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Pilotåtgärder 

1. Allmänt om pilotåtgärderna 

Flera deltagande kommuner i LowTEMP-projektet har implementerat pilotaktiviteter för att testa 

och öka sitt lärande om implementering av lågtempererad fjärrvärme i sitt befintliga fjärrvärmesy-

stem. Dessa pilotåtgärder har utformats på olika sett beroende på den nuvarande fjärrvärmeinfra-

strukturen, byggnadsbestånder, befintliga problem samt potentiella förbättringar i systemen för 

energidistribution. Pilotåtgärderna syftade till att utforska möjligheten att använda lågtempererad 

fjärrvärme i befintliga byggnader och hushåll i Östersjöområdet.  

Resultaten hjälper till att förstå vilka åtgärder som behöver göras framåt och vad som krävs för att 

utföra dessa. På så sätt bidrar resultaten också till att tackla den tveksamhet som stadsplanerare 

och fjärrvärmeleverantörer kan känna inför ny teknik och satsningar på lågtempererad fjärrvärme. 

De viktigaste detaljerna i två implementerade pilotprojekt i Gulbene (Lettland) och Halmstad (Sve-

rige) sammanfattas nedan.  

2. Gulbene kommun 

2.1. Målsättning och omfattning för pilotåtgärden 

Målsättningen med pilotåtgärden i Belava-distriktet i Gulbene har fokus på renovering av ett befint-

ligt tredje generationens fjärrvärmenät och en gammal värmepanna för vedeldning. Pilotåtgärden 

inkluderar utveckling av ett nytt lågtempererat fjärrvärmesystem med en ny 0,2 MW pelletsvärme-

panna, byte av distributionsnätets rörledningar (med en totallängd på 491 m) och installation av ett 

fjärranslutet dataavläsningssystem för kontinuerlig övervakning av systemet.  

2.2. Implementering av den tekniska lösningen för lågtempererad fjärrvärme  

Den komplexakonvertingen av det befintliga fjärrvärmesystemet till lågtempererad fjärrvärme inklu-

derade följande åtgärder: 

 Värmeproduktion – beräkning av faktisk värmebelastning och anslutning av en container-

värmepanna på 200 kW med hög värmeproduktionseffektivitet. Automatiskt pannrum (en 

arbetare på 20 % arbetstid).  

 Värmedistribution – minskad längd på fjärrvärmenätet (bortkoppling av 4 privata hushåll 

och placering av värmepannan närmare de största förbrukarna), byte av gamla rörledningar 

till nya industriellt isolerade rör, sänkning av nättemperaturen till 65/35 °C för renoverade 

byggnader och 80/60 °C för oisolerade byggnader.  

 Värmeförbrukning – värmestationer och värmedistributionssystem för varje kund, installat-

ion av värmemätare för kunder och fakturering baserad på avlästa mätarvärden. 
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2.3. Fördelar 

Övergången från traditionell fjärrvärme till lågtempererad fjärrvärme i Belava ger:  

 ökning av värmeproduktionens effektivitet i värmepannan till 92 % 

 minskade värmeförluster i fjärrvärmenätet till 3,8 % 

 minskad bränsleförbrukning från 1 179 MWh till 504 MWh (–57,3 %) 

 minskad elförbrukning till 10,1 kWh/MWh (tidigare 20–25 kWh/MWh) 

 minskad värmekostnad från 87,50 €/MWh till 69,07 €/MWh (–21,1 %) 

 minskning av förorenande utsläpp från koldioxid och andra gaser. 

3. Halmstads kommun 

3.1. Målsättning och omfattning för pilotåtgärden 

Pilotåtgärden syftar till att skapa ett lågtempererat fjärrvärmenät i ett helt nytt bostadsområde i 

Halmstad. Pilotåtgärdens huvudsakliga målsättningar är att:  

 testa och jämföra fördelar/nackdelar med ett trerörssystem när det gäller energieffektivitet 

och konstruktion. Fjärde generationens fjärrvärme med tre rör (4GDH-3P) är ett trerörssy-

stem som är energieffektivt och ger lägre returtemperaturer  

 hantera de utmaningar som föreligger vid utformning och dimensionering av ett nät baserat 

på trerörssystem.  

3.2. Implementering av den tekniska lösningen för lågtempererad fjärrvärme 

Ranagård i Halmstad är indelat i tre områden. Område 1 kommer att förses med fjärde generationens 

fjärrvärme, lågtempererad fjärrvärme med trerörssystem (4GDH-3P). Område 2 kommer att förses 

med vanlig lågtempererad fjärrvärme med två rör. Dessa två områden har en gemensam tempera-

tursänkningsstation. Område 3 är utformat som område 2, men har en separat temperatursänknings-

station. Projektet har tagit fram ritningar och dimensioner för både nät och temperatursänknings-

stationer. Tanken är att de som vill inkludera ett lågtempererat fjärrvärmenät i ett befintligt högtem-

pererat nät kan använda detta projekt och medföljande erfarenheter som grund.  

3.3. Fördelar 

Med trerörssystem minskas energiförlusterna. Med lågtempererat framlednignstemperartur kan nä-

tet enklare leverera och ta emot överskottsvärme. Returtemperaturen kan sänkas, vilket gör avfalls-

förbränningen i kraftvärmeverken mer effektiv. Ett mer effektivt kraftvärmeverk sparar energi och 

minskar utsläpp. Tillsammans skapar detta inte bara bättre miljöförhållanden utan lägger även grun-

den för en mer flexibel affärsmodell. Även om näten är statiska är användningen av energi och omgi-

vande affärslösningar mer flexibla, och kan därmed anpassas till olika kunder och föränderliga behov.  
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Slutsatser 

 Pilotåtgärderna utgör ett koncepttest för en åtgärdsplan vid förbättring av ett fjärrvärmesy-

stem. Implementering av pilotprojektet gör det möjligt att identifiera viktiga hinder och flask-

halsar för att kunna genomföra liknande system i större skala. 

  En djupgående analys av den befintliga situationen och utveckling av tydliga och situations-

specifika åtgärder är nödvändigt vid konstruktion av nya lågtempererade fjärrvärmesystem 

eller övergång från ett befintligt system till ett lågtempererat. 

  Systemövervakning och optimering behövs för att förebygga brister och se till att systemet 

används med optimala driftförhållanden. 

  Dessa pilotaktiviteter är ett komplement till utveckling av pilotenergistrategier i kommuner 

och regioner. 

  En motvillig attityd mot lågtempererad fjärrvärme kan ofta hänföras till bristande kunskap. 

Informationskampanjer är viktiga för att ändra den allmänna inställningen och visa de positiva 

sidorna av att genomföra ett projekt med lågtempererad fjärrvärme. 


