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Hvordan lykkes geotermi i Aarhus?
Hvor udbredt er geotermi om 10-15 år?

ENERGIPOLITISK KONFERENCE 2022

Den 24. marts 2024
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Politiske beslutninger

• Klimastrategi: CO2 neutral 2030

• Udfasning af importerede træpiller i
2030 (500 MW)

Aarhus
En bæredygtig vej til net-zero
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Energimix uden træpiller
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Innargi bærer undergrundsrisikoen i alle faser
Samarbejdet med fjernvarmeselskabet er et partnerskab

Livscyklus for et geotermisk fjernvarmeanlæg
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Udvikling

Udvikling af det optimale
geotermiske anlæg i samarbejde

med fjernvarmeselskabet

Efterforskning

Efterforskningsboringer og pilot-
facilitet

Konstruktion

Resterende boring og opførelse
af faciliteter

Drift

Monitoring, analyse, 
vedligehold og drift

Fjernvarme-
selskabet

styrer 
anvendelsen af 

geotermi-
anlæggene.

Optimering i 
forhold til 
elpriser og 

balancering af 
elnettet.



Aarhus presentation  /  Strictly confidential 5

• Forventet produktionskapacitet: 111 MW

• 7 produktionsfaciliteter – hver på ca. 300 m2

• 17 brønde: 7 produktionsbrønde & 10 injektionsbrønde

• Efterforskningsfasen omfatter 3 brønde og en pilotfacilitet.

• Første varmeleverance: Q1 2025

• Fuldt kommissioneret inden 2030

Anlægget i Aarhus
Key facts

Facts Map

Omtrentlige lokationer

A

A

Pilot facilityAarhus
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Vi har udviklet en fleksibel og modulariseret geotermisk løsning
…Skræddersyes til det pågældende fjernvarmenet, skalerbart og med minimalt fodaftryk

Skalerbart

Konkurrence-
dygtigt

Skæddersyet

Integrerbart

Støjfrit

Minimal 
påvirkning v 
vedligehold

   
   













Fordele ved Innargis geotermiske løsning
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Stakeholder out-reach

Dele viden og samle opbakning

Profilering

Foregangsbyer viser vejen

Information og dialog

Tidlig dialog. Åbenhed. Tilgængelighed

Involvering

Medbestemmelse og garagediplomati

Involvering af offentligheden
Stakeholder endorsering, åbenhed og ærlighed er afgørende for succes



Aarhus presentation  /  Strictly confidential 8

• AW Blok 1 og 2
• Udvidelse af fjernvarmenettet
• Konvertering af gas
• Nedbringe biomasseforbruget
• Nedbringe import-

afhængigheden

Source: FFH50/Veks

Drivers Fjernvarmesystem Gaskonvertering

Copenhagen
Short term potential – 2-300 MW
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Geotermi har 
potentiale til at levere 

10 % af 
varmebehovet i 

fjernvarmenettet i 
2030.

30% in 2040
30 % af 

varmebehovet 
svarer til

600.000 
husstande

2030: 200 MW
2040: +500  MW

2030: 100 MW
2040: +100 MW

2030: 200 MW
2040: +900 MW

Silkeborg

Skanderborg
Horsens

Aalborg

Aarhus

København
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Let’s rethink heating
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