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Geoenergi - brønnparker

• Hvordan har utviklingen vært - marked og teknikk
• Eksempel på noen store og noen lokale anlegg
• Begrensninger og muligheter
• Brønnborerbransjen - hvem borer de store anleggene
• Krav, søknad og standarder
• Hvordan blir utviklingen videre

= anlegg for uttak og/eller deponering av grunnvarme. Anlegg må ha 
tilsluttet minst fem energibrønner for å falle inn under NGUs 
definisjon av "Brønnpark".



Oversikt - marked - voksende i Norge

Nordisk marked
• 55000 brønner årlig
• 44000 brønner av disse er geoenergi
• Ca. 380 brønnborerfirma
• Sverige ca. 400.000 geoenergi anlegg
• Topp i 2006 i Sverige med ca. 40.000 

brønner boret dette året
• Finland  ca. 19.000 brønner årlig, 

fordeling 16.000 energi og 3000 vann

Norge
• Mindre marked 
• Men i vekst
• Større anlegg dominerer
• Noen av de største i Norden er i 

Norge
• Norge 6000 / 3000 av hver
• Vokser til ca 9000 og 6000 av 

disse er energi



Utvikling brønnboring i berg

Senkhammer (luftdrevet)
• 1975: 10-12 bar
• 1985: 20 bar
• 2000: 25-27 bar
• 2008: 35 bar
Mulig å bore til 300-330 meter
Utviklet nye høgfrekvente 
senkhammer dimensjon 4-5 tommer
• Booster 60 og 80 bar (opp til 350)

Vannhammer
• Wassara
• Vanntrykk
• Miljøvennlig
• Mindre boreavvik
• Tåler store vannmengder i brønn
• - Men må håndterer store 

vannmengder opp på plassen :) 
krever seidmentasjon, utslipp



Bore rigger og rørhåndtering



Borerigg med doble magasin



Visning og 
registrering av 
boredata



Eksempel på noen store og lokale anlegg

STORE
• Oslo Lufthavn Gardermoen 1996-98 - grunnvann
• Bergen Sartor (2013-14) - bergvarme
LOKALE
• Vegstasjon Lærdal 1996 – grunnvann - salt
• Oslo, Majorstua og Ullern (2013 og 2014) - bergvarme
• Voss – Gjernes og Palmafossen skule (2015) - bergvarme
• Hallingdal – Høgehaug, Gol og Ål (2015) - bergvarme



Lærdal Vegstasjon 2 grunnvannsbrønner 1996



Virkemåte
1. Energikilde for kuldeproduksjon
2. Mellomlager for overskuddsvarme fra 

fjernkjøleanlegget for senere gjenvinning og 
oppvarming av fjernvarmeanlegget

3. Energikilde til fjernvarmeanlegget
Sommerdrift
Om sommeren pumpes vann fra de kalde 
brønnene via energisentralen hvor det varmes 
opp og tilbakeføres i grunnvannsreservoaret via 
de varme brønnene. Grunnvannet forventes da å 
bli oppvarmet fra + 4,5 °C, som er gjennomsnittlig 
grunnvannstemperatur i området, og opp til ca.  
+15 °C.
Vinterdrift
Om vinteren pumpes grunnvann fra de varme 
brønnene via energisentralen hvor det kjøles ned 
og tilbakeføres til de kalde brønnene. Beregnet 
temperatur  på grunnvannet ved startene av 
vinterperioden er ca. + 20 °C. Etter hvert som 
vann tas ut vil grunnvannstemperaturen synke.

Energibrønner Gardermoen



RC boring ø 450 mm til 45 meters dybde ,utført i 1996-98, 
etablering av 9 kalde og 9 varme brønner for oppvarming og 
kjøling av bygninger på flyplassen. Boring utført med 
løsmassekrone og borevæske uten bruk av arbeidsrør

> Ø 450 mm borehul <
> < Ø 63mm piezometer

> Ø 250 mm <
0,0 m Materialer
2,0

250 x 230,6    
Grus/fyld

15,0 63 x 57mm   
17,0 Leire tetni   
19,0

0,5mm sliss Gruspakni    
250 x 230,6    

63 x 57mm     
29,0

0,3mm sliss
30,0 250 x 230,6    
40,0


Ark1

				>		Ø 450 mm borehul										<

						>				< Ø 63mm piezometer

										>		Ø 250 mm		<

		0.0		m												Materialer

		2.0

																250 x 230,6mm pvc-blindrør (8 Bar)

																Grus/fyld

		15.0														63 x 57mm pvc-blindrør (10 Bar)

		17.0														Leire tetning (Bentonitt Pellets)

		19.0

												0,5mm sliss				Gruspakning nr. 2 (0,7-1,2mm)

																250 x 230,6mm pvc-filter (8 Bar)



																63 x 57mm x 1m pvc filter 29-30m

		29.0



												0,3mm sliss

		30.0														250 x 230,6mm pvc-blindrør (8 Bar)

		40.0







9 Varme og 9 kalde brønner 260 m3/t pr side





165 brønner til gjennomsnittsdybde 200 meter, totalt ca 33000 meter
Levering og montering av kollektorer inkludert HX24 for frostbeskyttelse
Levering og montering av kald side samlekummer og PE-rør fram til energisentral, varm side
Trykkprøving og innregulering av rørsystemet
Byggetid mai-september 2013





ÅR Anlegg STAD OMFANG METER

1996 Vegstasjon Lærdal Løsmasse 2 brønner 37

1998 OSL –
grunnvannsuttak og 
lager 8 MW

Gardermoen Løsmasse 18 brønner a 45 810

2013 Kystgarasjen
5,6 MW

Sotra Berg 167 brønner a 200 33400

2013 Ullern Oslo Berg 22 brønner a 270 5940

2014 Majorstua Oslo Berg 36 brønner a 270 9720

2015 Palmafossen Voss Berg 6 brønner a 200 1200

2015 Gjernes Voss Berg 6 brønner a 300 1800

2015 Høgehaug Hol Berg 15 brønner a 300 4500

2015 Gol skule Gol Berg 27 brønner a 300 8100

2015 Ål helse Ål Berg 20 brønner a 270 5400

2015 Designhøgskolen Bergen Berg 9 brønner a 200 1800



• 1992: Åmot - Buskerud ras i kvikkleire
forårsaket av brønnboring

• Setningsskader som skyldes senkning av 
grunnvannsnivå i forbindelse med energi 
brønnboring

• Utslipp fra brønnboring

• BegrensSkade forskningsprosjekt 2013-15

• Tiltak som kan gjøres:

1. Kunnskapsformidling og bevistgjøring

2. Fobedret teknikk ved boring i løsmasser

3. Opplæring av boreledere

4. Bedre beskrivelser og prosedyrer

5. Forbedre samspill ved prosjektering og 
utførelse



Begrensinger og muligheter

Begrensninger
• Grunnvannsuttak
• Grunnvannskvalitet
• Kvikkleire
• Store dybder til berg
• Dårlig bergkvalitet
• Store vannmengder i berg
• Dybde og areal for brønnparker

Muligheter
• Balansert økt kunnskap
• Behandling/varmepumper
• Boreteknikk og utstyr
• Teknikk og kostnad
• Stabilisering av borehullsvegg
• Nyutvikling hammer og Wassara
• Høgere trykk vurdere plassbehov



Brønnborer bransjen

• Ca. 80 firma som utfører brønnboringer til vannforsyning eller energiformål
www.grunnvann.no ( Norges geologiske undersøkelser - ngu.no)
• MEF  Maskin Entreprenørenes Forbund – Brønnborere (36) 

Maskinentreprenører (11)
www.mef.no/medlemskap/medlemsoversikt?bronn
• Bergvarme enkelt brønner, totalt ca 50 - 60 firmaer
• Brønnparker i berg fra 5-50, ca halvparten av firmaene
• Brønnparker i berg >50, ca 5-10
• Løsmassebrønner, ca. 5-10 

http://www.grunnvann.no/
http://www.mef.no/medlemskap/medlemsoversikt?bronn


Krav til Energiforsyning TEK10

• § 14-7
• Ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast
• Bygninger over 500 kvm: minimum 60 % av varmebehovet skal kunne dekkes av annen 

energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler
• Bygning inntil 500 kvm: minimum 40 % av varmebehovet skal kunne dekkes av annen 

energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler



Krav 
• Normalt ikke søknadsplikt etter 

PBL – unntatt større anlegg
• Oslo kommune VAV 
Boring av energibrønn
Påslipp av anleggsvann
• Vassdragsmyndighet = NGU, 

Vannressursloven paragraf 46 
rapporteringsplikt - Brønnskjema 
GRANADA



Normer/standarder

• 1997 og 2007 Normbrunn i 
Sverige

• 2012 – NS 3056: Krav til borede 
brønner til vannforsyning og 
energiformål (berg og private)

• 2015 Norsk Standard 3420 
Beskrivelse tar også inn 3056 for 
energibrønner i berg

• Ved å fastsette krav til 
plassering, utforming og 
utførelse av brønner vil NS 
3056:2012 være med på å bidra 
til å ivareta grunnvannets 
kvalitet og sikre fremtidig bruk. 
Standarden tar spesielt for seg 
borede brønner til privat bruk, 
men de gitte kravene anses også 
som veiledende minstekrav til 
større anlegg.



Hvordan blir utviklingen videre?

• Flere enkelt anlegg 
• Større og flere brønnparker
• Fellesanlegg - fjernvarme
• Grunnvanns varme
• Dypere brønner i brønnparker
• Videre til 500 meter?
• Teknikk, høgere lufttrykk eller vannhammer, eller..



Kilder/referanser

• www.bergboring.no
• www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00224/02_Sotra_

Kysby_-_Er_224703a.pdf
• www.fornybar.no
• www.grunnvann.no
• www.mef.no
• www.mincon.com – DTH hammer a Rocket on the Nordic Market -

2013

http://www.bergboring.no/
http://www.fornybar.no/
http://www.mincon.com/
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