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Pilotenergistrategier – exempel 

1 Inledning 

 Huvudsakliga definitioner och syftet med pilotenergistrategier (PES) beskrivs i modulen ”Pilo-

tenergistrategier – mål och förutsättningar” 

 För LowTEMP utvecklades tre PES för:  

o Gulbene (Lettland) 

o Ilmajoki (Finland) 

o Tartu (Estland) 

 Pilotenergistrategier som beskrivs i denna modul: Gulbene och Ilmajoki 

2 Implementering 

2.1 PES för Gulbene 

2.1.1 Involverade parter 

Involverade parter som utvecklade strategin: Ekodoma Ltd. (energikonsult), Gulbene kommun och 

Riga Technical University 

2.1.2 Innehåll och planeringssteg 

 Utvärdering av förutsättningar 

 Strategisk riktning för implementering av fjärde generationens lågtempererad fjärrvärme 

 Utvärdering av alternativ för implementering av lågtempererad fjärrvärme, inklusive tekniska 

lösningar, kostnads-/nyttoanalys, SWOT- och riskanalyser osv. för varje analyserat distrikt. 

 Fjärrkylasystem 

 Uppföljning av implementerade projekt och utvärdering av resultat 

 Slutsatser och rekommendationer 

 Bilagor 

2.1.3 Målsättningar – PES för Gulbene 

 PES för Gulbene är en strategi för implementering av ett lågtempererat fjärrvärmesystem i 

Gulbene kommun. 

 Målsättningen är att förbättra befintliga system för fjärrvärme och fjärrkyla för att göra dem 

så energieffektiva som möjligt, genom att: 
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o bestämma huvudinriktningen för fjärrvärmens utveckling, fastställa rådande si-

tuation samt förutsäga långsiktiga förändringar i värmebehovet 

o rekommendera specifika tekniska fjärrvärmelösningar för sex distrikt och tätor-

ten Gulbene  

o visa på en kostnads-/nyttoanalys för de olika utvecklingsalternativen 

2.1.4 Utvärdering av förutsättningar 

Utvärderingar av olika förutsättningar har genomförts, inklusive plandokument, juridiskt regelverk, 

utvärdering av aktörer, institutionell och organisatorisk struktur för värmeförsörjning, klimatförhål-

landen och geografiska förhållanden. 

2.1.5 Strategiska inriktningar och scenarier för teknisk utveckling  

Baserat på utvärderingen har tre olika strategiska inriktningar utvecklats för implementering av 

lågtempererad fjärrvärme. 

 Energieffektiv värmeproduktion från förnybara energikällor 

 Lägre nättemperatur 

 Integrering av spillvärme 

Baserat på de strategiska inriktningarna har tre scenarier för teknisk utveckling beskrivits: 

 Scenario 1 – all värme produceras i värmepanna med träflis. Drift med nuvarande temperatur-

nivå. Fält med solcellspaneler för elproduktion som stöd. 

 Scenario 2 – all värme produceras i värmepanna med träflis. Drift med minskad temperatur-

nivå. Fält med solcellspaneler för elproduktion som stöd. 

 Scenario 3 – grundbelastningen täcks av spillvärme från ”Konto” Ltd., resten av värmen pro-

duceras i värmepanna med träflis. Drift med minskad temperaturnivå. 

Alla scenarier har genomgått en kostnads-/nyttoanalys samt en SWOT- och riskanalys. Baserat på 

analysresultaten kan slutsatser dras och specifika rekommendationer för tekniska förbättringar, 

kostnader och hantering av fjärrvärmesystemet tillhandahållas. 

2.1.6 Uppföljning av implementerade projekt och utvärdering av resultat  

 Uppföljning av rekommenderad pilotåtgärden i Belava församling 

 Huvudresultat 

o Vikten av et styr- och reglersystem och smarta mätare hos kund har identifierats 

på grund av tidigare tekniska problem. 

o Levererad flödestemperatur styrs inte av utomhustemperaturen → behov av 

förbättring av panndriften 
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o Billigare plaströr används inte i denna pilot, vilket skulle minska den totala inve-

steringskostnaden → överväg dock detta i kommande pilotprojekt 

o De enskilda värmesystemen i byggnader spelar en mycket viktig roll för fjärrvär-

mesystemets prestanda. 

2.1.7 Slutsatser och rekommendationer för Gulbene 

 Resultatet av införande av lågtempererad fjärrvärme i Gulbene bidrar till större miljönytta än 

genomsnitter i lettiska kommuner.  

 Behövs: informationskampanjer om huvudsakliga aspekter, kostnader och utvecklingsmöjlig-

heter för fjärrvärme för att locka till sig nya kunder och nya externa källor. 

 Att sänka fjärrvärmenätets framledningstemperatur är en långsiktig process – en gradvis 

identifiering av mindre distrikt där lågtempererade fjärrvärmesystem kan skapas. 

 En strategisk plan behövs för att utföra energieffektiva åtgärder hos slutanvändarna – dvs. 

åtgärder för modernisering av byggnadernas egna system. 

2.2 PES för Ilmajoki 

2.2.1 Involverade parter 

Involverade parter som tog fram PES: Kurikan Kaukolämpö Oy (fjärrvärmeföretag), Thermopolis Oy 

(regionalt energikontor) 

2.2.2 Innehåll och planeringssteg 

 Analys av det finska energisystemet 

 Analys av regionala energisystem i södra Österbotten 

 Urbana förutsättningar i Ilmajoki kommun 

 Strategiska inriktningar för implementering av lågtempererad fjärrvärme 

 Analys av framtida utveckling, inklusive livscykel-, SWOT- och riskanalyser samt pilottester 

 Slutsatser och rekommendationer 

2.2.3 Målsättningar – PES för Ilmajoki 

 PES för Ilmajoki är en strategi för implementering av ett lågtempererat fjärrvärmesystem i 

Ilmajoki kommun. 

 Målsättning: förbättra det befintliga fjärrvärmesystemet för att nå högsta möjliga energief-

fektivitet vid distribution till ett område med låg befolkningstäthet  

o bestämma huvudinriktningen för fjärrvärmens utveckling, fastställa rådande si-

tuation samt förutsäga långsiktiga förändringar i värmebehovet 
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o specifik teknisk fjärrvärmelösning som använder spillvärme (tillsammans med 

grannkommunen Kurikka). 

2.2.4 Strategiska inriktningar 

 Sänkt nättemperatur 

 Ersättning av torv genom att integrera alternativa energikällor, t.ex. spillvärme och värme-

pumpar 

 Förbättrad energiprestanda i byggnader 

Alla scenarier har övervägts i en kostnads-/nyttoanalys samt en SWOT- och riskanalys. Baserat på 

analysresultaten kan slutsatser dras och specifika rekommendationer för tekniska förbättringar, 

kostnader och hantering av fjärrvärmesystemet tillhandahållas. 

2.2.5 Slutsatser och rekommendationer för Ilmajoki  

 Minska nättemperaturen genom att avlägsna problem vid produktion och distribution, men 

också genom att införliva nya tekniska lösningar, t.ex. IoT-teknik. 

 Industriell lågtempererad spillvärme från Koskenkorva är den huvudsakliga alternativa energi-

källan (tillsammans med värmepumpar). 

 På grund av tillgängligheten är biomassa ett annat alternativ. 

 Förbättrad energiprestanda i byggnader går hand i hand med Finlands bostadspolicy. 

3 Slutsatser 

 Två exempel visar PES med olika tonvikt 

 Det är inte nödvändigt att genomföra alla planeringssteg som rekommenderas av PES-

metodiken (se modul ”Metodik för utveckling av energistrategier”). 

 PES-metodiken ger riktlinjer och rekommendationer för planeringssteg som är användbara 

för vidare planering. 


