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Sammenfatning
En satsning på geoenergi i Qaqortoq skulle kunne indebære meget store elbesparelser
både effektmæssigt og energimæssigt.
I denne henseende er det Swecos mening at et sådant geoenergisystem bør rettes mod
at erstatte elkedler i fjernvarmeproduktionen.
Den åbenlyst mest interessante systemløsning er et borehulslager, som genoplades om
sommeren med varmeenergi fra søen Tasersuaq.
Med dagens elpriser (2,60 DKK/kWh) er det ikke økonomisk indbringende for den enkelte
forbruger at erstatte oliefyring med fjeldvarme. “Break even” for mindre
varmepumpeanlæg ligger ved en oliepris på ca. 7.400 DKK/m3, forudsat en COP på ca.
3,5 og en elpris på 2,60 DKK/kWh
Det er vigtigt at undersøge hvilke muligheder der er for energieffektiviseringer i en
ejendom inden man installerer et fjeldvarmesystem. For det første er omkostningerne for
en effektiviserings-indsats ofte lavere per sparet kWh end boring af et tilsvarende længde
borehul. For det andet så bliver systemet ikke bare suboptimeret i økonomisk henseende,
men også rent teknisk. Ved en energieffektiviserings-indsats mindsker man ofte også det
maksimale effektbehov. Hvis man så allerede tidligere har installeret en varmepumpe, så
er der stor risiko for at den er overdimensioneret efter effektiviserings-indsatsen. En
overdimensioneret varmepumpe har tendens til at koble til/fra meget ofte, hvilket giver
øget slitage og dermed en forkortet levetid.
For referencer henvises til referencelisten i hovedrapporten.

Kortbilledet på forsiden er et udsnit af GEUS Geologiske kort over Sydgrønland, skala 1:500 000. Anden
udgave, 2007.
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1

Lokale geologiske og hydrologiske forudsætninger

1.1

Terrænforhold
Qaqortoq ligger i et terrænmæssigt temmelig kuperet område, hvor fjeldet ofte er synligt
over jorden.
Bebyggelsens centrum ligger i forbindelse med en mindre lavning, som forbinder havnen i
sydøst med en større indsø i nordvest (Tasersuaq).
Bebyggelsen afgrænses i sydvest af en stejl og markant forkastning. I den modsatte
retning hæver terrænniveauet sig gradvist ind mod land. Fjeldet gennemtrænges her af
en række sprækkedele, hvoraf en løber ned mod havnen.

1.2

Grundfjeld og jordlag
Terrænnet er efter grønlandske mål grønt og frodigt, men fjeldet er dog synligt over
jorden flere steder, formet som plane høje. Jordlag forekommer derfor mere eller mindre
sporadisk og kun som et tyndt dække. Mere sammenhængende tyndt jorddække er der i
forbindelse med sprækkedalen, som løber fra havnen til Tasersuaq.
Grundfjeldet består af krystallinske bjergarter hovedsagligt i form af gnejser og andre
metamorfe bjergarter. Ifølge de geologiske kort (se omslagsfiguren) består den
dominerende bjergart af granit, som blev dannet for ca. 2.000 millioner år siden (rosa
farve på kortet). Stedvist kan der også forekomme doleritgange, som er betydeligt yngre.
En sådan gang løber i sydøstlig retning gennem Qaqortoq.
Fjeldet har en overordnet struktur i retning nordøst-sydvest samt forkastninger som ligger
på tværs af denne retning.

1.3

Grundvandsforhold
Det er ukendt i hvilken grad fjeldet indeholder grundvandsførende sprækkesystemer. De
strukturelle forhold peger dog på at det er tilfældet. Dybere grundvandsforekomster burde
da være brakt eller salt med tanke på havets nærhed.
Grundvandets temperatur er konstant i større dybder hele året og forventes at ligge et
sted mellem 3-5 ºC.
Fjeldets grundvandsniveau må formodes at ligge i paritet med havets niveau, eller nogle
meter højere. Grundvandet burde hovedsaglig dræneres ud mod havet, hvilket indebærer
en sydøstlig strømningsretning.

1.4

Fjeldets forventede termiske egenskaber

1.4.1 Fjeldets normaltemperatur
Der mangler oplysninger om fjeldets termiske temperatur i området. Målinger i andre dele
af Grønland antyder dog, at lignende grundfjeld har en geotermisk gradient som ligger
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omkring 1,5 ºC/100 m og at udgangstemperaturen i dybden 10 m er ca. +2,5 ºC. En
forventet middeltemperatur på fjeldet ned til 200 m bedømmes derfor til at ligge på ca. +4
ºC.
1.4.2 Forventet varmeledningsevne
I Qaqortoq kan et muligt effektudtag fra grundfjeldet vurderes til mellem 30-40 W/m
borehul.
Et borehul på 200 m koblet til en varmepumpe giver da i størrelsesordnen 7-11 kW.

1.5

Tasersuaq som varmekilde
Det store sømagasin Tasersuaq bør udgøre en højinteressant varmekilde, både om
vinteren og om sommeren.
Temperaturen i søen på 20 m dybde angives til 4 ºC om vinteren og 9 ºC om sommeren.
Isdækket, som i en vis grad fungerer isolerende om vinteren, bliver aldrig mere end 1 m.
(Kilde: Nukissiorfiit).
Hvis sømagasinet bliver sat i funktion, vil det udgøre en betydningsfuld varmekilde både
alene eller i forbindelse med et fjeldvarmesystem. I det sidste tilfælde vil der kunne lagres
en forholdsvis høj temperatur i et borehulslager om sommeren og hentes igen om
vinteren.
Qaqortoq har et eksisterende vandindtag ved Rosine Ejland, men det er på nuværende
tidspunkt ukendt hvilken kapacitet pumpestationen har.
Generelt kan søvand bruges som vandkilde og til geoenergiformål samtidig, men der skal
naturligvis udføres en omhyggelig risikoanalyse og en VVM-redegørelse (vurdering af
virkninger for miljøet) tidligt i et eventuelt geoenergiprojekt som involverer Tasersuaq.

1.6

Havet som varmekilde
Den månedlige hav-middeltemperatur i havoverfladen vises i Tabel 1 nedenfor. Som det
fremgår af tabellen, er det kun i løbet af få måneder om året at temperaturen ligger på
plusgrader og da med ca. +3 ºC som den højeste. Det gør at havet næppe er interessant
som varmekilde.

Tabel 1. Månedlig hav-middeltemperatur (ºC) ved Qaqortoq (Kilde:
http://www.seatemperature.org/europe/greenland/qaqortoq.htm)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
-0,7 -1,1 -0,9 -1

-0,6 -0,7 1,5 2,9

1,8

1,1 -0,3 -0,6
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2

Eksisterende systemer

2.1

Kort øjebliksanalyse
Et fjernvarmenet (som regelmæssigt udbygges) når relativt store dele af Qaqortoq.
Øvrige fritliggende bygninger forsynes hovedsagligt med varme fra individuelle oliekedler.
I dag er der ingen ledig kapacitet i el-produktionen fra vandkraftværket ved Qorlortorsuaq.
Der produceres i dag omkring 29 GWh fra vandkraftværkets 2 turbiner (7,2 MW), hvilket
muligvis øges til 50-60 GWh, hvis en tredje turbine installeres. Kraftværket forsyner både
Qaqortoq og Narsaq med elektricitet.
Da en relativ stor mængde elektricitet i dag bruges til fjernvarmeproduktion i Qaqortoq, er
der i dag ingen kapacitet til også at forsyne Narsaq med el-kraft til opvarmningsformål.
Installation af de effekttunge elkedler kan betyde at el-nettet skal forstærkes.
I Qaqortoq er der i dag 1 stk. 1200 kW el-kedel placeret i varmeværk, 1 stk. 1200 kW elkedel placeret i kraftvarmeværket og 1 stk. 300 kW el-kedel placeret i Århusvej.
Fremløbstemperaturerne ligger på ca. 82-85 °C. Returtemperaturer ligger på ca. 50-55
°
C. (Mail Nuukissiorfiit, 11/11 2013).
Husstande uden for fjernvarmenettet antages af Sweco til at have et energibehov på 260
kWh/m 2,år (bygget inden Bygningsreglement 2006). Bygninger opført efter BR06 tillades
at have et energibehov på 25 % lavere end dette, dvs. ca. 194 kWh/m2,år.
Der er desuden særskilte små oliekedler og også en række kommunale kedelcentraler,
som forsyner flere ejendomme. Ved -3 °C leverer disse for det meste en
fremløbstemperatur på omkring 70 ºC. Temperatursænkningen i distributionen ligger på
omkring 7 ºC (Kilde INI A/S).

2.2

Forsyning
Fjernvarmen produceres med varme fra affaldsforbrændingen, elkedler og et oliefyret
varmeværk. Desuden bruges restvarmen fra reserveelværket (kraftvarmeværk) når dette
er i drift i forbindelse med revision på eller udfald af vandkraftværket.

2.3

Fjernvarmeproduktion 2010
Som det fremgår af Figur 1 dominerer den oliebaserede varmelevering stort set uanset
årstid. Affaldsforbrænding udgør en anden kontinuerlig betydende del. Elkedler bruges
når der er ledig kapacitet. Den fjerde og mindst betydningsfulde del er spildvarme fra
køling af dieselmotorer når reserveelværket kører.
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Figur 1. Fjernvarmeproduktion i Qaqortoq 2010. (Kilde: Grafisk tolkning af Graf 3 i
“Forbrænding af affald, strategi og organisering”, Ramböll 2012)

Andelene set over hele året 2010 fremgår af Tabel 2.
Tabel 2. Fjernvarmeproduktion i Qaqortoq 2010. (Kilde: “Forbrænding af affald, strategi og
organisering”, Ramböll 2012)

Energiform
Affaldsvarme
Elkedel
Oliekedel
Restvarme dieselmotor
Sum

2.4

MWh (2010)
5.000
4.800
11.300
400
21.500

Distribution
Det er ukendt hvordan fremløbs- og returløbstemperaturerne i fjernvarmenettet reguleres
i løbet af året.
I det aktuelle tilfælde er der oplysninger om at fremløbstemperaturen ligger mellem 82-85
ºC året rundt og at returen varierer mellem 50-55 ºC (Mail, Nukissiorfiit, 11/11 2013).

2.5

Eksisterende fremtidsplaner
Som følge af den planlagte udbygning af vandkraftværket med en tredje turbine
undersøges mulighederne for at lade elkedler fortrænge oliefyring.
Ramböll har i sin rapport “Forbrænding af affald, strategi og organisering” fra 2012
beskrevet to scenarier, hvor affaldsforbrændingen udvides og hvor muligheden for at
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udbygge fjernvarmenettet belyses. Affaldsforbrændingen forventes kun i begrænset
udstrækning at mindske el-forbruget til opvarmning.

3

Mulige systemløsninger

3.1

Fritliggende enfamiliehuse
De enfamilieshuse i Qaqortoq, som i dag opvarmes af oliekedler, kan suppleres med
private fjeldvarmesystemer. Oliekedlerne bør da beholdes til spidslastproduktion. Dagens
forhold mellem el- og oliepris gør dog nok dette økonomisk urentabelt for den enkelte.
Med dagens elpriser (2,60 DKK/kWh) er det ikke økonomisk indbringende for den enkelte
forbruger at erstatte oliefyring med fjeldvarme. “Break even” for mindre
varmepumpeanlæg ligger ved en oliepris på ca. 7.400 DKK/m3, forudsat en COP på ca.
3,5.
Omvendt gælder det at med dagens oliepris (ca. 6.100 DKK/m3) så sker der et ”break
even” ved en elpris på ca 2,14 DKK/kWh for samme varmepumpeanlæg.
Ud fra dette ræsonnement følger umiddelbart, at hvis den enkelte forbruger skulle kunne
købe afbrydelig elvarme (0,75 DKK/kWh) til sin varmepumpe, så ville det være
interessant i det mindste at begynde at regne på en økonomisk kalkule.

3.2

Fjernvarmeintegreret geoenergi
Som fremgået af ovenstående blev der i 2010 brugt 4,8 GWh elektricitet i
fjernvarmenettets elkedler, til en markedsværdi af 12,5 millioner kroner.
Et system med geoenergi tilbyder en langt bedre udnyttelse af elektricitet end elkedler.
Det er derfor Swecos anbefaling, at overveje at supplere fjernvarmeproduktionen med et
varmepumpeanlæg, hvor formålet er at reducere elforbruget i fjernvarmeproduktionen.
Eksisterende elkedler bør dog beholdes til redundans og spidslastproduktion.
Tanken er at frigjort elektricitet skal kunne bruges i Narsaq, eller også til
varmepumpekonvertering af individuelle huse i Qaqortoq som i dag ikke er tilsluttet til
fjernvarmenettet.
Sweco ser især to muligheder for geoenergi, som sammenfattes nedenfor. Begge
systemer er uafhængige af en eventuel ekspansion af affaldsforbrændingen.
Mulighed 1: Sweco ser som den bedste mulighed for geoenergi, et system hvor
fjeldvarme kombineres med overfladevandvarme fra søen Tasersuag. Et rendyrket
fjeldvarmesystem kan også overvejes, men var efter Swecos mening et relativt ringere
alternativ.
Baseret på den nuværende tilgængelige fjernvarmestatistik (2010) skønnes en egnet
effektstørrelse af anlægget til at ligge omkring 550 kW, hvilket er i drift året rundt.
Varmepumpesystemet forudsættes at hæve temperaturen i nettet fra returens 50-55 ºC til
60-65 ºC (deltaT 10 ºC). Strengt taget svarer den temperaturforøgelse til knap en
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tredjedel af hele fjernvarmebehovet. Da elektriciteten er relativ dyr, kan det være en god
idé at indsatserne rettes mod at erstatte så stor en del af elkedlernes produktion som
muligt. I dette tilfælde ville elkedler kun anvendes for den resterende opvarmning til ca.
82-85 ºC.
Mulighed 2: Swecos beregninger viser, at et geoenergisystem med fjeld som varmekilde,
hvis det havde været i drift i 2010, havde kunne spare ~55 %, eller ca. 2,6 GWh
elektricitet, til en markedsværdi på 6,8 millioner kroner.
Baseret på den nuværende tilgængelige fjernvarmestatistik (2010) skønnes en egnet
dimensionering af et fjeldvarmeanlæg til at ligge omkring 550 kW afgivet varmeeffekt,
hvilket er i drift året rundt.
3.2.1 Rendyrket fjeldvarmesystem
Ved forventede geologiske forudsætninger kræver et rendyrket fjeldvarmesystem på 550
kW at der udføres ca. 10.000 borehulsmeter, eller 50 borehuller à 200 m.
Et sådant system bliver relativt udstrakt med en mindste c/c-afstand mellem brøndene på
omkring 20-30 m. Temperaturen i fjeldet bedømmes som relativ lav, hvorfor COP i
varmepumpen også kan forventes at være omkring 2,5.
Dette system kan forventes at vise de højeste investeringsomkostninger af de to som er
skitseret her.
3.2.2 Borehullager genoplades af søen om sommeren
Søen udgør den hovedsaglige varmekilde i sommerhalvåret. Søen, som praktisk taget
fungerer som en enorm solfanger, har da en temperatur som er væsentlig højere end
både i fjeldet og i havet. Selv om vinteren forventes bundvandet at holde en temmelig høj
temperatur.
Systemet bygger på at overfladevand pumpes fra søen. Primært bruges vandet som
varmekilde til varmepumpen. Sekundært bruges energien i det samme vand til lagring af
varmeenergi i fjeldet via en varmeveksler i et borehullager.
Ved drift hentes søvandet fra overfladen, når temperaturen er på det højeste og
tilbageføring sker på lidt større dybde, hvor temperaturen er lavere.
En god beregnet strømning er ca. 180 m3/h (50 l/s), hvilket indebærer en effektafgivelse
på omtrent 200 kW/grad varmeudtag. Ved en laveste temperaturændring på 2 ºC dækker
denne strømning varmepumpens behov for fordampereffekt mere end tilstrækkeligt, og
COP holdes høj. Da temperaturen på søvandet overstiger fjeldets temperatur, lagres
varme ned i fjeldet, som da varmes op med skønsmæssigt 4-5 ºC. Dermed fås en gunstig
varmepumpedrift også om vinteren, når borehullagret udgør varmekilden.
Temperaturpåvirkningen i søen forventes at blive ubetydelig, da søens volumen er
næsten uendelig stor sammenlignet med den omsætning som forårsages af udtag og
tilbageføring.
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I Figur 2 nedenfor vises principielt hvordan et sådant system vil kunne se ud. Søvandet
går i en separat kreds, som varmeveksles med varmepumpe og borehullager, hvorfor det
aldrig blandes med eller forurenes af andre stoffer.

Figur 2. Borehulslager som genoplades af søvarme

Det foreslåede system bedømmes som væsentligt mere effektivt og formodentlig også
billigere investeringsmæssigt end et rendyrket fjeldvarmesystem.
Grunden til den højere effektivitet er at kombinationen af overfladevand varmelagring i
fjeld giver en høj kvalitet på varmekilden året rundt med en højere COP som følge.
Grunden til en lavere investering er at fjeldvarmehullerne kan lægges kompakt med 5-10
m c/c-afstand samt at det skønsmæssigt bliver ca. 30 % færre huller. Denne
investeringsbesparelse bedømmes til at være større end tilkommende omkostninger for
anlæg af ledninger til og fra søen.
Et geoenergisystem med effekten 550 kW, hvilket er i drift året rundt vil levere ca. 4,8
GWh/år (dimensionerende for varmepumpens størrelse).
Forudsat at varmen kan leveres til nettets returledning ved +60 ºC kan der påregnes en
energifaktor (Seasonal Performance Factor, SPF), set som gennemsnit i løbet af året, på
omkring 2,7. I SPF inkluderes pumpeenergi til søvandspumpning og rundpumpning i
borehulslagret. Det indebærer, at energiforbruget for systemet totalt bliver 1,8 GWh.
(Varmepumpens COP vil variere mellem forskellige driftstilfælde, fra ca. 2,5 til ca. 4.)
Baseret på ovenstående beregning er der således et potentiale til at frigøre ca. 3 GWh
el/år. Besparelsen fordeler sig helt jævnt over årets måneder og sænker samtidig elnettets effektbehov i tilsvarende grad (omtrent 200 kW).

3.3

Individuelle kommunale kedelcentraler
Individuelle oliekedler uden for fjernvarmenettet kan uden tekniske problemer suppleres
med fjeldvarmeanlæg. Teknisk udgør temperaturprogrammerne ved B-1419 (Peter
Høeghsvej: 55/49 ºC ved -3 ºC) og B-1608 (Sivinganikasia: 57/50 ºC ved -3 ºC)
sandsynligvis særligt gode muligheder for varmepumpedrift.
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Med dagens oliepris/elpris er det dog Swecos bedømmelse, at en sådan satsning ikke vil
være økonomisk rentabel for virksomhedsudøveren. Trods den manglende rentabilitet af
en oliekonvertering på nuværende tidspunkt, er det helt åbenlyst at en sådan ville være
meget interessant at gennemføre ud fra et sundheds- og miljøsynspunkt.

4

Anbefalinger

4.1

Detaljeret forstudie
Det er Swecos bedømmelse, at konceptet med et geoenergisystem, hvor varme fra søen
kombineres med et borehulslager er teknisk gennemførligt. Det bedømmes også som
interessant ved at det frigør el-energi, som kan behøves til andet formål. Det viser også
en betydelig driftsøkonomisk rentabilitet, hvilket samlet set gør at konceptet bør udvikles
videre.
For at klarlægge forudsætningerne mere detaljeret samt for sikrere dimensionering af
anlægget bør fjernvarmenettets effekt- og energibehov først kortlægges mere detaljeret.
Videre bør varmeproduktionens blanding beskrives og kortlægges med henblik på
deleffekter og driftsforudsætninger.
Parallelt med dette bør søens hydrografiske vilkår undersøges yderligere og ligge til
grund for en bedre forståelse for hvordan søen bedst bruges, og hvor pumpning og udslip
af søvand kan placeres. I sammenhængen undersøges mulighederne for at bruge
eksisterende udtagsanordning. Dette arbejde kan eksempelvis ske i forbindelse med at
der udføres en VVM-redegørelse.

4.2

Fortsatte undersøgelser
I næste etape, forprojekteres et anlæg inklusive anordninger til pumpning af søvand samt
et borehulslager. Ved dimensioneringen bruges præliminært fastsatte værdier for fjeldets
termiske egenskaber. I denne etape indgår en investerings- og driftsomkostningsanalyse
der bruges som beslutningsgrundlag.
I yderligere en etape fastlægges fjeldets tekniske og termiske egenskaber ved hjælp af
en undersøgelsesboring efterfulgt af en termisk respons test (TRT-måling). Alt efter
resultatet justeres tidligere udført forprojektering og økonomiske analyser.
I forbindelse med undersøgelsesboringen og TRT-målingen, når sådant udstyr findes på
stedet, bør der med fordel udføres yderligere tester på andre steder. Sådanne tester
danner et alment grundlag for kommende projekter med fjeldvarme.

4.3

Energieffektivisering
Det er af flere årsager vigtigt at undersøge hvilke muligheder der er for
energieffektiviseringer i en ejendom inden man installerer et fjeldvarmesystem.
For det første er omkostningerne for en effektiviserings-indsats ofte lavere per sparet
kWh end boring af et tilsvarende længde borehul.
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For det andet så bliver systemet ikke bare suboptimeret i økonomisk henseende, men
også rent teknisk. Ved en energieffektiviserings-indsats mindsker man ofte også det
maksimale effektbehov. Hvis man så allerede tidligere har installeret en varmepumpe, så
er der stor risiko for at den er overdimensioneret efter effektiviserings-indsatsen. En
overdimensioneret varmepumpe har tendens til at koble til/fra meget ofte, hvilket giver
øget slitage og dermed en forkortet levetid.
Denne rapport behandler ikke energieffektivisering på ”distributionssiden”, d.v.s.
energianvendelsen i særskilte bygninger, men som et eksempel kan nævnes, at det ofte
er en god idé for den enkelte boligejer først at opgradere sit ventilationssystem med
varmegenvinding af fraluften, inden man overvejer en fjeldvarmeinstallation. Teknikken til
dette er enten at installere en udsugningsluftvarmepumpe (ventilation med selvtræk og
fælles udsugningsluft) eller varmeveksling (ventilation med central tilført luft og
udsugningsluft).
Varmegenvinding af ovenstående slags indebærer betydelige energibesparelser, ofte i
størrelsesordenen 40-60 %, og bør altid foregå en på et anlæg af geoenergisystem, hvor
dette er teknisk muligt.
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