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Goda exempel 1 – befintlig bebyggelse  

1 På väg mot lågtempererad fjärrvärme  

1.1 Vad är lågtempererad fjärrvärme? 

De första fjärrvärmesystemen i världen byggdes på 1880-talet och fjärrvärmen har sedan dess ge-

nomgått en kraftig utveckling med flera stora teknikhopp avseende bl.a. komponenter, drifttempe-

raturer och energikällor. Dessa dominerade trender beskrivs ofta som fjärrvärmens generationer. 

Fjärde generationens fjärrvärme tros börja dominera i nyinvesteringar i fjärrvärmenät under 2020-

talet och flera pilotprojekt med introduktion av lågtempererad fjärrvärme i befintliga stadsdelar finns 

redan länder som i Danmark, Polen och Tyskland. Fjärde generationens fjärrvärme karakteriseras av:  

 Framledningstemperaturer under 70 °C, vilket ger lägre värmeförluster  

 Kan försörjas av fler förnybara värmekällor (som t.ex. sol, geoenergi, spillvärme) 

 Potential att kombinera fjärrvärme med fjärrkyla och smarta energisystem  

 

 

 

 

 

2 Exempel på lågtempererad fjärrvärme i befintlig 
bebyggelse 

2.1 Lågtempererad fjärrvärme i energirenoverade byggnader 

2.1.1 Albertslund, Danmark 

Målsättning:  Energieffektiv renovering av byggnader i en hel stadsdel och implementering av 

lågtempererad fjärrvärme. 

Erfarenhet: Värmeanvändning och kostnader minskade med 50 %, vilket gör att besparingarna 

täcker renoveringskostnaderna. 

2.1.2 Max-Steenbeck-Gymnasium, Tyskland 

Målsättning:  Ombyggnad av skola för att uppnå passivhusstandard och konvertering till lågtem-

pererad fjärrvärme. 

Figur 1: Framlednings- och returtemperaturer för lågtempererad fjärrvärme. Källa: Olsen PK, Christiansen CH, Hofmeister M, 
Svendsen S, Rosa  AD, Thorsen J-E., Gudmundsson O, Brand M, eds, Guidelines for Low-Temperature District Heating”, 2014, 

http://www.danskfjernvarme.dk/ ~/media/danskfjernvarme/gronenergi/projekter/eudp-
lavtemperatur%20fjv/guidelines%20for%20ltdh-final_rev1.pdf 

http://www.danskfjernvarme.dk/~/media/danskfjernvarme/gronenergi/projekter/eudp-lavtemperatur%20fjv/guidelines%20for%20ltdh-final_rev1.pdf
http://www.danskfjernvarme.dk/~/media/danskfjernvarme/gronenergi/projekter/eudp-lavtemperatur%20fjv/guidelines%20for%20ltdh-final_rev1.pdf
http://www.danskfjernvarme.dk/~/media/danskfjernvarme/gronenergi/projekter/eudp-lavtemperatur%20fjv/guidelines%20for%20ltdh-final_rev1.pdf
http://www.danskfjernvarme.dk/~/media/danskfjernvarme/gronenergi/projekter/eudp-lavtemperatur%20fjv/guidelines%20for%20ltdh-final_rev1.pdf
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Erfarenhet: Efter ombyggnad uppgick värmeförbrukningen (fjärrvärme) till 17 % jämfört med 

tidigare. 

2.1.3 Jabłoń, Polen  

Målsättning:  Vad är effekterna av att modernisera värmeförsörjningen och gå från kol till värme-

pumpar och solceller? 

Erfarenhet: Även om enhetskostnaden för 1 GJth ökade (värmepump med solpaneler jämfört 

med kolpanna), kompenseras den av en kraftigt minskad energianvändning i bygg-

naderna (89 %). Totalkostnaden för uppvärmningen reducerades med 76 %. 

2.2 Lågtempererad fjärrvärme i orenoverade byggnader 

2.2.1 Sønderby, Danmark 

Frågesättning:  Är det möjligt att implementera lågtempererad fjärrvärme innan alla hus har ge-

nomgått energirenovering? 

Erfarenhet:  Även om renovering helst ska föregå implementering av lågtempererat fjärrvärme-

system har det visats att lågtempererad fjärrvärme också kan användas i områden 

med ej renoverade hus. 

2.2.2 Łomża, implementering av lågtempererad fjärrvärme i hela staden [2 -7] 

Målsättning:  Hur kan ett överdimensionerat fjärrvärmenät användas för successiv reduktion av 

framledningstemperaturen? 

Erfarenhet:  Befintliga system för fjärrvärme i Polen och andra östeuropeiska länder är ofta över-

dimensionerade, och därför är det möjligt att gradvis transformera befintliga fjärr-

värmesystem till nätverk med framledningstemperaturer på under 100 °C. 

3 Slutsatser 

 Det är varken ekonomiskt eller praktiskt genomförbart att utföra energieffektiv renovering av 

samtliga byggnader i Östersjöområdet från 2030 till 2050. 

 Riktlinjer och exempel på de lägsta nivåerna av hur byggnader bör vara förberedda för lågtem-

pererad fjärrvärme behövs. 

 Lågtempererade fjärrvärmenätverk är mycket känsliga för hur konsumenternas uppvärmnings-

system är utformade, samt även deras vanor (t.ex. alltför hög temperatur inomhus) – motåtgär-

der för detta måste föreslås. 

 Högkvalitativa installationer och styrsystem för drift är viktigt för att lyckas med implemente-

ring av lågtempererad fjärrvärme och komfort för konsumenterna.  

 Uppföljniung av driftdata och användarerfarenheter är nödvändigt för att ett projekt ska löpa 

smidigt. 

 Omställning av befintliga fjärrvärmesystem till fjärrvärmesystem med låga framledningstem-

peraturer (i Polen och andra östeuropeiska länder) är tekniskt möjligt tack vare de överdimens-

ionerade systemen. Detta leder till minskade värmeförluster och kostnader för levererad värme 

(10–20 %), samt en faktisk minskning av värmeförbrukning i byggnader (ca 30 %). 


