
snøfrie. 

AMBISJONER
I mange europeiske land er geotermi velkjent. 
I Italia har de produsert strøm basert på geo-
termisk varme siden 1905. Men Italia er et 
land med mye vulkanisme, slik som Island, så 
der er det åpenlyst. I Frankrike, Nederland og 
Øst-Europa er det aktuelt å bruke gamle olje- 

Team: GTML har ansvaret for å gjennomføre boring og lage energibrønnene, fra venstre Thor Erik 
Musæus (CEO), Sjur Talstad (COO) og Thilo Theloy (boresjef) som også ledet pilotprosjektene ved 
Oslo Lufthavn og Politiets Nasjonale Beredskapssenter. ALLE FOTO: JAN JOHANNESSEN

og gassbrønner, og de borer nye fordi under-
grunnen er velkjent. 

– Geotermi er i vekst i Sverige og Finland. 
Det finske energiselskapet St1 har boret 6 km 
dype brønner i Espo i Finland, og de starter 
opp i Sverige også. De har boret en brønn hvor 
vannet går ned og en hvor det hentes opp, og 
utnytter oppsprekkingen mellom brønnene 
som en slags radiator. Da får de opp vann som 
er over 100 grader. Skal det bores doble brøn-
ner, ned og opp, trengs det et sprekkesystem 
nederst i brønnen. I Finland er det litt for lav 

Avfall: Alt borekaks fra de fire energibrønnene 
blir samlet i kontainere for sedimentering. 

Hammer: Bildet viser boring med lufthammer på boligprosjektet i Klokkerlia i Hole.

Over 

av varmebehovet 
vårt kan dekkes 
av geotermisk 

teknologi

30 TWh


