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Energiförsörjning och lågtempererad 
fjärrvärme 

1 Energiförsörjning 

1.1 Energikällor 

 Olja 

 Gas 

 Kol 

 Kärnkraft 

 Solenergi 

 Geotermisk energi 

 Vattenkraft  

 Biomassa 

 Spillvärme 

 … 

1.2 Fakta och siffror 

 Uppvärmning står för över hälften av den totala energiförbrukningen i hushåll. 

  I Fjärrvärmenät kan ha stora värmeförluster: 

o moderna nät 5–15 % 

o äldre nät närmare 30 % eller mer. 

 Systemen för energidistribution har förändrats avsevärt de senaste 100 åren. 

 Trenden går mot mer hållbara och effektiva system. 

 

Nuvarande standard 

 Fortfarande används en hög andel fossila bränslen i Östersjöregionen, Sverige och Litauen 

sticker ut som de länder som nästan helt fasat ut dem.  

 Långa transportsträckor med höga temperaturer leder till värmeförluster 

= lägre effektivitet jämfört med lokalt producerad värme.  

 Möjlig monopolställning för leverantörerna (ingen konkurrens, långa avtalstider osv.).  

  Inte anpassat till högre standarder för energieffektivitet i byggnader.   

Figur 1: Vindenergi. Källa: Al3xanderD [1] 

  

Figur 2: Solenergi.  
Källa: RoyBuri [2] 
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2 Lågtempererad fjärrvärme 

2.1 Fjärrvärmens historia 

Generation  Temperatur  Källor  Konsekvenser  

Första generat-

ionen 

1880–1930 

ånga 

< 200 °C 

Kolpannor och vissa kraftvärme-

verk 

 

Andra generat-

ionen 

1930–1980 

> 100 °C Kol- och oljebaserade kraftvär-

meverk och vissa pannor som en-

bart producerar värme  

 

Tredje generat-

ionen 

1980–2020 

< 100 °C Stora kraftvärmeverk, distribue-

rade kraftvärmeverk, förbrän-

ning av biomassa och avfall 

Lägre tryck, möjligt att införliva 

flera olika källor 

Fjärde generat-

ionen 

50–70 °C eller 

lägre 

Mer förnybara källor och spill-

värme 

Byggnader med bra isolering, 

värmesystem för låga tempera-

turer, nya sätt att framställa 

varmvatten 

2.2 Implementering av av fjärde generationens lågtempe-
rerade fjärrvärme 

 Lågtempererad värme förser näten med lägre framledningstemperaturer (55 °C till 70 °C) och 

returtemperaturer (25 °C till 40 °C).  

 Fjärrvärmenät med låg framledningstemperatur kan bidra till en hållbar och effektiv använd-

ning av energiresurser.  

 Anpassning till de krav som ställs för lägre uppvärmningstemperaturer i områden med energi-

effektiva byggnader, vilket innebär ett kraftigt minskat värmebehov.  

 Optimerad integrering av förnybara energikällor (geotermisk energi och solenergi) och in-

dustriell spillvärme  

 Minskade värmeförluster i rör tack vare förbättrad isolering och lägre temperaturer i nätet. 
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2.3 Hinder och möjligheter med lågtempererad fjärr-
värme 

STYRKOR 

 Fjärrvärme är väletablerat i Östersjöområdet. 

  En stor del av fjärrvärmeföretagen är kommunalt 

ägda. 

 Framledning med låg temperatur möter de värme-

krav som lågenergibyggnader har. 

SVAGHETER 

 Höga investeringskostnader på efterfrågesidan  

 Ej kompatibla systemkomponenter  

 Brist på säsongsbaserad värmelagring  

 Inga standardiserade prismodeller för spillvärme  

MÖJLIGHETER 

 Använda lågtempererade spillvärmekällor  

 Möjlighet att minska värmeförluster från distribut-

ion  

 Minskat beroende av fossila bränslen  

 Minskad fjärrvärmeproduktion från förbränning  

HOT 

 Tveksamhet från kunder att ansluta till vad de kan 

kan uppleva som ”oprövad” teknik  

 Bristande tillgång på finansiering  

 Politiska beslut  

 Oväntad nedläggning av anläggningar som tillhan-

dahåller spillvärme  

 

3 Forskning och möjligheter 

 Horizon 2020 – European Union funding for research and projects (EU-finansiering för forsk-

ning och projekt)  

 Heat Roadmap Europe – open access data for heating and cooling demand in Europe tillgäng-

lig databas med data över uppvärmnings- och kylningsbehovet i Europa) 

 LowTEMP – Baltic Sea Region (Östersjöområdet)  

 Aalborg University – Research center for district heating (Forskningscenter för fjärrvärme) 
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