
Bedste praksis nr. 2
Implementering af LTDH-konceptet i nye by-udviklede og lokale 
varmesystemer
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På vej til LTDH 

Hovedmotivationen og målet er at præsentere forskellige mulige veje 
til lavtemperaturs (4. Generation) fjernvarmeimplementering.

Her koncentrerer vi os om spørgsmålet om mulig LTDH-
implementering i nye by-udviklede, overskudsvarme- og varme-
/kølesystemer.

Motivation og mål 
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LTDH-netværk med solindførsel i nyt boligområde - „Living on Campus“, Berlin (DE)

5th.Gen. byopvarmnings-/kølesystem – Ectogrid, E.ON i Lund (SE)

Alternativ til LTDH: selvforsynende energibygninger – Sonnenhäuser, Cottbus (DE)

Innovativ lavtemperatursfjernvarme fra overskudsvarme – Brunnshög i Lund (SE)

Udnyttelse af spildvarme i små/mellemstore virksomheder – TERMA, Gdansk-forstaden (PL)

Udnyttelse af spildvarme i Kalundborg (DK)

Udnyttelse af industrispildevarme fra fabrikken i Hamburg Aurubis anlæg – HafenCity Hamburg 
(DE)

Udnyttelse af geotermisk varme i Geotermia Podhalańska (PL)

Indhold

4



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. "Bor på campus",
Berlin (DE)

LTDH netværk med solindførsel i nyt boligområde
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Emne
LTDH netværk med solindførsel i 
nyt boligområde

Byggeår igangværende, start i 2013

Projektleder BTB GmbH Berlin (energiselskab)
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Projektprofil

Berlin



Projektets baggrund

nyt boligområde: ca. 19 ha

1200 lejligheder i enfamiliehuse, rækkehuse og 
boligblokke 

62 bygninger med lav varmeefterspørgsel, 
herunder 5 lavenergi og 3 plus energibygninger

Mål

Implementering af et lavtemperaturnetværk 
med tovejshustilslutnings- og 
netværkstilførselsstationer.
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"Bor på Campus", Tyskland

Figur 1: Plan for området. Kilde: A. Reinholz , BSM – Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung 
und Modernisierung mbH



Pilotprojekt

udviklet af energiselskabet BTB Berlin 

Udgangssituation

meget lidt energiefterspørgsel, mindre end 15 
W/m², små lav- og passive energibygninger 

Løsning

lavtemperaturnet 60/40 °C med deltagelse af 
forbrugere, der opfordres til at tilføre 
vedvarende energi
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"Bor på Campus", Tyskland

Figur 2: "Wohnen am Campus" I. Kilde: Jan Gerbitz, ZEBAU, Tyskland



Pilotprojekt: Tilgang

etablering af et lavtemperatur fjernvarmenet
(60/40 °C) i forbindelse med 
fjernvarmestrømmen efter varmeudveksling fra
opstrøms fjernvarmenet (110/55 °C).

at give ejerne mulighed for at tilføre 
selvproduceret energi fra vedvarende 
energikilder f.eks. termiske solpaneler.

fjernvarmeleverandøren gør det muligt at føre 
overskydende termisk energi produceret af 
solvarmesystemet ind i fjernvarmenettet og 
bruge det senere i løbet af 2-års 
clearingperioden.
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“Bor på Campus”, Tyskland

Figur 3: Varmeanlægget i kælderen. Kilde: Stefan Simonides, BTU Cottbus-Senftenberg, Tyskland



Pilotprojekt: Resultater

tre solindførsler realiseret hidtil.

integration af et batterisystem til 
solcellepaneler øger mængden af elektricitet, 
der forbruges selv.

LTDH kan spare 65% i primærenergi
sammenlignet med decentrale (individuelle) 
bygningsvarmesystemer.
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"Bor på Campus", Tyskland

Figur 4: "Wohnen am Campus" II.  Kilde: Stefan Simonides, BTU Cottbus-Senftenberg, Tyskland



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. 5th.Gen byopvarmnings-
/kølesystem – Ectogrid, E.ON i 
Lund (SE)

5th-generations systemer til nye byer
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Emne
5th. Gen. opvarmning og 
afkøling 

Byggeår 2018 - 2022

Projektleder E.ON
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Projektprofil

Medicon Village, Lund



Den første ectogrid™ i Medicon Village, Lund vil forbinde 15 erhvervs- og beboelsesejendomme med 
forskellige varme- og kølebehov hos 2600 personer i mere end 170 organisationer, der arbejder inden 
for livsvidenskab. 

Medicon Village, Sverige
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.
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Projektets baggrund
Ectogrid™ afbalancerer husets behov for varme og køling.

Når der er behov for varme, bruger en varmepumpe varmen fra 
varmeledning/rør (som er overskudsvarme fra andre bygninger). Den 
overskydende køling, som varmepumpen producerer, bruges enten i 
samme bygning eller ind i den kolde ledning/rør, der er forbundet med 
andre bygninger, som de skal bruge.

Når der er behov for køling, forsynes kølemaskine fra (hvis der ikke
produceres overskydende køling af varmepumpen på det tidspunkt i
samme bygning) koldledningen/røret (som er overskudskøling fra
andre bygninger). Overskudsvarmen, der produceres af
kølemaskinen, bruges enten i samme bygning eller ind i den 
varmeledning/rør, der er forbundet med andre bygninger, som de skal
bruge.

Det nuværende årlige energibehov hos Medicon Village er cirka 10 
GWh varme og 4 GWh køling.

Visionen er at balancere 11 GWh energi (der skal kun tilføres 3 GWh
energi til stedet). I nær fremtid: Det anslås, at den tilførte energi til 
stedet vil blive reduceret med 65% i forhold til udgangspunktet (14 
GWh). 

Medicon Village, Sverige

Figur 2: Begrebet ectogrid. Kilde: http://ectogrid.com/use-cases/medicon-village/



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.
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ectogrid™ Projektprincipper

Energibalancen for al termisk energi flyder i en 
bygningsklynge.

Indbygget fleksibilitet i systemet til varme- og kølebehov.

Integrer alle energibehov (f.eks. eMobility, elproduktion fra 
solceller) i byggeklyngen.

Selvlæring og Smart bruger algoritmer og data om typisk 
efterspørgsel over tid for brugere, datoer, årstider, vejr, lokal 
energiproduktion og energihandelspriser. 

Valgfrihed – ectogrid™ er en netløsning, der forbinder flere 
energiforbrugere. Forskellige medlemmer af det samme 
system, de kan have forskellige præferencer med hensyn til, 
hvor engageret de ønsker at være i deres energisystem.

Medicon Village, Sverige

Figur 3: ectogrid-principper. Kilde: http://ectogrid.com/

Forskellige medlemmer/bygningsejere forbundet til 
samme system kan have forskellige præferencer med 
hensyn til, hvor engagerede de ønsker at være; E.ON 
investerer/finansierer, ejer og driver normalt 
systemkomponenter (dvs. varmepumper, kølemaskiner, 
netværk) i og udenfor medlemmernes egne bygninger, 
men medlemmerne kan også selv investere og drive 
disse systemkomponenter, hvis de ønsker det.



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Sonnenhäuser, Cottbus (DE)
Alternativ til LTDH: energi-selvforsynende bygninger, ‘Solar Houses’
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Emne
Selvforsynende energibygninger
gennem vedvarende energi

Byggeår 2018

Projektleder eG Wohnen 1902
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Projektprofil

Cottbus



Projektets baggrund

boligselskabet fratrådte bevidst DH løsning på 
grund af økonomiske årsager.

høje omkostninger ved fjernvarme i byen.

målet var at bygge selvforsynende 
lejlighedskomplekser med en kombination af 
hovedsagelig vedvarende og minimale fossile 
energikilder.

Løsning

Stor varmelagring samt lithium-ion-batterier til
lagring af vedvarende energi.
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Sonnenhäuser, Tyskland

Figur 1: Sonnenhaus I. Kilde: Jan Gerbitz, ZEBAU, Tyskland



Projekt: Fremgangsmåde

600 m² opvarmet boligareal

Meget isolerende murværk (KfW Efficiency
House Standard 55) 

60-70% af elektricitet og varme fra solpaneler

• 100 m2 solfangere

• solcelleanlæg, hver med 29,58 kW topeffekt

• lithium-ion-batteri med 54 kWh 
lagerkapacitet, hvert hus
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Sonnenhäuser, Tyskland

Figur 2: Varmeopbevaring. Kilde: Jan Gerbitz, ZEBAU, Tyskland



Projekt: Tilgang

Gulvvarme leveres med varme fra sol langsigtet
varmelagring

• Varmelagring med en kapacitet på 24,6 m3 i
hvert hus

• Overskydende varme distribueres til to 
nabobygninger via et fjernvarmenet

• Reducerer varmeomkostningerne og fordobler 
udbyttet af solvarmesystemet

• Der produceres en lav mængde resterende 
varmeenergi med naturgasfyret kedel med en 
kapacitet på 40 kW.

Opvaskemaskine/varmt vand er forbundet med 
solenergi

Varmt brugsvand forberedes via 
ferskvandsstationer.

Elektricitet lagres i akkumulatorer.

Hvis solenergien er utilstrækkelig, køber 
boligselskabet elektricitet for at kompensere

20

Sonnenhäuser, Tyskland



Projekt: Resultater

Garanteret samlet leje med fast pris for varme
og elektricitet: 10,50 EUR/m².

Energiomkostninger 60 % lavere end 
omkostningerne i forbindelse med 
passivhusbygninger til varme og elektricitet.

Op til 80 % reducerede omkostningerne ved el.

Omkostninger for den resterende 
energimængde er nemme at planlægge –
næsten nul marginalomkostninger.
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Sonnenhäuser, Tyskland

Figur 3: Sonnenhaus II. Kilde: Mindaugas Kurmis, Klaipedia University Lithuania



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

4. Brunnshög i Lund (SE)
Innovativ lavtemperatursfjernvarme fra overskudsvarme
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Emne
største LTDH-netværk baseret 
på energi uden fossile 
brændstoffer 

Byggeår igangværende, start i 2017 

Projektleder Kraftringen selskab

23

Projektprofil

Brunnshög, Lund



Projektets baggrund

Lund er en hurtigt voksende by med tæt på 
120.000 indbyggere, kommunen har et politisk 
mål om at reducere sine miljø- og 
klimapåvirkninger væsentligt.

Eksisterende institutioner

• Lund Universitet

• forskningsfaciliteter MAX IV

• den europæiske spallationskilde (ESS) 

• Science Village Skandinavien

24

Brunnshög i Lund 

Figur 1: Visionsbillede af Brunnshög I. Kilde: Atkins [4.1]



Pilotprojekt

Målet er at konstruere det største LTDH-netværk
baseret på spildenergi

Europas største LTDH-facilitet og testfelt for
LTDH-løsninger

Den samlede udvikling vil dække 100 ha, og i 2050 
vil op til 40.000 mennesker bo og arbejde i 
Brunnshög

• byen kan fortsætte med at vokse uden at øge 
drivhusgasemissionerne

25

Brunnshög i Lund 

Figur 2: Visionsbillede af MAX IV Laboratory. Kilde: Fojab Arkitekter



Pilotprojekt: Fremgangsmåde

lavkvalitetsoverskudsvarme, der genvindes fra
ESS's og MAX IV's forskningsfaciliteter, vil
opvarme hele Brunnshög-distriktet.

Lavtemperaturvarmenetværk i Brunnshög:

• 4,4 km lang

• 65 °C forsyningslinje, 35 °C returlinje

• byggeriet begyndte efteråret 2017

• første levering 2019
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Brunnshög i Lund 

Figur 3: Visionsbillede af Brunnshög II. Kilde: Atkins [4.1]



Projekt: Fremgangsmåde

mellem MAX IV- og ESS-faciliteterne med 18 
hektar jord, er planen at bygge 250 000 m² 
bruttogulvareal.

• plads til innovation, bygninger op til otte 
etager høj.

• tilgængeligheden af lavtemperaturvarme fra 
ESS og MAX IV til opvarmning af Science 
Village.

Varmen kommer fra

• Spild/overskudsvarme fra videnskabelige anlæg dvs. 
ionkøling/decelererende installation.

• Et storstilet biobrændstofbaseret kraftvarmeværk.

• Stort geotermisk system.

• Varmepumpe til genvinding af varme fra spildevand.

• Fjernkølevarmepumper.

• Andre vedvarende energikilder.

27

Brunnshög i Lund 



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

5. Udnyttelse af spildvarme i 
små/mellemstore virksomheder 
(PL)
Udnyttelse af spildvarme fra loddeovne i TERMA Sp. z o.o., Gdansk forstad
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Emne Spildvarme fra loddeovne, der anvendes til 
rumopvarmning, ventilation og tilberedning af 
varmt brugsvand

Byggeår 2020
(installation af genvinding af spildvarme lanceret
i juni 2020 baseret på den første loddeovn)

Projektleder TERMA Ltd.
Czaple, Żukowo Kommune
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Projektprofil

Czaple



Terma - Czaple, Polen

Projektets baggrund

Terma Sp. z o.o. er en dynamisk industrivirksomhed, der har 
været i drift siden 1990 og beskæftiger ca. 500 personer;

De eksporterer produkter: badeværelse og dekorative 
varmeapparater, entreprenørmaskiner og rehabiliteringsudstyr 
til mere end 40 lande rundt om i verden;

Indtil 2018 fandt produktionen sted i hal A (område - 7405 m2);

Projektgennemførelsen blev opdelt i tre faser:
• Fase 1 og 2 – 2019- 2020: 

opførelse af hal B (2 996 m2) og en del af hal C (9817 m2)

• Fase 3 – i gangværende
færdiggørelsen af hal C og bygningen MIDO (4 516 m2 + 583 m2).
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Gradvis udvidelse af Terma-anlægget

Hall A

MIDO

Stage 3B

583 m2

xx

xx

xx

TRAFO
Stage 2Bxx

HALL C

Stage 2A
755 m2

HALL B

Stage 1A
1077 m2

HALL B

Stage 1B
1955 m2

HALL C

Stage 1
3040 m2

HALL C

Stage 2B
6768 m2

HALL C

Stage 3B
3384 m2

HALL C

Stage 3A
1132 m2 GATE-HOUSE

Stage 3B

70 m2

Social

islands
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Projektmål

Genvinding af spildvarme fra produktionsprocessen med henblik på 
rumopvarmning, ventilation og tilberedning af varmt brug for varmt 
brug i hjemmet. Fi
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Grundlæggende forudsætninger for projektet

Anvendelse af spildvarme fra to loddeovne (hver - 630 
kWth) placeret i hal C; energi, der forbruges af 
loddeovnen: elektricitet (ca. 65 %) + gasbrændstof (35 %)

Ovnene opererer døgnet rundt, praktisk talt i løbet af året 
(pauser i drift - max 2 uger om året).

Når loddeovnene arbejder med maksimal effekt, 
genererer de varme på et niveau på hver 600 kWth. På 
grund af produktionsprocessens variation den 
gennemsnitlige årlige brug af udstyrets effekt er på 65-
70%.

Terma - Czaple, Polen

Figur 2: Udsigt over den centrale del af loddeovn nr. 1 Kilde: D. Formela –
IMP PAN Gdansk
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Grundlæggende forudsætninger for projektet

Terma - Czaple, Polen

System til genvinding af spildvarme anvender vand som 
middel til:

• opvarmning af produktionshaller 65/55 °C

• opvarmning af social- og kontorlokaler 36/28 °C

• teknologisk varme til ventilationsanlæg 55/45 °C

• tilberedning af varmt brugsvand 45-50 °C.

Om sommeren og i tilfælde af overskud af spildvarme 
varmegevinster fra loddeovne udledes udenfor til 
ventilator luftkølere (tørre kølere).

Figur 3: Visning af loddeovns laste- og udgangsdele nr.



Vedtagne løsninger til varmeforsyningssystemer

1. Rumopvarmning

• Strålevarmere: produktionslokaler (hal B og C) og MIDO 
byggeværksted.

• Gulvvarme: sociale faciliteter og kontorfaciliteter (de 
såkaldte "øer" beliggende i produktionshaller)

2. Ventilationssystem
• Ventilationssystemer med rekreation understøtter 

sociale øer og arbejder på basis af vandvarmere.

3. System of domestic hot water preparation
• Varmtvandsbeholdere til husholdningsområder

beliggende på hver social ø i hal B og C.

33

Terma - Czaple, Polen

Figur 5: Varmt brugsvandsvarmer 
på en af de sociale ø.

Kilde: D. Formela – IMP PAN Gdansk 

Figur 4: Strålevarmere 
i produktionshaller 
af Terma-anlægget. 

Kilde: D. Formela – IMP PAN Gdansk 
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Terma - Czaple, Polen

1. Grundlæggende kilde

Spildvarme fra loddeovne leveret til strålevarmere, gulvvarme, ventilation og varmt 
brugsvandsforberedelse.

2. Spidsvarmekilder

a. Gaskedelhus på C4-øen, der forsyner varmeapparater i produktionshallerne.
b. Luft til vand varmepumper i hver social ø til ventilation og gulvvarmesystemer og 

forberedelse af varmt brugsvand.

3. Gas fyrrum
Den vigtigste varmekilde til MIDO-bygningen.

Varmekilder



Generel ordning for genvinding og udnyttelse af spildvarme i Terma-anlægget
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Spildvarmen fra loddeovnene (ved 65 °C) overføres til
affaldsvarmedistributøren og derefter til buffertanken med en kapacitet på
3 m3.

Temperaturadskillelse er konstrueret til levering af forskellige 
varmesystemer med medium ved forskellige temperaturer: 
centralvarmekredsløb, der arbejder ved 65/55 °C, teknologiske 
varmekredsløb - 55/45 °C, gulvvarmekredsløb - 36/28 °C, varmt vand ved 
45÷50 °C.

I tilfælde af overskydende mængde spildvarme spredes overskudsvarmen 
af ventilatorluftkøler placeret på taget.

MANIFOLD DISTRIBUTING

WASTE HEAT

SOCJAL ISLANDS
C.H. CIRCUITS  36/28oC

T.H. CIRCUITS 55/45oC

HOT WATER PREPARATION SYSTEMS

MANIFOLD DISTRIBUTING

WASTE HEAT

PRODUCTION HALLS

C.H. CIRCUITS 65/55oC

HEAT 

RECOVERY 

SYSTEM

WASTE HEAT 

DISTRIBUTOR

TEMPERATURE 

SEPARATION

BUFFER                                  

TANK 

3 m3

Terma - Czaple, Polen

Figur 6: Generel ordning for genvinding og udnyttelse af spildvarme.
Kilde: T. Żurek - på grundlag af materialer af Terma anlæg

Figur 7: Genbrugscenter for spildvarme. 
Kilde: D. Formela – IMP PAN Gdansk

Figur 8: Buffertank.
Kilde: D. Formela – IMP PAN Gdansk
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Projektets energimæssige og økonomiske effektivitet
og økologiske virkninger
Analysen i forbindelse med den alternative variant herunder levering 
af varme til produktionshaller og kontor og sociale faciliteter baseret 
på et gas fyrrum.

No Name Value Units

1 Avoided amount of additional energy consumption 2 362 MWh/year

as a result of the project

2 Avoided amount of additional purchase 246 982 m3/year

of an energy carrier (natural gas)

3 Avoided additional purchase costs 388,12 thousand PLN

of an energy carrier (natural gas) 88,13 thousand €

4 Ecological effects tons of CO2 /year 471

Avoided CO2 emissions

2 000,00 thousand PLN

454,13 thousand €

6 Simple period back time (SPBT) 5,15 years

5 Project cost

Udnyttelse af potentialet for spildvarme
The amount of waste heat generated in soldering furnaces

The level of waste heat utilization 39 %

7 076 MWh/year(on average - with furnaces operating at the level                                                                                                                            

of 70%  of nominal power)

Terma - Czaple, Polen

Figur 9: Udsigt over en af produktionshallerne i Terma-fabrikkerne.
Kilde: D. Formela – IMP PAN Gdansk

Tabel 1: Udnyttelsen af spildvarmen.
Kilde: T. Żurek - på grundlag af materialer af Terma anlæg

Tabel 2: Analyse af projektets energimæssige og økonomiske effektivitet og miljøvirkninger. 
Kilde: T. Żurek – IMP PAN Gdansk
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Konklusion

1. De produktionsprocesser, der implementeres på TERMA Sp. z o.o., kræver effektiv køling, der genererer 
store mængder (over 7 GWhth) spildvarme om året, som tidligere blev udledt til omgivelser gennem 
ventilatorluftkølere. Det gennemførte projekt gør det muligt at udnytte ca. 39% af den spildvarme, der 
produceres i loddeovne. 

2. Det varmegenvindingssystem, der anvendes i virksomheden, gør det muligt at opfylde de termiske 
behov for rumopvarmning og ventilation samt forberedelse af varmt brugsvand i nybyggede 
produktionshaller, herunder sociale og kontorfaciliteter.

3. Som et resultat af projektgennemførelsen opnås store energimæssige og økonomiske virkninger i form 
af yderligere energibærere, som virksomheden undgår. Samtidig vil projektet have betydelige 
miljøvirkninger i form af undgåede CO2-emissioner på ca. 470 t CO2/år.

4. Systemet er et eksempel på effektiv anvendelse af spildvarme i lavtemperaturanlæg i industrisektoren.

Terma - Czaple, Polen



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

6. Udnyttelse af spildvarme i 
Kalundborg (DK)
Er lavtemperaturspildevarmeudnyttelse ved stor afstand (20 km) økonomisk mulig?
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Emne
Lav temperatur spildvarmeudnyttelse ved stor 
afstand

Byggeår
Designet i 2017

Projektleder Kalundborg By
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Projektprofil

Kalundborg



Udnyttelse af spildvarme i Kalundborg
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Projektets baggrund

Kalundborg By: tætte industriområder; 
en betydelig mængde overskudsvarme 
(spild)

Varmeoverførsel – langdistance
20 MWc Tc ~ 300 K

Hvor længe kan nettet være økonomisk 
levedygtigt?

Figur 1: Placering af industrielle varmekilder. Kilde: Kalundborg Symbiose [6.1]



Udnyttelse af spildvarme i Kalundborg-regionen
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Tre muligheder

(1) Isoleret transmission  (2) ikke-isoleret transmission + varmepumper      (3) ikke-isoleret transmission 
+ individuelle varmepumper

Kalundborg

Byomrade

Landsbyomrade

Figur 2: Tre muligheder. Kilde: Kalundborg Symbiose



Udnyttelse af spildvarme i Kalundborg-regionen
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Length of ISO pipes Total length of pipes Length of PEX pipes

L,ISO = 1.000     m L,total = 20.000    m L,PEX = 19.000    m

Out of residences Ud af byen Return to heat pump Return out of heat pump Return to source (factory)

P,ud,bopæle = 8.840.025                          W P,ud,by = 8.840.025         W P,høj,ind = 8.836.713      W P,lav,ud= 4.169.010      W P,fabrik,ind = 4.164.471            W

T,ud,bopæle = 35 °C T,ud,by = 35 °C T,høj,ind = 35,0 °C T,lav,ud = 8,1 °C T,fabrik,ind = 8,1 °C

T,ind,bopæle = 75,0 °C T,ind,by = 75,0 °C T,høj,ud = 75 °C T,lav,ind = 23,5 °C T,fabrik,ud = 25 °C

P,ind,bopæle = 18.934.692                       W P,ind,by = 18.934.692       W P,høj,ud = 18.942.911    W P,lav,ind= 12.095.805   W P,fabrik,ud = 12.867.314          W

In residences Ind i byen Flow out of heat pump Flow into heat pump Out of source (factory)

7.926.796        

7.926.796        

P,netto by = 10.094.667                       W =φ_dim P,netto vp = 7.926.796        W

Allocated residences (Peak) Utilized by heat pump =W*(COP-1)

Peak dimensioning 10.094.667            

Energi inkl. distr. tab 10.094.667                            Wh

P,netto by = 30.284.000.000               Wh

Allocated residences

Annual heat demand

Energi inkl. distr. tab 30.284.000.000                     Wh = her findes/findes ikke i forvejen et distributionsnet med stikledninger

Scenarie 2: PEX + ISO + Central Heat pump (low temperature)
Vary the yellow fields

Distributionsn
et

Scenarie 2: PES + ISO + Central varmepumpe (lav temperatur)
Variere de gule felter
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Efter at røret er blevet dimensioneret, må celle [E5] og [E7] ikke ændres

Velocity PEX c 2,000                     m/s

Velocity, ISO c 1,10                       m/s

Flow, PEX Q,pex, pipe 0,12                       m3/s

Flow, ISO Q,iso, pipe 0,06                       m3/s

Pipe radius inner PEX ri 0,1401 m

Pipe radius inner, ISO ri 0,1324 m

Heat source temperature (to HP) T,low,in 23,5 °C

Electricity consumption at peak, central heat pump 2.179.402              W

COP factor 4,64 W/W

Transmission (Afsætter → Bygrænse)
Prerequisites

Tabel 1: Eksemplariske resultater af beregninger. Kilde: Kalundborg 
Symbiose 
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Konklusion

1. De opnåede resultater har vist, at lavtemperaturvarmen kan overføres i en afstand af 20 km økonomisk 
og økologisk rentabelt. 

2. I det foreliggende tilfælde blev transmissionen over lange afstande (19 km) postuleret ved hjælp af ikke-
moduleret rør med et lille temperaturfald fra 25 til 23,5; varmepumpens COP-koefficient blev beregnet 
som nær 5 .

3. Kalundborg har endnu ikke besluttet sig for projektgennemførelsen.

4. Med klimaaftalen har Folketinget fjernet overskydende varmeafgifter og høje rapporteringskrav. 
Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2021 og kan være afgørende for projektets gennemførelse.

Terma - Czaple, Polnen
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7. Udnyttelse af industrispildevarme fra 
fabrikken i Hamburg Aurubis – HafenCity
Hamburg (DE)
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Udnyttelse af spildvarme i et stort bydistrikt



Emne
Udnyttelse af 
industrispildevarme til 
opvarmning af byen

Byggeår 2017

Projektledere

Aurubis AG, enercity Contracting
Nord GmbH, HafenCity Hamburg 
GmbH

46

Aurubis AG, Hamborg

Hamborg



Det tyske globale selskab Aurubis AG, der har 
hovedsæde i Hamborg, er verdens førende leverandør af
ikke-jernholdige metaller, især den største
kobberproducent i Europa (den næststørste i verden) og
den største kobbergenvindingsvirksomhed på
verdensplan. 

Partnerne (herunder enercity Contracting Nord GmbH) 
forpligtede sig til at bruge industriel spildvarme fra
Hamburg Aurubis-værket (beliggende i Hamborg Havn) 
til at levere energieffektiv fjernvarme til HafenCity East 
(7.500 lejligheder, ca. 15.000 indbyggere i hele 
HafenCity, Hamborgs nye byområde langs Elben).

Mål

Brug industrielle energiressourcer – industriel spildvarme

47

Projektets baggrund

Aurubis AG, Hamborg

Figur 1: HafenCity (Øst) – i øjeblikket Europas største udviklingsprojekt for den indre by.
Kilde: Jan Gerbitz, ZEBAU, Tyskland



Kobber smeltningsproces og varmegenvinding
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Produktionsprocesdiagram, herunder genvinding af spildvarme i Hamborg Aurubis kobberværk:

Figur 2: Produktionsprocesdiagram, herunder genvinding af spildvarme i Hamburg Aurubis kobberværk. Kilde: Aurubis AG, efter J. Beermann [7.1]



Aurubis AG, Hamborg

Varme udvindes under kontaktprocessen på svovlsyre anlæg (eksoterme reaktioner, tre trin).
Svovlsyrens temperatur ligger generelt i området 70-120 ºC. Svovlsyreprocessen i Hamborg
Aurubis-anlægget justeres til at køre ved en temperatur på 117 °C (i stedet for 65 °C) på grund af
fjernvarmeformål – forsyningstemperaturen er 90 °C og afkastet er 60 °C.

Ordning for køling af svovlsyre og genvinding af spildvarme
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Figur 3: Ordning for svovlsyrekøling og genvinding af spildvarme. Kilde: Ch. Hein [7.2] 



Aurubis AG, Hamborg
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Fjernvarmerørledningsrute fra Aurubis-
anlægget til HafenCity East

Source: [17]

Placering af Aurubis-fabrikken og HafenCity

Source: [16]

Figur 4: Placeringen af Aurubis-fabrikken og HafenCity. Kilde: J. Beermann [7.1] Figur 5: Fjernvarmerørledningsrute fra Aurubis-anlægget til HafenCity East.
Kilde: Aurubis AG, Hamburg [7.3]



Konklusioner

Hamburg Aurubis-anlægget har tre produktionslinjer - primær smelteovns daglige kapacitet på 4000 t 
(input) og svovlsyreanlæg på 3900 t (output), som hver især kan levere 160 GWh termisk energi årligt og
18 MW termisk effekt (en linje er tilstrækkelig til at levere HafenCity East; de to andre linjer vil også blive
konverteret i fremtiden, når det tekniske, økonomiske og kontraktmæssige fundament er etableret).

Brugen af det sparer 20.000 t CO2-udledning om året, både ved dets anvendelse på HafenCity East og 
på anlægget ved at erstatte den naturgas, der i øjeblikket bruges til at producere damp. Alene i 
HafenCity East med fjernvarmesystem baseret på spildvarmen fra Hamborg Aurubis-anlæg spares der 
cirka 4500 t CO2 hvert år inden 2029.

Det årlige salg af varme fra enercity Contracting Nord GmbH for HafenCity East udgjorde 70 GWh, mens
den termiske effekt – 28 MW i 2017 (104 GWh og installeret termisk effekt på 100 MW for hele 
HafenCity).
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Aurubis AG, Hamborg



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

8. Udnyttelse af geotermisk varme i 
Geotermia Podhalańska
Polen
Geotermisk LTDH-system, der drives af Geotermia Podhalańska

52



Emne Brugen af geotermisk varme i LTDH-systemet

Byggeår
1993-2020

Projektleder PEC Geotermisk Podhalańska S.A., Zakopane

Det geotermiske laboratorium for mineraler og 
Forskningsinstituttet for Energiøkonomi
Det Polske Videnskabernes Akademi i Kraków
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Projektprofil

Zakopane



Geotermia Podhalańska, Polen
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Projektets baggrund

PEC Geotermia Podhalańska S.A. er i øjeblikket det største 
varmeselskab i Polen ved hjælp af geotermisk varme;

Fjernvarmesystemet i PEC Geotermia Podhalańska opererer i 4 
kommuner:  Szaflary, Biały Dunajec, Poronin og Zakopane (i 
sidste omgang dækker det 40% af varmeefterspørgslen);

Varmenettets samlede længde er over 110 km; 

Nominelt tryk - 16 bar. Systemet er opdelt i 4 trykzoner på grund af 
den store forskel i jordniveauer;

Samlet installeret kapacitet i systemet - 80.8 MWt;

herunder kraften i det geotermiske system - 40.7 MWt (50%);

Årlig varmeproduktion - 450,6 TJ (2017), geotermisk varme - 91%;

Omkring 1600 bygninger forbundet til varmenettet (75% er 
beboelsesejendomme).
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Projektets baggrund

Det nuværende geotermiske system omfatter
følgende elementer:

produktionsbrønde med kapacitet fra 120 til 550 m3 / h
(Bańska IG-1, Bańska PGP-1, Bańska PGP-3)

injektionsbrønde med en kapacitet på 375 og 500 m3 / h 
(Biały Dunajec PGP-2, Biały Dunajec PAN-1)

geotermisk pumpestation

køletårne
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Termisk vand ved en temperatur på 82-86°C 
udvindes fra depositummet gennem produktionsbrønde 

og derefter gennem pladevarmevekslere installeret i geotermisk 
varmeværk opvarmer det netværksvand, der bruges til opvarmning 

af bygninger, svømmebassiner og til fremstilling af varmt 
forsyningsvand.

Efter afkøling i varmevekslerne, 
termisk vand tvinges tilbage i sengen gennem injektionsbrønde, 

og delvist afkølet udledes det også i et overfladevandområde.

production well

injection well

heat exchengers

heat consumers
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Geotermia Podhalańska, Polen

Figure 2:  Geothermal installation operating on the basis 
of a doublet of wells. Sources: W. Bujakowski, [8.3]

Figur 3: Produktions- og injektionsbrønde. 
Kilde: News Press Renata Kluczna[8.1]

Figur 4: Pumpestation og køletårne i DHS i Geotermia 
Podhalańska. Kilde: Multimediepræsentation [8.2]



Effektivitet ved brug af geotermisk varme

Den varme, der anvendes til rumopvarmning og 
tilberedning af varmt brugsvand (i beboelsesejendomme 
og offentlige bygninger), udgør kun ca. 22 % 
af den energi, der udvindes fra produktionsbrøndene.
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Afprøvning af muligheden for en mere effektiv udnyttelse 
af geotermisk varme ved at bruge den i 
lavtemperaturinstallationer i forskellige industrisektorer.

Projektmål

Implementering af projektet

Opførelse af et kaskadesystem til brug af geotermisk 
varme i mineral- og energiøkonomiforskningsinstituttet 
under det polske videnskabsakademi

Geotermia Podhalańska, Polen

Figur 5: Geotermisk DHS i Zakopane. Kilde: Geotermia Podhalańska [8.4]     



Grundlæggende forudsætninger for projektet
Kaskadesystem til brug af geotermisk varme
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Trin I - Geotermisk varmenet, der leverer varme til 
rumopvarmning og klargøring af varmt brugsvand 
i beboelsesejendomme og offentlige faciliteter

Trin II - Trætørrer
Trin III - Drivhus til dyrkning af grøntsager og prydplanter
Trin IV - Opdræt af termofile fisk
Trin V - Folietunneler til dyrkning af grøntsager i opvarmet 

jord

Projektet muliggjorde demonstration og test af 
muligheden for multidirektionel brug af geotermisk 
varme i anlæg, der anvender lavere temperaturkilder. 
Det var baseret på det sekundære varmevandskredsløb
og gav eksempel på 5 trins system til LT-varmebrug.

Geotermia Podhalańska, Polen

Figur 6: Kaskadeanvendelse af geotermisk energi. Kilde: W. Bujakowski [8,5]   



Pilotprojekt: Konklusioner
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1. Brugen af geotermisk varme i geotermia Podhalańska-virksomheden har reduceret CO2-
udledningen med ca. 600.000 tons i løbet af 25 års systemdrift (en kendsgerning af stor 
betydning på grund af placeringen af 4 nationalparker i Podhale-regionen).

2. Termisk varme, der anvendes til rumopvarmning og forberedelse af varmt brugsvand til 
forbrugere (beboelsesejendomme og offentlige bygninger), udgør kun ca. 22 % af den energi, 
der udvindes fra produktionsbrøndene. Overskudsvarmen kan bruges i andre LT-systemer.

3. Kaskadesystemet, der anvendes i Mineral- og Energiøkonomiforskningsinstituttet på det 
polske videnskabsakademi, viser mulighederne for en mere effektiv anvendelse af geotermisk
varme i forskellige industrisektorer.

Geotermia Podhalańska, Polen
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9. Konklusion
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Konklusion

Brug af overskudsvarme fra store anlæg, som forskningsanlæggene i Brunnshög, er en god mulighed for at opvarme et 
større distrikt med fossilfri energi, men det er kun muligt i specifikke områder, hvor der kan leveres nok varme.

I Brunnshög produceres der så meget varme, at opvarmning af offentlige grunde som busstoppesteder også overvejes, 
hvilket viser, at varme er vigtig i alle aspekter af det private og offentlige liv.

I forskellige virksomheder er der tilgængelige overskudsvarmekilder (affald), som kan bruges til lokalt DH-netværk.

Varme produceret af solvarmesystemerne (også private) kan føres ind i fjernvarmenettet. 

Udstyre bygninger med store solsystemer og tilsvarende lagertanke kan være et økonomisk levedygtigt alternativ til at 
forbinde dem til et centralt fjernvarmenet.

Geotermisk varme er en alternativ måde at forsyne LTDH-systemerne på.

Batterisystemer til solcellepaneler øger mængden af elektricitet, der forbruges selv.
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Kontaktinformationer

ZEBAU GmbH IMP PAN

Große Elbstraße 146
22767
Hamburg
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