
Dansk geoteknisk forening 
 
Referat af ordinær generalforsamling afholdt 29. april 2004 
 
Jens Ludvig Sørensen blev valgt som dirigent 
 
A: Formandens beretning / Redegørelse for det nationale arbejde samt det internationale og 
nordiske samarbejde  
 
Der skal lyde et stort tak til Jørgen Steenfelt, Hans Denver og Jens Baumann for deres hidtidige 
virke i DGF. 
 
Den kommende Bulletin 16 ”Danske jordarters geotekniske egenskaber” vil John Frederiksen være 
ansvarlig for udarbejdelsen af, mens Pia Hald Sørensen vil være ansvarlig for udarbejdelsen af 
Bulletin 17 ”Dimensionering”. 
 
For at gøre mere opmærksom på geoteknikken er det vigtigt at bruge medierne noget mere, når der 
sker noget positivt indenfor geoteknikken, som f.eks. når der bliver opført nogle spændende 
geotekniske konstruktioner. 
 
Der henvises i øvrigt til den udsendte årsberetning. 
 
Beretning blev godkendt. 
 
B: Aflæggelse af regnskaberne for de forudgående 2 år 
 
Pia Hald Sørensen fremlagde regnskabet og budgettet. 
Regnskabet og budgettet blev godkendt af generalforsamlingen 
 
C: Valg af formand og bestyrelse for den kommende 2-års periode  
 
Carsten Sørensen blev genvalgt til formandsposten. Hans Denver, Jens Baumann og Jørgen S. 
Steenfelt er trådt ud af bestyrelsen. Der rettes en stor tak til disse personer for deres mangeårige 
arbejde for Dansk Geoteknisk Forening. 
 
De nye medlemmer af bestyrelsen blev: 
Carsten Bonde, Caspar Thrane Leth og Helle Foged Christensen 
 
D: Valg af revisor og revisorsuppleant for den kommende 2-års periode 
 
Nuværende revisor og revisorsuppleant forsætter i bestyrelsen 
 
E: Fastsættelse af kontingent 
 
Kontingentet er uændret. 
 
F: Indkomne forslag 
 



Ingen indkomne forslag. 
 
G: Eventuelt 
 
Der blev foreslået at Dansk Geoteknisk Forenings publikationer skal i ICE, for at få det ud i 
international henseende. 
 
 
 
Efter generalforsamlingen gav Jesper Magtengaard et spændende indlæg med titlen Geotermiske 
boringer på Amager. 
 

 

 

GEOTERMISKE BORINGER PÅ AMAGER. 

I korte træk er processen i et geotermisk anlæg, at det 45 – 65 °C varme vand pumpes op til 
overfladen, varmen udvindes til fjernvarme og det afkølede vand sendes retur til undergrunden i en 
anden boring.  

De geotermiske boringer er udført af Hovedstadens Geotermiske Samarbejde (HGS), der er et 
samarbejde mellem VEKS, CTR, Københavns Energi, Energi E2 og DONG. 
 
Der er to hovedkriterier, der skal være opfyldt ved bestemmelse af den optimale placering af det 
geotermiske anlæg. For det første skal de rette geologiske forhold være tilstede og for det andet skal 
det placeres hensigtsmæssigt i forho ld til, hvor varmen kan transporteres videre til forbrugerne. 
 
De rette geologiske forhold er at boringen skal ende i et vandførende sandstenslag, hvor der er 
rimelig varmt vand. Placeringen af de indledende undersøgelser er foretaget imellem 
kraftvarmeværkerne i Storkøbenhavn. 
 
Det geotermiske projekt i Storkøbenhavn er opdelt i tre faser:  

1. Fase: Udføre seismiske aktiviteter.  
2. Fase: 2: Gennemføre en boring og pumpeforsøg. 
3. Fase: Etablere et demonstrationsanlæg. 

1. FASE 

De seismiske undersøgelser foregår i praksis ved at vibratorer sender lydbølger ned i undergrunden, 
hvor de reflekteres til overfladen. Eftersom de enkelte lag i undergrunden reflekterer lydbølgerne 
forskelligt, får geologerne et billede af, hvordan de enkelte geologiske lag fordeler sig.  

Resultaterne af undersøgelserne viste, at der var stor sandsynlighed for at finde egnede geologiske 
lag til geotermisk udnyttelse ved Amagerværket i Storkøbenhavn.  



2. FASE 

Baseret på resultaterne fra første fase besluttede HGS at der skulle gennemføres en 
undersøgelsesboring. Boringen ville kombineret med føromtalte seismiske undersøgelser gøre det 
muligt at bestemme de geofysiske parametre for de enkelte lag. Boringen skulle bl.a. bruges til en 
række tests, der endeligt skulle bestemme, om de geologiske lag var egnede til udnyttelse af det 
geotermiske vand. 

Den første boring (MAH-1) nåede grundfjeldet i 2.686 meters. Der blev fundet to gode reservoirer i 
boringen. Reservoirerne med sandsten er beliggende i 1,7-2,0 km og 2,4-2,7 km dybde. 

Denne efterforskningsboring skulle indgå som del af det fremtidige geotermiske anlæg. Der blev 
foretaget analyser af de geologiske materialer i undergrunden suppleret med en række tests og 
prøvepumpninger på boringen med henblik på at vurdere undergrundens termiske og hydrauliske 
egenskaber; dvs. temperatur- og strømningsforhold for det geotermiske vand. Ud fra disse tests og 
analyser vurderede HGS, at det var muligt at etablere et geotermisk demonstrationsanlæg 

Den anden boring MAH-2 er en såkaldt »devieret« boring; man starter med at bore lodret nedad få 
meter fra, hvor den første boring, MAH-1 ligger. Derefter vil boringen langsomt bliver drejet væk 
fra den første boring i en vinkel på op til ca. 60 grader. I ca. 2.700 meters dybde vil slutpunktet være 
endt ca. 1,2 km fra begyndelsespunktet målt i vandret retning. Ved at dreje den anden boring 
risikerer man ikke, at der kan ske en »kortslutning« mellem de to boringer – før om minimum ca. 30 
år. 

3. FASE 

Det er blevet verificeret at boringerne er i forbindelse med hinanden og at der er vandledende 
egenskaber. Dette har betydet at byggeriet til en varmeveksler er påbegyndt og forventes færdig i 
december 2004. Der forventes opstart i juli 2004 og i november måned vil der efter planen være 
fuld produktion. 
 
Baseret på erfaringerne fra demonstrationsanlægget vil HGS tage beslutning om etablering af 
yderligere geotermianlæg i det storkøbenhavnske område. 
 
For uddybende viden om de geotermiske boringer henvises til hjemmesiderne, www.dong.dk, 
www.geotermi.dk og www.veks.dk. 
 


