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1. Energitillförsel

Energikällor

Utveckling och trender
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Energikällor I Europa (fossila och förnybara):
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Figur 1: Vindkraft. Källa: Al3xanderD [1]

Figur 2: Solenergi. Källa: RoyBuri [2]



Energitillförsel

Figur 3:Total primärenergiproduktion per källa, Europeiska unionen, källa: IEA [4]

Total primärenergitillförsel (TPES) per källa, Europeiska unionen 1990-2017 



Energitillförsel

Figur 4:Total energitillförsel i Sverige. Källa: Energiläget 2021, Energimyndigheten, IEA [14]

Total primärenergitillförsel per källa, Sverige 1970-2019 
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Energitillförsel till uppvärmning
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Figur 5: Teknikförsäljning av värmeutrustning 2020-2030, källa : IEA [5]

Fakta och siffror:

Under 2019 var fortfarande mer 
än hälften av försäljningen av
uppvärmningssystem i Europa 
baserad på fossila bränslen



Energitillförsel till uppvärmning och varmvatten i Sverige
1983-2019

8 Figur 6: Källa: Energiläget 2021, Energimyndigheten, [14]
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Utveckling och trender

I stora delar av Europa är fjärrvärme idag ett verktyg för att fasa ut fossila bränslen

I Sverige har fossila bränslen i stort sätt redan fasats ut till följd av oljekrisen på 70-talet

Övergång har skett till mer lokala bränslen som biobränslen och avfallsförbränning, men 
också storskalig spillvärme

Energikällor i fjärrvärmen
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Tabell 1. Källa: Energiföretagen Sverige, statistik för 2018 [15]

Energikällor i svensk fjärr- och kraftvärme
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Fjärrvärmenät kan ha stora förluster

• Avancerade nät 5-15%.

• Äldre nät närmare 30 % eller mer.

• Genomsnittlig värmeförlust i svenska fjärrvärmenät: 9,1 %

Fjärrvärmenät
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2. Lågtempererad fjärrvärme
Fjärrvärmens historia

Nuvarande system och applikationer
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Fjärrvärmens historia
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Generation Temperaturer Källor “Konsekvenser“

1:a generationen
1880-1930

ånga
< 200°C

Kolpannor och vissa
kraftvärmeverk

2:a generationen
1930-1980

> 100°C Kol- och oljeeldade 
kraftvärmeverk och vissa pannor 
som enbart producerar värme 

3:e generationen
1980-

< 100°C Stora kraftvärmeverk, förbränning 
av biomassa och avfall

Lägre tryck, möjligt att införliva 
flera olika källor

4:e generationen under
50 - 70°C

Mer förnybara källor och spill-
värme

Byggnader med bra isolering, 
värmesystem för låga 
temperaturer, nya sätt att 
framställa varmvatten



Fjärrvärmens historia
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Bild 7: Tidslinje över fjärrvärmens historia, källa: H. Lund et al. [8]



Utmaningar med befintliga fjärrvärmesystem
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Tredje generationens fjärrvärme kännetecknas av:

fortfarande övervägande användning av fossila bränslen i Europa, i 
Sverige är dock utfasningen av fossila bränslen nästan klar

långa transportvägar i nätet med hög temperatur leder till värmeförlust 
= lägre effektivitet än lokalt genererad värme

Möjlig monopolställning för leverantörer (brist på konkurrens, 
långsiktiga avtalsförpliktelser, ...)

Den konventionella affärsmodellen bygger på storskalighet och är inte 
lika konkurrenskraftig för energieffektiv nybyggnation, särskilt för 
mindre privatbostäder

Figur 8: Kol. Källa: OnzeCreativitijd [9]

Figur 9: Luftföroreningar. Källa: SD-Pictures [10]



Fördelar med 4:e generationens system
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Lågtempererade värmeförsörjningsnät med reducerad matning (55 
° C till 70 ° C) och returtemperaturer (25 ° C till 40 ° C)

• Fjärrvärmenät med låg temperatur kan ge ett betydande bidrag 
till ett hållbart och effektivt utnyttjande av energiresurser

• Anpassning till kraven på lägre uppvärmningstemperaturer inom 
området energieffektiva byggnader, vilket innebär en avsevärd 
minskning av värmebehovet

• Optimerad integration av förnybara energikällor (geotermisk 
energi och solenergi) och industriellt spillvärme

• Minskad värmeförlust i rör genom förbättrad isolering och lägre 
nätverkstemperaturer 
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Direkt eller indirekt fjärrvärmeförsörjning möjlig

Direkt fjärrvärmeförsörjning: leverantörens värmeöverföringsmedium flyter också genom 
hussystemet. Kräver mindre utrymme i husets anslutningsrum än ett indirekt system.

Indirekt fjärrvärmeförsörjning: värmeväxlare separerar husets nät från leverantörens nätverk. 
Varmt dricksvatten produceras alltid indirekt, varvid både fjärrvärmevattnet och värmevattnet 
från hussystemet kan användas för uppvärmning.

Beslutet om en direkt eller indirekt anslutning till fjärrvärmenätet fattas vanligtvis i 
fjärrvärmeföretaget

Fjärrvärme – direkt eller indirekt system
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Skillnader mellan direkt och indirekt system:

Fjärrvärme – direkt eller indirekt system

18

Direkt system Indirekt system

Leverantörssidans framledningstemperatur = 
maximal framledningstemperatur för konsumenten

Maximal framledningstemperatur kan ställas in 
manuellt av konsumenten 

Centraluppvärmning av vattenuppfyllning av 
värmesystemet 

Behov av att fylla på värmesystemet vid 
decentraliserat system

Det finns ingen separering av hydraulik och 
värmesystem uppströms 

Det finns en hydraul- och värmesystemseparation 
uppströms

Basstationen fungerar utan elektriska komponenter Ledning för elförsörjning krävs



Direkt system
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Bild 11: Direkt fjärrvärmesystem, källa: Euroheat & Power [12]



Indirekt system
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Bild 12: Indirekt värmesystem, källa: Euroheat & Power [12]



iGRID temperaturzons lösning
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Mål
I det direkta fjärrvärmesystemet är det möjligt att sänka 
temperaturen lokalt för en utvald kund eller ett 
stadsområde genom att använda shuntar. Ett exempel är 
Grundfos iGRID-temperaturzonslösning utrustad med 
Grundfos temperaturoptimeringsenheter (GTO) 

Grid Schemes
Scheman för fjärrvärmenät före och efter iGRID-
systemets installation  presenteras i figur 9.

Bild 13: Schema över fjärrvärmenät före och efter installation av iGRID-systemet, 

Källa: Grundfos [13]
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Enheterna
En blandningsslinga som tar vatten från returledningen och shuntar 
in det i matningen för att sänka temperaturen till önskad nivå i en 
viss nätverkszon. De produceras i olika konfigurationer,

Friflödeslösning använder två pumpar. Pumpen i tilloppsledningen 
justerar önskat tryck i flödesledningen. Pumpen mellan flödes- och 
returledningarna justerar sekundär framledningstemperatur till 
önskad nivå. Denna konfiguration eliminerar tryckförluster och 
garanterar hög tillförlitlighet.
Shuntpumpslösningen använder trycket från huvudnätspumparna. 
Effektiviteten ökar genom minskad framledningstemperatur genom 
att blanda till- och returflöden. Här är det inte möjligt att sänka 
trycket lokalt men lösningen är enkel att implementera, pålitlig och 
minskar förluster vid ventiler.

Free flow solution Shunt pump solution

Bild 14: Grundfos temperaturoptimeringsenheter (GTO) i olika 
konfigurationer; källa: Grundfos [13]

iGRID temperaturzons lösning



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

23

Bild 15: Installation av lågtemperaturszon i Köpenhamns-
området. Källa: Grundfos [13]

Pilotinstallationen av lågtemperaturzon i Köpenhamn
Temperaturzonslösningen applicerades för att sänka den 
genomsnittliga framledningstemperaturen (för ett område med 
enfamiljshus) från 79°C till 60°C - se figur 11. Innan 
implementeringen var den nominella framledningstemperaturen 
i hela nätet 110°C. 

Årlig efterfrågan på kundvärme:  
9 000 MWh

Före
installation  

Efter
installation

Medeltemperatur (framledning/retur) [°C] 79/ 48 60/ 38
Distributionsförluster [MWh] 2 570 1 950
Ytterligare energibehov av nätverkspumpar
[MWh/rok]

0 14,0

Effekt: distributionsförluster minskar med 24%,
CO2-minskning: 47 ton,
enkel återbetalningstid: 3 år 

iGRID temperaturzons lösning
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3. Forskning och projekt
Heat Roadmap Europe 

LowTEMP

Ålborgs universitet

24



Heat Roadmap Europe
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Konsortium med 24 partners från forskning, utbildning, industri och lagstiftning

Levererat en serie studier som fokuserar på koldioxidsnåla värmesystem sedan 2012 

Tagit fram första heltäckande kartan över för uppvärmnings- och kylbehov i Europa

Visar att mer spillvärme släpps ut i samband med elproduktion i Europa än vad som behövs för att täcka 
det totala uppvärmningsbehovet

Färdplaner för utfasning av fossila bränslen från uppvärmningssektorn i 14 EU-länder som tillsammans 
täcker 80% av utsläppen.

Forskningen är öppet tillgänglig - andra studier kan använda verktygen och modellerna för nya studier

Finansierat av EU:s Horisontprogram 

https://heatroadmap.eu/

https://heatroadmap.eu/


LowTEMP-projektet
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EU-finansierat forskningsprojekt i Östersjöregionen

24 projektpartners från åtta länder

Kunskapsplattform med presentation av goda exempel, metodik för framtagande av 
fjärrvärmestrategier, modelleringsverktyg etc.

Delar information med grannländerna, utveckling av ett modelleringsverktyg som 
hjälper kommuner att fatta beslut om fjärrvärme

Seminariematerial som får användas fritt

E-learningplattform

https://www.lowtemp.eu/

https://www.lowtemp.eu/


Aalborgs universitet
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Största forskningscentret i sitt slag med över 400 forskare involverade

Studier rörande fjärrvärme- och koldioxidsnåla lösningar

Ledande aktör inom 4:e generationens fjärrvärme

Laboratorier för strömningslära respektive värmesystem och värmekomponenter

Samarbete med offentliga och privata företag för applikationsorienterade lösningar

#1 i Europa och #8 globalt inom teknisk forskning (US News & World Report 2018) 

https://www.en.aau.dk/

https://www.en.aau.dk/
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Översättning och anpassning
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Sweden
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