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Bedste praksis nr. 2 

1 Motivation –  På vej til lavtemperatur fjernvarme 
(LTDH) 

Hovedmotivationen og målet er at præsentere forskellige mulige veje til lavtemperaturs (4. 
Produktion) fjernvarme implementeringer. Her koncentrerer vi os om spørgsmålet om mulig LTDH-
implementering i nye byudviklinger, overskudsvarme og varme-/kølesystemer. 

2 Test LTDH i forskellige udviklinger 

2.1 Implementering af LTDH -konceptet  i nye og lokale 
varmesystemer 

2.1.1 LTDH-netværk med soltilførsel i nyt boligområde - "Bor på Campus", Berlin 

(DE) 

Mål: Implementering af et lavtemperaturnetværk med tovejshusforbindelse og 

netværkstilførelsesstationer. 

Erfaringer: 
Det er muligt at integrere solcellepaneler, et batterisystem og LTDH, som kan spare 65 % i 
primærenergi sammenlignet med decentrale (individuelle) bygningsvarmesystemer.  
 

2.1.2  5th. Gen. Byopvarmnings-/kølesystem – Ectogrid, E.ON i Lund (SE) 

Mål: At afbalancere husenes efterspørgsel efter varme og køling, mens det er nødvendigt med varme 

/ køling, bruger en varmepumpe energi fra ledningen. 

Erfaringer: 

Det er muligt at afbalancere alle termiske energistrømme i en bygningsklynge, indbygget 

fleksibilitet i systemet til varme- og køleefterspørgsel, samtidig med at alle energibehov (f.eks. 

eMobilitet, elproduktion fra solceller) i byggeklyngen. 

 

2.1.3  Alternativ til LTDH: selvforsynende energibygninger – Sonnenhäuser, 
Cottbus (DE)  

Formål:  At anvende et fjernvarmesystem (af økonomiske årsager) med en kombination af 

hovedsagelig vedvarende og minimale fossile energikilder 

Erfaringer: 

Det er muligt at drive selvforsynende lejlighedskomplekser med stor varmelagring, samt lithium-ion 

batterier til at gemme vedvarende energi, og solcelleanlæg og solvarme samlere. 
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2.1.4 Innovativ lavtemperatur fjernvarme fra overskudsvarme – Brunnshög i Lund 
(SE) 

Mål:  Et kraftigt fjernvarmesystem i Brunnshög med spild-/overskudsvarme fra forskellige formidler, 

herunder videnskabelige. 

 

Erfaringer: 

Det er muligt at forsyne fjernvarmesystemet med spildvarme fra videnskabelige anlæg samt et stort 

biobrændstofbaseret kraftvarmeværk og varmepumpe til genvinding af varme fra spildevand samt 

andre vedvarende energikilder. 

2.1.5 Anvendelse af spildvarme i små og mellemstore virksomheder – TERMA, 
Gdansk-forstaden (PL) 

Mål: Muligheder for udnyttelse af spildvarme fra loddeovne i lavtemperatursvarmeanlæg i 

industrianlæg. 

 

Erfaringer: 

Her er der meget store muligheder for at anvende spildvarme i industrianlæg, der gør det muligt at 

dække en betydelig del af anlæggenes eget energibehov og opnå betydelige energimæssige og 

økonomiske virkninger i form af undgået køb af eksterne energibærere samt miljøvirkninger i form af 

undgåede CO 2-emissioner. 

 

2.1.6 Udnyttelse af spildvarme i Kalundborg (DK) 

Formål:  At stimulere omkostningerne ved varme og gennemførlighed (under hensyntagen til de 

termodynamiske og økonomiske forhold) ved overskudsvarme i en tætbefolket og industriel region i 

byen. 

Erfaringer: 

De opnåede resultater har vist, at lavtemperaturvarmen kan overføres økonomisk og økologisk over 

en afstand på 20 km. 

2.1.7 Udnyttelse af industriel spildevarme fra fabrikken i Hamborg Aurubis – 
Hafen City Hamborg (DE) 

Mål:  Gennemførelse af det næste skridt i retning af overgangen til en lav emissionsøkonomi i 

Hamborg baseret på industriel spildvarmegenvinding fra Kobberværket – brug industrielle 

energiressourcer. 

Erfaringer: 

Fabrikken i Hamburg Aurubis har tre produktionslinjer, der hver især kan levere 160 GWh termisk 

energi om året og 18 MW termisk energi (den ene linje er tilstrækkelig til at forsyne HafenCity East; 

de to andre linjer vil også blive ombygget i fremtiden, når det tekniske, finansielle og 

kontraktmæssige fundament er etableret). Brugen vil spare 20.000 t CO2-emissioner om året, både 
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gennem dets anvendelse på HafenCity East og på anlægget. 

2.1.8 Geotermisk varmeudnyttelsei Geotermia Podhalańska (PL)  

Formål: Udforskning af mulighederne for mere omfattende brug af geotermisk varme i 

fjernvarmesystemer og forskellige industrisektorer ved hjælp af lavtemperaturvarme. 

Erfaringer: 

Den termiske varme, der anvendes i DH-systemet, udgør kun en lille del af den energi, der udvindes 

fra produktionsbrøndene, og overskudsvarmen kan anvendes i andre LT-systemer indenfor økonomi 

og industri. 

3 Konklusioner 

 Brug af overskudsvarme fra store anlæg, som forskningsanlæggene i Brunnshög, er en god 
mulighed for at opvarme et større distrikt med fossilfri energi, men det er kun muligt i 
specifikke områder, hvor der kan leveres nok varme. 

 I Brunnshög produceres der så meget varme, at opvarmning af offentlige steder, såsom 
busstoppesteder også muliggøres, hvilket viser, at varme er vigtig i alle aspekter af det private 
og offentlige liv.  

 I forskellige virksomheder er der tilgængelige overskudsvarmekilder (affald), som kan bruges 
til lokalt DH-netværk. 

 Varme, der produceres af solvarmesystemerne (også private), kan føres ind i 
fjernvarmenettet. 

 Udstyre bygninger med store solsystemer og tilsvarende lagertanke kan være et økonomisk 
levedygtigt alternativ til at forbinde dem til et centralt fjernvarmenet. 

 Geotermisk varme er en alternativ måde at forsyne LTDH-systemerne på. 

 Batterisystemer til solcellepaneler øger mængden af den elektricitet, der forbruges selv. 

 


