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Spillvärme  

Användning i  fjärrvärmesystem  

1 Inledning – potential för användning av spill-
värme 

Att utnyttja spillvärme kan öka energieffektiviteten i ett företags verksamhet. Genom att återvinna 

spillvärme kan målsättningarna för minskade koldioxidutsläpp 2030 och 2050 uppnås och det leder 

till minskad användning av primärenergi på samhällsnivå. Samtidigt är det viktigt att i första hand 

undvika att spillvärmen uppstår och insatser bör göras för att effektivisera energianvändningen och 

återanvända spillvärmen internt. Därefter är det relevant att titta på en extern avsättning.  

Då gäller: 

 Spillvärme kan användas för att antingen ersätta eller komplettera värme som produceras 

med traditionella metoder. 

 Fjärrvärmenät är särskilt lämpade för att utnyttja spillvärme, eftersom de kan kombinera 

värme från många olika värmekällor. 

Figur 1: Exempel på integrering av spillvärme i ett fjärrvärmesystem 

2 Användning av spillvärme i EU 

För en effektiv användning av spillvärme på både EU-nivå och nationell nivå är det viktigt att: 

 Skapa ett lämpligt politiskt ramverk 

 Utveckla ett nationellt register för spillvärme (t.ex. kartläggning av möjliga värmekällor) 

 Integrera spillvärme i kommunens energiplaner och kommplettera med regionala värme-

planer vid behov (like Köpenhamnsregionen). 
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 Säkerställa och öka utbyte av kunskap, genom specifika kunskapsnoder eller via nätverk i 

miljösektorn 

 Klassificera spillvärme som 100 % koldioxidfritt (viktigt för finansieringsalternativ osv.). 

3 Potentiella källor för spillvärme 

 Produktion (t.ex. raffinaderier, stålbearbetning, kemisk industri) 

 Tjänster (t.ex. datorhallar, tvätterier, kylrum samt hantering av avloppsvatten och vattenre-

surser) 

 Energiomvandling (t.ex. kondenskraftverk, spillgasvärme från förbränning). 

4 Slutsatser: Möjligheter och hinder 

Allmänna hinder: 

 Ju högre temperaturnivån är, och ju mer frekvent, regelbundet och förutsägbart värmen är 

tillgänglig, desto mer effektivt kan den användas av värmeleverantörer. 

 Spillvärme är oftast av varierande temperatur, inte regelbunden och levereras med olika 

grader av förutsägbarhet (→ värmekällan är alltså av varierande kvalitet). 

 Ju lägre mängd spillvärme och ju mer oregelbundet och oförutsägbart den levereras, desto 

större är behovet för värmelagringslösningar och för åtgärder som garanterar en säker till-

försel. 

 Viktiga värmekällor, men finns ofta på stort avstånd från befintliga värmenät eller värmean-

vändare. 

 

Hinder för värmepartnerskap: 

 Spillvärmeprojekt kräver ofta lång planeringstid på grund av de många tekniska, juridiska 

och avtalsmässiga detaljerna som måste lösas. 

 Vanligtvis deltar flera olika parter som har olika intressen (företag, allmännyttan, nätägare, 

konsumenter osv.).  

 

Möjliga lösningar för långvariga värmepartnerskap och för att reducera hindren: 

 Skapande av finansiella incitament på båda sidor av affären 

 Incitament som kan minska kostnader och projektrisker för inblandade företag 

 Prissättningen för koldioxidutsläpp är ett alternativ som skulle påverka både partner och 

konkurrenter likvärdigt 

 En långsiktig politisk plan för möjligheterna i användning av spillvärme 

 Ett tydligt politiskt ramverk skulle ge båda sidor säkrare planering och investering.  

 


