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Potensialet for grunnvarme Norge

• Potensialet for energi fra grunnvarme tilsvarer 
ca. 21 % (33 TWh/år*) av Norges 
kraftproduksjon i et normalår.

• Frigjør verdifull vinterkraft / avlaster 
strømnettet de kaldeste vinterdagene når 
vindmøllene står og solcellene er nedsnødd. 
Frigjør elektrisitet til industri og elektrifisering 
av transportsektoren.

• 0,54-3,9 millioner tonn mindre utslipp av 
CO2** per år. ➔ når klimanøytralitet med 
konfliktfri energi. Lønnsomt for alle, og skaper 
arbeidsplasser.

• Potensialet for grunnvarme er 
underkommunisert, og må tas inn i den norske 
energidebatten. 

• Trenger treffsikre låne- og støtteordninger for å 
utløse potensialet.

*Forutsetter at 90% av varmebehovet dekkes av grunnvarmeanlegget. Ca. 70% av varmen kommer fra berggrunn, jord og grunnvann. Resten er elektrisitet for drift av varmepumpen. 

**NS3720: 16,2 gCO2e/kWhel norsk, og 116,93 gCO2e/kWhel norsk-europeisk

Kraftproduksjon i et normalår er ca. 157 TWh (NVE 2022)

Grunnvarme i Norge - kartlegging av økonomisk potensial (nve.no)

https://www.nve.no/energi/energisystem/kraftproduksjon/
https://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapportA/2011/oppdragsrapportA2011_05.pdf
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Bruk av grunnvarme i Norge og Sverige

Norge (Midtømme et al. 2020):

• Ca.  3 TWh/år fra grunnen (el til varmepumpe er ikke inkludert) 

• Installert kapasitet er ca. 1,2 GW

• Antall installasjoner / enheter er ca. 60 000

• Potensialet er ca. 33 TWh/år og installert kapasitet på ca. 10-15 GW (el til varmepumpe er ikke inkludert)

• Til sammenligning : Elproduksjon i et normalår er 157 TWh/år (NVE 2022), og installert kapasitet er 38,8 GW

Sverige (Gehlin et al. 2020):

• Ca. 17,1 TWh/år fra grunnen (el til varmepumpe er ikke inkludert) 

• Installert kapasitet 6,7 GW

• Antall installasjoner / enheter er ca. 591 000

https://www.researchgate.net/publication/340984519_Geothermal_Energy_Use_in_Norway_Country_Update_for_2015-2019
https://www.nve.no/energi/energisystem/kraftproduksjon/
https://www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/WGC/2020/01040.pdf


GRUNNVARMEANLEGG

• Dekker 90-100% av byggets varmebehov og leverer «gratis» kjøling

• Henter ca. 70% av varmen fra berggrunnen / grunnvann

• Varmepumpen øker varmen fra berget / grunnvann opp til gulvvarme- og 
radiatortemperatur

• Kommer godt ut i beregning av livssykluskostnader (LCC)

• Gode anlegg gir god økonomi
Bergvarme

Ill.: Asplan Viak. Kilde: NGUIll.: Asplan Viak. Kilde: NGU



ENERGIBRØNNEN / BERGVARME

• Lukket system – borehull med kollektorslange

• Varmeuttak i den grunnvannsfylte delen

• Vanligst

• Kan etableres i hele Norge

• Dybde: 100-300 m 

• Store og små grunnvarmeanlegg

• Synes ikke

• Henter varme og kjøling fra grunnen 

• Lagret varme i fjellet, dvs. ikke grunnvannsgjennomstrømning.  

• Kan plasseres under bygg, parkering etc.

Ill.: Asplan Viak. Kilde: NGU



GRUNNVANN

• Grunnvann fra sand- og 

grusavsetninger er best egnet. 

• Grunnvannets temperatur og kjemi  -

jern og mangan

• Effekt fra grunnvann er en lineær 

sammenheng mellom 

grunnvannsmengde, 

temperatursenkning og vannets 

spesifikke varmekapasitet.

• Middels til store anlegg.

Ill.: Asplan Viak. Kilde: NGU



ORMEL-PROSJEKTENE

Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til varme og kjøling i Melhus og Elverum (2015-2018)

Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til varme og kjøling i Melhus (2018-2021)

• De viktigste resultatene:

• I Melhus sentrum er grunnvannsressursen så stor at den bør utnyttes kommersielt og i stor skala (ca. 5-10 MW og 15-30 GWh/år). 

• I Elverum er det også områder hvor store mengder grunnvann og energi kan utnyttes lokalt.

• Design, drift, overvåking og vedlikehold – behov for profesjonalisering.

• Kunnskap og samarbeid

• Jern og mangan i grunnvann: Årsaksforståelse og praktiske tiltak. PhD ferdig neste år.

• Utvikling av brønn- og driftsløsninger for fellesløsning for storskala utnyttelse av grunnvann til energiformål i Melhus sentrum / Gimse

• PhD Sondre Gjengedal (2021)

• PhD Lars Aaberg Stenvik (pågår)

• Støttet av regionale forskningsfond Midt-Norge



9

Grunnvannsressursen i Melhus

Basert på Asplan Viak AS

?

ok





Bømoen på Voss 

➔ Der de geologiske 

forutsetningene og 

ressursene er tilstede, kan 

grunnvannet utnyttes i stor 

skala til oppvarming og 

kjøling. Det er både Melhus, 

Bømoen og Gardermoen 

gode eksempler på.

Rett under bakken på Voss er det varme nok til hundrevis av hus – E24

PhD-prosjekt Christian Rekve Bryn, NTNU IGP og COWI: Dette kan bli Norges første plussbygd | COWI AS (ntb.no)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fe24.no%2Fdet-groenne-skiftet%2Fi%2FEaEeQj%2Frett-under-bakken-paa-voss-er-det-varme-nok-til-hundrevis-av-hus&data=04%7C01%7CHenrik.Holmberg%40asplanviak.no%7Cdb158370e3294008473f08d9ef9f29d6%7Ced9063594be6493b840defa517baa214%7C0%7C0%7C637804289138677990%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WJJXjoDJVCGoSIKp53lf7n145cwO9GOLGpcVss4fkYU%3D&reserved=0
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/dette-kan-bli-norges-forste-plussbygd?publisherId=16391437&releaseId=17914146


Sesongvarmelagring i borehull med høyere temperaturnivåer - prinsipper

• Borehullene lades med overskuddsvarme om sommeren ➔

temperaturen i berggrunnen øker. 

• Lading med mer varme enn varmeuttaket om vinteren øker 

temperaturen i varmelageret. 

• Sesongvarmelageret kan levere betydelige mengder varme (kWh) og 

varmeeffekt (kW) om vinteren.

• Effektiv bruk av energibrønner siden antall kWh / meter borehull per 

år er høyt

• Liten investering / lagret energi (Energiforsk 2019).

• Kan øke kapasiteten i et fjernvarmenett 

• Viktig teknologi for å nå miljømål

• NB: Sesonglagring av varme i borehull med medium til høye 

temperaturnivåer krever en minimumsstørrelse. Jo større, jo bedre 

(forholdet bergvolum varmelager versus overflateareal må være størst 

mulig).  

https://energiforsk.se/program/termiska-energilager/rapporter/teknoekonomisk-jamforelse-av-olika-tekniker-for-termiska-lager-2019-598/


GeoTermos ved Fjell skole i Drammen – sesongvarmelagring i borehull

Oppdragsgiver og anleggseier er Drammen Eiendom KF v/Geir Andersen

• Sesonglagring av sommervarme i 
borehull (100*50m). Varmebatteri.

• Oppvarming av skolen med 
«frivarme» fra borehullene. Levert 
ca. 150 000 kWh varme siden 14. 
oktober.

• Nesten off grid. Reduserer 
belastningen i strømnettet de 
kaldeste dagene.

• Skalerte og tilpassede anlegg kan 
få stor betydning for Norges 
energisystem – områder, byer og 
industri. 

Miljøpris for GeoTermos | Drammen kommune

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/miljopris-for-geotermos/


Grunnvannsbevegelse og høytemperatur sesongvarmelagring

Opptrer sjelden, men må avklares 
med forundersøkelser

Metode utviklet innen grunnvarme / 
høytemperatur sesongvarmelagring:

• Effektiv in-situ varmeledningsevne 
målt med termisk responstest

• Laboratoriemålinger / forventet 
varmeledningsevne for 
berggrunnen ut i fra mineralogisk 
sammensetning og lagdeling.

• Avkjølingstester etter termisk 
responstest viser evt. soner/nivåer 
med raskere / saktere avkjøling.

Improved Knowledge on Water Bearing Fractures and Groundwater Flow Using Ground Source Investigations. Holmberg, Ramstad, Riise WGC 2020 (2021) World Geothermal Congress Abstract (stanford.edu)

https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/Abstract.php?PaperID=6854


Varmeledningsevne og avkjølingstester / soner med grunnvann

205 termiske 
responstester

Start avkjøling Etter 1 time Etter 2 timer Etter 3 timer



Behov for:

• Mer kunnskap og forståelse av  grunnen / grunnforhold

• Gjøre nok forundersøkelser

For eksempel: 

• Hydrogeologiske forundersøkelser

• Dybde til fjell?

• Hva er setnings- og stabilitetspotensialet ved ulike grunnforhold 
og temperaturforhold?

• Hvordan påvirkes grunnvannet?

• Forvaltning av grunnvannet?

• Trenger kart og databaser / modeller:

• Systematisk innsamling og forvaltning av alle typer boringer som 
gjøres allment tilgjengelig. 

• Det samme for kart og 3D-modeller av undergrunnsdata/-prosjekter. 

Kan geovarme hentes ut i områder med mye 
kvikkleire? – Institutt for geovitenskap og 
petroleum (ntnu.no) Vanskelige grunnforhold skaper innovasjon! – Geo365

https://pet.geo.ntnu.no/wordpress/igp/nb/2021/09/15/kan-geovarme-hentes-ut-i-omrader-med-mye-kvikkleire/
https://geo365.no/geoforskning/vanskelige-grunnforhold-skaper-innovasjon/#more


Vi kan forvente mye grunnvarme og varmepumper framover

• Grunnvarme blir viktig 
for å nå Norges 
klimaforpliktelser

• Norske bygg blir mer 
selvforsynt med lokal 
energi – grunnvarme og 
solceller

• Grunnvarme og 
høytemperatur 
sesongvarmelagring 
blir viktig for det norske 
energisystemet. 

• Reduserer belastningen 
i strømnettet / frigjør 
verdifull vinterkraft.

Stockholm Oslo 



Velkommen på frokostseminar torsdag 31. mars i Kongens gate 1 i Oslo

Frokostseminar: Grunnvarme og sol - Finansiering av grønne løsninger - Asplan Viak Påmelding nederst på siden

https://www.asplanviak.no/arrangementer/frokostseminar-grunnvarme-og-sol-finansiering-av-groenne-loesninger/


Takk for oppmerksomheten! 
Mer info om grunnvarme: Grunnvarme - Asplan Viak

Grunnvarme fra jorda kan kutte både strømregning og klimautslipp og spare utbygging av strømnettet – NRK 

Trøndelag

Høye strømpriser fører til langt større interesse for grunnvarme – Dagsavisen

Mer info om sesongvarmelager: 

• Termos-metode kan varme tusener på Nyhavna - Trondheim 2030. NRK 19 NOV 2020 - testboring

• Vil bygge gigantisk geotermos på Svalbard - Tu.no

• Miljøpris for GeoTermos | Drammen kommune. Prosjektside Enova, sluttrapport konseptutredning.

• Solenergi + sesongvarmelagring i borehull = sant! - Asplan Viak

• Smarte energiløsninger - 2018 - Campusutvikling - NTNU

Vi jobber også med dype brønner og bistår bla. GTML med konseptutredning i Longyearbyen

Mer info om INTO-ZERO: Utvikler fremtidenes nullutslippssamfunn - Asplan Viak

Randi Kalskin Ramstad 

Fagansvarlig Grunnvarme
Dr.ing  

📧 randi.kalskin.ramstad@asplanviak.no
📞 975 13 942

https://www.asplanviak.no/tjenester/grunnvarme/
https://www.nrk.no/trondelag/grunnvarme-fra-jorda-kan-kutte-bade-stromregning-og-klimautslipp-og-spare-utbygging-av-stromnettet-1.15712862
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dagsavisen.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2F2021%2F12%2F18%2Fna-vil-flere-bore-for-billigere-energi%2F&data=04%7C01%7CHenrik.Holmberg%40asplanviak.no%7Cdb158370e3294008473f08d9ef9f29d6%7Ced9063594be6493b840defa517baa214%7C0%7C0%7C637804289138677990%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=g4nTBGNnbgI9zSg%2FWA5hixH2B1pZUM7k5oD7yZPNtoU%3D&reserved=0
https://trondheim2030.no/2020/12/09/termos-metode-kan-varme-tusener-pa-nyhavna/
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/202011/DKTL98111920/avspiller#t=9m17s
https://www.tu.no/artikler/vil-bygge-gigantisk-geotermos-pa-svalbard/508314
https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/miljopris-for-geotermos/
https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/geotermos-fjell2020/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUj-meorHzAhUuxosKHZ2lA3IQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.enova.no%2Fdownload%3FobjectPath%3Dupload_images%2F5DF3063DABAD44CE9ED28EE7D4688DD7.pdf%26filename%3DFjell%25202020%2C%2520Drammen%2520Eiendom%2520KF.pdf&usg=AOvVaw0TFnSAtz5ySLp5McNaOFE0
https://www.asplanviak.no/prosjekter/konseptutredning-solenergi-sesongvarmelagring-i-borehull-sant/
https://www.ntnu.no/campusutvikling/2018/campus-smarte-energiloesninger
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftekniskenyheter.no%2Fartikler%2Faktuelt%2Fskal-utrede-energibronner-pa-2000-meter&data=04%7C01%7Cmagne.syljuasen%40asplanviak.no%7C7e17e3456b5c4508d01508d9872e5cca%7Ced9063594be6493b840defa517baa214%7C0%7C0%7C637689455454825771%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FWOIWaKxxJ9DzS4rzuZHmlpckRWqzITmMK5dQpX14bs%3D&reserved=0
https://www.asplanviak.no/nyheter/utvikler-fremtidenes-nullutslippssamfunn/


Kunnskap fra ORMEL - artikler

• Gjengedal, S.; Ramstad, R. K.; Hilmo, B. O.; Frengstad, B. S., 2018. Video inspection of wells in open loop ground source heat pump systems in Norway. Editor: Prof. Jeffrey D. 

Spitler. International Ground Source Heat Pump Association, Oklahoma. In IGSHPA conference proceedings 2018. https://doi.org/10.22488/okstate.18.000025
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controlled and cost-effective fouling and clogging surveillance of a groundwater heat pump system | SpringerLink

• Stenvik, L. Aa, Gjengedal, S., Ramstad, R.K., Frengstad B. (2022): Hydrochemical and biotic control on iron incrustations in groudnwater heat pump systems: Case study from a 

slaine, anoxic aquifer in Melhus Norway. Geothermics. Vol. 100. Hydrochemical and biotic control on iron incrustations in groundwater heat pump systems: Case study from a 

saline, anoxic aquifer in Melhus, Norway - ScienceDirect

• Stenvik, L. Aa (2020) Utfellingsproblemer med jern og mangan i norske drikkevannsbrønner. Kommunalteknikk.

• Stenvik, L.Aa, Hilmo, B.O. (2020) Jern- og manganproblematikk ved grunnvannsuttak med eksempler fra Ringerike og Sunndal vannverk. Vann. vol. 55 (2).

https://doi.org/10.22488/okstate.18.000025
https://doi.org/10.1007/s10064-019-01556-5
https://doi.org/10.3390/en12193657
https://link.springer.com/article/10.1007/s11242-020-01432-x
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10064-020-01963-z
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375650522000049?via%3Dihub
https://www.kommunalteknikk.no/kommunalteknikk-4-20.6350562-76800.html
http://www.kommunalteknikk.no/index.php?cat=43393
https://vannforeningen.no/dokumentarkiv/jern-og-manganproblematikk-ved-grunnvannsuttak-gjennomgang-med-eksempler-fra-ringerike-og-sunndal-vannverk/
http://www.vannforeningen.no/

