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Denne præsentation

tager en kort oversigt over den aktuelle situation for fjernvarme 
(DH) i BSR.

er baseret på resultaterne af LowTEMP-partnerskabet i løbet af 
projektet (oktober 2017 - marts 2021).

Resultaterne sætter baggrunden for, hvor fjernvarme ved lav 
temperatur skal indføres.

Optakt og motivation

3

Du er her

Lav temperaturs
fjernvarme

Figur 1: På vej. kilde: Thermopolis / Lea Hämäläinen
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Fjernvarme har konsolideret sin position som et af de mest 
almindelige varmesystemer i BSR.

Det konkurrerer mod individuelle varmesystemer, såsom individuelle 
kedelenheder (olie, faste brændstoffer eller gas) og varmepumper.

Fjernvarme betragtes som et effektivt varmesystem, især når 
varmefordelingsafstande er korte, og når opvarmningskraften mod 
rørledningslængden er høj .

››› Fjernvarme er almindeligt i byer.

Grundlæggende om fjernvarme i BSR
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Grundlæggende om fjernvarme i BSR

Fjernvarme bruges typisk både til rumopvarmning og tilberedning af 
varmt vand til boliger i BSR.

Det mest typiske fjernvarmesystem, der anvendes i BSR, er et lukket 
system, hvor kunderne opretter forbindelse til fjernvarmenetværket 
via varmevekslere. Det betyder, at fjernvarmevandet ikke cirkulerer i 
kundens slutsystemer, f.eks. i en bygnings varmenetværk.

Figur 2: Forbindelse til kunder til et fjernvarmenetværk. Kilde: Thermopolis



Borgere betjent af fjernvarme i BSR-lande
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Ved sammenligning af ejendomsformer blandt fjernvarmevirksomheder i BSR-ligheder kan man 
finde.

Fjernvarmevirksomheder ejes ofte af kommuner.

Andre eksisterende og udbredte former for ejerskab blandt driftende fjernvarmevirksomheder er:

• store transnationale bekymringer,

• store nationale energiselskaber

• samarbejdspartnere,

• og andre offentlige eller private virksomheder.

I nogle LowTEMP-partnerlande har kommuner mulighed for at regulere bygninger til at forbinde 
fjernvarmenetværk.

Ejendomsformer blandt fjernvarmevirksomheder i BSR
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Mest almindelige ejerskabsformer blandt 
fejrnvarmevirksomheder i BSR

Land Mest almindelige ejerskabsformer

Danmark Kommunale virksomheder og kooperativer

Estland Kommunale og private virksomheder

Finland Kommunale og private virksomheder

Tyskland Kommunale og private virksomheder

Letland Kommunale virksomheder

Litauen Kommunale virksomheder

Polen Nationale, tværnationale og kommunale virksomheder

Republikken Karelen (Rusland) Regionale virksomheder

Sverige Kommunale og tværnationale virksomheder
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Fjernvarmegenerering og brug af oplagring i BSR
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Fjernvarme genereres:

med basisbelastning, middelbelastning og reserve- / 
spidsbelastningskedelenheder.

i kombinerede varme- og kraftenheder (CHP) i byområder eller 
kun opvarmning af kedelenheder i de mere tyndt befolkede 
områder og / eller spredt langs fjernvarmenetværket.

Fjernvarmelagring:

Kortvarige varmelagre anvendes fra sag til sag.

Sæsonbestemte langvarige varmelagre er ret ualmindelige i 
BSR.

Figur 3: Opvarm kun kedlen i et tyndt befolket område. 
Kilde: Thermopolis
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Brændstoffer i fjenvarmegenerering i BSR

Generelt har fjernvarmeproduktion været 
baseret på fossile og vedvarende brændstoffer 
fra tre hovedkategorier:

• faste brændstoffer

• flydende brændstoffer

• gas brændstoffer.
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Figur 4: Træflis. Kilde: Merja Järvelä/Thermopolis billedlager [1]



Eksempler på brændstoffer efter kategori i 
fjernvarmeproduktion i BSR

Faste brændstoffer

Kul
Tørv
Træbrændstoffer
Kommunalt affald

Sort kul, brunt kul
Formalet tørv, græstørv
Pille, flis, bark
Genvundet brændstof

Flydende brændstoffer
Væske til industriaffald
Spildevandsslam
Olie

Kraftig fyringsolie, let fyringsolie

Gas brændstoffer
Naturgas
Flydende petroleum gas
Biogas

Affaldsvarme

Industriel proces (høj temperatur)
Industriel proces (lav temperatur)
By-varmeaffald
Kraftvarme

Ovn
Kølevand
Genindvinding af spildevand
Røggasgenvinding
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Brændstoffer efter land i fjernvarmegenerering i BSR

Land Mest almindelige brændstoffer

Danmark Biomasse (ca. 50%), naturgas (25%)

Estland Naturgas (57%), kul (31%)

Finland
Biobrændstoffer [inklusive flis (18%), industrielt træaffald (10%) og andre biomasser (6%)] (34%), 
kul (24%)

Tyskland
Naturgas (43% i kraftvarmeproduktion), naturgas (70% i varmekedler), kul (40% i 
kraftvarmeproduktion) og kul (kun 4% i varmekedler)

Letland Naturgas (64%), træbrændstoffer (31%)

Litauen Biobrændstoffer og kommunalt affald (64%), træbrændstoffer (31%)

Polen Kul (73 %)

Republikken Karelen (Rusland) Olie (39 %), Naturgas (38 %)

Sverige
Bioenergi (40%), genanvendt energi [inklusive overskudsvarme, affaldsforbrænding og 
røggasudvinding] (43%)
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Kilde: LowTEMP (2019) Rapport om de nuværende rammebetingelser
for energiforsyning for LTDH i partnerkommuner og -regioner.



Bortset fra disse almindeligt anerkendte brændstoffer, så er anvendelig overskudsvarme f.eks. 
Overskudsvarme fra industrielle eller bymæssige processer for nylig blevet et potentielt alternativ 
til fjernvarmeproduktion.

Udnyttelse af overskudsvarme i stort omfang er i sin tidlige fase.

• Danmark, Finland (8% af fjernvarme genereres af varmegenvinding og varmepumper) og Sverige (43% 
genanvendt energi, inklusive overskudsvarme, affaldsforbrænding og røggaskondensering) er blevet 
betragtet som forløbere for brugen af spildvarme, f.eks. ved brug af røggaskondens.

• Kraftvarmeenheders miljøpåvirkning aftager med brugen af røggaskondensering.

Overskudsvarme, genvundet varme og varmepumper i 
fjernvarmeproduktion i BSR
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Fjernvarme er i øjeblikket stærkt baseret på fossile brændstoffer i BSR.

• Især større byer har tendens til at være afhængige af fossile brændstoffer.

Naturgas og kul anvendes i vid udstrækning i BSR.

• Derudover har tørv et fast fodfæste på bestemte markeder.

Nogle lande har med succes omdannet deres fjernvarmegenerering til produktion af biomasse.

Konklusioner om brændstoffer i fjernvarmeproduktion i BSR
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I øjeblikket er fjernvarmenetværk konventionelle netværk i BSR.

• Fjernvarme distribueres af fjernvarmevand.

• Dampbaserede distributionsteknikker er ret lejlighedsvis, hvis ikke ikke-eksisterende.

• Isolerede stålrør er mest almindeligt i brug.

Fjernvarmedistribution i BSR
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• Almindelige forsyningstemperaturer varierer mellem 
70 ° C og 115 ° C.

• Almindelige returtemperaturer varierer mellem 45 ° C 
og op til 65 ° C.

• Lavere temperaturniveauer gælder for 
sommerforhold, højere er relateret til vinterforhold.

• BSR-lande har forskellige temperaturkrav for 
fjernvarmenetværkerne (f.eks. for at forhindre 
bakterier og skoldning)

Temperaturer i fjernvarmenetværk
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Figur 5: Eksempel på fjernvarmefremløbstemperatur i
forhold til udetemperatur. Y = fremløbstemperatur og
X = udetemperatur. Kilde: Thermopolis



Varmetab varierer stærkt i BSR.

• Mere avancerede fjernvarmenetværk har varmetab mellem 5-15%.

• Gamle netværk kan have varmetab på op til 30% eller derover.

Udskiftning af ældre rør med bedre isolerede nye rør finder sted f.eks. i Republikken 
Karelen (Rusland).

Optimering af fremløbstemperaturen for eksempel i forhold til vejrudsigter er et andet 
nye værktøj til fjernvarme-varmetabskontrol.

Varmetab er mindre i varmetætte områder (byer) og højere i tyndt befolkede områder.

Varmetab i fjernvarmenetværk
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Potentiale for LTDH i BSR

Fjernvarme har en veletableret position i BSR.

En stor del af fjernvarmevirksomheder er 
kommunalt ejet.

Lavtemperaturforsyning imødekommer 
varmebehovet i bygninger med lav energi.

Brugbare lavtemperaturaffaldsvarmekilder.

Mulighed for at mindske 
varmedistributionsrelaterede varmetab.

Reducer afhængigheden af fossile 
brændstoffer.

Reducer forbrændingsbaseret 
fjernvarmeproduktion.
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Styrker: Muligheder:



Barrierer for LTDH i BSR

Høje investeringsomkostninger på
efterspørgselssiden.

Mangfoldighed i bygningsmassen.

Mangel på sæsonbestemt varmelager.

Udefinerede prissætningsmodeller for 
spildvarme.

Efterspørgselsholdninger til fjernvarme ved
lave temperaturer.

Manglende finansiering.

Politiske beslutninger.

Uventet nedlukning af spildvarmekilder.
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Svagheder: Trusler:



Fjernvarme har en veletableret position i BSR, og især i byer er det blandt de mest populære 
varmesystemer.

Fjernvarmeproduktion i BSR er stadig stærkt orienteret om fossile brændstoffer, selvom andelen 
af vedvarende energikilder for nylig er steget i flere lande.

Udnyttelsen af spildvarme (f.eks. Spildvarme fra industrielle processer) er under konstant 
overvejelse i BSR.

Der findes eksisterende varmelagringsmetoder i BSR, men de nuværende varmelagre er typisk 
kortvarige.

Konklusioner
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[1] Thermopolis picture stock contains pictures taken by Thermopolis employees, that can be used in 
the LowTEMP –project training materials.

[2] P. Sneck. Report on current energy supply framework conditions for LTDH in partner 
municipalities and regions. 2019. Unpublished internal report of LowTEMP, part of background 
material. Compilation based on  partners answers to pdf questionary. 

Kilder
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Kontaktinformationer

Thermopolis Oy

Lassilantie 12
62100 Lapua
Finland

E-mail: info@thermopolis.fi
Tel: +358 444 384 200
www.thermopolis.fi
www.lowtemp.eu
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Project Manager
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