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Det undersøges hvordan jordvarmeboringer påvirker jordens temperatur og hvilken indflydel-
se varmelagring kan have på jordvarmeboringernes ydeevne. Undersøgelsen tager ud-
gangspunkt i et jordvarmeanlæg beliggende i Glud, ca. 11 km øst-sydøst for Horsens. Jord-
varmeanlægget har siden juni 2011 produceret varme til varmt brugsvand og boligopvarm-
ning til et hus på 188 m2. Anlægget udgøres af to 100 m dybe jordvarmeboringer, der er pla-
ceret ca. 22 m fra hinanden. I jordvarmeboringerne er der installeret en enkelt U-slange, der 
er koblet til en varmepumpe, så det udgør et lukket kredsløb. Borehullerne er efterfølgende 
blevet opfyldt med forseglingsmateriale, og i det lukkede kredsløb cirkuleres en frostsikret 
væske. 
 
Jordvarmeboringerne er installeret i en geologi domineret af lerede aflejringer. Som det 
fremgår af figur 1, så består lagserien øverst af moræneler, som er underlejret af miocænt 
glimmerler efterfulgt af de eocæne formationer Søvind Mergel og Lillebælt Ler. De tertiære 
aflejringer er karakteriseret ved en lav varmeledningsevne. På baggrund af en termisk re-
spons test blev den gennemsnitlige varmeledningsevne for hele lagserien estimeret til ca. 1,5 
W/mK. 
 
Et moniteringssystem er installeret for at monitere driften af jordvarmeanlægget. Systemet 
måler bl.a. strømningshastigheden og temperaturen af den cirkulerende væske før og efter 
den har afgivet varme til varmepumpen. Disse målinger bruges til at beregne mængden af 
varme, der bliver trukket op fra jorden. Om vinteren er varmepumpen i drift 9-17 gange i 
døgnet i ca. 10-50 minutters intervaller. På en vinterdag kan varmeudtrækningen variere fra 
150 til 300 MJ. Om sommeren derimod vil den daglige varmeudtrækning ofte ikke overstige 
30 MJ, og varmepumpen er generelt kun i drift 1-5 gange i døgnet i 10-20 minutters interval-
ler. 
 
Varmeudvekslingen mellem væsken i slangerne og jorden skyldes en temperaturgradient, 
der er opstået, fordi væsken har en lavere temperatur end jorden. Når den cirkulerende væ-
ske absorberer jordens varme, vil jordens temperatur i nærheden af jordvarmeboringerne 
falde. Der opstår derved en temperaturforskel i jorden, som forårsager en horisontal varmest-
rømning hen mod jordvarmeboringerne. Denne varmestrømning afhænger af temperaturgra-
dientens størrelse men også af jordens evne til at lede varmen (varmeledningsevnen). I de 
tertiære aflejringer vil denne proces foregå langsomt, da disse aflejringer har en lav varme-
ledningsevne. Det resulterer i, at jordens temperatur ikke når at blive genetableret til sin op-
rindelige temperatur hen over sommeren /1//2//3/, hvilket kan have konsekvenser for jord-
varmeboringernes ydeevne i de efterfølgende vintre. 
 



 
Figur 1. Den geologiske lagserie hvori de to jordvarmeboringer er installeret. Grafen til højre 
viser jordens temperatur med dybden målt før (maj 2011) og efter (22. juli 2014) jordvarme-
boringerne blev sat i drift. Målingerne fra maj 2011 er leveret af Aarhus Universitet /4/, mens 
målingerne fra juni 2014 er leveret af VIA University College, Horsens. 
 
I de 3 år, hvor anlægget har været i drift, er jordens temperatur faldet med ca. 1-1,5 °C (figur 
1). Temperaturfaldet betyder, at den cirkulerende væske vil have en lavere returtemperatur 
/5/. Det kan medføre, at varmepumpen skal bruge mere strøm for at levere den ønskede 
temperatur til huset, og der er derved sket en forringelse i jordvarmeboringernes ydeevne. 
 
For at undgå en for høj sænkning af jordens temperatur, kan varmeudtrækningen kompense-
res med varmelagring om sommeren. Dette kan foregå ved at koble solfangere til jordvarme-
anlægget. Om sommeren vil solfangerne producere varme til varmt brugsvand. I perioder vil 
de dog producere mere varme, end der er behov for, og denne overskudsvarme kan benyt-
tes til at opvarme jorden. Dette foregår ved, at væsken i slangerne enten opvarmes direkte af 
solfangerne eller også bliver opvarmet via en varmeveksler. Når den opvarmede væske cir-
kuleres i slangerne, overføres varmen til jorden, fordi væsken har en højere temperatur end 



jorden. Varmelagring kan derved fremskynde genetableringen af jordens temperatur og mu-
ligvis forhindre en potentiel forringelse af jordvarmeboringernes ydeevne. 
 
Jordens temperaturudvikling i løbet af de 3 år, hvor jordvarmeanlægget er i drift, er modelle-
ret gennem programkoden Feflow (version 6.2). De igangværende simuleringer skal bruges 
til: 1) at analysere langtidsvirkningerne og effektivitetsudviklingen af det eksisterende anlæg, 
2) at analysere om anlæggets effektivitet øges ved at supplere med solfangere, og 3) at un-
dersøge hvor meget varme, der skal lagres i jorden, for at jordens temperatur bliver genetab-
leret hen over sommeren. 
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