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Vi bygger for «generasjon Greta»

Foto: Daniel Reinhardt / AP / NTB scanpix



Lokal og global 
motivasjon

«Stavanger kommune har et lokalt krav om at alle bygg over 

500 m2 skal ha vannbåren oppvarming samt at 60 % av 

oppvarmingsbehovet skal bli dekket av fornybar energi»

Asplan Viak er medlem av FNs «Global Compact» og forplikter seg til å 

påvirke våre omgivelser positivt i tråd med FNs 17 bærekraftsmål



Energibrønner i Stavanger



Grunnvarme



Grunnvarmeanlegg

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

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

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

• Kommer godt ut i beregning av 
livssykluskostnader (LCC)

• Gode anlegg gir god økonomi

Basert på NGU



Energibrønnen

Basert på NGU

Lukket system – borehull med kollektorslange

• 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.

(Åpne grunnvannsanlegg kan være et alternativ )



Prosjektering grunnvarme – noen erfaringer

• Tidlig inn i planleggingen, vise konsekvensen av temperaturnivåer og 
store effekter mht. antall brønner. Forskjellige løsningsalternativer på 
tomten og i prosjektet

• Dimensjoner varme- og kjøleanlegget med egnet programvare. 
Ikke bruk tommelfingerregler!

• Tverrfaglig og godt samarbeid er avgjørende

• Termisk responstest bør gjøres tidlig i forprosjektfasen, 
som grunnlag for dimensjonering og beskrivelse for prising

• Dokumentasjon av brønnpark inkl. dimensjonering mangler ofte, men 
er viktig! 

• Oppfølging av drift med testing og justering av anlegget

Overvåking

Varmepumpe

Grunnvarme



Termisk responstest (TRT) i et testborehull

• Forundersøkelse

• Gir grunnlag for dimensjonering med egnet 
programvare. 

• Testborehull inkluderes i ferdig anlegg

• Anbefales utført for grunnvarmeanlegg med 
mer enn ca. 10 energibrønner  - typisk 
næringsbygg og offentlige bygg.

• Unngår feildimensjonering og mulige 
konflikter på grunn av feilbudsjettering



TIDLIGFASE

Områdevurdering

FORPROSJEKT

Termisk responstest og 

innledende 

dimensjonering

DETALJPROSJEKT

Nøyaktig 

dimensjonering av 

brønnpark, tegninger og 

beskrivelse for prising

BYGGEFASE

Brønnboring, 

varmepumpeinstallasjon, 

oppfølging og avklaringer 

i byggefase

DRIFTFASE

Oppfølging av 

grunnvarmeanlegget i 

drift

Viktig at vi som rådgivere er med i hele løpet fra tidligfase til oppfølging

Grunnvarme er et eget rådgiverfag 

Fra tidligfase til drift



Trender og forretningsmuligheter

• Store og små energilager/sesongvarmelager,  
energisamspill 

• Nye forretningsmuligheter (salg av varme og kjøling)

• Områdeutvikling - og store rehabiliteringsprosjekter 
(ZEN – grønn profil)

• Dypere boring

• Mer bruk av grunnvannbasert grunnvarme



Borehullsbasert sesongvarmelager

• Brønnene (over)lades med overskuddsvarme om 

sommeren ➔ temperaturen i berggrunnen øker

• Varmelageret kan levere varme og effekt om 

vinteren 

• Effektiv utnyttelse av energibrønner

• Lav investering / lagret energi (Energiforsk 2019)

• Kan øke kapasiteten i et fjernvarmenett (redusere 

behovet for spisslast) 

NB. Varmelagring krever et minimum antall brønner – size matters



Geotermos ved Fjell skole i Drammen -
energisamspill 

Geotermos – Fjell skole Drammen, lagrer energi fra sol og luft  

Foto: Drammen Eiendom KF



http://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapportA/2011/oppdragsrapportA2011_05.pdf

Potensialet for grunnvarme Norge

https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/stort-potensiale-for-mer-effektiv-oppvarming-og-bruk-av-spillvarme/

http://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapportA/2011/oppdragsrapportA2011_05.pdf
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/stort-potensiale-for-mer-effektiv-oppvarming-og-bruk-av-spillvarme/


Hva tror vi om framtida?

• Handlingens tiår 2020-2030

• Helhetlig energiplanlegging på by- og områdenivå, og evt. nasjonalt

• Digitale løsninger for planlegging, bygging, drift og dokumentasjon – BIM → 3D → 4D

• Energitjenester – energi som «abonnement» á la Spotify, profesjonalisert drift

• Mer fokus på målinger for dokumentasjon av måloppnåelse, f.eks. definerte energi- og 
klimamål.

• Samarbeid er avgjørende for å lykkes – «Better together»
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Eksempel på 3D tegning av energibrønnpark 
– Tøyenbadet i Oslo



Takk for oss!


