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Fig.1. I denna figur ser vi jordens olika lager, innerst i jorden finns kärnan med en 
radie av ca. 3400 km. Kärnan består av inre och yttre del, inre delen är fast och 
uppbyggt mest av järn och yttre delen är flyttande. Manteln som omger yttre kärnan 
har en radie av 2900 km. Manteln är plastisk och kemiskt och fysikaliskt skiljer sig från 
skorpan och är rik på magnesiumsilikat. Över manteln ligger litosfär med en tjocklek 
av 80 km. Jordens yttersta del bildas av skorpan. De kontinentala delarna av 
jordskorpan är 30-40 km tjocka, medan oceansk skorpa är 6-7 km tjocka. 
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 1. Inledning 
 
Att det finns värme i jordskorpan har människan känt till sedan urminnes tider. Det 
förstod man genom t.ex. vulkanutbrott och heta källor eller helt enkelt genom att det 
blev varmare ju längre ned man klättrade i en del grottor. De gamla grekerna drog 
nytta av geotermisk energi för att få varma bad. Idag får man elektricitet från jordens 
värme i flera länder. I Sverige är värmeinnehållet i berggrunden så pass stort att det 
ger ett tillskott av energi för uppvärmning av t.ex. bostadshus och växthus. För att 
kunna förstå begreppet om jordens värmeenergi bör man ha en bild över jordens inre 
uppbyggnad (fig.1.1). Det kan man få genom registrering av jordbävningar, 
gravimetriska mätningar på markytan, genom uppskattning av perioden hos de 
seismiska vågor orsakade av fria svängningarna i punkter på jordytan och genom 
studier av jordklotets rotation och rörelseförlopp. Innerst i jorden finns en kärna med 
ca 3400 km radie. Kärnan består av en inre och yttre del, och den inre delen är fast, 
huvudsakligen uppbyggd av järn, medan den yttre av kärnan är flytande. Den yttre 
kärnan omges av en omkring 2900 km tjock mantel. Manteln är plastisk och skiljer sig 
kemiskt och fysikaliskt från skorpan och är rik på magnesiumsilikat. Jordskorpan, 
som bildar Jordens yttersta, fasta hölje, avgränsas nedåt mot manteln av Moho. 
Jordskorpans kontinentala delar har en tjocklek av 30-40 km och de oceaniska 6-7 
km. Jordskorpan är en olikartad blandning av huvudsakligen silikater. Kontinenterna 
som bildar ca en tredjedel av jordytan består i de övre delarna huvudsakligen av sura 
bergarter med relativ låg densitet, medan de på större djup domineras av tyngre 
basiska bergarter. Kontinenternas ytliga berggrund består av metamorfa eruptiva 
bergarter eller sedimentära bergarter vilka har omkristalliserats. De stora 
kontinentblocken rör sig ständigt i förhållande till varandra. När de pressas ihop bryts 
jordskorpsmaterial ner i manteln och smälter. När blocken glider isär friläggs manteln 
och ny jordskorpa bildas. Kring kontinentblockens kanter finns områden som är 
mycket vulkaniskt aktiva och som har hög geotermisk kapacitet. 
Jorden strålar ut stora mängder energi från sitt inre till världsrymden. Den utstrålade 
energimängden uppgår till ca. 1021 joule/år. Det motsvarar 2,8*106 kw/tim (Chrisof 
Hug- Fleck, 1991). Även om det är en imponerande mängd och uppgår t.ex. till 1000 
gånger den energi som frigörs av jorden per år i form av jordbävningar, är den dock 
endast 1/1000 av den solenergi som når jordytan per år, vilket betyder att det 
geotermiska flödet inte är av någon betydelse för jordens klimat (Parasnis, 1985). 
Fördelat över hela jordytan blir energibidraget också litet. Den låga kvantiteten 
innebär att det oftast inte blir ekonomiskt försvarbar att ta tillvara denna energi. På 
några ställen i världen är dock denna energi så koncentrerad att det är ekonomiskt 
lönsam att omvandla den till elektricitet. En sådan koncentration uppstår i olika 
processer: 
Från jordens mantel väller sammansatta bergarter upp under den tunna jordskorpan. 
Sådana glödheta bergartsområden finns bl.a. under den mittatlantiska ryggen, till 
exempel på Island. De finns också i förkastningsstrukturer t.ex. i Rhendalen i 
Tyskland och i den östafrikanska rift-dalen. 
I områden där jordskorpan är speciellt tunn kan magma samla sig i magmakammaren 
på ca. femton kilometer djup under jordytan. 
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Den starkt uppvärmda berggrunden runt magmakammaren är dock inte en tillräcklig 
förutsättning för att värmen blir tekniskt användbar. Cirkulerande grundvatten är 
nödvändigt för att transportera värmen. De porösa bergarterna, som vattnet cirkulerar 
i, fungerar som en slags värmeväxlare. 
För att ångtrycket i underjorden skall bli tillräckligt högt för kraftverkens turbiner, 
måste berggrunden bestå av ett lager som vattnet inte kan tränga igenom. 
Från gruvor och djupa borrhål vet man att temperaturen i jordskorpan ökar mot 
djupet, normalt mellan 8ºC till 40ºC per kilometer. Om man i ett djupt borrhåll 
registrerar temperaturen för varje kilometer av ökat djup och avsätter avläsningarna 
mot respektive djupnivå, kan man konstruera en kurva som visar värmeökningen mot 
djupet. Kurvan kallas geotermalkurva. Temperaturförändringen med ändrat djup kan 
uttryckas som kurvans lutning i varje punkt (fig.2). Detta är vad man kallar den 
geotermiska gradienten (Parasnis,1985). Den geotermiska gradienten utrycker alltså 
det positiva och tilltagande sambandet mellan temperatur och djup definieras på 
följande sätt: 
Geotermiska gradienten = (temperaturändring/djupändring) = (ºC/km).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2. Om man i ett djup borrhål 
registrerar temperatur för varje 
kilometer av ökat djup, kan man 
konstruera geotermala kurva som 
visar värmeökningen med 
djupet(Parasnis,1985)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Syftet med detta examensarbete är att beräkna jordens värmeflöde i ett område på 
Gotland, samt att ge en bild av värmeflödet i Sverige och i den Fennoskandiska 
Skölden. Den Fennoskandiska Skölden omfattar Sverige, Norge, Finland samt 
avgränsade delar av Ryssland tillsammans med Kolahalvön. Med Sköld menas i detta 
sammanhang en kontinental del av jordskorpan vilken blivit stabilt efter det att den 
har utsatts för orogena processer under Proterozoisk tid. 
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För att beskriva begreppet värmeenergi krävs först en definition av vissa 
termodynamiska parametrar som temperatur och värme. Temperatur är en kvantitativ 
mätning på graden av värme och kyla av ett objekt, medan Värme är en form av 
energi som ett objekt har i egenskapen av dess temperatur. Geotermalflöde är jordens 
värmeförlust från dess yta, och är ett mått på värmeförlusten per sekund över en 
kvadratmeter av en yta. Jordens värmeflöde beräknas i en enhet av milliwatt/sm2, 
(mW/s m2). 
 Värmeflöde = termiskt konduktivitet * geotermal gradient. 
 
Eftersom många av våra existerade energikällor är ändliga är det nödvändigt att hitta 
nya vägar för energiutvinning. Med hjälp av ny teknik identifieras och tas nya 
energikällor i bruk. Många av dessa källor är ekonomisk olönsamma men på sikt kan 
för dagen, dyra och obrukbara energikällor bli intressanta för utvinning. Värmeflödet 
från jordens inre är en sådan källa som under speciella betingelsen kan utnyttjas för 
energiutvinning.  
För att få en uppfattning om tillgången på jordvärmeenergi och förutsättningar för 
dessa i Sverige, är uppsatsen upplagt på följande sätt. Först presenteras geotermiskt 
värmeflöde och värmeflödets ursprung i avsnitt 2 och 3. I avsnitt 4 diskuteras 
värmetransport genom olika processor inne i jorden. De geologiska förutsättningarna 
för jordvärme utvinning i Sverige vad gäller den Prekambriska Skölden, 
Sedimentområden, och fjällkedjan diskuteras i avsnitt 5. Avsnitt 6 handlar om 
paleoklimatiska effekter på värmeflöde och värmeproduktionen i de olika provinserna 
av Skölden. I avsnitt 7 diskuteras det terrestriskt värmeflödet och grundvatten 
cirkulationen i berggrunden i den centrala delen av den Fennoskandiska Skölden. 
Värmeflöde och värmestruktur i Litosfären hos den Fennoskandiska Skölden och 
Norra Törnqvistzonen tas upp i avsnitt 8. Vidare diskuteras i avsnitt 9 metoder för 
beräkning av energilager. I avsnitt 10 beräknas värmeflödet vid Grötlinbo, Gottland. 
Värmeflödet i Sverige tas upp i avsnitt 11. I avsnitt 12 presenteras geotermisk 
energiutvinning ur sprickor- och krosszoner. I det sista avsnittet sammanfattas 
studien.  
 
 
2. Det geotermiska flödet 
 
Med värmeflöde (eller geotermiskt flöde) menas här flödestäthet, d.v.s. den mängd 
värmeenergi som passerar genom en 1 m2 av jordens yta per sekund. För att bestämma 
flödet behöver man mäta dels hur snabbt temperaturen ökar med djupet, dels 
bergarternas förmåga att leda värme.  
I början på 1960- talet startades en systematisk insamling av data från mätningar av 
den geotermiska flödestätheten, och nuförtiden sköts det av den Internationella 
Unionen för Geodesi och Geofysik (IUGS) genom sin International Heat Flow 
Comission. Fram till 1975 hade ca 5500 observationer gjorts av flödestätheten. Ca 70 
% av dessa data härrör från djuphavsmätningar som är relativt jämnt fördelade över 
jorden, men på land är observationspunkterna ojämnt fördelade. Flödesvärdena från 
dessa observationer fördelar sig runt 50 mW/m2 och det betyder att såväl de 
kontinentala som de oceaniska observationerna har en frekvens maximum grupperade 
kring detta värde (fig.3). 
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Fig.3. ger en sammanfattning av ca. 5500 observationer på flödestätheten. Ca 70 % 
av data härrör sig från djuphavsmätningar som är nästan jämnt fördelade över 
jorden, men på land är fördelningarna mycket ojämn. Figuren visar att 
grupperingarna såväl från kontinenterna som oceanerna ligger vid ca. 50 mW/m2 

(Parasnis,1985) 
 
 
Eftersom oceanbotten har ett större antal höga värden i jämförelse med kontinenterna 
är medelvärdet för oceanområdena 79.8 mW/m2, medan medelvärdet från 
kontinenterna är 62.3 mW/m 2. Medelvärdet för hela jorden är 74.3 mW/m2. Enstaka 
höga värden på 250mW/m2 har observerats på oceanbotten och de högsta värdena 
finner man över de s.k. aktiva mittatlantiska ryggarna på havsbotten, till exampel över 
den rygg i Atlanten som sträcker sig från Island i Nordatlanten, genom Azorerna och 
Kap Verde öarna. De höga värdena orsakas av den värme som frigörs då hett 
magmamaterial väller ut från de spricksystem i jordskorpan som följer mittatlantiska 
ryggarna (fig.4.a). Detta magmamaterial sprider sig bort från ryggarna och lägger sig 
över den tidigare havsbotten och på så sätt bildas en ny havsbotten när den stelnats. 
Med ökat avstånd från ryggen, finner man att den uppmätta flödestätheten minskar. På 
detta sätt kommer man fram till att den över yngre havsbottens uppmätta 
flödestätheten inte har ett direkt samband med den allmänna värmetransporten från 
jordens inre. För att bestämma den allmänna värmetransporten bör värdena på de 
äldsta havsbottenytorna jämföras med värdena från de äldsta landområdena. Om man 
gör på detta sätt finner man att flödestätheten i bägge fallen är ungefär densamma, 
d.v.s. ca 45-65 mW/m2.  
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Det finns hypoteser som förklarar likheten mellan kontinental och oceanisk 
geotermisk flödestäthet. En hypotes är att värme som transporteras till oceanbotten 
har sitt ursprung i konvektion i jordens heta mantel.   
Enligt denna hypotes finns flera ”konvektionsceller” i manteln där hett mantelmaterial 
stiger uppåt på vissa ställen, sprider sig horisontellt och sjunker på andra ställen. Om 
det finns en spricka i skorpan, kan det uppstigande mantelmaterialet välla ut genom 
den som lava. Sådana ställen finns bland annat i den mittatlantiska ryggen, det 
centralafrikanska spricksystemet eller vulkankedjan längs den indonesiska öbågen 
från Bengaliska viken till Salomonöarna. Mantelmaterialflödet som allmänt kallas 
konvektionsflöden i manteln antas sjunka under kontinenterna. En konvektionsström 
kräver dock en energikälla för drivandet av konvektionen. Energikällan till 
mantelkonvektionen är radioaktivitet och den kvarvarande värmen från jordens tidiga 
historia. 
Om konvektion förekommer i jordens mantel är det av intresse att uppskatta hur 
mycket av den geotermiska flödestätheten som orsakas av radioaktivitet i skorpan och 
hur mycket som kan hänföras till transport från manteln. Om man antar att 
flödestätheten som orsakas av skorpans radioaktivitet är direkt proportionell till 
bergarternas värmeproduktion kan man skriva: 

q = bA +qο 
där q(Wm-2) är den uppmätta flödestätheten, A(Wm-3) är värmeproduktion i skorpan 
och b (m) är skorpans tjocklek, medan qο motsvarar den flödestäthet som finns om 
skorpans värmeproduktion var noll, d.v.s. den flödestäthet som orsakas av transport 
från manteln. En sådan analys bör göras på områden, där skorpans tjocklek är ungefär 
densamma, den förutsätter att A är detsamma på alla djup. Relationen ovan gäller med 
god noggrannhet för t.ex. plutoner d.v.s. vulkaniska bergarter som bildas på stora djup 
i skorpan (Parasnis,1985). 
Vad gäller transporten av den geotermiska energin till jordytan per år är det inte denna 
mängd som beräknas som energiresurs utan den effekt som kan utvinnas på ett 
ekonomiskt försvarbar sätt. 
Den geotermiska gradienten i Sverige ligger generellt mellan 10-25 K/km utom i 
Skåne och Gotland där i vissa fall värden på ca 35 K/km förekommer. De låga 
gradienterna betyder att i Sverige måste man borra ner till 5-15 km djup för att nå en 
temperatur som är användbar för t.ex. elkraftproduktion. Det är idag tekniskt möjligt 
att med konventionella metoder borra till så stora djup, men kostnaderna är 
avskräckande (Parasnis, 1985).    
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fig.4  a) Visar temperaturen på olika djup i jorden. 
        b) Visar värmetransport genom konvektion i manteln 
       c) Radioaktivt sönderfall i jordskorpan i en kärna som frigör värmeflöde  
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3. Värmeflödets ursprung 
 
Det har länge spekulerats kring källan till värmeflödet från jordens inre. I huvudsak 
två olika hypoteser har presenterats. En hypotes är att hela flödet motsvarar en 
pågående avkylning av ett ursprungligen hett jordklot. Men denna hypotes har tappat 
sitt värde av följande skäl. Om avkylningen har pågått under 4500 miljoner år (d.v.s. 
Jordens ålder) och resulterat i den nuvarande geotermiska medelgradienten på ca 25 
mKm-1 vid ytan, kan man uppskatta den temperatur som jorden idag bör ha i olika 
djup. Det visar sig då, att redan på några hundra kilometers djup bör temperaturen 
vara 10000- 20000 ºK. Av det vet man om bergarternas smältpunkter och deras 
variation med tryck skulle så höga temperaturer innebära att inte bara jordens kärna 
utan hela manteln vara flytande. De seismologiska data som finns till hand visar på 
helt övertygande sätt att manteln inte är flytande (D. S. Parasnis, 1985). 
Den andra hypotesen är att jorden innehåller radioaktiva element som vid sitt 
spontana sönderfall avger energi i form av värme. Värmeproduktionen utgörs av den 
nukleära bindningsenergi som frigörs vid sönderfallet av radioaktiva mineraler som i 
en bergmassa omvandlas till värme. För att kunna förklara dagens värmeflöde krävs 
att jorden måste ha stora halter av radioaktiva isotoper med halveringstider vilka är 
jämförbara med jordens ålder. Det finns fyra sådana naturliga isotoper, nämligen 
238Uranium (T = 4470 milj. år), 235Uranuim (T = 700 milj. år), 232Thorium (T = 1400 
milj. år), och 40Kalium (T = 1250 milj. år). De flesta av jordens bergarter innehåller 
dessa isotoper i mer eller mindre grad. Genom laboratoriemätningar kan man 
bestämma den värme dessa isotoper kan utveckla per kilogram och ämne. Dessa 
mätningar resulterar i att en bergartsvärmeproduktionsförmåga per volymenhet kan 
uppskattas om dess genomsnittliga halter av radioaktiva isotoper U, Th och K samt 
densitet är kända. Tabell 1 ger de genomsnittliga halterna av radioaktiva isotoper U, 
Th och K i olika bergarter i jordskorpan som indelas i graniter, basalter och 
sedimenten samt deras värmegenereringsförmåga. Om man antar att en kontinental 
jordskorpa består till ungefär en tredjedel var av graniter, basalt och sediment får man 
ett värde på 1.48 µWm-3 för skorpans värmegenereringsförmåga. Den kontinentala 
geotermiska flödestätheten av 62.3 mWm-2 kan i princip förklaras med radioaktiv 
värmegenerering i en skorpa med en tjocklek på ca 42 km. Om skorpan består bara av 
graniter skulle mäktigheten av den kontinentala skorpan vara av ca 22 km. Troligen 
minskar halterna gradvis mot djupet, (vilket skulle kräva en tjockare oceanisk skorpa 
för samma värmegenerering). Tillgänglig seismologiska data visar att jordskorpan 
under kontinenterna kan vara upp till 40 km tjock. Vidare visar de seismologiska data 
att jordskorpan under oceanbotten är endast 7 km tjock. En del andra geofysiska 
resultat (t.ex. tyngdkraftsmätningar och seismiska hastigheter) samt provtagning från 
oceanbotten har visat att skorpan där är mer basaltisk än granitisk. Genom 
ovannämnda observationer kan man förvänta att den geotermiska flödestätheten i 
oceanerna är mycket mindre än på kontinenterna. Det har emellertid visat sig att 
flödestätheten är nästan lika (50 mWm-2). 
Det finns hypoteser som skulle kunna förklara dessa likheter. En sådan hypotes är att 
de subkrustala bergarterna under den oceanska skorpan, d.v.s. bergarter i manteln, har 
högre radioaktivitet än på motsvarande djup under kontinenterna som på så sätt 
kompenserar den lägre värmeproduktionen i den oceanska skorpan. Det är emellertid 
klart att, varken under kontinenterna eller under oceanerna kan förekomsten av de 
långlivade radioaktiva isotoperna vara så höga som Tabell 1. Om de var så höga 
skulle det leda till orimligt höga temperaturer redan på 1000-2000 km djup i manteln ( 
D. S. Parasnis, 1985) 
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Tabell 1: Bergarternas genomsnittliga halter av långlivade radioaktiva isotoper och  
 värmeproduktionsförmåga, A (D. S. Parasnis, 1985) 
 
Bergarter U g/ton Th g/ton K g/ton A µWm-3 

Graniter 4.75 18.5 37900 2.85 
Sedimentära bergarter 2 7.5 18000 1.14 
Basalter 0.6 2.7 8400 0.46 
 
Som nämnts ovan minskar halten av jordens radioaktiva isotoper med djupet, och det 
betyder att de radioaktiva elementerna är helt koncentrerade till jordens översta delar, 
i själva verket till de översta ca 50 kilometrarna (Parasnis, 1985). 
 
4. Värmetransport i jorden 
 
Värme kan transporteras genom de tre följande processerna: 

• Konduktion 
• Konvektion 
• Strålning 

Värmetransport via konduktion och konvektion kräver material närvaro, medan 
värmetransport via strålning kan gå igenom luft eller ett vakuum. 
Konduktion är den mest signifikanta process av värmetransport i fasta material och 
därför är det en mycket viktigt mekanism för värmetransport i skorpan och litosfären. 
När molekyler blir fria att röra sig, som i en vätska eller i en gas, blir processen av 
konvektionen mer viktiga. Även om manteln är fast enligt seismologiska indikationer, 
är temperaturen tillräcklig hög för att manteln verkar som en viskös vätska under 
långa tidsintervall. Följaktligen utgör konvektion en mer viktig form av 
värmetransport än konduktion i manteln. Strålning är den minst viktiga processen av 
värmetransport i jorden. Den verkar som uppvärmning av regioner rund kärnan och 
den lägre delen av manteln. Stråleenergin som absorberas av materialen orsakar ökad 
temperatur och temperaturgradient hos materialen. Värmestrålningen kan betraktas 
som en modifikation av materialets förmåga att överföra värme genom konduktion 
process. 
 
En rad faktorer påverkar en bergarts värmekonduktivitet och den specifika 
värmekapaciteten. Dessa faktorer omfattar: 

• Mineralinnehåll 
• Kornform 
• Porositet 
• Densitet 
• Temperatur 
• Struktur 
• Sprickor 

 
Mineralinnehållet påverkar bergarters egenskaper som t.ex. speglas av graden av 
dolomitisering, CaMa(CO3)2. Dolomit är en fas, där Ca2+ och Mg2+ intar 
väldefinierade positioner. Fe2+ kan i alla proportioner ersätta Mg2+. Dolomit har 
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densitet på 2.8-2.9 g/cm3. Huvudmängden av dolomit har uppstått genom 
metasomatisk omvandling av tidigare kalcit under tillförsel av magnesiumjoner. 
Dessa bildningar har skett under prekambrium eller under paleozoikum. Den 
förändrade sammansättningen gör att dolomitiska bergarter får en högre 
värmekonduktivitet. 
Partikelformen vilket uttrycks som rundningsgrad är avgörande vid packningen av 
mineralen. En gles, öppen packning innebär hög porositet, vilket betyder hög 
genomsläpplighet av vätska och gas och därmed transport av värme. Porositeten är 
också beroende av sedimentets sorteringsgrad. Ju bättre sorterat partikelmaterial, 
desto högre kan dess porositet vara. En bergart med hög porositet har en högre 
värmekonduktivitet i jämförelse med de bergarter som har en låg porositet.   
Mineralets densitet bestäms av dess kemiska sammansättning och kristallstruktur, 
vilket ökar med de ingående atomernas molekylvikt och packningsgrad. De flesta 
mineral har en densitet mellan 2000 och 3000 kg/m3 (Loberg, 1993). 
Temperaturen påverkar också värmekonduktiviteten, hög temperatur ger en högre 
värmekonduktivitet. Struktur och sprickor är ett särskilt slag av geologiska 
förutsättningar för strömning av varmvatten, vilket kan bidra till värmeflödet. Ju 
större sprickor, desto högre värmekonduktivitet. För de vanligaste bergarterna i 
Sverige, vilka består av granit och gnejs, är medelvärmekonduktiviteterna ganska lika 
(Strömberg, 1976).  
 
5. Geologiska förutsättningar för jordvärme utvinning i Sverige 
 
Med utgångspunkt från att olika bergarter innehåller olika halter av radioaktiva 
mineral och har olika grad av termisk ledningsförmåga vill jag i det här kapitlet ge en 
sammanfattning av den svenska berggrunden för att kunna beskriva de geologiska 
förutsättningarna för jordvärme i Sverige. Berggrunden i Sverige utgör den västra 
delen av den Fennoskandiska Skölden. De Prekambriska sköldarna som dominerar 
kontinenterna bildar extremt stabila områdena. Urberget eller de Prekambriska 
bergarterna täcker ca 75 % av Sveriges yta. I fjällkedjan och i södra och östra delarna 
av Sverige har yngre bergarter överlagrat de Prekambriska bergarterna (Loberg, 
1993). Sveriges berggrund indelas i tre huvudområden: 

• Den Prekambriska skölden 
• Sedimentområdena utom fjällkedjan 
• Fjällkedjan 

 
5.1 Den Prekambriska Skölden 
 
De äldsta delarna av Sverige berggrund kallas för Urberget. Med det menas den del 
av den svenska kristallina bergrund som är av Prekambrisk, d.v.s. av Arkeisk eller 
Proterozoisk ålder. Det svenska urberget utgör en tredjedel av den Fennoskandiska 
Skölden, som förutom Sverige omfattar södra Norge, hela Finland samt avgränsande 
delar av Ryssland och Kolahalvön. Sköld i detta sammanhang betyder en kontinental 
del av jordskorpan med svagt konvex yta, som har blivit stabilt efter det att utsatts för 
orogena processer under Proterozoisk tid. Perifert har skölden förändrats till plattform 
där den stabila prekambriska berggrunden täcks av sediment. I sydost gränsar den 
Fennoskandiska Skölden mot Ryska plattformen med dess täcke av Paleozoiska och 
yngre sedimentära bergarter. I sydväst gränsar skölden mot det Dansk- polska trågets 
mäktiga Mesozoiska och Kenozoiska sedimentlager, d.v.s. den gräns som markeras av 
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Törnquistzonens förkastningar och som sträcker sig igenom Polen och vidare till 
Svarta havet. Den Fennoskandiska Sköldens västgräns täcks av Fjällkedjans 
bildningar.  
Enligt Gorbunov (1985) och (Lindström, M., et al., 1991) kan skölden indelas i fem 
huvudprovinser: 
Arkeiska provinsen 
Svekokarelska provinsen: Karelsk- lapponiska delprovinsen, Svekofenniska 
delprovinsen 
Transskandinaviska granit- profyrbältets provins 
Sydvästskandinaviska provinsen  
Blekinge- Bornholmprovinsen 
 
Alla de fem provinserna har delar i det svenska urberget.   
 
  Tabell 2 
Svekokarelska provinsen 
Svekofenniska delprovinsen 
 
  Norra regionen Mellersta regionen Södra regionen 
P 
 
 
r 
 
 
 
 
o 

 Sen- post 
och 
Anorogena 
Intrusiv och 
Ytbergarter  
 
 
 
 
Ca 1825 Ma 

Linagraniter och 
pertitmonzonitsv- 
iten m.fl. 

Centralskandinaviska 
diabasgruppen, Jotniska sandsten, 
Nordingrå- och Ragundamassiven, 
Revsundsgranit, Skellefte och 
Härnögraniterna 

Jotniska 
sandsten, Breven 
-och 
Hälleforsgången, 
Stockholm-och 
Fellingsbrogranit 
 
 
 
 
 

t 
 
 
e 

Övre 
Sveko- 
fennium 
(Bottbnium) 
 
1870? Ma 

Vargfors och 
Snavva- Sjöfalls 
grupperna m.fl. 

             ?           ? 

 
 
r 

 
 
Tidig 
orogena 
Intrusiv 

 
 
Haparanda- Jörn- 
och Arvidsjaur- 
sviterna 

 
 
Tonaliter- graniter, bl.a. 
Ljusdalsgranit 

 
 
Uppsala- och 
Vängegraniter 
(granitoider), 
gabbror o. 
dioriter 

o 
 
 
z 
 
 
 

Undre 
svekofenniu
m 
 
 
 
 

Skelleftegruppens 
vulkaniter, Kiruna- 
Arvidsjaur-
komplexens 
porfyrgrupper, 
Kurravaarakonglo
merate m.fl. 

Härnöformationen med inlagrade 
vulkaniter 

Sörmlands- 
gnejser jämte 
skiffrar 
(Grythyttan 
m.fl.), 
Leptitgruppen 
med lager av 
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o 

 
 
 
 
 
1900 Ma 

marmor och järn- 
och sulfidmalmer 

 
i 

 Karelsk- 
lapponiska 
delprovinsen 
 

  

 Kalev 
 
2000 Ma 

Råneågruppen   

k 
 
 
u 

Jatul 
 
 
2200 Ma 
 

Pahakurkkio-och 
Kilavaaragruppern
a, Kalixgruppen 
m.fl. 

  

m Lapponium Kiruna-och 
Vittangigrupperna 
m.fl. 

  

  
Arkeiska provinsen 
Arkeikum Kukkola gnejskomplex, Råstojaure 

gnejskomplex 
 
 
Tabell 2. Visar åldersschema över bergartsleden inom de svenska delarna av Arkeiska 
och Svekokarelska provinserna (Efter Th. Lundqvist, från M. Lindström et al., 1991). 
 
 
 
 
5.1.1. Arkeiska provinsen 
 
Denna provins har en liten utbredning inom Sveriges gränser. (se tabell.2). Ett 
arkeiskt område förekommer norr om Kiruna, Råstojaure gnejskomplex (> 2.83 Ga), 
vilket består av granitiska till dioritiska gnejser, som till del är migmatiserade. 
Norr om Haparanda finns ännu ett arkeisk området om än i mindre omfattning, 
Kukkola gnejskomplex (2.67 Ga). De arkeiska bildningarna utgör den dominerande 
delen av Sköldens ryska område och de östliga delarna av mellersta och norra 
Finland. Granitoider, gnejser och migmatiter bildar huvudkomponenter av den 
arkeiska berggrunden. 
 
 
5.1.2. Svekokarelska provinsen 
 
Den Svekokarelska provinsen är den del av Fennoskandiska Skölden som har 
påverkats av den Svekokarelska orogenesen, för 1.86-1.80 Ga sedan.  
Provinsen indelas i två delar:  
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5.1.2.1. Karelsk- lapponiska delprovinsen.  
 
För 2.5 Ga sedan eroderades och avplanades den kontinentala arkeiska jordskorpan 
som ingår i den Baltiska skölden. Dess lägre delare täcktes av hav och sediment 
avsattes. Spår av sedimentationen kan man se i de äldre Proterozoiska 
suprakrustalbergarterna. Man kan också se spår av vulkanism och vulkanisk 
inlagringar i de sedimentära bildningarna. Bara en mindre del av den Karelsk- 
lapponiska delprovinsen finns i Sverige, och ligger i de norra och östra delarna av 
Norrbottens län. Här förekommer grönstensbälten av lapponisk ålder (2.5-2.2 Ga), 
vilka domineras av basiska vulkaniter, kuddlavor och spiliter. Sedimentära bildningar 
och vulkaniter uppträder i form av kvartsiter, grafithaltiga skiffrar, kristallina 
kalkstenar och dolomiter tillsammans med skarn- och kvartsjärnmalmer. Kiruna och 
Vittangigrupperna utgör exempel på sådana bildningar (tabell.2). Jatuliska bildningar, 
som är yngre än de lapponiska (2.2-2.0 Ga), består av kvartsiter, arkoser och 
glimmerskiffrar som finns i Tärendö och Vittangi (tabell.2). Inom Kalix- Överkalix 
området förekommer jatuliska vulkaniter i form av lavor och tuffer, ibland med 
inlagringar av kristallin dolomit och kalksten. 
 
5.1.2.2. Svekofenniska delprovinsen 
 
Enligt (Lindström, et al., 1991) indelas den Svekofenniska delprovinsen i tre regioner. 
Norra regioner (Norrbottens län och Skellefteåfältet) 
Mellersta regionen (Centrala och södra Norrland) 
Södra regionen (Bergslagen- Uppland- Sörmland och Östergötland- nordöstra 
Småland. 
 
Norra regionen. De största delarna av suprakrustalbergarterna som bildar 
vulkanitformationer i närheten av Kiruna, Gällivare, Arvidsjaur och Skellefteå tillhör 
undre Svekofennium (1900-1870 Ma). De sura och intermediära vulkaniterna med 
sina inlagringar av leriga, sandiga och konglomeratiska metasediment sammanförs 
och bildar Kiruna- Arvidsjaurkomplexens porfyrgrupper inom Norrbottens län. 
I Kiruna består porfyrgruppens bergarter av konglomerat, vilka har lapponiska 
grönstenar till underlag. Arvidsjaurgruppens porfyrer omfattar stora områden av 
berggrunden kring Arvidsjaur och Moskosel. Sammansättningen av porfyren varierar 
mellan basaltisk andesit och ryolit. Arvidsjaurgruppen bildar ett terrestriskt område. 
Skellefteågruppens sura till intermediära vulkaniter utbreder sig på ömse sidor av 
Skellefteälven från Boliden i öster till Kristineberg i väster. De består av såväl 
submarina pyroklaster som lavor och dombildningar. Lagret ovanpå vulkaniterna 
består av metagråvackor och skiffrar. 
 
Mellersta regionen.  Svekofenniska suprakrustalbergarterna inom Mellersta regionen 
utgörs av metagråvackor och leriga metasediment och sammanfattas under namnet 
Härnöformationen. Största delen av formationen består av gnejs- eller migmatit. 
Formationens metasediment har inlagringar av vulkaniter, oftast med basisk 
sammansättning. 
I Västerbotten- och Västernorrlands län dominerar sen- och postorogena 
intrusivbergarter. De senorogena graniterna bildar två grupper, pegmatitrika och 
pegmatitfattiga. Revsundsgraniten har stor utbredning inom centrala Norrland. Den är 
pegmatitfattiga och karaktäriseras av massformighet och grovporfyriska textur. 
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På flera ställen inom centrala och södra Norrland, exempelvis vid Nordingrå och 
Ragunda förekommer anorogena bildningar 1500-1600 Ma (Andersson, 1997). Dessa 
bildningar består mestadels av rapakivigranitiska intrusiv. 
Södra regionen. De tidigsvekofenniska suprakrustal bildningarna i Södra regionen 
omfattar formationer av sura metavulkaniter med stor areal utbredning inom det 
område som kallas Bergslagen. Dessa metavulkaniter sammanfattas under termen 
Leptitgruppen. Leptitgruppens bergarter består av inlagringar av till marmor 
omvandlade kalk- och dolomitstenar, järn- och sulfidmalmer med överlagringar av 
sedimentära bildningar i form av fylliter och glimmerskiffrar speciell inom trakten av 
Saxå och Grythyttan. De sen- till postorogena graniterna förekommer i områdets norra 
och västra delar av Upplandsbatoliten som bildar det största enskilda 
intusivkomplexet som är en sammansatt av tonaliter, granodioriter (Uppsalagranit) 
och graniter. Graniterna indelas i två typer, grå- eller rödaktiga, fin- till medelkorniga 
pegmatitrika graniter (Stockholmgraniter) och grovkorniga, porfyriska utbildade 
graniter (Fellingsbrograniten). Diabasgångar av olika åldrar förekommer i Södra 
regionen speciellt inom Sörmland och Närke. 
 
5.1.3. Transskandinaviska granit- porfyrbältet (TSB) 
 
Granit- porfyrbältet (tab.3) sträcker sig från sydligaste Småland upp till Fjällkedjan 
och delar av Lofoten. Av namnet kan man se att bältet domineras av graniter och 
porfyrbergarter. Smålands- och Värmlandsgraniterna samt Sorselegraniten tillhör de 
äldre, TSB- intrusiven. Trots porfyriska typer har graniterna till övervägande del 
medel- till grovkristallin textur. Sorselegraniten som finns på gränsen mellan 
Västerbotten och Norrbottens län nära fjällkedjan bildar ett större sammanhängande 
bergområde mellan Sorsele och Arjeplog. De yngre, migmatiter förekommer inom 
Härjedalen och Jämtland, samt dalagraniter med dalavulkaniter inom norra Dalarna.  
 
5.1.4. Sydvästskandinaviska provinsen 
 
För Sveriges del omfattar Sydvästskandinaviska provinsen västra Svealand och västra 
Götaland. Provinsens består övervägande av gnejser och migmatiter, omvandlade 
plutoniter med granitisk till tonalitisk sammansättning. Den svenska delen av 
provinsen dras genom tre tektoniska zoner, Mylonitzonen, Dalslandsförkasningen och 
Götaälven. Mylonitzonen utgör gräns mellan provinsens östra och västra segment.   
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Tabell 3. Åldersschema över bergartsleden inom de svenska delarna av 
Transskandinaviska granit- porfyrbältet (TSB) (EfterTh. Lundqvist, från M. Lindström 
et al., 1991)  
 
 
P 
 
 
 
 
r 
 
 
 
 
o 

Yngsta intrusiv 
      och 
 
 
 
ytbergarter 

Visingsögruppen (sandstenar, konglomerat, lerskiffrar, 
diamiktiter) 
Daladiabaser(t.ex. Åsbydiabas) 
Almesåkragruppen, Dalasandsten med Öjebasalten 

 t 
 
e 
 
r 

     Yngre 
 TSB- intrusiv 
       och  
vulkaniter 
1700 Ma 

Dalagraniter, Dalaporfyr, Dalaporfyriter och Rätangraniten 

o 
 
z 

      Äldre 
 TSB- intrusiv 
1800 Ma 

Smålands-och 
Värmlandsgranitern-a, Sorselegraniten 

o 
 
i 

    Övre 
svekofennium 
1850 Ma 

Smålandsporfyr 

k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
u 
 
 
 
 
m 

    Undre 
svekofennium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1900 Ma 

Granitoider inom ett stråk mellan Huskvarna och Oskarshamn, 
Gabbror (t.ex. Kleva), Vetlandagruppens sedimentära och 
vulkaniska bergarter 
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Tabell 4. Åldersschema över bergartsleden inom de svenska delarna av 
sydvästskandinaviska provinsen (Efter Th. Lundqvist, från M. Lindström.,1991) 
 
P 900 Ma   
   
 r  Bohusgranit 
o  Yngre hyperitdiabaser i Protoginzonen 
t  Dalslandsgruppen (kvartsiter, skiffrar m.m) 
 1100 Ma 
 
e 
 
  
 
r  Äldre hyperitdiabaser i Protoginzonen 
o  Varbergscharnockiten 
z  Hyperiter i Värmland 
o ca 1570 Ma 
 
i  Åmålsgruppens sediment och vulkaniter 
k  Stora Le- Marstrandsgruppens sediment och vulkaniter 
u  TSB- granitoider i gnejsigt skick 
m 1800 Ma 
 
 
5.1.4.1 Östra segmentet.  Det östra segmentet består till överväldigande del av 
rödaktiga ortognejser. En del av ursprungsbergarterna har varit av typen 
Värmlandsgraniten. Inom några områden av segmentet förekommer bergarter som har 
undergått högre grad av metamorfos (Varbergscharnockiten). 
 
5.1.4.2 Västra segmentet. Detta segment består också av gnejser, för det mesta grå 
till färgen. Åmålskomplexets bergarter förekommer inom segmentets västliga delar. 
Komplexet innehåller såväl suprakrustalbergarter som djupbergarter med varierande 
sammansättning från gabbro över granodiorit till granit. Komplexets äldsta bildningar 
kalls Åmålsgruppen, som består av låg metamorfa kvartsiter tillsammans med basiska 
och sura vulkaniter. 
 
5.1.5 Blekinge- Bornholmprovinsen 
 
Provinsen (tab.5) omfattar Blekinges och östra Skånes Prekambriska berggrund 
tillsammans med Bornholms (Danmark). Provinsens äldsta enhet bildas av 
Västanågruppens bergarter vilka omfattar såväl metaepiklastiter som sura 
metavulkaniter. Det sistnämnda kallas för Blekinge kustgnejs. Yngre än 
metaepiklastiter och sura metavulkaniter är de äldsta granitoiderna representerade av 
den förgnejsade Tvingsgraniten. Alla äldre bergartsled genomsätts av Karlshamn- 
Spinkamåla- och Vångagraniterna. Karlshamnsgraniten bildar ett större 
sammanhängande bergområde mellan Karlshamn och Ronneby, medan 
Vångagraniterna finns väster om Ivösjön och på Ivön. 
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Tabell 5. Åldersschema över bergartsleden inom de svenska delarna av Blekinge- 
Bornholmsprovinsen. (Efter Th. Lundqvist, från M. Lindström.,1991) 
 
P 1300 Ma Karlshamn- Spinkamåla- och Vångagraniter 
 
r 1500 Ma 
o 
  
t 1700 Ma Äldre granitoider, bl.a. Tvingsgraniten 
e  Blekingska kustgnejserna 
r  Västanågruppens metasediment och metavulkaniter 
o 
z 
o 
i 
k 
u 
m 1800? Ma 
 
5.2 Sedimentområdena 
 
Med sediment menas 1) sådant fragmentmaterial som bildats genom kemisk och/eller 
mekanisk nedbrytning av jordskorpans bergarter och som transporterats av och lagrats 
från luft, vatten eller is. 2) fragmentmaterial som har bildats genom vulkanisk, 
explosiv verksamhet och som avlagrats på land eller i vatten. 3) avlagringar vilka har 
utfällts genom kemiska, alternativt biologiska processer. En sedimentär bergart är 
produkten av de hopläkningsprocesser som ett sediment har undergått. Genom 
genetiska förhållande kan man klassificera sedimentära bergarter mellan klastiska och 
icke- klastiska (tab.6) 
Med klastiska sediment avses sådana som utgörs av fragmenten och indelas i 
epiklastiska och pyroklastiska. Epiklastiska sediment består bara av fragment av 
jordskorpans bergarter, till skillnad utgörs de pyroklastiska sedimenten av partiklar 
som bildats genom vulkanisk verksamhet, medan icke- klastiska sediment består av 
utfällningsprodukter av kemiska och/eller organiska processer. Exempel på 
sedimentära områden är Skånes geologiska uppbyggnad.   
 
Tabell 6. Klassifikation av sediment(Bengt Loberg, 1993) 
 
Genetisk Texturell Sammansättningsmäss  

ig 
          Epiklastiska 
Klastiska (detritus) 
           Pyroklastiska 
             (tefra) 

 
Medelkornstorlek 

 
Mineralogisk och/eller 
kemisk 
sammansättning 

                         Kemiska 
Icke- klastiska 
 
                         Biogena 

Medelkornstorlek Mineralogisk och/eller 
kemisk 
sammansättning 
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5.3 Fjällkedjans bergarter 
 
För ungefär 410 miljoner år sedan, d.v.s. under Silur perioden stötte den amerikanska 
plattan mot den eurasiska och den skandinaviska fjällkedjan började veckas. Den 
bergkedja som idag sträcker sig genom Skandinavien kan delas in i olika delar 
beroende på hur den bildats. Först delas bergen i en västlig och en östlig del. Den 
västra delen ligger i Norge och kännetecknas av höga spetsiga berg. Här består bergen 
av hårda metamorfa bergarter som gnejs och amfibolit, men även granit är vanligen 
förekommande. I väster har de olika berglagren ofta veckats så att de är vertikalt 
ställda. Detta gör att bergen blir mycket branta. Den östra delen som ligger i Sverige 
domineras av olika skollor. Dessa ligger nästan horisontallt. Bergarterna är mjukare 
och mera lätteroderade. De svenska fjällens olika skollor delas i tre lager. Det 
understa lagret når längst österut i fjällkedjan som består av avlagringar från 
kambrium, framförallt bergarten kvartsit. Från Storsjöns sydspets och norrut till södra 
Lappland, vid sjön Malgomaj, består skollorna av kambrosilurberggrund där 
ordovicisk kalksten dominerar. Detta är det största området i Sverige med 
kambrosilurbergarter. Den mellersta skollberggrunden består i norra och södra fjällen 
av en urbergsskiva. På denna skiva finns kambriska bergarter, ofta hårda skiffrar. Den 
övre skollberggrunden indelas i två delar: från Seveskollan och Rödingfjällskollan. 
Större delen av den svenska fjällkedjan består av bergarter av Seveskollan. 
Bergarterna i Seveskollan är bl.a. hårda glimmerskiffrar och gnejser. Detta är hårda 
bergarter, som lyckats stå emot erosionen bra. I samband med plattrörelser som 
skedde under den Kaledoniska veckningen, sprack det svenska urberget på många 
ställen. Förkastningar bildades, gravsänkor och horstar uppstod i det svenska 
landskapet och i sprickor trängde magma upp och bildade bland annat diabas över 
västgötabergen och i gångar i urberget, bl.a. i Skåne. Under de senaste 200 miljoner 
åren har mycket sedimentär berggrund bildats i Europa, men i Sverige är det bara ett 
begränsat område i de sydligaste landskapen som har fått sedimentära berggrund. Från 
sydvästra delen av Skåne och söderut sluttar urberget neråt och täcks sedan av 
sedimentära bergarter i större delen av Europa. Under tidsåldrarna Trias och Jura 
bildades här upp till en kilometer tjocka lager av bl.a. sandsten. Under Kritperioden, 
som började för 135 miljoner år sedan, trängde havet in över Skåne och angränsade 
delar av Blekinge och Halland. I detta hav bildades en kalkrik sedimentär bergart, 
kritkalksten, som fortfarande bildar berggrund i västra Blekinge, i södra Halland och 
på Skånes slätter. Ju längre mot sydväst man kommer desto tjockare är detta 
kritkalkstenslager (Andersson G et al, 1994).   
 
6. Paleoklimatiska effekter på värmeflöde 
 
Större delen av den Fennoskandiska Skölden och norra delen av Törnquistzonen har 
varit täckt med is under längre perioder av den senaste istiden. Det har visat sig att 
den långa perioden av klimatiska förändringar under Pleistocene kan ha påverkat 
temperaturgradienten i östra delen av Fennoskandiska Skölden och norra Europiska 
plattformen (Kukkonen et al., 1997). Den glaciala dynamiken har skapat 
värmeskillnader i olika delar av Fennoskandiska Skölden, beroende på var det har 
skett basal smältning- eller frysning, eller om området har varit isfritt under ett lång 
period, vilket i sin tur medfört permafrost under periglacialt klimat. Ett sådant lång 
glacial period kan leda till påverkan av den temperaturgradient vi idag mäter ned till 
ett djup av 3 km (Boulton och Payne, 1992).  
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Teoretiska beräkningar indikerar att temperaturgradienten, särskilt i den södra delen 
av skölden, har påverkats av detta ned till ett djup av 1000 m eller mer. Effekten av de 
paleoklimatiska variationerna (Balling, 1979, Balling, 1981; Kukkonen, 1987) 
påverkar i sin tur värmeflödet i den kristallina skorpan. Den modell som används här 
och som beskriver klimat och temperaturförändringar på grund av den 
paleoklimatiska effekten över en längre tidsperiod omfattar de två sista istiderna 
(~20000 år sedan). Marktemperaturen under glaciationen uppskattades till 0ºC. 
Dagens nuvarande medel- marktemperatur är 7-9 °C i södra delen och 1°C i den 
nordligaste delen av områdena i Fennoskandiska Skölden och norra Törnquistzonen. 
Vid slutepoken av den sista glaciationen (15000-10000 år sedan) ökade 
marktemperaturen. Temperaturökningens amplitud minskar från söder till norr och 
värmeflödeskorrektionerna är, för ett bestämt djupintervall, konsekvent högst i de 
södra delarna. Beräkningar av dessa korrektioner har visat en ökning på 3-5 mW/m2 i 
de nordligaste delarna av Skölden, 10 mW/m2 i de centrala delarna och 15-20 mW/m2 

i de södra delarna. Paleoklimatiska effekter under Weichsellian glaciation och 
klimatförändringar under Holocen minskade värmeflödestätheten med 3-10 mW/m2 
på ett djup av 200-500 meter i centrala- och östra delar av Fennoskandiska Skölden 
(Kukkonen, 1987; Balling, 1995). Arbete i Karelen, som geologisk är Arkeisk och 
bestående av granit- grönsten område av basisk- och ultrabasiska bergarter, visade en 
minskad värmeflödestäthet av 20 mW/m2 på grund av den Paleoklimatiska effekten 
(Kukkonen et al, 1997). Ytterliggare beräkningar av marktemperaturen på ett djup av 
200-1000 meter på den finska delen av Fennoskandiska Skölden visade effekten av 
paleoklimatet från 2-6mW/m2 under glaciationens smältperiod (-1 till -2°C ) till 7-
25mW/m2 vid frusen marktemperatur(-15 °C). Detta resultat visar att frusen mark 
under glaciationen har varit huvudfaktorn för denna låga värmeflödestäthet 
(Kukkonen, 1987). Vid analys av paleoklimatiska effekter på dagens nuvarande 
yttemperatur kom man fram till att latent värme av porväskor vid frys- och 
smältperioderna också har varit av betydelse för den minskade värmeflödestätheten. 
Permafrost existerade under Weichsellian glaciationen så att smältisperioden under 
den post- glacial tiden konsumerade porväskevärmen och bidrog till den låga 
värmeflödestätheten (Frenzel et al., 1992). Ytterliggare beräkningar av 
Paleoklimatiska effekter visar att marktemperaturen var ca -10°C till -15°C under den 
sista glaciationsepoken. En sådan kall period har orsakat minskat värde på nuvarande 
HFD på ett djup av 200-1000 m, med 12-25mW/m2. En sådan långskaligt effekt kan 
lätt påverka även dagens temperaturgradient på ett djup med 3 km. Största delen av 
Fennoskandiska Skölden har upplevt de basala smältisperioderna under glaciationen. 
På det sättet framgår att den paleoklimatiska effekten har minskat 
värmeflödet(Kukkonen, 1987) . 
 
7. Terrestriskt värmeflöde och grundvattnets cirkulation i 
berggrunden i den centrala Fennoskandiska Skölden           
 
Detaljerade undersökningar av värmeflödesdensiteten och data från grundvattenskemi 
visar att variationer av värmeflöde kan sättas i relation med grundvattenflöde i 
berggrunden. Värmeflödestätheten och radiogenisk värmeproduktion i Finlands 
bergarter, som är en del av den centrala Fennoskandiska Skölden, visade en 
geotermisk effekt av cirkulerande- grundvattenflöde i kristallina bergarter. 
Värmetransporten i bergarternas sprickor kan störa värmekonduktivitetstillståndet hos 
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bergarten. Det kan vara svårt att uppskatta värmeflödesdensiteten om där finns 
cirkulerande grundvattenflöde i skorpan.  
Undersökningar av grundvattenskemi i den Kanadensiska Skölden (Frape och Fritz, 
1982; Frape et al., 1984) och den Fennoskandiska Skölden (Nurmi och Kukkonen, 
1986; Blomqvist et al., 1987; Nurmi et al., 1988) visade förändringar av grundvattnets 
sammansättning med djupet. I den översta delen av den kontinentala berggrunden 
med ett djup av 300-900 m och 50-200 m i kustområdena visades färskt grundvatten 
med låg nivå av TDS< 1g/l (total dissolved solids), hög tritium innehåll och en stabil 
isotop komposition (δ18O, δ 2H) som inte skilde sig från det meteoriska färskvattnet. 
Färskt grundvatten i den Fennoskandiska Skölden är kemisk och isotopisk av 
meteorisk sammansättning och det gör att den har en snabbare cirkulation inom 
berget.   
Följande faktorer bidrar till variationen av den vertikala temperaturgradienten och 
värmeflödedensiteten. 
1. Paleoklimatiska effekter 
2. Radiogenisk produktion 
3. Grundvatten flöde 
Paleoklimatiska effekter från Kvartär-och den senaste Halocen glaciationerna och det 
redan förklarade cirkulerande grundvattensflödet har satt sina effekter på värmeflöde 
variationen i Fennoskandiska Skölden (Cermak, 1976; Beck, 1977; Nielsen och 
Balling, 1985; Kukkonen, 1987). För mer detaljerat se avsnitt sex. 
Värmeflödestätheten är proportionell med termisk konduktivitet. I vissa borhåll t.ex. 
Kisko, Kerimäki (på ett djup under 600 m), Kolari (under 499 m), ökar 
värmeflödesdensiteten med ökad konduktivitet (Kukkonen.,1988). I dessa borhåll 
fanns cirkulerande färskt grundvatten i bergarterna monzonit, diorit och metavulkanit. 
I andra borhåll t.ex. Kolari R197 och Lavia visades motsatsen d.v.s. 
värmeflödesdensiteten minskades med ökad konduktivitet (se tabell.7). Stark 
värmeflödesförändring var relaterade till område med låg P- våg hastighet, ökad 
porositet och frakturering, hög vatteninnehåll och ökad elektrisk konduktivitet. Aktiv 
vattenflöde fann man på ett djup mellan 455-11000 meter och det kunde vara orsaken 
till variationen av värmeflödestätheten. 
De bergarter som hade cirkulerande grundvatten i sig, visade en radiogenisk 
värmeproduktion från 0.1 till 2.4 µ Wm-3 på en yta av 11,500 m2 (Kremenetsky och 
Ovichinnikov, 1986). 
Driftkraften bakom grundvatten flöde kan vara: 
1. Hög lateral skillnad av grundvatten nivå (topografi) 
2. Grundvattens densitetsskillnader (salinitets variationer) 
3. Värmekonvektion på grund av radiogeniska värmeproduktioner i berggrunden 
Radiogenisk värmeproduktion kan ge upphov till värmeflödes variationer (Jaeger, 
1965; Buntebarth, 1984), men kontrasten av värmeproduktionen måste vara mycket 
högre för att producera värmeflöde förändringar av 10 mW/m2 på ett djupintervall av 
få hundra meter. Värmekonvektion på grund av radiogenisk värmeproduktion har 
visat vara den mest sannolika mekanismen till regionala flöden i kristallina 
berggrunden, (Kukkonen och Pingoud, 1987) 
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Tabell.7 effekt av paleoklimatet och typ av grundvatten cirkulation på 
värmeflödestäthet i Finland( från Kukkonen, 1987) 
Borhåll Djup  Med. Av  

konduktivitet 
± Standard 
     av [W/mk] 
 

Med. Av   
värme- 
flödestäthet 
[mW/m2] 

Bergart Typ av  
Grundvatten 

Espoo 105-302 3.10 ± 0.13 49.9 Migmatisk 
Glimmerska 
Gnejs, Granit, 
Amfibolit 

Färsk- (150 
m) 
-lite salinitet 

Kangasinemi 60-256 2.38 ± 0.05 43.5 ± 13.6 Gabbro,   
Glimmerska 
gnejs 

Var inte  
bestämd 

Keitele 38-595 2.62 ± 0.04 44.7 ± 1.5 Glimmerska 
gnejs, gabbro 

Färsk (444m) 

Kerimäki 57-700 3.88 ± 0.20 42.3 ± 3.9 Hornblände, 
Gabbro, 
Glimmerska 
gnejs, 
Tronhjemit 

Färsk (300 
m)- 
salinitet 

Kisko 104-329 4.17± 0.19  73.5 ± 6.1 Metavulkanit Inte bestämd 
Kolari 
R162 

181-546 2.75± 0.36  37.9 ± 6.1 Monzonit, 
Diorit 

Lite salinitet 

Kolari 
R 197 

172-554 2.51 ± 0.07 30.8 ± 2.4 Monzonit, 
Diorit 

Färsk till litet 
Salinitet 

Lavia 99-956 3.46 ± 0.05 53.9 ± 1.8 Granodiorit, 
Granit, Tonalit 

Färsk 

Nummipulsa 22-268 2.94 ± 0.10 61.5 ± 10.0 Granodiorit, 
Glimmerska 
gnejs 

Inte bestämd 

Outokumpu 
Oku-737 

30-645 3.30 ± 0.16 39.8± 2.4  Glimmerska 
gnejs, Grafitis 
ka skiffer, 
Serpentinit 
Med skarn,  
Dolomit och  
Kvarts 
 

salinitet 

Outokump 
Oku-740 

58-881 3.63 ± 0.17 42.6 ± 3.1 Glimmerska 
gnejs, Grafitis 
ka skiffer, 
Serpentinit 
Med skarn,  
Dolomit och  
Kvarts 
 

Färsk (350- 
550)- salinitet 
 

Outokump 
Oku-741 

29-1076 3.30  ± 0.14 38.5 ± 3.0 Glimmerska 
gnejs, Grafitiska 
skiffer, 

Färsk (350- 
450)- salinitet 
(950)- mycket 
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Serpentinit,  
  
 
 
 

Salinitet 

Parainen 38-500 2.54 ± 0.12 45.0 ± 2.6 Amfobolit, 
Skarn med  
Sulfid bärande 
Kvarts, 
Glimmerska 
gnejs  

Färsk-( 350- 
450)-salinitet 
 

Pyhäjärvi 59-889 3.46 ± 0.06 43.2 ± 2.4 Gnejssose 
granit, Leptit, 
Cordierit- 
antofylit, 
Amfibolit 

Färsk- (600- 
800)- salinitet 

Ranua 65-474 2.49 ± 0.12 29.0± 3.6  Gabbro, 
Ultramafisk 
Bergart 

Färsk 

Sodankylä 36-377 3.42 ± 0.11 17.7 ± 1.5 Basisk och  
Ultrabasisk 
metavulkaniter 

Färsk- (140)- 
Litet salinitet 

Vihanti 
R 1732 

83-727 2.81 ± 0.05 37.6 ± 0.7 Granit, 
Granodiorit, 
Glimmerska 
gnejs 

Färska 

 
    
   
8. Värmeflöde och värmestruktur i Litosfären hos den 
Fennoskandiska Skölden och norra Törnquistzonen 
 
Studier av relationen mellan värmeflöde och tektoniska ålder visar att värmeflödet i 
unga tektoniska terränger är högre än i äldre terränger. 
Stabil sköld och plattformsområde har låg till medelhög värmeflödesdensitet ( Heat 
flow density, HFD). De har oftast en relativ liten värmeflödes variation i jämförelse 
med yngre tektoniska zoner. Värmeflödet som registreras i ytnära delar av 
jordskorpan reflekterar även långperiodiska variationer i temperaturen i Astenofären.   
Fyra viktiga orogena områden finns i den Fennoskandiska Skölden, d.v.s. Kola- 
Karelska, Svekofinniska, Gotiska och Svekonorvegiska provinser. Kola- karelska 
provinser i norra Fennoskandiska Skölden innehåller Arkeikum terräng med åldern av 
2.0- 1.9 Ga (Berthelsten, 1992; Windley, 1992). De centrala och sydöstra delarna av 
Fennoskandiska Skölden utgörs av Svekofenniska provinser (Patchett et al., 1987; 
Romer, 1991). 
Svekofenniska enheter har formats genom tillväxt och kollision av juvenila ö-bågar 
(2.0-1.8 Ga) och smältningen av skorpisk deformationsfaser under sen- och post 
kollisionen (1.8-1.55 Ga). Längs den sydvästra kanten av den Svekofenniska 
provinsen finns det Trans- Skandinaviska magmatiska bergartsbältet som bildades för 
1.84-1.75 Ga år sedan (se fig.5). Det utgörs av en ca.150 km bered zon av monzo- 
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diorit, kvartz- monzodiorit med varierande typer av graniter, som sträcker sig norrut 
och bildar västra gränsen av Fennoskandiska Skölden (Rämö, 1991). 
Gotiska enheter utvecklades längs sydvästra kanten av Svekofenniska provinsen 
(1.77-1.5 Ga). Den Svekonorvegiska är den yngsta orogenen i Fennoskandiska 
Skölden (1.1-0.95 Ga).  Den centrala Skandinaviska diabas gruppen bildar en bredd 
bälte igenom Sverige och Finland (Gorbatchev et al., 1987). 
Radiotermisk ålder på bergarter i Danmark och i det Norska havet tillsammans med 
geofysiska data indikerar att Prekambriska skorpan på en ålder av ca. 0.7- 0.9 Ga 
sträcker sig sydväst från Fennoskandiska Skölden, d.v.s. från den Norsk- Danska 
bassängen till Ringköbing- Fyn(Balling, 1990; Ziegler, 1990; Berthelsen, 1992).   
Den nuvarande sydvästra kanten av Fennoskandiska Skölden ligger längs gränszonen 
i Skagerak- Kattegat området och i det sydvästra Fennoskandiska havet (Berthelsen, 
1992). Ringköbing- Fyn- Rugen system har separerat den Norsk- Danska bassängen 
från den nord tyske bassängen. Både systemen innehåller mäktiga sekvenser av 
Paleozoiska, Mesozoiska och Kenozoiska sedimenten upp till 10-12 km.  
Fennoskandiska Sköldens kant (d.v.s. den Fennoskandiska gränszonen) och de 
nordöstra delarna av den Norska - Danska bassängen har liksom den Teisseyre- 
Törnquist zonen i Poland påverkats av sen- krita Tertiär tektonik..   
 

 
Fig.5. Med de 
streckade linjerna 
skiljes de fyra 
viktiga orogena 
enheterna i den 
Fennoskandiska 
Skölden,d.v.s. 
Kola-karelska, 
Svekofenniska, 
Gotiska och 
Svekonorvegiska 
provinserna. Kola- 
karelska provinsen 
bildar norra delen 
av denFenno-
skandiska Skölden 
och innehåller 
Arkeisk terräng.   
Svekofenniska 
provinsen utgör de 
centrala och 

sydöstra delarna av den Fennoskandiska Skölden, har en, ålder av 2.0-1.8 Ga. Längs 
den sydvästra kanten av den Svekofenniska provinsen sträcker sig Trans- 
Skandinaviska magmatiska bergarter.(TIB) med åldrar av 1.84-1.75 Ga.  
Gotiska provinser bildar sydvästra kanten av Svekofenniska provinsen och har 
bergarter i åldrar av 1.77-1.5 Ga. Sydvästra delen av den Fennoskandiska Skölden 
utgörs av Svekonorvegiska enheter, som bildar den yngsta enheten inom Skölden, med 
en ålder av 1.1-0.95 Ga. 
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Mätningar av litosfärisk temperatur och värmeflödestäthet längs en transekt i den 
centrala Fennoskandiska Skölden, från östra Finland till södra Estland, visade att 
värmeflödestätheten på ett djup av 150-190 km av transektens Arkeiska del var ≤ 30 
mW/m2 och i den Proterozoiska delen på ett djup av 110-150 km, 30-55 mW/m2 

(Kukkonen, 1996). Mätningarna visade också att värmeflödestätheten i transektens 
finska del ökade från nordöstra mot sydvästra delen, det vill säga att på den Arkeiska 
delen var värmeflödestätheten på 30 mW/m2 eller lägre, medan i dess Proterozoiska 
Svekokarelsk- Svekofennisk terräng visades vara 30-40 mW/m2, och i Wiborg rapaki 
batoliten runt 55 mW/m2. Transektens estlands del hade värmeflödestätheten 40-
50mW/m2 med minskade värmeflödestäthet söderut. 
Den beräknade värmekonduktiviteten i Fennoskandiska Sköldens kristallina bergarter 
var mellan 2.4-3.6 W/mK. Den genomsnitta värmekonduktiviteten i Sverige, Norge 
och Finland visades vara mellan 2.8-3.3 W/mK. Beräknade värmeproduktionsvärden 
baserade på halterna av U, Th och K i Finland visade en ökad värmeproduktion från 
den Arkeiska terrängen till de yngre formationerna i sydvästra delarna av landet, en 
produktion som var korrelerad med tektoniska och litologiska enheter. I södra Finland 
visades den högsta värmeproduktionen, 2.0-3.5µW/m3, i det 1830 Ma gamla 
migmatitbältet, och i Wiborg rapakivi granit med ett värmeproduktionsvärde av upp 
till 5µW/m3. Borrningar som gjordes på Estlands Prekambriska berggrund, visade tre 
metamorfa faser (1) norra områden av amfibolitiskt ursprung (amfibolit, 
metasediment och granitoider); (2) södra områden av granitiskt ursprung (hade också 
spår av gnejs och amfibolit); och (3) det området som ligger mellan de två faserna, 
vilket är karaktäriserat av retrograda granulitfaser. Mätningar av elementerna U, Th 
och K från provtagningar av dessa faser visade en värmeprodsuktionsminskning från 
amfibolit bergarter (3.23 ± 1.89µW/m3) till granulit bergarter (1.26± 0.71µW/m3), 
medan retrograda granulitfaser hade 2.09 ± 0.75µW/m3.   En faktor som ligger bakom 
den låga värmeflödestäthet i Estland är den minskade tjockleken av litosfären i 
Estland. Innehållet av signifikanta mängder av mafiska intrusioner i mellan- och nedre 
delen av skorpan i södra Finland kan vara orsaken till det lägre 
värmeproduktionsvärdet, där Mantelns värmeflödestäthet var låg under den Arkeiska 
skorpan, ca 12 mW/m2, och mellan 15-19 mW/m2 under den Proterozoiska skorpan 
(Milanovsky, 1984; Kukkonen och Joeleht, 1996). Mellan och nedre delarna av den 
Arkeiska skorpan har en lägre värmeproduktion i jämförelse med den Proterozoiska 
skorpan. Nedre Arkeiska skorpan är 100-200 K kallare än den Proterozoiska skorpan. 
Mantelns värmeflödestäthet är låg och varierar från 12± 5 mW/m2 i den nordöstra 
delen av den Arkeiska delen till 19± 6 mW/m2 i den Proterozoiska delen, som bildar 
sydvästra Estland (Kukkonen och Joeleth, 1996). 
Höga halter av U, och Th har påträffats i Svekofennisk- sen- orogena och Post-
Svekokareliska anorogena granitoiderna, medan låga koncentrationer av elementena 
har rapporterats från Svekofennisk synorogena granitoider, sådana som bildar 
granitoid komplexen i den centrala delen av Finland (Kukkonen, 1989).  
Värmeberäkningar hos litosfären i den centrala Fennoskandiska Skölden visade 
Moho-temperaturer på 400-700°C, med en motsvarande värmeflödestäthet från 15 till 
25 och även 35 mW/m2. Vidare visades Moho-temperaturer i Arkeisk domän på 
450°C, och 550-650°C i Proterozoiska områden i Finland och Estland. Den 
undersökning som gjordes på SVEKA transekten i den centrala Fennoskandiska 
Skölden för att identifiera skorpans sammansättning visade att övre delen av skorpan 
på ett djup av 0-30 km bestod av felsiska bergarter (gnejser och granitoider), tonalit, 
gnejser, mafiska bergarter och metapelitiska gnejser med en värmeproduktion av 0.6-
3.1W/m3. På ett djup av 30-40 km bestod skorpan av pelitiska- och mafiska granuliter, 
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medan nedre skorpan bestod av mafiska granuliter eller metepelitiska granuliter.  
Mellersta och nedre skorpan av SVEKA trnasekten hade en värmeproduktion mellan 
0.3 och 1.6µW/m 3 (Kukkonen och Joeleth, 1998). 
Det globala genomsnittvärdet av värmeflödet i Arkeiska Sköldar är 41 mW/m2 
(Pollack med flera, 1993), medan den Fennoskandiska Skölden visar lägre 
värmeflödesvärden. I den Arkeiska delen av Fennoskandiska Skölden visades att 
värmeflödestätheten var mellan 30-40 mW/m2.  
Värmeflödet varierar i Fennoskandiska Skölden och ökar generellt från nordost mot 
syd. I norr är värmeflödet lågt och ligger mellan 30-50 mW/m2 mot 50-60 mW/m2 i 
de centrala och södra delarna. Även i södra Sverige varierar värmeflödet med höga 
värden runt 70-90 mW/m2 särskilt i granitoider, d.v.s. bergarter som är rika på 
radiogeniska element. I den danska-och norra Tysklands sedimentära bassänger är 
värmeflödet mellan 60-70 mW/m2 och lokalt upp till 80 mW/m2 (fig.6). 
Mätningar av ytvärmeflödestätheten på Kola- Karelska och Svekofenniska provinser 
visade värmeflöde mellan 44 och 51 mW/m2, och längs södra delen av Kaledonisk- 
och Gotiska provinser, Svekofenniska provinsen, Trans- Skandinaviska magmatiska 
bergarter var värmeflödet mellan 51-67 mW/m2. Längs kanten av Fennoskandiska 
Sköldens och Sorgenfrei- Törnquistzonen visades en värmeflödestäthet av 60 mW/m2, 
sydöstra delen av Danska bassängen av 69 mW/m2, och längs den norra tyske 
bassängen 64 mW/m2. Den högsta värmeflödestätheten av 80 mW/m2 fann man vid 
Ringköbing-Fyn- Mön(Balling, 1995). Vertikala värmeflödesvariationer från djupa 
borhåll i Kola halvön i den nordligaste delen av Fennoskandiska Skölden indikerade 
en värmeflödestäthet av 45-50 mW/m2 på ett djup av 9 km eller mer (Arshavskaya et 
al., 1984; Kremenetsky och Ovchinnikov, 1986), men variationer mellan 25-65 
mW/m2har rapporterats. 
Temperaturgradienter och temperaturen i skorpans djupa del visar laterala variationer. 
I de djupaste delarna av skorpan längs gränsen mellan skorpan och manteln (Moho) 
d.v.s. vid 45-55 km djup har man beräknat att från nedre delen av skorpan till övre 
delen av manteln ökar temperaturen från 450°C till 500°C, i de norra delarna av 
Sköldens, medan i den södra delen ökar temperaturen från 600°C till 800°C. 
Den tillämpade inversion metoden för beräkningen av värmeflödet visade att 
temperaturen på 250 km djup inte överstiger 1400± 60°C i nordöstra delen och 1800 ± 
130°C i sydvästra delen av Fennoskandiska Skölden (Kukkonen och Peltonen). 
Studier från Sköldens område har visat en stort lokalt avvikelse av värmeflödet, som i 
allmänhet korrelerar med granitoida kroppar, vilka är rika på värmeproducerande 
isotoper 238U, 235U, 232Th och 40K.   
Värmeproduktionsdata från 35 borhåll av 270-1080 m djup i Finland (Fig.7)visar en 
stark areal variation av värmeproduktion på grund av bergarternas litologiska, 
geokemiska och tektoniska egenskaper. Dessa faktorer gör att södra och västra delar 
av Finland att vara geotermisk olika, södra delen av Finland hade en 
värmeflödesdensitet av 38-68 mW/m2 och dess västra del visade värmeflödesdensitet 
<42 mW/m2. 
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Fig.6 Värmeflödet i den Fennoskandiska Skölden. I nordöstra delen av Skölden är 
värmeflödesdensitet 20-40 mW/m2. Terrängen är Arkeisk. Den centrala delen visar 
värmeflödestäthetsvärde av omkring 45mW/m2 och sydvästra delen visar värde 
mellan 40-90mW/m2(Niels Balling,1995) 
 
Den geologiska utvecklingen i Finland under Arkeikum och tidigt Proterozoikum är 
karakteriserade av extensiv och snabb formation av ny skorpa av magma från manteln 
(Huhma, 1986; Nurmi och Haapala, 1986). Det högsta värmeproduktionsvärdet 
(3µW/m3) som man stötte på var i den Proterozoiska anorgena rapaki graniten och 
sen- kinematiks granitoider i södra Finland. De lägsta värdena (<1.25µW/m3) fann 
man i Arkeisk berggrund i ett område i östra Finland och i Arkeisk- Proterozoiska 
grönstenar i norra Finland. De geografiska variationerna av värmeproduktionen 
reflekterar den geokemiska skillnaden mellan olika Arkeiska och Proterozoiska 
enheter (fig.7). 
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Fig. 7. Värmeproduktionen i Finlandsberggrund. Den högsta värmeproduktionen, 
3µW/m3, påträffades i de Proterozoiska rapakivi graniterna och det lägsta 
värdet,<1.25µW/m3, påträffades i Arkeisk bergarter i norra Finland. Bergarterna 
skiljer sig litologiskt, geokemiskt och tektoniskt från varandra. En allmän trend verkar 
vara att värmeproduktionen ökar med minskad geologisk ålder. 
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De östra och norra delarna av Finland består av Arkeiska bergarter (> 2500 Ma) med 
låga koncentrationer av U, Th, vilket reflekterar i låg värmeproduktion. Den centrala 
delen av Finland är rik på sen- kinematiks granitoider (1800-1850 Ma). De har höga 
halter av U, och Th och därmed hög värmeproduktion (Kukkonen, 1988). 
Undersökningar som man gjorde på ultramafiska- och mafiska bergarter i Lamennye 
sjön i östra Karelia av Ryssland visade att dessa bergarter hade lägre 
värmeproduktionsvärde (<0.5 µW/m3) i jämförelse med granitoider och gnejser. 
Medelvärdet av värmeproduktion i ultramafisk- och mafiska bergarter visades vara 
0.25µW/m3. I Kimberlit provinsen i östra Finland bidrar skorpan med 22 mW/m2 till 
det värmeflödesvärde som mäts på ytan. Det betyder att skorpans 
genomsnittsvärmeproduktion är av storleksordning 0.4µW/m3 (skorpans tjocklek är ca 
60 km). Från de övre 36 km av skorpan är värmeflödet ca 20 mW/m2 med en 
genomsnittvärmeproduktion av 0.56µW/m3.  
I södra Finland är de högsta värmeproduktionsvärdena på 2.0-3.5µW/m3 relaterade till 
migmatit bältet (1830 Ma) och rapaki bergarterna (ca 1600 Ma). 
Värmeproduktionerna i Wiborg rapaki granit batoliten är upp mot 5µW/m3. 
I centrala Sverige är värmeflödesdensiteten mellan 44 och 63 mW/m2 (Eriksson och 
Malmqvist, 1979) och bergarternas litologi är jämförbara med berggrunden i 
sydvästra Finland.   
 
TABELL 8  
Värmeflödesdensitet och radiogenisk värmeproduktion från den centrala 
Fennoskandiska Skölden (Kukkonen, 1988) 
 
Plats Q Ó AD AT 
 1.   Liminka 43.8±1.3 48.9 ± 2.0  2.36             (1) 1.69              (2) 
 2.   Pori 50.4± 2.1 52.5 ± 3.2 1.80± 0.21   (5) 2.76± 1.59    (3) 
 3.   Nivala 33.9± 3.2 34.9 0.91             (2) 1.56± 0.12    (4) 
 4.   Virtasalmi 27.2± 1.1 30.6± 3.3 0.26             (2) 1.97± 0.13    (3) 
 5.   Outokumpu 32.7± 1.6 38.2± 1.5 1.67± 0.49  (10) 1.82± 0.41    (3) 
 6.   Pielavesi 34.0± 2.4 30.1 0.59± 0,29   (3) 1.97± 0.10    (4) 
 7.   Ilomantsi 30.5± 0.8 35.0± 1.1 1.86             (2) 1.00± 0.06    (5) 
 8.   Parikkala  27.9± 2.6 35.5± 2.5 0.03             (2) 2.11± 0.10    (3) 
 9.   Otanmäki 31.5± 1.6 32.4± 0.4 1.16± 0.31   (3) 1.40± 0.10    (4) 
10. Honkamäki  32.1± 1.3 36.0± 1.2 1.90             (2) 1.40± 0.10    (4) 
11. Lohja  38.4± 1.0 40.2± 2.1 1.29± 0.06   (3) 2.47± 0.13    (5) 
12. Luikonlahti 30.7± 1.3 33.6± 2.0 1.49± 0.89   (3) 1.35± 0.20    (4) 
13. Kotalahti 37.0± 2.5 47.7± 4.8 4.38             (2) 1.97± 0.13    (3) 
14. Elimäki 34.0± 2.0 nd 4.93             (1) 3.89± 0.50    (4) 
15. Siilinjärvi 21.8± 3.1 27.8± 0.9 1.03± 0.52  (33) 1.41± 0.12    (3) 
16. Hammaslahti 38.8± 2.7 39.2± 2.8 2.78± 0.48 1.58± 0.24    (4) 
17. Sokli 41.6± 1.3 40.5± 2.3 11.58           (2) 1.56± 0.32    (3) 
18. Sääksjärvi 43.7± 2.4 49.6± 0.9 2.12± 0.68   (3) 2.87± 0.09    (4) 
19. Espoo 48.0± 0.5 49.9 nd 2.24± 0.54    (3) 
20. Kangasniemi 38.0± 11.6 43.5± 13.6 0.11± 0.05   (9) 1.45± 0.10    (4) 
21. Keitele 40.5± 2.9 44.7± 1.5 0.59± 0.14  (14) 1.92± 0.20    (4) 
22. Kerimäki 34.7± 3.8 42.3± 3.9 1.42± 0.32  (10) 1.84± 0.14    (4) 
23. Kisko 68.0± 7.6 73.5± 6.1 1.67± 0.20    (9) 2.48± 0.19    (4) 
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24a.Kolari(R162) 34.2± 5.6 37.9± 6.1 1.65              (1) 1.91± 0.24    (3) 
24b.Kolari(R197) 26.6± 2.8 30.8± 2.4 nd 1.91± 0.24    (3) 
25. Lavia 46.3± 1.7 53.9± 1.8 3.85± 0.33 2.11± 0.12    (3) 
26. Nummi-Pusula 54.6± 6.5 61.5± 10.5 3.84± 1.40     (8) 2.50              (2) 
27a.Outokumpu 
(OKU- 737) 

32.9± 2.3 39.8± 2.4 nd 1.82± 0.41    (3) 

27b.Outokumpu 
(OKU- 740) 

35.6± 3.3  42.6± 3.1 1.98±0.40 (22) 1.82± 0.41    (3) 

27c.Outokumpu 
(OKU- 741) 

32.2± 2.2 38.5± 3.0 nd 1.82± 0.41    (3) 

28. Parainen 38.4± 2.4 45.0± 2.6 1.78± 0.62   (11) 2.23± 0.24    (3) 
29. Pyhäjärvi 37.7± 2.2 43.2± 2.4 0.70± 0.09   (11) 1.99± 0.14    (4) 
30. Ranua 25.2± 3.0 29.0± 3.6 0.19              (1) 1.35± 0.06    (3) 
31. Sodankylä 12.7± 3.7 17.7± 1.5 1.69± 1.11   (10) 1.13± 0.19    (3) 
32. Vihanti 31.7± 0.9 37.4± 0.9 2.22± 0.37   (15) 1.82± 0.11    (4) 
 
  
Q: Värmeflöde densitet (mW/m2) med standard avvikelse (Järvimäki och Puranen, 
1979, Kukkonen, 1988) 
Ó: Värmeflöden med standard avvikelse korrigerade från paleoklimatisk påverkan 
(Kukkonen, 1 987,1988) 
 AD = Är medelvärde av borrkärnans värmeproduktion (µW/m3) med standard 
avvikelse (Parenteser visar antal prover) 
AT: Medelvärde av värmeproduktion (µW/m3) med standard avvikelse av de 
kompositer som är närmast till proverna (Kukkonen.,1989). 
   
  
 
9. Metoder för beräkning av värmeflöde 
 
För att kunna utnyttja jordvärme fordras en kvantifiering av jordens termiska energi. 
Vid beräkning av jordens värmeflöde krävs bland annat information om:  

• Värmekonduktiviteten av bergarterna 
• Geotermisk gradient 

Värmekonduktiviteten i jorden bestäms över samma djupintervall som den 
geotermiska gradienten. Dessa bestämningar görs såväl i laboratoriet som direkt på 
berget. Vid laboratorie mätningar används den s.k. ”Divided bar” metoden som är en 
jämförelsemetod där tre 5-15 mm tjocka skivor av bergartsprovbitar placeras i gapet 
mellan två mässings - eller kopparstänger (eller plattor) med samma diameter. Om 
man håller den ena ändan vid en konstant högre temperatur än den andra går en 
konstant värmeflöde genom systemet när jämvikttillstånd tillträtt. Kvoten mellan 
temperaturgradienterna över provet och över mässingstaven är då lika med kvoten 
mellan mässingens och provets termiska konduktivitetet. Om mässingens 
konduktivitet är känd kan provets konduktivitet beräknas. Vanligtvis bestämmer man 
mässingstavens konduktivitet genom en kalibrering mot en standardskiva av något 
material med välkänd konduktivitet t.ex. kristallin kvarts, kvartsglas eller plexiglas. 
För att direkt mäta bergens värmekonduktivitet kan man använda sig av ett borrhåll. 
Man för in en lång sond som innehåller en linjär värmekälla som kan utveckla en 
bestämd konstant värmeeffekt. I mitten på en sådan sond flyter värmeenergin i stort 
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sett radiellt utåt. Om sondytans temperatur registreras som funktion av tiden, efter det 
källan börjar utge värme, kan det omgivande mediets konduktivitet bestämmas.  
De geotermiska gradienterna bestäms genom att sänka en temperatursond och avläsa 
temperaturen på olika djup med ett bestämt intervall av t.ex. 5 m. Det 
temperaturkänsliga elementet kan vara en resistanstråd d.v.s. en termistor som 
monteras och förseglas hermetiskt på sondens spets. 
Konduktiviteten multipliceras därefter med den geotermiska gradienten och på sådan 
sätt erhålls jordens värmeflöde i W/m2 (D. S. Paransins, 1985). 
 
10. Beräkningar av värmeflödet vid Grötlingbo, Gotland. 
 
Gotland är Sveriges största ö, med en total area av 3000 km2. Dess berggrund består 
av Siluriska marina sedimentet från sent Llandoverian till sent Ludlow (ca 439 Ma) 
Geologiskt kan Gotland indelas till fem zoner. I den norra, centrala och södra delarna 
av Gotland är det kalksten som är dominerande. Mellan dessa kalkstenområden finns 
det två zoner med en tjocklek av (< 35 m) med bergarter av kalk skiffer, slamsten och 
lerig kalksten (märgelsten). 
De typer av bergarter som påträffats i det borrhål där vi beräknat värmeflödet, 
innehåller Skiffer, Sandsten, Kalksten, Kråksten, Oolit och Konglomerat.   
Termiska konduktivitetsbestämningar på bergartsprov gjordes i det petrofysiska 
laboratoriet, Tillämpad geofysik, vid Luleå tekniska universitet. Bestämningarna 
gjordes enligt ”Divided bar” metoden. Proverna togs från en borrkärna för att 
representera sammansättningen av sedimenten. Från varje prov borrades en kärna med 
32 mm diameter och kärnorna sågades i längder av 12, 17 och 25 mm. Därefter 
beräknades den genomsnittliga mäktigheten av de olika bergarterna. De beräknade 
konduktiviteterna av bergartsproven multiplicerades med respektive mäktigheten i 
procent av den totala mäktigheten av sedimenten och adderades därefter. På sådant 
sätt erhålls en medelkonduktivitet för den sedimentära berggrunden i Grötlingbo som i 
detta fall blev 2,3555. Då endast bottenhållstemperaturen finns från borhållen 
beräknades den geotermala gradienten genom att subtrahera den temperaturen från en 
årlig genomsnittlig temperatur vid ytan. Skillnaden divideras därefter med borhållens 
djup. Borrhållet av Grötlingbo, hade bottentemperaturen av 24°C och en yttemperatur 
för (Visby) av +7, 2. Den erhållna geotermala gradienten blev 25.5 °C/km. 
Värmeflödet beräknades genom att multiplicera medelkonduktiviteten med den 
geotermala gradienten, vilket gav ett värde av 60.1 mW/m2 (tab.9). 
Bottenhålstemperaturen finns från 74 borrhål på Gotland. Om man använder den 
konduktivitet som beräknades för Grötlingbo fås ett genomsnittligt värmeflöde av 
77.9 mW/m2. Av de beräkningar som jag gjorde på de 74 borrhålen i Gotland, kom 
jag fram till att litologin kontrollerar värmeproduktionen.   
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Tabell. 9 Konduktivitet och relativ konduktivitet på de olika lager tjocklekar av de 
olika bergarterna i Grötlingbo, samt beräknat värmeflöde. 
Olika lager Djuphet (meter)  Procent av den 

tot. djupet av 
bergarterna 

Konduktivitet 
W/mK 

Relativ 
konduktivitet 

Skiffer/ 
Sandsten/Silsten 

93 13.5 3.12 0.421 

Sanssten 50 7.2 3.70 0.266 
Skiffer 248 35.9 1.71 0.614 
Kalksten 220 31.9 2.5 0.797 
Kalksten/Skiffer 17 2.5 1.3 0.0325 
Spottet 
Argillaceous 
(Kråksten) 

35 5.1 2.5 0.1275 

Övrigt: Oolit, 
Konglomertat… 

27 3.9 2.5 0.0975 

 690 100 Genomsnitt 2.50 2.3555 
   
 
  Borrhållets längd: 690 meter 
 
  
  
 Beräknad relativ konduktivitet på de olika lagrarna av sedimentära bergarter: 
 
3.12 * 0.135 = 0.421  Skiffer/sandsten/Silsten 
3.7 * 0.072 = 0.266  Sandsten 
1.71 * 0.359 = 0.614  Skiffer 
2.5 * 0.319 = 0.797  Kalksten 
1.3 * 0.025 = 0.0325  Skiffer/Kalksten 
2.5 * 0.039 = 0.0975  Övrigt 
2.5 * 0.051 = 0.1275  Spotted (Kråksten) 
 Σ 2.3555 
 
Det geotermala gradienten är 0,0255 
Värmeflöde= 2,3555 * 0.0255*1000=60.1 mW/m2.  
 
 
De siluriska sedimenten på Gotland har samma stratigrafi och litologi som i Estland. 
Värmekonduktiviteten hos Estlands berggrund ligger mellan 2.03W/mK och 
3.62W/mK(A. Joeleht och I.T. Kukkkonen, 2002), med ett medelvärde av ca 
2.65W/mK, vilket är i samma storleksordning som konduktiviteten, 2.36 W/mK, 
beräknad från borrhålet i Grötlingbo.   
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Tabell 10. Termiska egenskaper hos berggrundsprover från ett djupt borrhål i Estland 
 
Bergarte
r 

λ(W/mK) Pe(%) 

Dolomit 3.62 ±0.62 
2.50    4.43 
(32) 

7.2 ±3.6 
2.2   14.1 
(31) 

Kalksten 2.52±0.25 
1.97   3.50 
(167) 

7.2±3.3 
0.8   16.4 
(163) 

Dol. 
märgel 

2.76±0.51 
1.79   3.83 
(26) 

13.7±6.0 
2.5   27.3 
(25) 

Kalcit/m
ärgel 

2.30±0.21 
1.87   2.58 
(21) 

13.3±4.3 
5.8   21.3 
(23) 

Sandsten 2.76±0.81 
5.78 
(38) 

19.3±6.9 
30.5 
(33) 

Siltsten 2.54±0.51 
3.52 
(35) 

20.9±5.8 
37.1 
(30) 

Lersten 2.03±0.68 
2.73 
(8) 

19.8±3.7 
13.3 25.3 
(7) 

 
 
Tabell. 11 Värmeflödet på Gotland 
 
Källa Djupet Botten 

Temper
atur 
(°C) 

Minskad
e 
Yttempe
ratur 
(°C) 

Gradient
en 
m/°C 

Gradient
en 
°C/m 

Värmeflöde 
mW/m2 

Altitud 
Longitud 

1. Faludden-1 795 Okänd -    - - - - 
2. Klasen-1 712 28.5 21.3 33.4 0.030 70.67 18°, 26´,06" 

57°,07´,18" 
3. Kvarne-1 735 24.5 17.3 42.5 0.024 55 18°, 12', 13" 

56°, 58', 51" 
4. Frigsarve-1 671 27.4 20.2 33.2 0.030 71 18°, 21', 12" 

57°, 06', 16" 
5. Nyudden-1 673 31 23.8 28.3 0.035 83.3 18°, 42' ,42" 

57°, 16' ,04" 
6. Viklau-1 553 28.0 20.8 26.6 0.038 89.51 18°, 28', 26" 

57°, 27', 53" 
7. Skäggs-1 474 27.0 19.8 23.9 0.042 99 18°, 27', 21" 

57°, 41', 15" 
8. Ring-1 496 28.0 20.8 23.8 0.042 98.78 18°, 38', 32" 

57°, 42' ,31" 
9. Hemse-1 637,4 29 21.8 29.2 0. 035 82.44 18°, 23', 33" 

57°, 14',25" 
10.Skåls-1 666.8 30 22.8 27.8 0.036 84.80 18°, 12',00" 

57°,4', 10" 
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11. 
Ronehamn-1 

670 29 21.8 30.7 0.033 77 18°, 28', 56" 
57°, 10', 20" 

12.Gläves-1  
 

671 29 21.8 30.8 0.032 75.4 18°, 32', 39" 
57°, 14', 17" 

13.Hamra-1 802 31 23.8 33.3 0.030 71 18°, 18', 26" 
56°, 56', 21" 

14.Lau-1 651.5 28 20.8 31.3 0.031 73.02 18°, 37', 30" 
57°, 17', 1" 

15. 
Libbenarve 

624.8 28 20.8 30.0 0.033 77.73 18°, 18', 13" 
57°, 10', 51" 

        
16.Hamra-2 758 29 21.8 34.4 0.029 68.31 18°, 16', 51" 

56°, 57', 07" 
17.Östergarn 673.1 29 21.8 30.9 0.032 75.40 18°, 53', 44" 

57°, 25', 12" 
18.Hamra-3 630.8 29 21.8 28.9 0.035 82.44 18°, 17', 03" 

56°, 57', 03" 
19.Sanda-1 460.8 27 19.8 23.2 0.043 101.30 18°, 14', 04" 

57°, 26', 01" 
20.Alby-1 478.8 27 19.8 24.2 0.041 97.41 18°, 56', 24" 

57°, 48', 44" 
21.Silte-1 413.7 <30     18°, 14', 23" 

57°, 13', 20" 
22.Faludden-2 707 31 23.8 29.3 0.034 79.30 18°, 22', 04" 

57°, 00', 07" 
23.Nyudden-2 663 <30     18°, 41', 02" 

57°, 16', 01" 
24.Hamra-4 516 <30     18°, 18', 24" 

56°, 56', 33" 
25.Petes-1 613 <30     18°, 10', 41" 

57°, 09', 08" 
26.Hamra-4A 551 27 19.8 28.95 0.036 84.64 18°, 18', 33" 

56°, 56', 24" 
27.Hamra-5 524 26 18.8 27.6 0.036 84.51 18°, 18', 13" 

56°, 56', 35" 
28.Hamra-6 533 26 18.8 28 0.035 83.08 18°, 18', 30" 

56°, 56', 38" 
29.Hamra-7 824 28 20.8 24.9 0.025 59.46 18°, 18', 33" 

56°, 56', 33" 
30.Hamra-8 521 28 20.8 24.9 0.040 94.04 18°, 18', 05" 

56°, 56', 26" 
31.Hamra-9 518 28 20.8 30.5 0.040 94.60 18°, 18', 29" 

56°, 56', 24" 
32.Bjärges-1 501 <30     18°, 07', 08" 

57°, 15', 31" 
33.Vike-1 
 

643 <30     18°, 50', 50" 
56°, 26', 17" 

34. 
Grötlingbo-2 

665 24 16.8 39.12 0.0255 60.01 18°, 26', 57" 
57°, 07', 12" 
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35.Hallbjäns-
1 

741 27 19.8 37.05 0.0269 63.40 18°, 08', 15" 
56°, 54', 50" 

36. 
Vamlingbo-1 

686 29 21.8 31.18 0.0318 74.85 18°, 14', 19" 
56°, 57', 49" 

37.Kauparve-
1 

525 28 20.8 25 0.040 94.22 18°, 24', 44" 
57°, 07', 08" 

38.Kvarne-2 641 28 20.8 30.52 0.0325 76.55 18°, 12', 44" 
56°, 58', 56" 

39.Bonsarve-1 493 23 15.8 30.81 0.0321 75.61 18°, 15', 17" 
56°, 5'7, 38" 

40.Augstens-1 698 28 20.8 33.23 0.030 70.66 18°, 14', 42" 
56°, 56', 33" 

41.Näs-1 508 20 12.8 33.23 0.0252 59.36 18°, 16', 31" 
57°, 06', 59" 

42.Vännes-1 569 27 19.8 28.45 0.0351 82.70 18°, 12', 24" 
56°, 56', 45" 

43.Storms-1 569 28 20.8 27.09 0.0366 86.21 18°, 14', 32" 
56°, 58, ' 35" 

44.Linhatte-1 599 27 19.8 28.52 0.0331 80.00 18°, 18', 29" 
56°, 57', 45" 

45.Rums-1 578 24 16.8 34 0.0291 68.55 18°, 18', 44" 
56°, 59', 13" 

46.Cervaids-1 563 24 16.8 33.118 0.030 70.67 18°, 10', 41" 
56°, 57', 14" 

47.Cervalds-2 583 23 15.8 36.436 0.0271 63.83 18°, 18', 29" 
56°, 57', 45" 

48.Ollajvs-1 590 24 16.8 34.706 0.0285 67.13 18°, 18', 58" 
57°, 00', 07" 

49.Hamra-8A 623 25 17.8 34.61 0.0286 67.40 18°, 18', 05" 
56°, 56', 26" 

50.Hamra-4B 607 26 18.8 31.947 0.031 73.02 18°, 18', 22" 
56°, 56', 22" 

51.Kastelle-1 492 25 17.8 27.333 0.0362 85.27 18°, 13', 00" 
56°, 59', 40" 

52.Hamra-10 595 26 18.8 31.368 0.0316 74.43 18°, 17', 47" 
56°, 56', 28" 

53.Hamra-
10A 

620 26 18.8 32.947 0.0303 71.42 18°, 17', 47" 
56°, 56', 28" 

54.Sundre-1 595 26 18.8 31.316 0.0316 74.43 18, 10', 47" 
56, 56', 11" 

55.Sundre-2 525 26 18.8 27.632 0.0360 84.80 18°, 10', 47" 
56°, 56', 11" 

56.Bonsarve-2 543.7 27 19.8 27.18 0.0364 85.74 18°, 18', 09" 
56°, 57', 36" 

57.Maldes-1 513.8 22 14.8 25.7 0.0290 68.31 18°, 38', 30" 
57°, 14', 59" 

58.Hammaren
-1 

586.3 24 16.8 34.47 0.029 68.31 18°, 42', 08" 
57°, 16', 02" 

59        
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60.Lukse-1 500.3 27 19.8 25 0.040 94.22 18°, 30', 36" 
57°, 12', 22" 

61.Lajrhagen-
1 

481.2 27 19.8 24.05 0.0412 97,05 18°, 34', 05" 
57°, 15', 27" 

62.Rojrviken-
1 

562.9 25 17.8 31.28 0.032 75.40 18°, 18', 00" 
56°, 59', 01" 

63.Botvide-1 749.2 27 19.8 37.5 0.0264 62.18 18°, 20', 42" 
57°, 01', 56" 

64.Sindarve-1 582.2 25 17.8 32.33 0.0306 72.08 18°, 20', 30" 
56°, 58', 48" 

65.Skärsbod-1 480.9 23 15.8 30.06 0.0333 78.44 18°, 16', 20" 
57°, 05', 27" 

66.Dalsviden-
1 

484 23 15.8 30.25 0.0331 78.00 18°, 28', 05" 
57°, 11', 51" 

67.Djaupdy-1 498 24 16.8 29.64 0.0337 79.38 18°, 42', 44" 
57°, 14', 52" 

68.Grunnet-2 548 25 17.8 30.79 0.0325 76.55 18°, 20', 50" 
57°, 03, 18" 

69.Bofrida-1 591.4 24 16.8 34.79 0.0284 67.00 18°, 33', 13" 
57°, 20', 26" 

70.Mattise-1 490.9 21 13.8 35.32 0.0281 66.20 18°, 37', 04" 
57°, 14', 45" 

71.Grunnet-3 536 24 16.8 31.91 0.0313 73.73 18°, 21', 09" 
57°, 03', 18" 

72. 
Västergårde-1 

511 26 18.8 27.18 0.0368 86.70 18°, 18', 47" 
57°, 03', 27" 

73.Botvide-2 492.4 25 17.8 27.66 0.0362 85.27 18°, 20', 39" 
57°, 02', 02" 

74.Östris-1 488.5 26 18.8 25.98 0.0385 90.70 18°, 24', 58" 
57°, 11', 23" 

 
 
 
11. Värmeflöde i Sverige 
  
I kontinentala regioner har det högsta värmeflödet beräknats i de områden som har 
varit föremål för den senaste tektoniska aktiviteten, och de lägsta värdena på de 
områden som är äldst, d.v.s. de mest stabila regionerna av Prekambrisk berggrund. 
Den svenska berggrunden hör inte till de områden på jorden där geotermisk aktivitet 
är uppenbar som i t.ex. Island, Italien, Grekland, Tjeckien eller Ungern där vulkanisk 
aktivitet eller hetvattenkällor länge varit kända. De tidigaste geotermiska 
observationerna i Sverige utfördes av G- Nordström år 1877. Enligt de senaste 
bestämningarna på den geotermiska flödestätheten i Sverige kan man dela Sveriges 
urberg i olika huvudprovinser. 
Den geotermiska flödestätheten i öster är lägre än i väster och flödestätheten i södra 
Sverige är högre än i norra Sverige(fig.8). 
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Fig.8.  Värmeflödestätheten i Sverige. I denna karta ser vi att värmeflödestätheten är 
lägre i östra än i västra Sverige. Flödestätheten i mellan och södra Sverige är högre 
än i norra Sverige. Det är magmatiska graniter och gnejser som är mest 
värmeproducerande i Sverige. 
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De bergarter i de svenska berggrunder som är värmeproducerande är framför allt 
magmatiska graniter, men även gnejser. Västra Sverige består mestadels av gnejser, 
medan östra Sverige domineras av graniter och finkornig leptit. De äldre delarna av 
skölden har låg genomsnittliga värmeproduktioner. 
Möjligheten att kunna utnyttja geotermisk energi i den svenska berggrunden är 
begränsad.   Såväl värmeflöden som temperaturgradienter är generellt låga inom 
Skölden. 
Inom Kaledoniderna i väster, samt i gränsen mellan den Fennoskandiska Skölden och 
Östeuropeiska plattan även i söder i området närmast Törnquist zonen är dock 
värmeflödet högt, men det bör säga att t.ex. inom vissa delar av Fennoskandiska 
Skölden finns området med högre värmeflöden och temperaturgradienter, än vad som 
är normalt inom en Prekambrisk Sköld (Strömberg, 1976). 
 
Exempel på yngre granitiska strukturer i vilka relativt hög värmeproduktion kan 
förväntas är framför allt följande: 
Bohusgranit  Siljansgranit  Rätangranit 
Karlshamnsgranit Rapakivi graniterna Härnögranit 
Malingsbogranit Revsundsgranit Linagranit 
Spinkemålagranit Vångagranit 
 
Dessa graniter är sura, och rika på kvarts och fältspats. De har en hög 
värmeproduktion på grund av hög koncentration av U, Th och K (Lindblom U,1978) 
Bohusgraniten, som tidigare har blivit undersökt av en grupp geologer på Chalmers 
tekniska högskolan i Göteborg (Ulf Lindblom, 1978), har visats att medelhalterna för 
såväl U som Th är mer än dubbelt så höga i Bohusgraniter som i granitiska bergarter i 
allmänhet. 
Medelvärdet för värmeproduktion i Bohusgranit är ca 2.60 µW/103, eller d.v.s. 
betydligt större än för graniten i allmänhet. Temperaturökningen uppmätt i borhåll i 
Bohusgraniten ligger mellan 13°C och 24°C per km. 
Den geologiska uppbyggnaden i sydvästra Skåne karakteriseras av mäktiga 
sedimentära bergarter. Mäktigheten överstiger på några platser 3000m. I den 
sedimentära bergartspackens nedre delar förekommer ett antal porösa sandstenar vars 
vatten är uppvärmt av värmeflödet från det underlagrade urberget. I en del fall kan 
formationerna stå i kontakt med cirkulerande geotermalvatten i öppna djupgående 
sprick- och krosszonerna. Djupet av dessa sprickor är minst 3.5 km. Exempel på 
sådana sprick- och krosszoner är Svedalaförkastningen. 
Skåne kan från värmeflödessynpunkt indelas i två områden, ett västlig och ett östligt. 
Indelningen har skett på grund av att urberget inom det västra utgörs av gnejs och i 
det östra utgörs av graniter av yngre typ. Värmeflödet i det västra Skåne härrör från 
urberget och från eventuellt cirkulerande geotermalvatten från djupgående sprickor. 
Huvuddelen av värmeflödet generas av det radioaktiva sönderfallet i gnejsen. Det 
östra området av Skåne består i huvudsak av gotiska graniter och inom de gotiska 
graniterna förekommer yngre graniter. Dessa unga graniter har en värmeproduktion 
som är större än den omgivande berggrunden beroende på hög halt av U, Th, och K 
och kan därför lokalt vara av stort geotermiskt värde. Genom de geologiskt- 
geofysiska materialet från framför allt OPAB:s och SGU:s undersökningar kan ett 
antal formationer som är av geotermiskt intresse särskiljas. Sådana formationer är 
porösa sandstenar av olika åldrar och av mäktighet av 40-150 m.  
Följande formationer anses som geotermalformationer: Ljughusensandstenen, 
Maglarpsserien, Kågerödarkos Den termiska gradienten är högre i Skåne på grund av 
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sedimentära bergarternas låga konduktivitet. Därför fås höga temperaturer redan på 
små djup, vilka är åtkomliga för borring (Geotermisk energiutvinning i Skåne, 1977). 
 
Ett annat exempel på bestämning av värmeproduktion i berggrunden kommer från 
Siljan i Dalarna (15°, 0´ E Long. Och 61°, 0´N Lat), borringarna utfördes som ett led i 
ett försök att hitta olja/gas i det som kallas Siljansstrukturen, som bildades genom ett 
meteoritnedslag för ca 360 Ma år sedan. Bergarterna i strukturen består av Siljan- och 
Järna graniter, vilka även kallas för Dala graniter och är omgivna av en ring av 
sedimentära bergarter av Ordovicisk ålder. Siljan och Järna graniterna har daterats till 
ca 1700 Ma. Den genomsnittliga värmeproduktionen i granitporfyren är 4.3µW/m3, 
Siljan graniten 5.2µW/m3, och Järna graniten 3.6µW/m3, medan värmeproduktionen i 
dolerit är mycket låg, 0.38µW/m3 (Rissler-Åkesson,1988). Bergrunden på djup mellan 
3000-3900 m består av Siljan granit, som visar en stor variation i mineralogi 
(Aldahan, 1990).   Berggrunden under 3900 m är Järna graniten, vilken mestadels har 
låg värmeproduktion. Undantaget är berggrunden mellan 3900-4700 m med ett 
genomsnitt värmeproduktion av 3.3 µW/m3, och den Th- rika monzograniten mellan 
4700-6779 m med en värmeproduktion av 2.4µW/m3. Gnejs och leptit har här en 
värmeproduktion av 2.2-2-4µW/m3 (Landström, 1978).  
Gravberg-1 som är ett av borrhållna i Siljan, och det har ett totalt djup av 6779 m 
T.V.D (True Vertical Depth). Temperatur på djupet 5180m T.V.D var 89°C och den 
genomsnitta temperaturgradienten från ytan till detta djup har bestämts till 16°C/km. 
Inom 500 m intervall på ett djup från 500m till 5000m varierar temperaturgradienten 
mellan 14.4°C/km och 18°C/km. Signifikanta lokala variationer har observerats på ett 
djup av 1200-2475m. 
Dessa variationer orsakas av grundvatteninträngande. Preliminära bestämningar av 
värmekonduktivitet från de olika bergarterna visar värden mellan 2.8 W/mk och 
4.1W/mk. Medel konduktivitet är ca. 3.4W/mK. 
Värmeflödesdensitet har uppskattats till 60-65 mW/m2. Den radiogeniska 
värmeproduktionen från ett djup av 6700 m bidrar med 20-25 mW/m2 till ytans 
värmeflöde. Det här värmeflödet har jämförts med flödet bestämt i andra delar av 
Sverige (se Figurer 6 och 8).  
 
 
Tabell.12. Värmeflöde i Sverige 
 
Nr Latitude Longitude Områdets namn Värmeflöde. MW/m2 
     
1 55°  26' 12°  55' Ljunghusen 73.5 
2 56°   09' 14°  51' Karlshamn 33.5 
3 56°  48' 15°  41' Klipperåsen 52.5     ±3.4 
4 57°   28' 16°  38' Kråkemåla 55 
5 57°  35' 16°  34' Solstad 89-101 
6 58°   16' 16°  03' Bersbo 63.1 
7 58°   48' 15°  05' Zinkgruvan 56.4 
8 59°   45' 15° 12' Stråssa 62.8 
9 59°   50' 14° 09' Värmlandsberg 53.4 
10 60°   02' 17°  51' Dannemora 59.8 
11 60°   07' 15°  03' Blötberget 61.1 
12 60°  20' 16°  09' Intrånget 43.6 
13 60°  22' 17°  55' Finnsjön 45.3     ± 0.3 
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15 61°  59' 12°  24' Guttusjön 52.7 
17 63°   00' 14°  24' Myrv- Orrviken 72.4     ± 1.7 
18 63°   22' 14°  53' Häggenås 68.3 
19 63°   29' 19°  05' Gideå 43.5      ± 1.9 
20 64°  20' 19°  51' Rörmyrberget 40.4      ± 1.2 
23 64°   49' 20°  14' Långdal 56.2 
24 64°  52' 20°  19' Långsele 55.3  ± 6.5 : korek. 68.4 
25 64°   52' 20°  27' Boliden- Nyholm 40.8   ± 0.1: korek. 48.6 
26 64°   55' 20°  06' Renström 39.4 
27 65°   00' 17°  36' Storträsket 41.6  ± 1.2 
28 56°   01' 19°  36' Norrliden 40.2 
29 65°  04' 18°  33' Kristineberg 34.2 
30 65°   09' 17°  15' Gunnarsjön 63.1  ± 2.7  
31 65°   11' 18°  45' Malå 37.4 
33 65°   22' 18°  38' Adak 40.3 
34 65°   24' 17°  05' Stabburbäcken 49      ± 7.2 
36 65°   37' 22°  09' Luleå 43.4 
37 66°   03' 22°  55' Kamlunge 33.4    ± 3.8 
38 66°   08' 17°  08' Laisvall 33.0  ± 5.9 
39 66°   45' 19°  00' Iekelvare 42.8  ± 4.9 
40 67°  05' 20°  57' Aitik 44.9   ± 3.5 korek. 50.0 
41 67°   10' 20° 40' Malmberget 44.9   ± 3.2 korek. 50.8 
43 67°   51' 20°  14' Kiruna bh. 2997 43.8             korek. 49.6 
44 67°   52' 20°  09' Kiruna (Viscaria) 45.8   ± 2.6  korek. 51.3 
45 67°   53' 20°  16' Kiruna (Lappmalmen) 53.6              korek. 61.1 
46 68°   01' 20°  59' Taavinunnanen 31.5 
  
Värmeflödeskartan (fig.8), visar att Sverige har en något varmare del och en något 
svalare del. Det kan bero på att urberget i den varmare delen har något större halter av 
radioaktiva ämnen än i den kallare. 
Norra Sverige som består av Gnejskomplexet (Arkeisk), Plutoniter av tidigorogena 
och senorogena, Metavulkaniter (tidigsvekofennisk), Grönstenbälten/metabasalter och 
Metasediment (lapponiska) och Metasediment av (tidigsvekofennisk) hade lågt 
värmeproduktion och låga värmeflödesvärden (Max värmeflöde ca. 40 mW/m2).  
De rent anorogena bildningarna inom centrala och södra Norrland exempelvis vid 
Nordingrå, Ragunda och Gävle består mestadels av intrusiva rapakivi graniter, vilka 
har hög värmeproduktion på grund av hög koncentration av U, Th (45-60 mW/m2).           
Bergarterna av Kalkstenar, Grönstenar, Migmatiter, Skiffrar som bildar Fjällkedjans 
berggrund visade värmeflöde mellan 35 mW/m2och 65 mW/m2på grund av olika 
halter av U och Th. 
Mellansveriges bergarter består mestadels av metasediment, och tidig- senorogena 
Plutoniter, och i område med metavulkaniter och sandstenar (Jotniska) är värmeflödet 
45-55 mW/m2.  
Södra Sveriges berggrund består av sedimentära bergarter, underlaget av dessa 
sedimentära bergarter är urberget som har höga halter av U och Th, som värmer upp 
det cirkulerande grundvattnet i dess öppna djupgående sprick- och krosszonerna, 
vilket ger en hög värmeflödesdensitet av 50-70 mW/m2 i jämför med mellan- och 
norra Sveriges bergarter. Med detta sammanhang vill jag säga att det är halten av de 
radioaktiva ämnena som avgör värmeproduktionen av bergarterna. 
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De Prekambriska sköldarna har låga genomsnittliga värmeflöde (10-40 mW/m2). 
Berggrunden av yngre granitiska strukturer bl.a. Bohusgranit, Karlshamnsgranit…… 
är sura och rika på kvarts och fältspats något som i sin tur medför höga 
värmeproduktionsvärde (hög halt av U och Th), värmeflödesdensiteten på dessa 
bergarter ligger mellan 55-65 mW/m2.  
  
 
12. Geotermisk energiutvinning ur Sprick- och Krosszoner 
 
Idag utvinner man geotermisk energi i bl.a. USA, Ryssland, Island, Japan, Nya 
Zeeland, Frankrike, Italien, Grekland, Tjecken och Ungern. I Frankrike och Ungern 
används energin till att värma upp bostäder, i de övriga länderna kan man få upp het 
ånga med högt tryck, som i sin tur alstrar elektrisk energi. Avgörandet är inte 
mängden energi utan den effekten (energi per tidsenhet) som kan utnyttjas på ett 
ekonomiskt förvarbart sätt. Vattnets kokpunkt tas ofta som ett riktmärke för den 
temperatur man måste ha i jorden för att kunna utnyttja värmeflödet. I vissa områden 
på jorden finns temperaturer omkring vattnets kokpunkt på bara några få hundra 
meters djup, exempel på det är Namafjäll (Island), Larderllo (Italien), Matsukawa 
(Japan)….. Dessa områden ligger i dem som kallas aktiva zoner i jordskorpan. Där 
kan värmeenergin transporteras till de grunda djupen främst genom att vatten 
cirkulerar i stora djupgående system av sprickor.  I sådana områden är det ekonomiskt 
möjligt att producera elkraft i stor skala. Vatten som har lägre temperatur än 
kokpunkten kan användas för att värma upp t.ex. hus och badanläggningar. I detta fall 
kan geotermisk energi ge ett visst tillskott, vilket utnyttjas på några få platser i 
Sverige, men kostnaderna för att borra avgör om det är lönsamt att utföra ett projekt 
eller inte. 
Stora värmemängder finns naturligt lagrade i jord, berg och vatten. Temperaturerna är 
relativt låga och för att utvinna värme måste i de flesta fall användas värmepumpar. 
De olika system och systemkombinationer som tillämpas för värmeutvinning och 
värmelagring i mark och vatten kallas för naturvärmesystem som ett gemensamt 
begrepp. De har utvecklats med hänsyn till Sveriges varierande geologiska 
förutsättningar och är därför anpassande till olika lokala förhållanden. 
Sandstenslager uppfyller de höga kraven på vattengenomsläpplighet. 
Geotermalformationerna i Skåne och Gotland består av sandstenslager på större djup 
än 1500m. Sandstenar med 15-20% porositet är tillräckligt vattengenomsläppliga för 
att höga vattenuttag skall vara möjliga. Förkastningszonerna är också ett slag av 
geologiska förutsättningar för produktion av varmvatten, vilket man kan se i de 
skånska höjdryggarnas avgränsningar, Vätterns förlängning genom Småland, Bullaren 
och Götaälvdalen samt norrlandsälvarnas dalgångar. 
 
Eftersom det kristallina berget täcker större delen av Sverige, innehåller denna 
berggrund inte aquifärer som krävs för att kunna utvinna energin. Då måste man 
använda sig av ett cirkulerande system, där vatten tillförs. Detta uppvärms i berget, 
varefter det åter ledes upp till ytan. På grund av att berget leder värme relativt dåligt, 
krävs en stor kontaktyta mellan vatten och berg. En sådan kontaktyta kan förväntas i 
samband med större tektoniska zoner d.v.s. förkastningar. Genom sådana sprickor 
skulle vatten kunna cirkuleras. 
Ett annat sätt att åstadkomma en tillräcklig kontaktyta är att utföra en artificiell 
spricka. I detta fall har man större frihet att välja optimala områden vad beträffar 
värmeflöde och placering i förhållande till bebyggelse. 
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I Sverige finns tre olika metoder för att utnyttja värmeinnehållet i berggrunden: 
1. Varmt vatten från sedimentära formationer, t.ex. sand- och 

kalksten(ekonomiskt intressant). 
2. Att cirkulera vatten i uppspräckt varmt kristallin berg, t.ex. granit(ekonomiskt 

osäkert). 
3. Att utnyttja varmt vatten från djupgående sprickor med krossat berg, (tekniskt 

är möjligt, men ekonomiskt osäkert om djupborrning krävs). 
Gemensamt för metoderna är att man behöver borra från några hundra till ett par tusen 
meters djup. Kostnaderna ökar med djupet, framför allt vid borrning i kristallint berg 
(Parasnis, 1988) 
Med hänsyn till behovet att minska oljeanvändningen är det av största vikt att 
naturvärmesystem inkluderas i den kommunala energiplaneringen. Tillämpning av 
naturvärmesystem vad gäller värmepumpar för såväl småskalig som storskalig 
användning i fjärrvärmesystem är möjligt i många delar av landet. Naturresursens läge 
i förhållande till bebyggelsen och dess uppvärmningssystem, miljöaspekter och andra 
restriktioner är avgörande för att ett utnyttjande skall bli teknisk och ekonomiskt 
möjlig. 
 
  
 
13. Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att beräkna värmeflödet på Gotland, samt göra en 
uppskattning av tillgången till jordvärme energi i Sverige och möjligheterna till dess 
användning som del av energiförsörjningen. Uppskattningar baseras på de 
värmeflöden och värmeproduktionernas värden som hämtas från mätningar i borhåll 
över hela landet samt på de geologiska förutsättningarna i Sverige som 
värmeproducerande källa.   
Förnyelsebara energikällor blir allt viktigare för den framtida energiförsörjningen. På 
längre sikt och med förbättrad teknik kan t.ex. jordvärmeenergi bli en värdefull 
energikälla.   
Källan till jordens värmeenergi är radioaktivt sönderfall. Den nukleära 
bindningsenergi som frigörs vid sönderfallet av radioaktiva mineraler i en bergmassa 
omvandlas till värme. Det finns fyra naturliga isotoper med halveringstider vilka är 
jämförbara med jordens ålder: 238U (halveringstid 4470 miljoner år), 235U 
(halveringstid 700 miljoner år), 232Th (halveringstid 1400 miljoner år), 40K 
(halveringstid 1250 miljoner år). De flesta av jordens bergarter innehåller dessa 
isotoper i mer eller mindre grad. 
Värmeflödestätheten har inte varit stabil under geologiska tider. Under olika tider har 
den påverkats av företeelser som t.ex. paleoklimatiska variationer. 
Temperaturgradienten i östra delen av Fennoskandiska Skölden, Norra Europiska 
Plattformen och Ural har blivit påverkade av nedisningen under Pleistocen tid. Detta 
påverkar nutidens temperaturgradient vid den översta tre kilometrarna, vilket minskar 
värmeflödestätheten. Den låga värmeflödestätheten t.ex. i Kamenneye sjön är starkt 
relaterade till effekten av paleoklimatet och den senaste glaciationen på Arkeiska 
ultramafisk- och mafiska bergarter som har låg radiogenisk värmeproduktion.  
Undersökningar har visat att vid förekomst av cirkulerande grundvattensflöde i 
skorpan blir det svårt att beräkna värmeflödesdensiteten och djuptemperaturen i 
skorpan och vid Moho. Eftersom den vertikala variationen av grundvattnets 
sammansättning, salinitet bidrar till variation av värmeflödestätheten. Ett färskt vatten 
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med låg nivå av TDS<1g/l, hög tritium innehåll och stabil isotopsammansättning 
skiljer sig inte från det meteoritiska färskvattnet, som visar hög värmeflödes 
variationer, medan vatten med hög nivå av TDS, låg tritium koncentration och stabil 
isotopsammansättning skiljer sig från meteoritiska färskvattnet. Där har man låga 
värmeflödes variationer. Färskt grundvatten i den Fennoskandiska Skölden är kemisk 
och isotopisk av meteoretisk sammanstäning och det gör att den har en snabbare 
cirkulation inom berget vilket medför höga värmeflödesvariationer.   
Studier av relationen mellan värmeflödesdensitet och tektoniska ålder har visat att 
unga tektoniska områden har hög värmeflödestäthet. Stabil sköld och 
plattformområden har låg till medel hög värmeflödestäthet. 
Litologiska och geokemiska egenskaper av bergarterna påverkar variationen av 
värmeproduktion och värmeflödet i den Fennoskandiska Skölden. Berggrunden av 
Arkeiskt ursprung har låg värmeflödestäthet på grund av låga halter av U, Th, och K 
elementer, medan Proterozoiska bergarter visar högre värmeflödesdensitet än 
Arkeiska bergarter. De högsta värmeproduktionsvärde som finns i den Proterozoiska 
anorogena rapakivi graniten och sen- kinematiks granitoider (ca. 3µW/m3). 
Metamorfism av granulit faser medför olikheter på bergarternas sammansättning, som 
i sig orsakar olikheter av värmeproduktionsvärde. Mätningar på U, Th, och K 
elementer visar värmeproduktionsminskning från faser av amfibolit bergarter (3.23 
±1.89µW/m3) till faser av granulit bergarter (1.26 ± 0.71µW/m3), medan retrograd 
granulit faser, som är ett område mellan dessa facies hade värmeproduktion av 2.09± 
0.75µW/m3 .   
Höga halter av U och Th har påträffats i Svekofennisk- sen orogen och Post- 
Svekokareliska anorogena granitoiderna, medan Svekofenniska synorogena 
granitoider hade låga halter av dessa elementer.  
Fyra viktiga orogena enheter har bestämts inom den Fennoskandiska Skölden. (1) 
Kola- karelska enheter av bergarter med åldern av 2.0-1.9 Ga, som bildar den norra 
delen av Fennoskandiska Skölden, (2) Svekofenniska provinsen, som är bildade 
genom tillväxt och kollision av juvenila ö- bågar (2.0- 1.8 Ga), (3) Gotiska enheter, 
bildades längs sydvästra kanten av Svekofenniska provinsen (1.77-1.5 Ga) och (4) 
Svekonorvegiska enheter som är den yngsta orogenen av Fennoskandiska Skölden 
(1.1-0.95 Ga). Värmekonduktiviteten i den Fennoskandiska Sköldens kristallina 
bergart ligger mellan 2.4-3.6 W/mK. Genomsnitta värmekonduktiviteten i Sverige, 
Norge och Finland är mellan 2.8-3.3 W/mK.  
Det globala genomsnittvärdet av värmeflödet i Arkeiska Sköldar är 41 mW/m2, 
medan den arkeiska delen av den Fennoskandiska Skölden visar värmeflöde av 
<30mW/m2 . 
Värmeflödet i den Fennoskandiska Skölden ökar från nordost mot syd. I norr ligger 
värmeflödet mellan 30-50 mW/m2 mot 50-60 mW/m2i de centrala och södra delarna.  
Undersökningar längs SVEKA transekten visade att mantelns värmeflödestäthet var 
låg under denna transekt och orsaken till detta kan bero på den lägre 
värmeproduktionen från mellan och nedre skorpan. Ultramafiska- och mafiska 
bergarter hade låga värmeproduktionsvärden (<0.5µW/m3) i jämförelse med 
granitoider och gnejser. 
  
Eftersom Sveriges berggrund är ett av de äldsta och stabila områdena på jorden är 
värmeflödet lågt. De bergarter som är värmeproducerande i Sverige är framför allt 
magmatiska graniter, men även gnejser. Sveriges berggrunder ligger inte i aktiva 
zoner, som har sin värmekälla från manteln, utan värmeproduktionen i svenska 
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bergarter baseras på sönderfalls energi från U, Th och K, som i sig värmer upp det 
cirkulerande grundvattnet inom berget. 
Möjligheten att kunna utnyttja geotermisk energi i den svenska berggrunden är 
generellt små. Eftersom större delen av denna berggrund utgörs av Prekambriska 
bergarter, är värdena på såväl värmeflöden som temperaturgradienten låga.   
Ett undantag är Sydvästra Skåne, vilket är uppbyggt av sedimentära bergarter. I dessa 
sedimentära bergarter förekommer ett antal porösa sandstenar vars formationsvatten 
är uppvärmt av värmeflödet från det underliggande urberget. I en del fall kan dessa 
formationer komma i kontakt med det cirkulerande geotermalvattnet i öppna 
djupgående sprick-och krosszonerna. 
Vad gäller Skåne från en värmeflödessynpunkt kan det indelas i två områden, ett 
västlig och ett östligt. Väst delen består av gnejs och östra delen utgörs av graniter av 
yngre typ. Värmeflödet från det västra Skåne är från urberget och den cirkulerande 
geotermalvatten från djupgående sprickor. Det mesta av det värmeflödet härrör från 
det radioaktiva sönderfallet i gnejsen 
Skånes östra del består av gotiska graniter och inom de gotiska graniterna 
förekommer yngre graniter. Dessa unga graniter har hög värmeproduktion, eftersom 
de har höga halter av U, Th och K Litologin är av väsentliga faktorerna bakom de 
höga temperaturerna under de sedimentära bergarterna i Skåne. 
Geotermalformationerna I Skåne och Gotland består av sandstenslager med porositet 
av 15-20 %, vilket är tillräckligt för att släppa igenom vatten. Den andra faktorn är 
förkastningszonerna som är en förutsättning för produktion av varmvatten. 
Möjligheten finns att utnyttja geotermisk energi i Skåne, men kostnaderna för att 
borra är dyra i jämförelse med andra värmeresurser.    
De siluriska sedimenten på Gotland har samma stratigrafi och litologi som i Estland. 
Mätningar av värmekonduktivitet som utfördes i Estland är 2.65 W/mK, något som 
nästan stämmer överens med vad jag beräknad på Gotland som är 2.35 W/mK. 
Gotland som är Sveriges största ö, indelas geologiskt inom fem zoner. Norra, centrala 
och östra delarna av Gotland domineras av kalksten. Mellan dessa kalkstenområden 
finns två zoner av kalkskiffer, slamsten och lerig kalksten. Gotlands berggrund består 
av Siluriska marina sediment. De bergartstyper som påträffas i det borrhål där 
värmeflödesberäkningar utfördes, innehåller Skiffer, Sandsten, Kalksten, Kråksten, 
Oolit och Konglomerat. Dessa bergartsvariationer är orsaken bakom 
värmeflödesvariationer i Gotland, exempelvis bergart av Siljan granit har en 
värmeproduktion av 5.2µW/m3, medan Järna granit visar en värmeproduktion av 
3.6µW/m3. Detta låga värmekonduktivitet i Sveriges berggrunder är orsaken till låga 
värmeproduktioner.  
Värmeflödet på 74 borrhåll beräknades i Gotland, ett genomsnittligt värmeflöde på 
Gotland blev 77.92 mW/m2, något som i sig inte är ekonomiskt möjligt att producera 
exempelvis elkraft i stor skala. I detta fall kan geotermisk energi utnyttjas för 
uppvärmning av t.ex. hus och badanläggningar 
Med dagens teknik kan jordvärme utvinning kosta mer än de vanliga energikällorna. 
Det finns inte heller någon jordvärmeenergiplanering från kommunernas sida. Men 
eftersom många av våra existerade energikällor är ändliga blir det nödvändigt att hitta 
nya vägar för energiutvinning. Med hjälp av ny teknik identifieras och tas nya 
energikällor i bruk. Men många av dessa källor är ekonomisk olönsamma men på sikt 
kan för dagen, dyra och obrukbara energikällor bli intressanta för utvinning. 
Värmeflödet från jordens inre är en sådan källa som under speciella betingelsen kan 
utnyttjas för energiutvinning. 
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