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Sammendrag 

Asplan Viak har på oppdrag for Longyearbyen lokalstyre bistått med å 

koordinere boring av testborehull og gjennomføre en termisk responstest. 

Hensikten har vært å teste bergets borbarhet og om borehullet ville rase mens 

boringen pågikk, samt å måle de varmetekniske egenskapene i grunnen. Dette 

er viktige forundersøkelser, og vil være det første trinnet for å kunne etablere et 

stort borehullsbasert varmelager som lagrer overskuddsvarme fra sommer til 

vinter. Asplan Viaks arbeid er utført i nært samarbeid med flere 

mastergradsprosjekter ved NTNU (Institutt for geovitenskap og petroleum og 

energi og prosessteknikk) og UNIS i Longyearbyen. 

Resultatene viser at boringen gikk veldig bra, og at de termiske 

egenskapene til berggrunnen er som forventet og godt egnet for 

sesongvarmelagring. Det er realistisk å få etablert et middels-

høytemperatur sesongvarmelager i Longyearbyen, som en viktig brikke i 

en ny fornybar energiforsyning. 

Som et eksempel, vil brønn- og rørdelen av et sesongvarmelager bestående av 

500 energibrønner til 200-300 meters dybde ha en kostnad i størrelsesorden 50 

MNOK. Et sesongvarmelager med denne størrelsen vil kunne produsere varme 

tilsvarende ca. 45 GWh/år og ca. 13 MW med en temperatur på 40-60oC. For 

opplading av sesongvarmelageret trengs ca. 50 GWh/år og en tilført effekt på 

15 MW ved en ladetemperatur på opptil ca. 80-90oC avhengig av utformingen 

av lageret. 
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Anbefalinger for videre arbeid med etablering av et fullskala middels-

høytemperatur borehullsbasert sesongvarmelager kan oppsummeres på 

følgende måte:  

• Finne en egnet lokalitet for å etablere et fullskala sesongvarmelager. Det 

anbefales at denne lokaliteten har kort avstand til fjernvarmenettet og sjøen, 

og det bør være fjell i dagen/tynt løsmassedekke slik at man unngår 

setningsskader når permafrosten inne i selve varmelagervolumet tiner. 

Tomten ved det tidligere oppredningsverket kan være godt egnet til formålet, 

og tilgangen til denne tomten må avklares i det videre arbeidet. 

 

• Etter å ha valgt lokalitet, må det gjøres flere bore- og varmetekniske tester 

som en del av et pilotanlegg. Hensikten med pilotanlegget er å teste 

potensialet for varmeuttak og varmetilførsel fra/til borehullene ved de høye 

temperaturnivåene man ønsker å ha når anlegget er i drift. Dette vil bli en 

«stresstest» av kollektorenes og brønnenes ytelser som inkluderer perioder 

med opplading og utlading av varme til og fra varmelageret. Pilotanlegget 

kan bygges videre ut og tas i bruk i flere trinn tilpasset utbyggingstakten av 

det nye energisystemet i Longyearbyen. På denne måten kan man dra nytte 

av test- og driftserfaringene i videre prosjektering og etablering av de siste 

utbyggingstrinnene av sesongvarmeanlegget. 

 

• Det må gjøres nøyaktige beregninger av varmelagerets størrelse (antall 

brønner, dybde, brønnavstand) og temperaturforhold slik at det passer 

sammen med, og samspiller med resten av energisystemet som en helhet.  

 

• Overskuddsvarme for opplading av brønnene i sesongvarmelageret om 

sommeren kan for eksempel være fra en sjøvannsbasert varmepumpe som 

drives med elektrisitet fra solceller og/eller vindmøller. Andre fornybare kilder 

med overskuddsvarme kan også være aktuelle. Hvilke energikilder og 

teknologier som skal samspille med sesongvarmelageret i det nye 

energisystemet i Longyearbyen må utredes nærmere. 

 

. 
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Forord 

Asplan Viak har på oppdrag fra Longyearbyen lokalstyre bistått med å 

koordinere boring av testborehull og gjennomført en termisk responstest. Randi 

Kalskin Ramstad og Henrik Holmberg har utført arbeidet og skrevet rapporten. 

Magni Fossbakken og Frode Olav Gjerstad har kvalitetssikret rapporten.  

Rasmus Bøckman har vært Longyearbyen Lokalstyre sin kontaktperson for 

oppdraget som har vært utført i samarbeid med UNIS og NTNU i Trondheim. 

 

 

Trondheim, 08.06.2021 

Randi Kalskin Ramstad                 Magni Fossbakken og Frode Olav Gjerstad 

Oppdragsleder                                           Kvalitetssikrere 
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1 Innledning 

Asplan Viak har på oppdrag fra Longyearbyen lokalstyre bistått med å koordinere boring 

av to testborehull og gjennomføre en termisk responstest. Arbeidet omfattet også 

koordinering av de involverte aktørene og er utført i nært samarbeid med Longyearbyen 

lokalstyre. 

Hensikten med arbeidene har vært å:  

• Teste bergets borbarhet og om borehullene ville rase mens boringen pågikk. 

• Måle de varmetekniske egenskapene i grunnen. 

• Vurdere egnetheten og mulighetene for å etablere et middels-høytemperatur 

sesongvarmelager som en del av fornybar energiforsyningsløsning i Longyearbyen. 

Testboringene og termisk responstest er viktige forundersøkelser, og første trinn i arbeidet 

med for å kunne vurdere mulighetene for etablering av middels-høytemperatur 

borehullsbasert sesongvarmelager.  

Øvrige sentrale aktører involvert i arbeidet: 

• LNS Spitsbergen, boring og bistand for gjennomføring av termisk responstest. 

• Østlandet brønn- og energiboring – boreutstyr, rådgivning boring og boreledelse. 

• Mouvitech Norge, rådgivning kollektor og leveranse av kollektor. 

• UNIS i Longyearbyen og NTNU i Trondheim, samarbeid mastergradsoppgaver for 

studentene: 

o Kjersti Buraas Snoen, Institutt for geovitenskap og petroleum NTNU 

o Marko Piitu Eemeli Kurttila, UNIS 

o Lars Mogstad, Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU 

Denne rapporten beskriver hvilke undersøkelser og beregninger som er gjort, og 

resultatene fra disse. 

Det har vært presseoppslag knyttet til arbeidet i Teknisk ukeblad og High North News: 

• Teknisk ukeblad: https://www.tu.no/artikler/vil-bygge-gigantisk-geotermos-pa-
svalbard/508314?key=bogoa7rB  

• High North News: https://www.highnorthnews.com/nb/borar-etter-varmelager-pa-
svalbard  
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2 Grunnvarme og borehullsbaserte 
sesongvarmelagre 

Grunnvarme er lagret varme i grunnen – i berggrunn, jord og grunnvann, og er i hovedsak 

magasinert solvarme. Grunnvarme er en fornybar ressurs som kan brukes til oppvarming 

og kjøling, og lagring av både varme og kulde. I Norge kan i teorien alt varme- og 

kjølebehov (totalt ca. 55 TWh/år) bli dekket av grunnvarme (fra Ramstad m.fl. 2011). Ved 

bruk av varmepumpe, vil behovet for kjøpt energi (strøm) til oppvarming typisk bli 

redusert med ca. 70%, som da tilsvarer varmemengden hentet ut fra grunnen. 

2.1 Energibrønner med lukket kollektor 

Den vanligste måten å utnytte grunnvarme på er borehull med lukket kollektorslange 

(figur 2-1) - en såkalt energibrønn. Ved uttak av varme blir varmen som er lagret i 

omgivende berg ledet til borehullet og kollektorslangen. Den sirkulerende væsken i den 

lukkede kollektorssløyfen transporterer varmen til varmepumpen som henter ut varmen. 

Varmepumpen løfter temperaturnivået fra brønnenes temperatur opp til det 

varmesystemet trenger, og leverer varmen ut til bygget. 

Størrelsen på varmeuttaket fra energibrønnen i løpet av et år (kWh/år) må tilpasses 

borehullets lengde, varmetekniske egenskaper (temperatur, varmeledningsevne og 

varmeoverføring) og levert varmeeffekt (kW) fra varmepumpa. Tilsvarende kan 

grunnvarme bli brukt for produksjon av kjøling, men da gjerne som frikjøling. Frikjøling 

kan gjøres ved sirkulasjon av kollektorvæsken, noe som krever svært lite strøm. 

Varmeutvekslingen foregår i den grunnvannsfylte delen av borehullet, og varmeledning er 

den dominerende mekanismen for varmeføring. Kun i sjeldne tilfeller ser vi 

varmeoverføring ved grunnvannsbevegelse. Når energibrønnene blir brukt enten til 

hovedsakelig varme- eller kjøleproduksjon, er det svært viktig at brønnene er plassert 

langs en linje med minimum ca. 15 mellom hver brønn. Videre må avstanden mellom 

«brønnlinjene» være minimum ca. 30 meter. Årsaken til disse avstandskravene er at 

energiuttaket fra grunnen senker (ved varmeuttak) eller øker (ved produksjon av kjøling) 

temperaturen i grunnen, og hvis brønnene står for tett påvirker brønnene hverandre 

negativt slik at potensialet for varme- eller kuldeproduksjon blir redusert. Tilbakelading 

med tilgjengelig varme eller kjøling i løpet av året bidrar til å øke brønnenes ytelse 

tilsvarende tilbakeført energi, og er ofte et kostnadseffektivt tiltak som øker 

energileveransen per meter brønn. 

For å få et stabilt borehull må løsmassene over fjelloverflaten stabiliseres med et fôringsrør 

i stål (figur 2-1). Den delen av borehullet som er i fast berg er normalt stabilt uten behov 

for ekstra stabilisering. Boring i løsmasser er derfor 3-5 ganger dyrere enn boring i fast 

fjell. Dybde til fjell har derfor betydning for investeringskostnadene ved etablering av 
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varmeoverføring ved grunnvannsbevegelse. Når energibrønnene bl i r brukt enten ti l

hovedsakelig varme- eller kjøleproduksjon, er det svært viktig at brønnene er plassert

langs en linje med min imum ca. 15 mel lom hver brønn. Videre må avstanden mel lom

«brønnlinjene» være min imum ca. 30 meter. Årsaken t i l disse avstandskravene er at

energiuttaket fra grunnen senker (ved varmeuttak) eller øker (ved produksjon av kjøl ing)

temperaturen i grunnen, og hvis brønnene står for tett påvirker brønnene hverandre

negativt slik at potensialet fo r varme- eller kuldeproduksjon bl i r redusert. Ti lbakelading

m e d ti lg jengel ig varme eller kjøling i løpet av året bidrar t i l å øke brønnenes ytelse

ti lsvarende ti lbakeført energi, og er ofte et kostnadseffektivt ti ltak som øker

energileveransen p e r meter brønn.

For å få et stabilt borehul l må løsmassene over fjelloverflaten stabiliseres m e d et foringsrør

i stål (f igur 2-1 ). Den delen av borehul let som er i fast berg er normalt stabilt uten behov

fo r ekstra stabilisering. Boring i løsmasser er derfor 3-5 ganger dyrere enn bor ing i fast

fjell. Dybde t i l f jell har der for betydning for investeringskostnadene ved etablering av
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grunnvarme, men trenger ikke å være avgjørende.  Borekostnadene har vært tilnærmet 

uendret de siste 20 årene. I Norge er dybde til fjell generelt lav, men kan enkelte steder 

være betydelig. 

 

Figur 2-1.Prinsippskisse av en energibrønn i fjell med lukket kollektorslange (basert på NGU). Ved uttak av 
varme blir varmen ledet fra omgivende berg til borehullet og kollektorslangen. Borehullet er fylt med 
grunnvann, og den øverste delen består vanligvis av noen meter løsmasser over fast fjell. 

 

2.2 Borehullsbaserte sesongvarmelager 

Storskala sesongvarmelagre forutsetter at mange energibrønner blir plassert sammen i et 

rutenett med noen få meters (4-8 m) mellomrom (figur 2-2). Per nå finnes det forholdsvis 

lite erfaring med sesongvarmelager som driftes ved høyere temperaturer (30-80°C).  

Ved å tilføre varme til brønnene på vår, sommer og høst når det er mye tilgjengelig energi, 

får vi et lokalt varmelager eller et varmebatteri, som kan utnyttes til oppvarming om 

vinteren. Tilgjengelig varme i sommerhalvåret kan for eksempel være sol og uteluft, 

overskuddsvarme fra prosessindustri, avfallsforbrenning eller andre kilder. Ved å tilføre 

brønnene mer varme enn det som blir brukt om vinteren, vil temperaturnivået i 

varmelageret stige fra naturlig temperaturnivå til ønsket nivå i varmelageret. 

Temperaturnivået på tilført varme må derfor være vesentlig høyere enn naturlig 

temperatur i berggrunnen (rundt minus 1°C i Longyearbyen). Oppvarmingsperioden til 

varmelageret må minimum være 1-2 år.  
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rutenett m e d noen få meters (4-8 m) mel lomrom (figur 2-2). Per nå finnes det forholdsvis

lite erfaring med sesongvarmelager som driftes ved høyere temperaturer (30-80°C).

Ved å tilføre varme ti l brønnene på vår, sommer og høst når det er mye t i lg jengel ig energi,

får vi et lokalt varmelager eller et varmebatteri, som kan utnyttes t i l oppvarming om

vinteren. Ti lgjengel ig varme i sommerhalvåret kan for eksempel være sol og uteluft,

overskuddsvarme fra prosessindustri, avfallsforbrenning eller andre kilder. Ved å tilføre

brønnene mer varme enn det som bl i r brukt om vinteren, vil temperaturnivået i

varmelageret stige fra naturlig temperaturnivå t i l ønsket nivå i varmelageret.

Temperaturnivået på ti lført varme må derfor være vesentlig høyere enn naturlig

temperatur i berggrunnen (rundt minus 1°C i Longyearbyen). Oppvarmingsper ioden t i l

varmelageret må min imum være 1-2 år.
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Figur 2-2. Prinsippskisse av sesonglagring av varme i mange borehull som står tett i tett. Bergvolumet er 
varmest i midten av sylinderen. 

 

Om vinteren blir varmen hentet ut til oppvarming, enten direkte eller indirekte via en 

varmepumpe. Direkte leveranse av varme fra et sesongvarmelager er mest effektivt siden 

varmen leveres ved kun sirkulasjon av væske. Ved å sammenligne dette med bruk av 

energibrønner som blir brukt til frikjøling om sommeren, kan vi bruke utrykket «frivarme» 

for varmen som blir levert direkte fra energilageret. Temperaturen fra sesongvarmelagre 

varierer mellom 20-55°C (Holgersson m.fl. 2019). 

Varmelagring med høyere temperatur krever et minimum antall brønner og symmetrisk 

utforming for at varmetapet blir minst mulig. Det vil si at størrelsen på lageret er viktig og 

man ønsker mest mulig volum i forhold til varmelagerets overflateareal. Videre avhenger 

varmetapet i lagerets randsoner (sidekanter, under og over) av temperaturnivået i 

varmelageret. Varmetapet øker med økende temperaturnivå.  

Et sesongvarmelager kan levere betydelige mengder varme (kWh) og varmeeffekt (kW) 

om vinteren. Systemer for sesongvarmelagring i borehull kan derfor bli en viktig brikke i 

fremtidens fleksible og fornybare energisystem der avlasting av strømnettet de kaldeste 

vinterdagene blir viktig. Energiforsk (Holgersson m.fl. 2019) sitt arbeid med teknologier for 

termisk lagring viser at sesongvarmelagring i borehull er den teknologien som har lavest 

investeringskostnad per mengde lagret varme. Videre kan løsningen øke kapasiteten i et 

fjernvarmenett og redusere behovet for spisslast de kaldeste vinterdagene. Ofte er denne 

spisslasten kostbar og forurensende energi, og et sesongvarmelager bidrar dermed til at 
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vinterdagene bl i r vikt ig. Energiforsk (Holgersson m.fl. 2019) sitt arbeid med teknologier fo r

termisk lagring viser at sesongvarmelagring i borehul l er den teknologien som har lavest

investeringskostnad p e r m e n g d e lagret varme. Videre kan løsningen øke kapasiteten i et

f jernvarmenett og redusere behovet for spisslast de kaldeste vinterdagene. Ofte er denne

spisslasten kostbar og forurensende energi, og et sesongvarmelager bidrar dermed t i l at
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fjernvarmeforsyningen kan bli mer klimavennlig. Reduksjonen av klimagasser avhenger av 

klimautslippet til varmen som blir brukt for opplading av varmelageret.  

2.3 Noen eksempler på borehullsbaserte sesongvarmelagre 

Et eksempel på et sesongvarmelager er GeoTermos ved Fjell skole i Drammen. Her høstes 

solenergi, varme fra uteluft og overskuddsvarme som lader et varmelager med 100 

energibrønner (Drammen kommune 2020a, 2020b, og Ramstad m.fl. 2017). Om vinteren 

blir varmen brukt direkte til oppvarming. Fjell skole har et lavtemperatur gulvvarmesystem 

med kort avstand mellom gulvvarmesløyfene, og dette er en essensiell del av systemet for 

å lykkes med konseptet. Figur 2-3 viser at brønnområdet for GeoTermos ved Fjell skole i 

Drammen nå har blitt parkeringsplass. 

Sesongvarmelageret ved Xylem i Emmaboda i Sverige ble etablert i 2010 (Nordell m.fl. 

2015). Varmelageret består av 140 borehull til 150 meters dybde og 4 meter mellom 

borehullene (figur 2-4) og overflaten er isolert med 40 cm skumglass. Bildet i figur 2-4 er 

tatt i forbindelse med installasjon av fiberoptisk kabel i to observasjonsborehull for 

kontinuerlig måling av temperaturprofiler og som en del av forskningsprosjektet 

RockStore. Ved monteringen av fiberkabelen i februar 2019 var temperaturen i grunnen 

30-35 C og området var dekket med snø.  

Andre eksempel på borehullsbaserte sesongvarmelagre er Drake landing (IEA 2015) i 

Canada, og Fortum Oslo varme som planlegger et storskala sesongvarmelager ved 

Furuset i Oslo (Enova 2019). 

 

Figur 2-3. GeoTermos i Drammen. Bildet til venstre viser brønntopper og rørsystemet til brønnene, mens bildet 
til høyre (Drammen kommune 2020a) viser at det samme området nå er parkeringsplass.  
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Figur 2-4. Sesongvarmelageret ved Xylem i Emmaboda i Sverige består av 140 borehull til 150 meters dybde og 
4 meter mellom borehullene (boreplanen til venstre er hentet fra Nordell m.fl. 2015). Bildet til høyre er tatt i 
forbindelse med installasjon av fiberoptisk kabel i observasjonsborehullene (GT1/2 og GT3) for kontinuerlig 
måling av temperaturprofiler og som en del av forskningsprosjektet RockStore. Varmelageret er isolert med 40 
cm skumglass. Ved monteringen av fiberkabelen i februar 2019 var temperaturen i grunnen 30-35 C og 
området var dekket med snø. 

 

 

2.4 Grunnvannsbevegelse og sesongvarmelagring 

Grunnvannsbevegelse i forbindelse med sesongvarmelagring er en risikofaktor som må 

bli avklart tidlig i forprosjektfasen. Konsekvensen av en eventuell grunnvannsbevegelse 

øker med økende temperaturnivå i sesongvarmelageret, samt varmemengden som skal 

sesonglagres.  

Figur 2-5 viser prinsippet for mulig grunnvannsbevegelse via sprekkesystemet i 

berggrunnen i områder uten permafrost. I områder med permafrost, slik som i 

Longyearbyen, er grunnvannet frosset og uten bevegelse. For å ha grunnvannsbevegelse i 

områder uten permafrost, er det en forutsetning at den hydrauliske gradienten er ulik null, 

det vil si hellende grunnvannsspeil. Den hydrauliske gradienten gjør at den lagrede 

varmen følger grunnvannets bevegelse. I slike tilfeller, anbefales strategisk pumping for å 

utligne den hydrauliske gradienten i området. I en normal situasjon (øverst), er 

grunnvannsnivået flatt eller ingen hydraulisk gradient, og lagret varme forblir i ro. En 

studie med norske responstester (Holmberg, Ramstad og Riise 2020) tyder på at 

energibrønner med en påvist grunnvannsbevegelse gjerne befinner seg i områder med 

bratt terreng, det vil si at det er en hydraulisk gradient i området. Det er kun 

hydrogeologiske og termiske undersøkelser som kan påvise en eventuell 

grunnvannsbevegelse i området. 
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Figur 2-4. Sesongvarmelageret ved Xylem i Emmaboda i Sverige består av 140 borehull til 150 meters dybde og
4 meter mellom borehullene (boreplanen ti l venstre er hentet fra Nordell m.fl. 2015). Bildet til høyre er tatt i
forbindelse med installasjon av fiberoptisk kabel i observasjonsborehullene (GTl/2 og GT3) for kontinuerlig
måling av temperaturprofiler og som en del av forskningsprosjektet RockStore. Varmelageret er isolert med 40
cm skumglass. Ved monteringen av fiberkabelen i februar 2019 var temperaturen i grunnen 30-35 °C og
området var dekket med snø.
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sesong lag res.
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studie m e d norske responstester (Holmberg, Ramstad og Riise 2020) tyder på at

energibrønner m e d en påvist grunnvannsbevegelse gjerne bef inner seg i områder m e d
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grunnvannsbevegelse i området .
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Figur 2-5. Skisse som viser prinsippet for mulig grunnvannsbevegelse via sprekkesystemet i berggrunnen i 
områder uten permafrost. Grunnvannsbevegelse forutsetter at den hydrauliske gradienten er ulik null i 
området, det vil si hellende grunnvannsspeil, gjør at lagret varme flytter seg med grunnvannet. I slike tilfeller, 
anbefales strategisk pumping for å utligne den hydrauliske gradienten i området. I en normal situasjon (øverst), 
er grunnvannsnivået flatt eller ingen hydraulisk gradient, og lagret varme forblir i ro. 
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Figur 2-5. Skisse som viser prinsippet for mulig grunnvannsbevegelse via sprekkesystemet i berggrunnen i
områder uten permafrost. Grunnvannsbevegelse forutsetter at den hydrauliske gradienten er ulik null i
området, det vil si hellende grunnvannsspeil, gjør at lagret varme flytter seg med grunnvannet. I slike tilfeller,
anbefales strategisk pumping for å utligne den hydrauliske gradienten i området. I en normal situasjon (øverst),
er grunnvannsnivået flatt eller ingen hydraulisk gradient, og lagret varme forblir i ro.
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3 Undersøkelsesmetoder 

3.1 Uforstyrret temperatur 

Testborehullets naturlige temperatur, eller berggrunnens uforstyrrede temperatur (figur 

3-2), er nødvendig for å analysere resultatene fra termisk responstest for å finne 

parameteren termisk borehullsmotstand. Uforstyrret temperatur er også en viktig 

parameter ved dimensjonering av brønnene i egnet programvare. Den uforstyrrede 

temperaturen er gjennomsnittstemperaturen i borehullet fra grunnvannsnivået og ned, i 

den vannfylte delen av borehullet (aktiv boredybde, se figur 3-1).  

Temperaturmålingen gjøres ved å føre en temperatursonde ned i kollektorslangen som 

måler temperaturen i borehullet. Dette gjøres vanligvis minst 3-4 dager etter boring, det vil 

si etter at fjellet har "hvilt" en stund og temperaturen nær borehullet er utlignet til sin 

normaltemperatur. Gjennomsnittsverdien av alle målingene i vannfylt del av borehullet 

utgjør verdien for berggrunnens uforstyrrede temperatur (Gehlin 2002).  

En annen måte å måle uforstyrret temperatur på er å sirkulere kollektorvæsken i 

energibrønnen ved lav hastighet i ca. 10-15 minutter. Dette gjøres etter at utstyr for termisk 

responstest er koblet opp, og rett før oppstart av termisk responstest. Temperaturen på 

inn- og utstrømmende kollektorvæske fra brønnen måles, registreres og hentes ut fra 

dataloggeren med pc. Sirkulasjonsbaserte temperaturmålinger av kollektorvæske gir en 

tilfredsstillende nøyaktighet av grunnens uforstyrrede temperatur.  

3.2 Termisk responstest 

En termisk responstest er en vanlig og anbefalt forundersøkelse for grunnvarmeanlegg 

med flere enn 10-12 energibrønner, typisk for næringsbygg og offentlige bygg.  

En termisk responstest av en energibrønn (figur 3-1) gir svar på to viktige 

dimensjoneringsfaktorer for større grunnvarmeanlegg. Dette er:  

• Effektiv varmeledningsevne (eff) 
• Termisk borehullsmotstand (Rb) 

 
Effektiv varmeledningsevne for energibrønnen er summen av berggrunnens 

varmeledningsevne og eventuelt bidrag fra grunnvann i bevegelse. Av de tre 

mekanismene for varmeoverføring, representerer dette henholdsvis varmeledning 

(varmeledning i fast stoff) og konveksjon (væskestrømmer som transporterer energi).  

Borehullsmotstand beskriver varmeoverføringen i borehullet, og hvor effektivt kollektoren 

fungerer som borehullsvarmeveksler. Lav borehullsmotstand betyr god varmeoverføring 

og lav temperaturforskjell mellom borehullsveggen og kollektorvæsken. Formel 1 

beskriver sammenhengen for temperaturforskjellen mellom temperaturen i 
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fungerer som borehullsvarmeveksler. Lav borehul lsmotstand betyr g o d varmeoverføring
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beskriver sammenhengen for temperaturforskjel len mel lom temperaturen i
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kollektorvæsken (Tf) og borehullsveggen (Tb) og den termiske borehullsmotstanden (Rb) 

ved en gitt spesifikk varmeeffekt q (W/m). Se også figur 3-1 og en mer detaljert beskrivelse 

av termisk borehullsmotstand i Gehlin (1998 og 2002). 

 𝑇𝑇𝑓𝑓 − 𝑇𝑇𝑏𝑏 = 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑞𝑞  Formel 1 

Termisk responstest gjøres ved kontinuerlig og jevn tilførsel av varme til borehullet via 

oppvarmet kollektorvæske som sirkulerer i borehullets kollektorslange. Målinger av 

kollektorvæskens temperatur gir et svar på hvordan borehullets omgivende berggrunn 

responderer på varmetilførselen. Analyse av data fra termisk responstest gjøres vanligvis 

etter Gehlin (2002) og Signorelli (2004 og 2007).  

 

 

Figur 3-1. Prinsippskisse av en energibrønn i fjell med 
lukket kollektorslange. Angivelse av aktiv boredybde, 
effektiv varmeledningsevne (eff), temperatur i 
henholdsvis kollektorvæsken (Tf) og borehullsveggen 
(Tb). Modifisert etter NGU (www.ngu.no ). 

 

 
Figur 3-2. Prinsippskisse av et teoretisk temperaturprofil i 
grunnen. Årstidsvariasjonene når ned til ca. 15 meters dybde 
(etter Ericsson 1985 i Gehlin 2002). Uforstyrret temperatur i 
grunnen er gjennomsnittstemperaturen i borehullet fra 
grunnvannsnivået og ned, i den vannfylte delen av borehullet 
(aktiv boredybe). 
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kollektorvæsken (Tt) og borehul lsveggen (Tb) og den termiske borehul lsmotstanden (Rb)

ved en gitt spesifikk varmeeffekt q (W/m). Se også f igur 3-1 og en mer detal jert beskrivelse

av termisk borehullsmotstand i Gehlin (1998 og 2002).

Formel 1

Termisk responstest gjøres ved kontinuerl ig og jevn tilførsel av varme ti l borehul let via

oppvarmet kollektorvæske som sirkulerer i borehul lets kollektorslange. Mål inger av

kollektorvæskens temperatur gi r et svar på hvordan borehul lets omgivende berggrunn

responderer på varmetilførselen. Analyse av data fra termisk responstest gjøres vanligvis

etter Gehlin (2002) og Signorell i (2004 og 2007).
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Figur 3-1. Prinsippskisse av en energibrønn i fjell med
lukket kollektorslange. Angivelse av aktiv boredybde,
effektiv varmeledningsevne (Aett), temperatur i
henholdsvis kollektorvæsken (T1) og borehullsveggen
(Tb), Modifisert etter NGU (www.ngu.no ).

Figur 3-2. Prinsippskisse av et teoretisk temperaturprofil i
grunnen. Årstidsvariasjonene når ned ti l ca. 15 meters dybde
(etter Ericsson 1985 i Gehlin 2002). Uforstyrret temperatur i
grunnen er gjennomsnittstemperaturen i borehullet fra
grunnvannsnivået og ned, i den vannfylte delen av borehullet
(aktiv boredybe).
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4 Områdebeskrivelse 

Figur 4-1 viser lokaliseringen av testborehull 1 ved Hotellneset nord for flyplassen, og 

testborehull 2 som er langs veien mot gruve 3, vis a vis brannøvingsfeltet. Termisk 

responstest ble utført i testborehull 2. Boringen i testborehull 1 ble stoppet ved 57 meters 

dybde på grunn av store mektigheter av løsmasser (se flere detaljer i avsnitt 5.1). 

 

Figur 4-1. Lokalisering av de to testborehullene. Termisk responstest er utført i testborehull 2, da man stoppet boringen i 
testborehull 1 på grunn av for tykke løsmasser (se nærmere beskrivelse i avsnitt  5.1). Drillsite 1 i CO2-prosjektet er ca. 800 
meter mot øst-sørøst Kilde: TopoSvalbard. 

4.1 Tidligere undersøkelser 

Drillsite 1 fra CO2-prosjektet er ca. 800 meter øst-sørøst for testborehull 2. De to 

kjerneborhullene i dette prosjektet ble boret i 2007, og undersøkelsene utført i disse 

borehullene er grundig beskrevet og tolket i Elvebakk (2008) og Olaussen m.fl. (2019). 

Figur 4-2 viser geologisk kart over området i nærheten av Longyearbyen (Olaussen m.fl. 

2019) der området for testborehull 1 og 2 er markert med en rød sirkel. Bergartene i 

området med testborehullene er fra den geologiske tidsperioden jura-kritt. Figur 4-3 og 

figur 4-4 viser detaljerte borelogger fra de to CO2-borehullene (Dh1 og 2) ved Drillsite1. 

Bildet fra vegskjæringen langs sjøen, fra Longyearbyen til flyplassen (Figur 4-5) gir et godt 

inntrykk av vekslingen mellom sandsteinen (bergartene som er mest intakte) og 

slamsteinen (mest knust) som er i området. Boreloggene fra Drillsite1 viser at denne 

vekslingen mellom sandstein og slamstein går ned til ca. til ca. 250 meters dybde. 

Testborehull 2 er ca. 43 meter over havet, mens CO2-borehullene er på ca. kote 3 meter 

over havet.  
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Figur 4-1. Lokalisering av de to testborehullene. Termisk responstest er utført i testborehull 2, da man stoppet boringen i
testborehull l på grunn av for tykke løsmasser (se nærmere beskrivelse i avsnitt 5.1). Drillsite l i COrprosjektet er ca. 800
meter mot øst-sørøst Kilde: TopoSvalbard.
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Figur 4-2. Geologisk kart over området (fra Olaussen m.fl. 2019). Området for testborehull 1 og 2 er markert 
med rød sirkel. 

 

Figur 4-3. Tolket borelegg fra de to CO2-borehullene i Drillsite1 (Dh1 og Dh2) langs veien mot flyplassen (figur 
4-1) (Braathen m.fl. 2012) 
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Figur 4-3. Tolket borelegg fra de to CO2-borehullene i Drillsitel (Dhl og Dh2) langs veien mot flyplassen (figur
4-1) (Braathen m.fl. 2012)
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Figur 4-4. Detaljert borelogg fra de øverste 300 meterne av Dh1 (venstre) og Dh2 (høyre) fra Drillsite1 (figur 
4-1) i CO2-prosjektet. Resten av boreloggen er i figur 4-3. Borehullene består av en veksling av sandstein (gul 
farge) og slamstein (mudstone, mørk og lagdelt) (Braathen m.fl. 2012).  

 

 

Figur 4-5. Til tross for snø, gir vegskjæringen langs sjøen mellom Longyearbyen og flyplassen et godt bilde av 
vekslingen mellom sandsteinen og slamsteinen (mørk farge). Sandsteinen er mest intakt, mens slamsteinen er 
den delen av skjæringen som er mest oppknust. 
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Figur 4-4. Detaljert borelogg fra de øverste 300 meterne av Dhl (venstre) og Dh2 (høyre) fra Drillsitel (figur
4-1) i CO2-prosjektet. Resten av boreloggen er i figur 4-3. Borehullene består av en veksling av sandstein (gul
farge) og slamstein (mudstone, mørk og lagdelt) (Braathen m.fl. 2012).
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Figur 4-5. Til tross for snø, gir vegskjæringen langs sjøen mellom Longyearbyen og flyplassen et godt bilde av
vekslingen mellom sandsteinen og slamsteinen (mørk farge). Sandsteinen er mest intakt, mens slamsteinen er
den delen av skjæringen som ermestoppknust.
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5 Resultater fra undersøkelsene 

På forhånd var det knyttet spenning til hvordan testboringene ville gå, og da spesielt med 

tanke på ras/kollaps av borehullet før full dybde ble oppnådd. Borbarhet og teknisk 

gjennomføring av boringen av en energibrønn i tillegg til berggrunnens varmetekniske 

egenskaper var noen av hovedmålene med undersøkelsene i Longyearbyen.  

5.1 Opplysninger om testborehullene og øvrige testdata 

Brønnskjema med informasjon om testborehull 2 er tatt med som vedlegg 1. De tre 

tabellene under viser opplysninger om henholdsvis testborehull 1 og 2 og den termiske 

responstesten utført i testborehull 2. For flere geologiske detaljer fra testboringene 

henvises det til Kjersti Buraas Snoen sin masteroppgave (in prep., 2021). 

Testborehull 1 

Tabell 1 gir detaljer fra boringen av testborehull 1. Boringen ble avsluttet på 57 meter uten 

å treffe fjell, og typiske løsmasser sees i figur 5-1, henholdsvis grus/sand (til venstre) og 

mer mørke siltmasser (til høyre) med kullpartikler som gir den mørke fargen. Det er 

fôringsrør til 48 meters dybde, og deretter boring i løsmasser uten fôringsrør til 57 meter. 

Boringen ble avsluttet fordi massene ble for ustabile og vannholdige. Ned til 48 meter på 

boredag 1 var massene stabile og tørre, men dette endret seg på boredag 2. Det antas at 

det har siget inn vann i borehullet i løpet av natten, til boredag 2. På grunn av at full dybde 

på 200 meter ikke ble oppnådd, ble det ikke gjort termisk responstest i testborehull 1. 

 

Figur 5-1. Typiske løsmasser fra boringen av testborehull 1, henholdsvis grus/sand (til venstre og mer mørke 
siltmasser som inneholder kullpartikler (bildene til høyre). Boringen ble stoppet på 57 meter uten å ha truffet 
fjell. Foto: Kjersti Buraas Snoen. 
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mer mørke siltmasser (til høyre) m e d kullpartikler som gir den mørke fargen. Det er

for ingsrør t i l 48 meters dybde, og deretter bor ing i løsmasser uten foringsrør t i l 57 meter.
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boredag 1 var massene stabile og tørre, men dette endret seg på boredag 2. Det antas at

det har siget inn vann i borehul let i løpet av natten, t i l boredag 2. På grunn av at full d y b d e
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Figur 5-1. Typiske løsmasser fra boringen av testborehull l, henholdsvis grus/sand (til venstre og mer mørke
siltmasser som inneholder kullpartikler (bildene ti l høyre). Boringen ble stoppet på 57 meter uten å ha truffet
fjell. Foto: Kjersti Buraas Snoen.

Rapport testbor ing og termisk responstest, Longyearbyen 17



 

                     Rapport testboring og termisk responstest, Longyearbyen 18 

Testborehull 2 

Tabell 2 viser detaljer om boringen og kollektorslangen i testborehull 2. Boringen og 

kollektormonteringen gikk raskt og greit uten spesielle problemer. Boringen fra 12-198 

meter ble utført på litt under 7 timer. Berggrunnen ble tolket til å være veldig lik det som 

er observert i Dh1 og Dh2 fra Drillsite1 i CO2-prosjektet (figur 4-3, figur 4-4 og figur 4-5). 

Bilder fra boringen, kollektor, fiberkabler til temperaturprofilmålinger og den termiske 

responstesten ser i figur 5-2 til figur 5-6. Fjell ble påtruffet på 8 meter og det ble satt ned 

fôringsrør i stål til 12 meters dybde. Brønnen er registrert som fjellbrønn nr. 125309 (figur 

9-1) i Grunnvannsdatabasen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). 

Grunnvannsspeilet er ut fra informasjon fra boringen og temperaturprofilmålingene 

(manuelle og kontinuerlige temperaturmålinger med optisk fiberkabel målt før og etter 

termisk responstest) kartlagt til å være på ca. 41 meters dybde (avsnitt 5.2). Det kommer 

inn en del vann fra ca. 147 meters dybde. Grunnvannet er salt. Det kommer også inn 

rennende vann mellom ca. 8-12 m, dvs. høyere opp enn registrert grunnvannsnivået. De 

første dagene etter boringen siver det opp metan fra borehullet, men dette ga seg etter 

noen dager. Detaljer om den termiske responstesten sees i tabell 3. 

 

Figur 5-2. Boring av testborehull 2 (Foto: Rasmus Bøckman). Utsikt innover Blomsterdalen. 

 

Figur 5-3. Montering av kollektorslangen i borehull 2 rett etter avsluttet boring. Foto: Kjersti Buraas Snoen 
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Testborehull2

Tabell 2 viser detal jer om bor ingen og kollektorslangen i testborehul l 2. Bor ingen og

kol lektormonter ingen gikk raskt og greit uten spesielle problemer. Bor ingen fra 12-198

meter b le utført på litt under 7 t imer. Berggrunnen b le tolket t i l å være veldig lik det som

er observert i Dh1 og Dh2 fra Drillsite1 i COrpros jek te t (f igur 4-3, f igur 4-4 og f igur 4-5).

Bi lder fra bor ingen, kollektor, f iberkabler t i l temperaturprof i lmål inger og den termiske

responstesten ser i f igur 5-2 t i l f igur 5-6. Fjell b le påtruffet på 8 meter og det b le satt ned

f6ringsrør i stål t i l 12 meters dybde . Brønnen er registrert som fjel lbrønn nr. 125309 (f igur

9-1) i Grunnvannsdatabasen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Grunnvannsspeilet er ut fra informasjon fra bor ingen og temperaturprof i lmål ingene

(manuel le og kontinuerl ige temperaturmål inger m e d optisk f iberkabel målt før og etter

termisk responstest) kartlagt t i l å være på ca. 41 meters d y b d e (avsnitt 5.2). Det kommer

inn en de l vann fra ca. 147 meters dybde . Grunnvannet er salt. Det kommer også inn

rennende vann mel lom ca. 8-12 m, dvs. høyere o p p enn registrert grunnvannsnivået. De

første dagene etter bor ingen siver det o p p metan fra borehul let, men dette ga seg etter

noen dager. Detaljer om den termiske responstesten sees i tabel l 3.
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Figur 5-2. Boring av testborehull 2 (Foto: Rasmus Bøckman). Utsikt innover Blomsterdalen.

Figur 5-3. Montering av kollektorslangen i borehull 2 rett etter avsluttet boring. Foto: Kjersti Buraas Snoen
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Figur 5-4. Enkel-U kollektorslange uten innvendige 
riller er montert i testborehull 2. 

 

Figur 5-5. Legg merke til den røde kabelen (fiber) 
som går inn i hver kollektorrørende. Fiberen ble 
benyttet til kontinuerlige temperaturprofilmålinger 
under testen (knyttet til studentarbeidene). 

 

 

Figur 5-6. Termisk responstest med tilførsel av varme til testborehullet. Isolerte kollektorslanger er viktig for å 
unngå varmetap og forstyrret måling. Dieselaggregatet for produksjon av strøm sees bak til høyre.  
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Figur 5-4. Enkel-U kollektorslange uten innvendige
riller er montert i testborehull 2.

Figur 5-5. Legg merke til den røde kabelen (fiber)
som går inn i hver kollektarrørende. Fiberen ble
benyttet til kontinuerlige temperaturprofilmålinger
under testen (knyttet t i l studentarbeidene).
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Figur 5-6. Termisk responstest med tilførsel av varme ti l testborehullet. Isolerte kollektorslanger er viktig for å
unngå varmetap og forstyrret måling. Dieselaggregatet for produksjon av strøm sees bak til høyre.
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Tabell 1. Detaljer fra boringen av testborehull 1. Basert på info fra masterstudent Kjersti Buraas Snoen og boreleder fra 
Østlandet brønn- og energiboring. 
Beskrivelse  

Boredato 10.-12. mars 2021 

Boredybde (m) 57 

Dyp til fjell (m) Mer enn 57 meter (9 meter uten fôringsrør) 

Fôringsrørlengde (m) 48  

Diameter fôringsrør (mm) 139 

Vanngiverevne (liter/time) Ikke relevant 

Grunnvannsnivå (meter under terreng) Ikke målt 

Boreretning Loddrett 

Kollektor Ikke montert kollektor 

 

Tabell 2. Detaljer fra boringen av testborehull 2, inkludert kollektor. Basert på info fra masterstudent Kjersti Buraas Snoen 
og boreleder, samt brønnskjema (figur 9-1, fjellbrønn nr. 125309 i NGUs Grunnvannsdatabase). 
Beskrivelse  

Boredato 8.-9. mars 2021 

Boredybde (m) 198 

Lengde kollektorslange eks bunnlodd (m) 197 

Dyp til fjell (m) 8 

Fôringsrørlengde (m) 12 

Diameter borehull (mm) 115 

Diameter fôringsrør (mm) 139 

Vanngiverevne (liter/time) Ikke målt 

Registrert sleppe/vanninnslag 

 

Ca. 8-12 m kommer inn vann (ikke frosset) 

147-150m, 50-500 l/t  

167-170 m, ca. 500-600 liter/time 

174-177 m, mer vann, ca. 500-1000 liter/time 

Ca. 190 m fargeendring på borekakset 

Grunnvannsnivå (meter under terreng) 
Ca. 41 m, men kom inn flytende vann mellom ca. 8-12 m. 

Grunnvannet er saltholdig. 

Boreretning Loddrett 

Kollektor Enkel U, 40 mm glatt 

Vannfylt borehull, effektiv kollektorlengde 

(m) 

157 m 

Type kollektorvæske Kilfrost (50%) 

Kommentar Siver ut metan fra borehullet, men stopper av seg selv etter 

noen dager.  

 

Tabell 3. Detaljer for den termiske responstesten i testborehull 2 
Beskrivelse  

Måleperiode 17.-22. mars 2021 

Midlere effekt (kW) 9,4 kW 

Spesifikk tilført effekt (W/m) 60 

Strømningshastighet kollektorvæske 

(liter/sekund) 

0,50 
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Tabell 1. Detaljer fra boringen av testborehull l. Basert på info fra masterstudent Kjersti Buraas Snoen og boreleder fra
Østlandet brønn- og energiboring.
Beskrivelse
Boredato 10.-12. mars 2021

Boredybde (m) 57

Dyp ti l fjell (m) Mer enn 57 meter (9 meter uten förinqsrør)

Foringsrørlengde (m) 48

Diameter förinqsrør (mm) 139

Vanngiverevne (l i ter/t ime) Ikke relevant

Grunnvannsnivå (meter under terreng) Ikke målt

Boreretning Loddrett

Kollektor Ikke monter t kollektor

Tabell 2. Detaljer fra boringen av testborehull 2, inkludert kollektor. Basert på info fra masterstudent Kjersti Buraas Snoen
og boreleder samt brønnskjema (figur 9-1 fjellbrønn nr 125309 i NGUs Grunnvannsdatabase), ,
Beskrivelse
Boredato 8.-9. mars 2021

Boredybde (m) 198

Lengde kollektorslange eks bunn lodd (m) 197

Dyp ti l fjell (m) 8

Foringsrørlengde (m) 12

Diameter borehul l (mm) 115

Diameter förinqsrør (mm) 139

Vanngiverevne (l i ter/t ime) Ikke målt

Ca. 8-12 m kommer inn vann (ikke frosset)

Registrert sleppe/vanninnslag
14 7-150m, 50-500 l/t

167-170 m, ca. 500-600 li ter/t ime

17 4-177 m, mer vann, ca. 500-1000 liter/t ime

Ca. 190 m fargeendring på borekakset

Grunnvannsnivå (meter under terreng)
Ca. 41 m, men kom inn flytende vann mel lom ca. 8-12 m.

Grunnvannet er saltholdig.

Boreretning Loddrett

Kollektor Enkel U, 40 mm glatt

Vannfylt borehull, effektiv kol lektorlengde 157 m

(m)

Type kollektorvæske Kilfrost (50%)

Kommentar Siver ut metan fra borehullet, men stopper av seg selv etter

noen dager.

Tabell 3. Detaljer for den termiske responstesten i testborehull 2
Beskrivelse
Måleper iode 17 .-22. mars 2021

Midlere effekt (kW) 9,4 kW

Spesifikk tilført effekt (W/m) 60

Strømningshastighet kollektorvæske 0,50

(l i ter/sekund)
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5.2 Temperaturprofilmålinger i testborehull 2 

Uforstyrret temperatur i testborehullet er målt før oppstart av termisk responstest og vises i 

figur 5-7. Gjennomsnittsverdi vises som lysegrønn stiplet linje i figuren og er minus 0,9 °C. 

Gjennomsnittsverdien ligger til grunn for beregning av termisk borehullsmotstand (avsnitt 

2.2). Det er permafrost ned til ca. 160 meters dybde. Det er også gjort en måling av 

temperaturprofilet i borehullet etter at den termiske responstesten var avsluttet (rød kurve 

i figuren). Merk at temperaturmålingen startet i bunnen av borehullet ca. 1,5 time etter at 

varmetilførselen ble avskrudd. Hele målingen tok ca. 2 timer og i hele denne perioden 

synker temperaturen i borehullet. Temperaturen som måles i den nedre delen av 

borehullet vil derfor være forholdsvis varmere sammenlignet med temperaturene som 

måles senere i den øvre delen av borehullet. Temperaturprofilmålingene i figur 5-7 er målt 

med målebånd og viser riktige verdier. 

Figur 5-8 viser nedkjøling borehullet fra varmetilførselen fra den termiske responstestesten 

skrus av, og de neste 2 timene. Disse temperaturprofilmålingene er målt med fiberoptisk 

kabel med utstyr fra Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) ved NTNU, og 

fiberdataene er brukt i masteroppgavearbeidet. Det ble montert fiberkabel for 

temperaturprofilmålinger i begge kollektorrørene, men temperaturmålingene i returrøret 

ble startet noen timer ut i responstesten. Merk at disse temperaturmålingene ikke er 

kalibrert, og derfor ikke viser nøyaktig temperatur. Temperaturendringene har imidlertid 

tilfredsstillende nøyaktighet.  

Hensikten med temperaturmålingen etter responstesten er å avdekke nivåer i borehullet 

med grunnvann i bevegelse / innstrømmende grunnvann som kan påvirke tolkningen av 

responstesten samt brønnens ytelse. Endringer i temperaturprofilet målt etter den 

termiske responstesten kan også bety at varmeledningsevnen i borehullet varierer.  

Det første temperaturprofilet i figur 5-8 (øverst til venstre) viser borehullet med 

varmetilførsel fra responstestriggen. Temperaturprofilet måles i kollektorslangen som 

kommer fra riggen. Den sirkulerende kollektorvæsken varmes opp av varmeelementet, 

føres ned i borehullet via kollektorrøret (med den optiske fiberkabelen), og deretter 

tilbake i det andre kollektorrøret. Dette er årsaken til at man måler høyest temperatur 

øverst i borehullet mens varme blir tilført. I starten avkjøles borehullet raskest i den 

vannfylte delen, dvs. fra ca. 41-198 meter, mens temperaturendringen er størst de øverste 

41 meterne hvor det er både luft og innstrømmende grunnvann. 

Tolkningen av temperaturprofilene er som følger (basert på informasjon fra boringen, figur 

5-7 og figur 5-8):  

• Temperaturøkningen mellom ca. 8-20 meter i begge temperaturprofilene (figur 

5-7) er innstrømmende grunnvann. Dette ble observert under boringen.  

• Grunnvannsnivået ble antydet til å være på ca. 40 meters dybde ved boringen, men 

permafrosten har gjort påvisningen av grunnvannsnivået vanskeligere 
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5.2 Temperaturprofilmålinger i testborehull 2

Uforstyrret temperatur i testborehul let er målt før oppstart av termisk responstest og vises i

f igur 5-7. Gjennomsnittsverdi vises som lysegrønn stiplet linje i f iguren og er minus 0,9 °C.
Gjennomsnittsverdien l igger t i l grunn fo r beregning av termisk borehullsmotstand (avsnitt

2.2). Det er permafrost ned t i l ca. 160 meters dybde . Det er også g jo r t en måling av

temperaturprof i let i borehul let etter at den termiske responstesten var avsluttet (rød kurve

i f iguren). Merk at temperaturmål ingen startet i bunnen av borehul let ca. 1,5 t ime etter at

varmetilførselen b le avskrudd. Hele mål ingen tok ca. 2 t imer og i hele denne per ioden

synker temperaturen i borehul let . Temperaturen som måles i den nedre delen av

borehul let vil der for være forholdsvis varmere sammenlignet med temperaturene som

måles senere i den øvre delen av borehul let . Temperaturprof i lmål ingene i f igur 5-7 er målt

m e d målebånd og viser rikt ige verdier.

Figur 5-8 viser nedkjøl ing borehul let fra varmetilførselen fra den termiske responstestesten

skrus av, og de neste 2 t imene. Disse temperaturprof i lmål ingene er målt m e d fiberoptisk

kabel med utstyr fra Institutt fo r geovitenskap og petroleum (IGP) ved NTNU, og

f iberdataene er brukt i masteroppgavearbeidet. Det b le monter t f iberkabel fo r

temperaturprof i lmål inger i b e g g e kollektorrørene, men temperaturmål ingene i returrøret

b le startet noen t imer ut i responstesten. Merk at disse temperaturmål ingene ikke er

kalibrert, og derfor ikke viser nøyaktig temperatur. Temperaturendringene har imidlert id

ti l fredssti l lende nøyaktighet.

Hensikten med temperaturmål ingen etter responstesten er å avdekke nivåer i borehul let

m e d grunnvann i bevege lse / innstrømmende grunnvann som kan påvirke to lkn ingen av

responstesten samt brønnens ytelse. Endr inger i temperaturprof i let målt etter den

termiske responstesten kan også bety at varmeledningsevnen i borehul let varierer.

Det første temperaturprof i let i f igur 5-8 (øverst t i l venstre) viser borehul let m e d

varmetilførsel fra responstestr iggen. Temperaturprofi let måles i kollektorslangen som

kommer fra r iggen. Den sirkulerende kollektorvæsken varmes o p p av varmeelementet,

føres ned i borehul let via kollektorrøret (med den optiske fiberkabelen), og deretter

t i lbake i det andre kollektorrøret. Det te er årsaken t i l at man måler høyest temperatur

øverst i borehul let mens varme bl i r ti lført. I starten avkjøles borehul let raskest i den

vannfylte delen, dvs. fra ca. 41-198 meter, mens temperaturendr ingen er størst de øverste

41 meterne hvor det er både luft og innstrømmende grunnvann.

Tolkningen av temperaturprof i lene er som følger (basert på informasjon fra bor ingen, f igur

5-7 og f igur 5-8):

• Temperaturøkningen mel lom ca. 8-20 meter i b e g g e temperaturprof i lene (f igur

5-7) er innstrømmende grunnvann. Dette b le observert under bor ingen.

• Grunnvannsnivået b le antydet t i l å være på ca. 40 meters d y b d e ved bor ingen, men

permafrosten har g jor t påvisningen av grunnvannsnivået vanskeligere
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sammenlignet med energibrønner på fastlandet hvor det ikke er permafrost. 

Temperaturprofilmålingene før og etter termisk responstest bekrefter at 

grunnvannsnivået er på ca. 41 meters dybde. Det samme gjør 

fibertemperaturmålingene (figur 5-8). 

• Temperaturen målt etter termisk responstest synker saktere mellom ca. 50-110 

meter, enn mellom ca. 110-180 meter som har en gradvis temperaturøkning mot 

dypet. Dette sees imidlertid ikke i figur 5-8 hvor avkjølingen er jevnere i hele den 

vannfylte delen av borehullet. Profilet i figur 5-7 kan forklares med at den dypeste 

delen av borehullet måles først, når borehullet er varmest og at avkjølingen er 

raskest i begynnelsen. 

• Fra 180 meter og ned viser temperaturprofilet målt etter termisk responstest en 

markert reduksjon mot dypet. Det er naturlig at temperaturen i bunnen av 

borehullet er kaldest siden omgivende berggrunn mot dypet ikke har blitt 

oppvarmet av responstesten. «Knekkpunktet» ved 180 meter, som også til en viss 

grad sees fra fibermålingene (figur 5-8), kan ha sammenheng med at dypeste 

vannførende sprekkesone ble observert på ca. 177 meters dybde (figur 9-1). 

Boringen viste at det kom inn en del vann mellom 147-177 meter (tabell 2).  

 

 

Figur 5-7: Temperaturprofilmålinger i testborehull 2, før og etter den termiske responstesten. Det er permafrost ned til ca. 
160 meters dybde. 
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sammenlignet med energibrønner på fastlandet hvor det ikke er permafrost.

Temperaturprof i lmål ingene før og etter termisk responstest bekrefter at

grunnvannsnivået er på ca. 41 meters dybde . Det samme gjør

f ibertemperaturmål ingene (f igur 5-8).

• Temperaturen målt etter termisk responstest synker saktere mel lom ca. 50-110

meter, enn mel lom ca. 110-180 meter som har en gradvis temperaturøkning mo t

dypet . Dette sees imidlert id ikke i f igur 5-8 hvor avkjølingen er jevnere i hele den

vannfylte delen av borehul let . Profilet i f igur 5-7 kan forklares med at den dypeste

delen av borehul let måles først, når borehul let er varmest og at avkjølingen er

raskest i begynnelsen.

• Fra 180 meter og ned viser temperaturprof i let målt etter termisk responstest en

markert reduksjon mo t dypet . Det er naturlig at temperaturen i bunnen av

borehul let er kaldest siden omgivende berggrunn mo t dypet ikke har blitt

oppvarmet av responstesten. «Knekkpunktet» ved 180 meter, som også t i l en viss

grad sees fra f ibermål ingene (f igur 5-8), kan ha sammenheng med at dypeste

vannførende sprekkesone b le observert på ca. 177 meters d y b d e (figur 9-1).

Bor ingen viste at det kom inn en de l vann mel lom 147-177 meter (tabell 2).
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Figur 5-7: Temperaturprofilmålinger i testborehull 2, før og etter den termiske responstesten. Det er permafrost ned ti l ca.
160 meters dybde.
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Figur 5-8. Temperaturutviklingen i testborehullet når varmen fra responstestriggen skrus av målt med 
fiberoptisk kabel og utstyr fra NTNU IGP. Målingene er gjort annethvert minutt. Diagrammet øverst til venstre 
er temperaturen i kollektorrøret fra testriggen (varmest øverst i borehullet) rett før varmetilførselen skrus av 
kl. 7:38 den 22. mars 2021. Borehullsdybden i tillegg til fiberlengden, er angitt på y-aksene til venstre. 
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Figur 5-8. Temperaturutviklingen i testborehullet når varmen fra responstestriggen skrus av målt med
fiberoptisk kabel og utstyr fra NTNU IGP. Målingene er gjort annethvert minutt. Diagrammet øverst til venstre
er temperaturen i kollektorrøret fra testriggen (varmest øverst i borehullet) rett før varmetilførselen skrus av
kl. 7:38 den 22. mars 2021. Borehullsdybden i tillegg til fiberlengden, er angitt på v-aksene ti l venstre.
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5.3 Termisk responstest 

Resultater fra termisk responstest utført i testbrønnen vises i figur 5-9 til figur 5-12. 

Resultatene er analysert for måleperioden 5-113 timer for testborehullet og er som følger: 

• Effektiv varmeledningsevne: 2,5 – 3,5 W/mK (figur 5-9) 
• Borehullsmotstand Rb: 0,06-0,07 mK/W (figur 5-10) 

 

Analysen av testen forutsetter at grunnvannsnivået i brønnen er på 41 m dybde. Den 

vanlige ustabiliteten som alltid er i starten av termisk responstestmålinger reduseres noe 

etter ca. 20 timer. Deretter stiger verdien tilnærmet lineært gjennom testen fra ca. 2,5 

W/m·K til ca. 3,5 W/m·K (figur 5-9). For termiske responstester som kun måler konduktiv 

varmetransport gjennom fjellet, vil verdien stabilisere seg på et tall tilsvarende 

berggrunnens effektive varmeledningsevne.  

Stigningen som vises i figur 5-9 indikerer at det er flere overføringsmekanismer for varme 

til stede i borehullet, og som endres gjennom testen. Dette kan være faseomvandling ved 

opptining av permafrost radielt utover fra borehullet, og/eller tilstrømning av kaldt vann fra 

sprekkesoner. Det er sannsynlig at sonen med innstrømmende grunnvann ved 8-12 

meters dybde gir en konstant nedkjøling av den oppvarmede og sirkulerende 

kollektorvæsken i testborehullet, og at dette er en medvirkende årsak til den økende 

verdien for effektiv varmeledningsevne som observeres i figur 5-9. Videre er det 

sannsynlig at opptining av permafrost i varmefronten som sprer seg radielt ut fra 

borehullet også vil bidra til en stigende verdi for effektiv varmeledningsevne utover i 

responstesten (figur 5-9). Effekten av innstrømmende grunnvann i borehullet under en 

termisk responstest er ikke inkludert i formlene for beregning av effektiv 

varmeledningsevne fra termiske responstester (Karlsvik mfl., in prep). Vi kjenner heller ikke 

til at nedkjølingseffekten ved opptining av permafrost er inkludert formelverket. Derfor er 

det sannsynlig at begge disse nedkjølingseffektene, innstrømmende grunnvann og tining 

av permafrost (faseomvandling) vil gi en stigende verdi for effektiv varmeledningsevne slik 

figur 5-9 viser. 

Temperaturprofilene målt etter avsluttet termisk responstest (figur 5-7 og figur 5-8) viser 

ingen / lite tegn til at det er grunnvannsbevegelse i de vannførende sonene i den dypeste 

delen av borehullet.  

Verdi for effektiv varmeledningsevne er analysert slik som beskrevet i Gehlin (1998) og 

Signorelli (2004 og 2007).  
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5.3 Termisk responstest

Resultater fra termisk responstest utført i testbrønnen vises i f igur 5-9 t i l f igur 5-12.
Resultatene er analysert fo r måleper ioden 5-113 t imer fo r testborehullet og er som følger:

• Effektiv varmeledningsevne: 2,5 - 3,5 W/m-K (figur 5-9)
• Borehullsmotstand Rb: 0,06-0,07 m-K/W (figur 5-10)
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borehul let også vil b idra t i l en st igende verdi fo r effektiv varmeledningsevne utover i

responstesten (f igur 5-9). Effekten av innstrømmende grunnvann i borehul let under en

termisk responstest er ikke inkludert i formlene for beregning av effektiv

varmeledningsevne fra termiske responstester (Karisvik mfl., in prep). Vi kjenner heller ikke

t i l at nedkjølingseffekten ved oppt in ing av permafrost er inkludert formelverket. Derfor er

det sannsynlig at b e g g e disse nedkjølingseffektene, innstrømmende grunnvann og t ining

av permafrost (faseomvandling) vil gi en st igende verdi fo r effektiv varmeledningsevne slik

f igur 5-9 viser.

Temperaturprof i lene målt etter avsluttet termisk responstest (f igur 5-7 og f igur 5-8) viser

i n g e n / lite tegn t i l at det er grunnvannsbevegelse i de vannførende sonene i den dypeste

delen av borehul let .

Verdi fo r effektiv varmeledningsevne er analysert slik som beskrevet i Gehlin (1998) og

Signorell i (2004 og 2007).
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Figur 5-9. Utvikling av effektiv varmeledningsevne over tid. 

 

Figur 5-10. Temperaturforløp og typekurve for termisk borehullsmotstand fra termisk responstest i 
testborehullet. Typekurvene baseres på en varmeledningsevne på 3,5 W/m·K 
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Figur 5-10. Temperaturforløp og typekurve for termisk borehullsmotstand fra termisk responstest i
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Figur 5-11. Rigg- og kollektorvæsketemperaturene til og fra energibrønnen under den termiske responstesten.  

 

 

Figur 5-12. Sirkulasjonshastighet og tilført effekt under den termiske responstesten. Tilført varmeeffekt er ca. 9,4 kW.   
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Figur 5-12. Sirkulasjonshastighet og tilført effekt under den termiske responstesten. Tilført varmeeffekt er ca. 9,4 kW.
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6 Forslag til videre arbeid 

6.1 Størrelse og kostnad for et borehullsbasert sesongvarmelager 

Vi har gjort en innledende vurdering av mulig lokalisering av et stort borehullsbasert 

sesongvarmelager. Beregninger av antall borehull, dybde og plassering inngår ikke denne 

studien, men erfaringer fra tidligere prosjekter tilsier at et sesongvarmelager til 

Longyearbyen vil bestå av i størrelsesorden 500 energibrønner til ca. 200-300 meters 

dybde. Varme med en temperatur på opptil ca. 80-90C kan lagres i borehullene, til 

sammen opp mot ca. 50 GWh/år. Varmen kan hentes ut igjen på ca. 40-60C, med en 

varmeeffekt på ca. 10-15 MW og til sammen ca. 45 GWh/år. Detaljene på 

sesongvarmelagerets ytelser avhenger av temperaturnivåene og systemløsning. Et 

sesongvarmelager med denne størrelsen trenger et overflateareal med en diameter på ca. 

100-130 meter. Det forutsettes da at brønnene plasseres i en tilnærmet sylinderform og at 

lagervolumet tilsvarer en sylinder. 

På fastlandet er kostnader for brønndelen (komplett anlegg brønner og rør) ca. 4-500 

kr/meter brønn, dvs. ca. kr 100 000,- per brønn. 500 brønner vil koste i størrelsesorden 50 

MNOK. 

Det presiseres at det må jobbes videre med nøyaktige beregninger av det 

borehullsbaserte sesongvarmelageret. Her inngår tilpassede temperaturnivåer, energi- 

og effektmengder slik at sesongvarmelageret samspiller godt med de øvrige delene i 

energisystemet. Overskuddsvarme og overskuddselektrisitet fra for eksempel solvarme/-el 

og vind kan nyttiggjøres til opplading av borehullene om sommeren når det er mye sol og 

varmebehovet er lite. Om vinteren når varmebehovet dominerer, kan for eksempel 

elproduksjon fra vindmøller brukes til å hente varme fra sesongvarmelageret og drive en 

varmepumpe for å produsere riktig temperatur ut i fjernvarmenettet. Temperaturnivået i 

fjernvarmenettet bør på sikt reduseres ved at sluttbrukers krav til temperaturnivå blir så lavt 

som mulig. De ulike delene i energisystemet må tilpasses hverandre for sikker, god og 

kostnadseffektiv investering og drift. På denne måten kan sesongvarmelageret bli en viktig 

brikke i samspillet mellom elektrisk og termisk energiforsyning, og for energisystemet 

Longyearbyen som en helhet. Energiløsningen vil ha stor overføringsverdi til andre 

bosettinger i Arktis.  

Systemløsningen kan for eksempel bestå av:  

• Et stort borehullsbasert sesongvarmelager med ca. 500 borehull til 200-300 m 

dybde. Temperaturnivå mellom 40-90C.  

• Borehullene kan lades opp med flere kilder om sommeren:  

o En sjøvannsbasert varmepumpe som drives med fornybar el fra sol og vind.  

o Varme produsert av solfangere. 
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elproduksjon fra vindmøl ler brukes t i l å hente varme fra sesongvarmelageret og drive en
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Longyearbyen som en helhet. Energiløsningen vil ha stor overføringsverdi t i l andre

bosett inger i Arktis.

Systemløsningen kan fo r eksempel bestå av:

• Et stort borehullsbasert sesongvarmelager m e d ca. 500 borehul l t i l 200-300 m

dybde. Temperaturnivå mel lom 40-90°C.

• Borehullene kan lades opp m e d flere ki lder om sommeren:

o En sjøvannsbasert varmepumpe som drives med fornybar el fra sol og vind.

o Varme produsert av solfangere.
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• Sesongvarmelageret kobles til fjernvarmenettet, og nærhet til fjernvarmenettet er 

en viktig forutsetning (se avsnitt 6.2 om mulig lokalisering).  

• Om vinteren hentes varmen fra borehullene ut igjen og har en temperatur mellom 

ca. 40-60C avhengig av temperaturnivåer i systemløsningen, uttaksmengde varme 

og tidspunkt på vinteren. Varmepumper kan øke brønntemperaturen til 

fjernvarmetemperatur.  

6.2 Mulig lokalisering av et borehullsbasert sesongvarmelager 

Tomten angitt i kartene figur 6-1 (topografisk øverst og flyfoto nederst) anbefales utredet 

videre for etablering av det borehullsbaserte sesongvarmelageret. Oppredningsverket 

som nå er revet, skal ha vært fundamentert på fjell. Det antas at dybde til fjell er begrenset 

i resten av området, men økende mot nord. Grunnforholdene og dybde til fjell må 

kartlegges nærmere i det videre arbeidet. Området er forurenset av kull på 

terrengoverflaten (se flyfotoet i figur 6-1). Siden dette området er nærmere sjøen vil 

permafrosten trolig være grunnere, noe som også ble observert ved målinger i de 2 CO2-

borehullene på Drillsite1 (Elvebakk 2008) 

På tomten er det kort vei til fjernvarmeledningene på vestsiden av veien, ca. 50-100 meter 

unna tomten. Sesongvarmelageret må kobles til fjernvarmeledningene både for 

opplading om sommeren og for varmeforsyning av Longyearbyen om vinteren. 

En skredkartlegging (Hannus 2016) viser at tomta er utsatt for jord- og flom-/sørpeskred 

slik at den er lite aktuell å bygge ut. Det vil imidlertid være uproblematisk å etablere et 

sesongvarmelager her siden borehullene er nedgravd etter at de er etablert. 

Videre arbeid må sikre tilgang til egnet areal for etablering av borehullene i dette 

området, og det må avklares om området trenger regulering.  
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Figur 6-1. Tomten ved det tidligere oppredningsverket (som nå er fjernet) sees i kartene (topografisk øverst og 
flyfoto nederst) er et godt alternativ for lokalisering av et stort borehullsbasert sesongvarmelager. Her er det 
kort avstand til fjernvarmerørene som er vest for veien til flyplassen, og det sies at oppredningsverket i sin tid 
var fundamentert på fjell. 

 

 

Figur 6-2. Faresonekart Vestpynten – Bykaia øst (Hannus 2016) viser at tomta ved det tidligere 
oppredningsverket er utsatt for jord- og flom-/sørpeskred. 
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Figur 6-2. Faresonekart Vestpynten - Bykaia øst (Hannus 2016) viser at tomta ved det tidligere
oppredningsverket er utsatt for jord- og flom-/sørpeskred.
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6.3 Grunnundersøkelser og kartlegging dybde til fjell 

Det anbefales at grunnforholdene og dybde til fjell kartlegges på tomta ved det tidligere 

oppredningsverket (avsnitt 6.2 og figur 6-1). Fjell i dagen, eller tilnærmet fjell i dagen er 

viktig for å unngå stabilitetsmessige utfordringer og setningsskader når permafrosten inne 

i selve varmelagervolumet tiner. 

Ved å etablere et sesongvarmelager i et område med fjell i dagen, eller tilnærmet fjell i 

dagen, vil man i stor grad unngå setningsskader som følge av opptint permafrost. De 

stabilitetsmessige forholdene for et borehullsbasert sesongvarmelager med lagring av 

varme ved høye temperaturer, og derav opptining av permafrosten (inkludert islinser) inne 

i lagervolumet og i randsonen utenfor, må utredes parallelt arbeidet med 

grunnboringene. 

6.4 Pilotanlegg / flere testboringer og høytemperatur testing 

I det videre arbeidet anbefales det å etablere et pilotanlegg på aktuell tomt for etablering 

av sesongvarmelageret. Hensikten med pilotanlegget er å teste potensialet for varmeuttak 

og varmetilførsel fra / til borehullene ved de høye temperaturnivåene man ønsker å ha når 

anlegget er i drift. Dette vil bli en «stresstest» av kollektorenes og brønnenes ytelser som 

inkluderer perioder med opplading og utlading av varme til og fra varmelageret. 

Høytemperatur-kollektorer har de siste årene vært under utvikling og vil være klar til bruk i 

nær framtid. Det anbefales å bruke fjernvarmenettet som en høytemperatur varmekilde til 

pilotanlegget. Varmeuttaket kan skje ved en varmeveksling mellom fjernvarmenettet og 

energibrønnene. Denne type tester har ikke vært gjennomført tidligere, og vil være et 

viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle teknologien videre, og tilpasset de arktiske 

forholdene og energisystemet i Longyearbyen. Pilotanlegget og uttestingen vil kunne 

være støtteberettiget av virkemiddelapparatet innen forskning og utvikling, for eksempel 

Enovas pilotprogram. Boringene i et pilotanlegg også avklare omfanget av metan i 

grunnen på den aktuelle tomta og eventuelle avbøtende tiltak (for eksempel støping). 

Sesongvarmelageret kan bygges videre ut og tas i bruk i flere trinn tilpasset 

utbyggingstakten av det nye energisystemet i Longyearbyen. På denne måten kan man dra 

nytte av test- og driftserfaringene i videre prosjektering og etablering av de siste 

utbyggingstrinnene av sesongvarmeanlegget. En slik trinnvis utbygging av et 

fullskalaprosjekt kan bidra til å ta ned teknologisk risiko, og innvesteringen kan være 

støtteberettiget gjennom Enovas fullskalaprogram.  

6.5 Hva med permafrost og grunnvannsbevegelse? 

Permafrosten i randsonen rundt et høytemperatur borehullsbasert sesongvarmelager kan 

om nødvendig kontrolleres med varmeuttak fra brønnene i randsonene om sommeren. 

Dette sikrer permafrost i et «skall» rundt sesongvarmelageret / termosen, og varmeuttaket 
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6.3 Grunnundersøkelser og kartlegging dybde til fjell

Det anbefales at grunnforholdene og d y b d e t i l f jell kart legges på tomta ved det t id l igere

oppredningsverket (avsnitt 6.2 og f igur 6-1). Fjell i dagen, eller t i lnærmet fjell i dagen er

viktig fo r å unngå stabilitetsmessige ut fordr inger og setningsskader når permafrosten inne

i selve varmelagervolumet tiner.

Ved å etablere et sesongvarmelager i et område med fjell i dagen, eller t i lnærmet fjell i

dagen, vil man i stor grad unngå setningsskader som følge av oppt in t permafrost. De

stabilitetsmessige forho ldene fo r et borehullsbasert sesongvarmelager m e d lagring av

varme ved høye temperaturer, og derav oppt in ing av permafrosten (inkludert islinser) inne

i lagervolumet og i randsonen utenfor, må utredes parallelt arbeidet med

grunnbor ingene.

6.4 Pilotanlegg/ flere testboringer og høytemperatur testing

I det videre arbeidet anbefales det å etablere et pi lotanlegg på aktuell tomt f o r etablering

av sesongvarmelageret. Hensikten m e d pi lotanlegget er å teste potensialet for varmeuttak

og varmetilførsel f r a / t i l borehul lene ved de høye temperaturnivåene man ønsker å ha når

anlegget er i drift. Det te vil b l i en «stresstest» av kollektorenes og brønnenes ytelser som

inkluderer per ioder med opplad ing og utlading av varme ti l og fra varmelageret.

Høytemperatur-kol lektorer har de siste årene vært under utvikling og vil være klar t i l b ruk i

nær framtid. Det anbefales å bruke fjernvarmenettet som en høytemperatur varmeki lde t i l

p i lotanlegget. Varmeuttaket kan skje ved en varmeveksling mel lom fjernvarmenettet og

energibrønnene. Denne type tester har ikke vært g jennomfør t t idl igere, og vil være et

viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle teknologien videre, og tilpasset de arktiske
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være støtteberett iget av virkemiddelapparatet innen forskning og utvikling, fo r eksempel

Enovas pi lo tprogram. Boringene i et pi lotanlegg også avklare omfanget av metan i

grunnen på den aktuelle tomta og eventuelle avbøtende tiltak (for eksempel støping).

Sesongvarmelageret kan bygges videre ut og tas i bruk i flere tr inn tilpasset

utbyggingstakten av det nye energisystemet i Longyearbyen. På denne måten kan man dra

nytte av test- og driftserfaringene i videre prosjektering og etablering av de siste

utbyggingstr innene av sesongvarmeanlegget. En slik tr innvis utbygging av et

fullskalaprosjekt kan bidra t i l å ta ned teknologisk risiko, og innvesteringen kan være

støtteberett iget g jennom Enovas fullskalaprogram.

6.5 Hva med permafrost og grunnvannsbevegelse?

Permafrosten i randsonen rundt et høytemperatur borehullsbasert sesongvarmelager kan

om nødvendig kontrolleres m e d varmeuttak fra brønnene i randsonene om sommeren.

Dette sikrer permafrost i et «skall» rundt sesongvarmelageret / termosen, og varmeuttaket
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fra nedkjølingen sommerstid lagres i en sentral del av sesongvarmelageret for gjenbruk 

om vinteren. 

Dette frosne skallet kan samtidig hindre en regional grunnvannsbevegelse dersom dette 

eventuelt påvises i videre tester på aktuelt område for etablering av sesongvarmelageret. 

En eventuell regional grunnvannsbevegelse i de dypere delene av sesongvarmelageret 

hvor berggrunnen rundt ikke har permafrost, kan også kontrolleres hydraulisk ved å 

utjevne grunnvannstrykket med pumping, se også avsnitt 2.4 om grunnvannsbevegelse. 

Behovet for denne løsningen med et «permafrostskall» vertikalt rundt sesongvarmelageret 

må utredes nærmere i det videre arbeidet.  

Temperatur- og derav tyngdeforskjell på vannet som følge av en betydelig oppvarming av 

borehullene og bergvolumet vil gi en grunnvarmebevegelse internt i sesongvarmelageret 

og energibrønnene som forbedrer varmeoverføringen. Hvor mye denne forbedringen av 

varmeoverføringen utgjør må beregnes nærmere, og deretter tallfestes ved 

høytemperaturtester i pilotanlegget (avsnitt 6.4). 

asplan
viak
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eventuelt påvises i videre tester på aktuelt område fo r etablering av sesongvarmelageret.

En eventuell regional grunnvannsbevegelse i de dypere delene av sesongvarmelageret

hvor berggrunnen rundt ikke har permafrost, kan også kontrol leres hydraulisk ved å

utjevne grunnvannstrykket m e d pump ing , se også avsnitt 2.4 om grunnvannsbevegelse.

Behovet fo r denne løsningen m e d et «permafrostskall» vertikalt rundt sesongvarmelageret

må utredes nærmere i det videre arbeidet .

Temperatur- og derav tyngdeforskjel l på vannet som følge av en betydel ig oppvarming av

borehul lene og bergvolumet vil gi en grunnvarmebevegelse internt i sesongvarmelageret

og energibrønnene som forbedrer varmeoverføringen. Hvor mye denne forbedr ingen av

varmeoverføringen utgjør må beregnes nærmere, og deretter tallfestes ved

høytemperaturtester i p i lotanlegget (avsnitt 6.4).
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7 Oppsummering og anbefalinger 

Resultatene viser at boringen gikk veldig bra, og at de termiske egenskapene til 

berggrunnen er som forventet og godt egnet for sesongvarmelagring. Det er 

realistisk å få etablert et middels-høytemperatur sesongvarmelager i Longyearbyen, 

som en viktig brikke i en ny fornybar energiforsyning. 

Som et eksempel, vil brønn- og rørdelen av et sesongvarmelager bestående av 500 

energibrønner til 200-300 meters dybde ha en kostnad i størrelsesorden 50 MNOK. Et 

sesongvarmelager med denne størrelsen vil kunne produsere varme tilsvarende ca. 45 

GWh/år og ca. 13 MW med en temperatur på 40-60oC. For opplading av 

sesongvarmelageret trengs en ladetemperatur på opptil ca. 80-90oC avhengig av 

utformingen av lageret, og til sammen ca. 50 GWh/år og ca. 15 MW. 

Det videre arbeidet for etablering av et fullskala middels-høytemperatur borehullsbasert 

sesongvarmelager kan oppsummeres på følgende måte:  

• Finne en egnet lokalitet for å etablere et fullskala sesongvarmelager. Det anbefales at 

denne lokaliteten har kort avstand til fjernvarmenettet og sjøen, og det bør være fjell i 

dagen /tynt løsmassedekke slik at man unngår setningsskader når permafrosten inne i 

selve varmelagervolumet tiner. Tomten ved det tidligere oppredningsverket kan være 

godt egnet til formålet, og tilgangen til denne tomten må avklares i det videre 

arbeidet.  

• Etter å ha valgt lokalitet, må det gjøres flere bore- og varmetekniske tester som en del 

av et pilotanlegg. Hensikten med pilotanlegget er å teste potensialet for varmeuttak og 

varmetilførsel fra/til borehullene ved de høye temperaturnivåene man ønsker å ha når 

anlegget er i drift. Dette vil bli en «stresstest» av kollektorenes og brønnenes ytelser 

som inkluderer perioder med opplading og utlading av varme til og fra varmelageret. 

Pilotanlegget kan bygges ut og tas i bruk i flere trinn tilpasset utbyggingstakten av det 

nye energisystemet i Longyearbyen. På denne måten kan man dra nytte av test- og 

driftserfaringene i videre prosjektering og etablering av de siste utbyggingstrinnene av 

sesongvarmeanlegget.  

• Det må gjøres nøyaktige beregninger av varmelagerets størrelse (antall brønner, 

dybde, brønnavstand) og temperaturforhold slik at det passer sammen med, og 

samspiller med resten av energisystemet som en helhet.  

• Overskuddsvarme for opplading av brønnene i sesongvarmelageret om sommeren 

kan for eksempel være fra en sjøvannsbasert varmepumpe som drives med elektrisitet 

fra solceller og/eller vindmøller. Andre fornybare kilder med overskuddsvarme kan 

også være aktuelle. Hvilke energikilder og teknologier som skal samspille med 

sesongvarmelageret i det nye energisystemet i Longyearbyen må utredes nærmere. 
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av et pi lotanlegg. Hensikten m e d pi lotanlegget er å teste potensialet fo r varmeuttak og
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Pilotanlegget kan bygges ut og tas i bruk i flere tr inn tilpasset utbyggingstakten av det

nye energisystemet i Longyearbyen. På denne måten kan man dra nytte av test- og

driftserfaringene i videre prosjektering og etablering av de siste utbyggingstr innene av

sesongvarmeanlegget.

• Det må gjøres nøyaktige beregninger av varmelagerets størrelse (antall brønner,

dybde, brønnavstand) og temperaturforhold slik at det passer sammen med , og

samspiller med resten av energisystemet som en helhet.

• Overskuddsvarme fo r opp lad ing av brønnene i sesongvarmelageret om sommeren

kan for eksempel være fra en sjøvannsbasert varmepumpe som drives med elektrisitet

fra solceller og/e l ler vindmøller. Andre fornybare ki lder med overskuddsvarme kan
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwju-LOlucvtAhULAxAIHWQDCUMQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.enova.no%2Fdownload%3FobjectPath%3Dupload_images%2F5DF3063DABAD44CE9ED28EE7D4688DD7.pdf%26filename%3DFjell%25202020%2C%2520Drammen%2520Eiendom%2520KF.pdf&usg=AOvVaw0TFnSAtz5ySLp5McNaOFE0
https://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapportA/2011/oppdragsrapportA2011_05.pdf
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9 Vedlegg 1. Brønnskjema 

 

Figur 9-1. Brønnskjema for testborehull 2 er registrert som fjellbrønn nr. 125309 i NGUs Grunnvannsdatabase. 
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NOlGU
GEO LOGISI((

U N O f R S O U l U

GRUNNVANNSDATABASEN

Fjellbrønn nr. 125309 NB IQ !LQ! !L l l J lY .ak toghe l og tolkning

LOKALISERING
Fylke
Kommune
Karlblad 11.50 0001
UTM sone

ØV-koordinater
NS koordinater
Stedfestr.mqsmetode

33V
Stedtestnmqsncyekuqhet

518290
7907487
0,g11al1sert på sjqerrn fra andre digitale
rasterdata
Ukrent

BRØNNPARAMETERE
Totalt dyp av bronn
Dyp hl fjell
Vannfonng (for trykking / sprengning)
Vannstand (etter bonng målt fra overflaten)
Boredato
Kollektervæske
Kollektortype

200.00 m
8.00m
1000.00 l/Ilme

08.03 2021

Brukstype
Bruk
Borediameter
Formqs-vbronnrormatenale
Forings- / brannrorlengde
Bormg
Skråbonnqsavvrk{0-90°)
Skråbonngsretn1ng (gon)

Energ,
Slarre anlegg
115mm
Stål
1200 m

•Loddrett
.ao
:ON°

ANNEN INFORMASJON
Borefirma
Konsulentfirma
Egen brann-ID

ØSTLANDETBRØNNDGENERGIBORING AS
KOMMENTAR
Ingen

Testbronn l

BRØNNLAG (FJELLBRØNN)

Dyp fra overflaten (meter)

FRA TIL EVT VANNINNSLAG SLAMFARGE BERGART ANDREOPPLYSNINGER

12.00 147 00 Torri/time Grå F1ell Mye skdtmnqer mellom grått og brun

147.00 150.00 50-500 1/t,me G,å F1ell

150.00 17400 Torr l/time Gcå F1ell

174.00 177.00 500- l 000 t/time Grå F1ell

177.00 200.00 Torr l/time G,å F1ell

Figur 9-1. Brønnskjema for testborehull 2 er registrert som fjellbrønn nr. 125309 i NGUs Grunnvannsdatabase.
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