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På väg mot lågtempererad fjärrvärme
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Vad är fjärde generationens fjärrvärme? 
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1:a generationen fjärrvärme – ett ångbaserat system som drivs med kol; introducerades först i USA på 1880-talet; blev
populär i vissa EU-länder också.

2:a generationen fjärrvärme (1930 - 1970) - vattentemperaturer över 100° C och med kol som huvudenergikälla

3:e generationens fjärrvärme (1970-idag)- lägre temperatur (80 - 100° C), serietillverkade fjärrvärmecentraler och
stålmantlade rör, använder kol, biomassa och avfall som primära energikällor

4:e generationens fjärrvärme - knackar på dörren (med pilotinstallationer i Danmark, England, Norge, Belgien, Finland
och Tyskland)

framledningstemperatur under 70° C (lågtempererad fjärrvärme) möjliggör lägre värmeförluster,

ökad integrering av förnybar värme (sol, geotermisk energi, avfall och biomassa),

kompatibelt med kylnätverk och smarta energisystem.

5:e generationens fjärrvärme diskuteras; integrerar uppvärmning och kylning, möjliggör efterfrågeflexibilitet, termiska
lager och en bredare integration av avfall / överskottsvärmekällor. (t.ex. ectogrid™, E.ON Sverige AB)

OBS! 5GDH är inte är kronologisk fortsättning av de fyra första generationerna, utan snarare en parallell eller integrerad del av
4GDH, benämningen är därför lite missvisande



Temperaturspann för 4:e generationens fjärrvärme (under 70° C) 

Fjärde generationens fjärrvärme

Källa: P.K. Olsen et al. [1.1]



Olika vägar till lågtempererad fjärrvärme

e) Lågtempererad spillvärme utgör energikälla till en 
värmepump

heat T = 20°C

Heat pump

f) Sänker temperaturen i hela fjärrvärmenätet 

Källa: P.K. Olsen et al. [1.1]



GENOMFÖRANDE I RENOVERADE BYGGNADER 

Energieffektiv renovering av byggnader och införande av lågtempererade fjärrvärme, Albertslund (DK)

Omvandling av en skola till ett passivhus, Max-Steenbeck-Gymnasium (DE)

Omfattande energirenovering av befintliga fastigheter och implementering införande/installation av 

lågtempererad fjärrvärme, Jabloń (PL)

GENOMFÖRANDE  I ORENOVERADE BYGGNADER 

Pilot med lågtempererat fjärrvärmesystem i befintliga fristående hus, Sønderby (Høje-Taastrup, DK)

GENOMFÖRANDE I EN HEL STAD

Hur man förändrar det befintliga fjärrvärmenätet till ett lågtempererat fjärrvärmenät - genomförande 

av ett pilotprojekt i Łomża (PL) 

Innehåll
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Test av lågtempererad fjärrvärme
i renoverade byggnader

8



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Albertslund, Danmark
Energieffektiv renovering av byggnader och implementering införande av 
lågtempererad fjärrvärme
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Projekt
Energieffektiv renovering
Införande av lågtempererad
fjärrvärme

Byggnadsår 2015

Projekt ledare Albertslund Kommune
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Bakgrund

Albertslund



Bakgrund till projektet

Albertslund är känt som living-lab för nya ekolösningar, inklusive 
energi- och ekonomibesparande värmesystem

Kommunen är kopplad till fjärrvärmenätet i Köpenhamn

I storstadsområdet i Köpenhamn finns: kraftvärmeverk för 
avfallsförbränning (393 MW), kraftvärmeverk för flera bränslen 
(2651 MW, värmeeffekt från biomassa på cirka 1500 MW) och 
spetslastpanna, varav en i Albertslund

Den termiska lagringskapaciteten är 3000 MWh exkl. det nya lager 
som byggs i Høje-Taastrup

Mål

År 2025 kommer all värme och energi att produceras utan 
koldioxidutsläpp - genom införande av fjärde generationens 
fjärrvärme och bättre användning av lokala energiproduktion 
(vindkraft och värmepumpar) 
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Albertslund, Danmark

Figur 1: Fjärrvärmeproduktion i Köpenhamns storstadsområde.
Källa: Albertslund Kommune, Housing department, Denmark



Pilotprojekt

Omfattar stadsdel i centrala Albertslund

560 hus, byggda på 1960- och 1970-talet 

Tidigare nedgånget område med 
socioekonomiska utmaningar

Pilotprojektet färdigställt 2015

Danmarks största system för lågtempererad
fjärrvärme
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Albertslund, Danmark

pilot project 

Figur 2: Områden där lågtempererad fjärrvärme införts i Albertslund.
Källa: Albertslund Kommune, Housing department, Denmark



Pilotprojekt: Tillvägagångssätt

Omfattande renovering av klimatskal, som 
inkluderade: isolering av tak, väggar och källare, 
material med faktorn λ = 0,020 W / (m * K) användes

Byte av distributionssystem: 
lågtemperaturradiatorer på ovanvåningen och 
golvvärmesystem på bottenplan

Framledningstemperaturen för det lågtempererade 
fjärrvärmesystemet i staden är 57 ° C, dvs. vid 
inloppet till värmeväxlaren i varje hus
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Albertslund, Danmark

Figur 3: Framledningslednings- och returtemperatur i Albertslund
Källa: Albertslund Kommune, Housing department, Denmark



Pilotprojekt: Resultat

Ökad attraktivitet i området till följd av 
renoveringen

Kostnader för uppvärmning har minskat med 
50%

Besparingen på energikostnader används för
att betala av renoveringskostnaderna
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Albertslund, Danmark

Figur 4: Exempel på fasad före och efter renovering
Källa: Albertslund Kommune, Housing department, Denmark



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Max-Steenbeck-Gymnasiet, 
Tyskland

Omvandling av skola till passivhusstandard
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Projekt
Ombyggnad av en skola till ett
passivhus

Byggnadsår 2010 - 2012

Projektledare Cottbus stad
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Bakgrund

Cottbus



Bakgrund till projektet

Skolan byggdes 1974 av pre-fabricerade
betongelement

Mål

Omvandling av byggnad till passivhus med bästa 
ekonomiska effektivitet och hänsyn till 
driftskostnader i 30 år 
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Max-Steenbeck-Gymnasiet, Tyskland

2008                2009                2010             2011              2012                  2013 2014           2015                  2016

beslut planering ombyggnad mätning optimering

öppnande

Figur 1: Byggnadsfasad. Källa: Cornelia Siebke, BTU Cottbus-Senftenberg



Uppvärmning

Marklager och solfångare vid byggnaden

Luften i ventilationssystemet förvärms 
respektive förkyls med markvärme under 
vinterns respektive sommaren 

Fjärrvärmeuppvärmning med returflödet
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Max-Steenbeck-Gymnasiet, Tyskland

Figur 2: Värmeväxlaren. Källa: Jan Gerbitz, ZEBAU, Tyskland



Resultat

Kostnader

återuppbyggnadskostnad - 12,8 miljoner EUR

byggnadskonstruktion – 460 EUR/m² 

byggtjänster (inklusive moms) - 254 EUR / m² 

<34 kWh/m² årligen för uppvärmning och mekanisk 
ventilation

cirka 55% av värmeenergin från returflödet

fjärrvärmeanvändningen har minskat till 17 % av den 
köpta energin före renovering

Fördelar med användning av returflöde

lägre returtemperatur

lägre värmeförlust på vägen tillbaka till 
värmeanläggningen

högre effektivitet vid värmeöverföring i 
värmeanläggningen

hållbar teknologi för värmekällor med låg 
temperatur 
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Max-Steenbeck-Gymnasiet, Tyskland



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Jabłoń, Polen

Lågtempererat fjärrvärmesystem och omfattande energirenovering av byggnader
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Projekt
Omfattande energirenovering och
konvertering till ett lågtempererat
värmesystem 

Byggnadsår 2020

Projektledare Kommunen Jabłoń
Bostadsföreningar
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Bakgrund

Jabłoń



Bakgrund till projektet

Liten kommun som domineras av jordbruksnäring

En del av byn Jabłoń skyddas av  kulturminneslagen (inklusive 
park- och palatskomplexet - tidigare säte för Zamoyski-
familjen) – i samband med renoveringen av byggnaderna 
måste hänsyn tas till dessa lagkrav.

Sedan 2006 har solcellsmoduler installerats på cirka 350 
privata och offentliga byggnader i kommunen

Mål

Förbättra energieffektiviteten i kommunens flerfamiljshus 
genom omfattande energirenovering och konvertering till   
lågtempererade energikällor

Projektet "Förnybara energikällor i kommunen Jabłoń" 
samfinansierades med EU-medel. 
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Jabłoń, Polen

Figur 1: Kommunkarta. 
Källa: OpenStreetMap contributors, [3.1]

Figur 2: Sädesfält.
Källa: J. Halicki, [3.2]

Figur 4: Vattenresavoar i Jabłoń. Källa: 
Municipality of Jabłoń, [3.4]

Figur 3: Palatset i Jabłoń. 
Källa: A. Sikora-Terlecka, [3.3]

Figur 5: Solceller på en enfamiljsvilla i 
kommunen.

Källa: Municipality of Jabłoń, [3.5]



Generella egenskaper - läget före moderniseringen 
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Jabłoń, Polen

1 Type of buildings

2 Construction year

3 Building technology

4 [m3] 8 000

5 [m3] 3 540

6 [m2] 1 733

7 [m2] 1 460

8 4

9  2 + attic (partially usable)

10 Total number of inhabitants [persons] 52

11 [pcs.] 22

multi-family residential buildings - terraced houses

1990

 traditional - brick buildings (aerated concrete)

Total building volume

Total volume of the heated part

Total usable area 

Total area of the heated part

Number of terraced segments

Number of floors 

Total number of apartments
Figur 6: De aktuella byggnaderna innan renovering. 

Källa: T. Żurek  - IMP PAN Gdansk



Värmesystemet – före moderniseringen
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Jabłoń, Polen

1 Värmekälla Kolpanna
(för värme och tappvarmvatten).
HEITZ MAX EKO 150 med effect på 60-150 kW.
Tillverkningsår - 2010.
Används endast under uppvärmningssäsongen.

2 Uppvärmning av 
tappvarmvatten

1) Centralt uppvärmnming av tappvarmvatten till 17 
lägenheter under värmesäsongen
Ackumulatortanker (2x750 l)
som försörjs med värme från pannrummet

2) Individuell uppvärmning
17 lägenheter – endast sommarsäsongen
5 lägenheter – hela året
Eluppvärmning

Figur 7: Värmesystemet innan modernisering. 
Källa: T. Żurek – IMP PAN Gdansk



Grundläggande antaganden om projektet
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Jabłoń, Polen

1. Insulation of building partitions

 1. Exterior walls of basements U = 0,20

 2. External walls of overground storeys U = 0,19÷0,22

 3. Floor above the unheated basement U = 0,25

 4. Ceilings under the unused attic U = 0,14

 5. Internal walls between heated and unheated rooms U = 0,20÷0,22

     (basement and attic)

2. Installation of new windows and doors

 1. Windows in residential premises U = 0,90

 2. Windows and external doors in common areas U = 0,90 / 1,30

 3. Interior doors in partitions separating heated and unheated rooms U = 1,30

3. Additional improvements

New moisture insulation basement walls in contact with the ground
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Heat transfer coefficient

Figur 8: 
Energirenovering i kommunala 

flerbostadshus
Källa: T. Żurek – IMP Gdansk

Tilläggsisolering av ytterväggar.

Tilläggsisolering av källartak och vind

Tilläggsisolering av källarväggar



Grundläggande antaganden om projektet
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Jabłoń, Polen

 1. Modernization of the building's thermal energy supply system

2. The use of low-temperature heat sources designed to work for the needs of heating and hot water preparation

    (2 heat pumps with a thermal power of 42.8 kW each)

3. Installation of photovoltaic cells for electricity production for own needs (electricity supply to heat pumps)
    66 pcs of PV panels x 300 W - total power 19.8 kW.

4. Installation of an energy management system in the building.

 2. Modernization of the central heating installation

Replacement of the entire central heating installation in building segments for a new one

(a low temperature installation - heating water parameters 55 / 45
o
C).

 3. Modernization of the hot water supply system

1. Liquidation of individual sources of domestic hot water preparation
2. Coverage of all apartments with central year-round hot water supply

3. Modernization of the existing hot water installation in the buildings
    (thermostatic valves on hot water circulation, new thermal insulation of pipelines).
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Figur 9: 
Värmepumpar och ackumulatortank i de 

aktuella byggnaderna. 
Källa: T. Żurek – IMP Gdansk

Figur 10: 
Solceller på tak mot sydöst I på en

av de aktuella byggnaderna.
Källa: T. Żurek – IMP Gdansk

Figur 11: 
Installation av lågtemperatur-

radiatorer i lägenheterna. 
Källa: T. Żurek – IMP Gdansk



Pilot projektet: Förväntade resultat

Energianvändning och miljönyckeltal
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Jabłoń, Poland

No. Name Unit
Before 

modernization

After 

modernization

Effects                                            

(decrease)                                              

[%]

1 Usable energy demand GJ/year 811 432

MWh/year 225,2 120,1

2 Final energy demand GJ/year 1 520 161

MWh/year 422,3 44,7

3 Primary energy demand MWh/year 496,7 61,7 88

4 Unit indicators

a) usable energy kWh/(m2 year) 154 82 47

b) final energy kWh/(m2 year) 289 31 89

c) primary energy kWh/(m2 year) 340 42 88

5 CO2  emissions tons of CO2 

/year

154 19 88

6 20 MWh/year

7 45 %

8 83 %

47

89

Electricity production in the PV installation

Covering the demand for electricity for heat pumps                                               

by a PV system

Share of RES in covering the demand for heat

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

Usable energy Final energy Primary energy

225,2

422,3

496,7

120,1

44,7 61,7

Before modernization After modernization

[MWh/year]

Figur 12: Byggnaderna efter renovering. Källa: T. Żurek – IMP Gdansk

Tabell 1: Förväntade resultat på energianvändningen, primärenergianvändning och 
utsläpp av växthusgaser. 

Källa: T. Żurek - on the basis of the energy audit [3.6]
Figur 13: Jämförelse av energibehovet före och efter energirenovering. 

Källa: T. Żurek – IMP Gdansk



Pilot project: Expected results

Ekonomiska effekter för drift
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Jabłoń, Poland

Totala årliga värmekostnader Kostnad per 1 m2 uppvämd yta

Investeringskostnader

Kostnad per GJ värme

85% täckt av extern 

finansiering

No. Name Name Unit
Before 

modernization

After 

modernization

1 Energy costs (heating + hot water) EUR / year 15 378 3 719 ↓ decrease 76

2 Unit costs of heat energy EUR / GJ 10,11 23,12 ↑ increase 129

EUR / m2 10,53 2,55 ↓ decrease 76

Effects                                            

(decrease or increase)                                              

[%]

Tabell 2: Förväntade ekonomiska effekter. Källa: T. Żurek – baserat på energikartläggning[3.6]

Figur 14: Jämförelse av ekonomiska nyckeltal före och efter renovering. Källa: T. Żurek – IMP Gdansk

No. Name Units Value

1 Total investment costs PLN 1 615 000

EUR 354 945

2 PLN / m2 932

EUR / m2 205

3 Simple period back time SPBT

a) including the full investment costs years 30,4

b) after taking into account EU funding years 4,6

Unit investment costs per 1 m2                                                 

of usable floor space of the buildings

Table 3: Investeringsdata. Källa: T. Żurek – IMP PAN Gdansk



Slutsatser
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Jabłoń, Polen

1. Effektiviteten och de ekonomiska effekterna av värme med värmepumpar i fjärrvärmenätet beror till stor 
del på elkostnaden och mängden egen energi från solceller som kan användas (minska skattepåslag och 
moms på elen)

2. I det aktuella fallet, där hänsyn måste tas till kulturminneslagen, har antalet solcellspaneler begränsats och
minskat produktionen av egen el (täckte endast 45% av värmepumparnas behov). Detta bidrar till att öka
kostnaden per producerad MWh värme jämfört med tidigare.

3. Ökningen av kostnaden kompenserades av besparingarna i den slutliggiltiga energianvändningen i
byggnaderna, som uppgår till 89% i snitt. Sammantaget minskade den totala kostnaden för uppvärmning
och tappvarmvatten med 76%.

4. Projektet kännetecknas därför av mycket stora ekonomiska fördelar för invånarna till följd av betydligt
lägre avgifter som kommer att uppkomma för uppvärmning och varmvattenberedning.



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Test av lågtempererad fjärrvärme
i befintliga byggnader som inte
genomgått energirenovering
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Sønderby, Danmark

Pilot med lågtempererad fjärrvärmesystem i befintliga villor 
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Projekt
Pilot med lågtempererat
fjärrvärmesystem i befintliga
enfamiljshus

Byggnadsår 2013

Projektledare
Høje-Taastrup Fjernvarme 
a.m.b.a. 
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Bakgrund

Sønderby
Høje-Taastrup



Bakgrund till projektet

Høje-Taastrups kommun är en förort till 
Köpenhamn

Känd för sin agenda för gröna omställning

Kommunen består av små bostadsområden, 
med enfamiljshus, radhus och några 
flerfamiljshus, de flesta byggda på 1960-1990-
talet

Mål

100% CO2-fri region 2050
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Sønderby, Danmark

Figur 1: Projektets geografi i Høje-Taastrup. Källa: OpenStreetMap contributors



Pilotprojekt

Utveckling av ett lågtempererat fjärrvärmenät
för 75 befintliga enfamiljshus

Total uppvärmd yta på 11 230 m2

Äldre distributionssystem, men förluster på 
cirka 38-44% från fjärrvärmeanläggningen 
fram till fastigheterna i området 
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Sønderby, Danmark

Figur 2: Exempelhus i Høje-Taastrup. Källa: Høje-Taastrup Fjernvarme a.m.b.a., Denmark



Pilotprojekt: Tillvägagångssätt

Det lågtempererade nätet försörjs av returflödet 
från det högtempererade nätet (kall tillförsel)

När temperaturen på returvattnet är för låg, 
blandas det med vatten från den 
högtempererade framledningen

Den "kalla tillförseln" ger en 
framledningstemperatur i intervallet 30-67°C 
(genomsnitt 48°C)

Den "heta tillförseln" ger en 
framledningstemperatur i intervallet 65-107°C 
(genomsnitt 80°C) 

Byggnation av nytt rörsystem i fjärrvärmenätet: 
TwinPipe-system, serie 2, storlek 76 och mindre 
med Logstors larmsystem X4

• säkerställer korrekt identifiering av platsen för 
eventuella fel och läckage i systemet

• värmeledningsförmåga λ = 0,022 W/(m*K)

Installation av nya undercentraler i varje hus, med 
en genomströmningsberedare utformad för en 
kapacitet på 32,3 kW 
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Sønderby, Danmark



Pilotprojekt: Resultat

Värmeförlusterna minskade till 13% 

Uppmätt framlednings- och returtemperatur för 
det lågtempererade fjärrvärmenätet var 55/45°C 

Vid kundernas undercentraler låg 
temperaturerna ~ 53/38°C

Lågtempererad fjärrvärme är känslig för
konsumenternas vanor, t.ex. hög förbrukning

Piloten visar att tillämpning av lågtempererad 
fjärrvärme är möjlig i befintliga bostadsområden 
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Sønderby, Danmark

Table 1: Energidata för projektet. Källa: PK. Olsen [1.1]



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Implementering av lågtempererad 
fjärrvärme i en hel stad
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Konvertering av befintligt nät till ett 
lågtempererat fjärrvärmenät -
pilotprojekt i Łomża (PL) 
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Tillämpning av verifierad metod för  datorsimulering relaterad till 
konvertering av befintliga fjärrvärmenät till lågtempererade fjärrvärmenät, 
(ExToLTDHSmd)



Projekt
Konvertering av hela det 
befintliga fjärrvärmenätet till 
ett lågtempererat fjärrvärmenät

Byggnadsår 2017 - 2022

Projektledare
Mieczysław Dzierzgowski WUT,  
IMP PAN

39

Bakgrund

Łomża



Bakgrund till projektet

Łomża is ligger i nordöstra
Polen, 63 000 inhabitants, 32.7 km2

Mål

Fram till 2022: att konvertera hela befintlig 
det befintliga fjärrvärmenätet till 
lågtemperad fjärrvärme 

• Från 121/65°C (2017) till 89/48°C (2022)

Minskad användning av kol för 
värmeproduktion

• från 100% (2017) till 11.6% (2022)
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Łomża, Polen

Figur. 2. Narew River. Källa: M. Dzierzgowski, IMP PAN  WUT 

Figur. 1. Łomża tätort. 

Källa: M. Dzierzgowski, IMP PAN, WUT 



Pilotprojekt 2017/2018 : På väg från befintlig fjärrvärme till lågtempererad fjärrvärme
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Łomża, Polen

Nominell supply tillförsel- och returtemperatur: : Ts/Tr = 121ᴼC / 65ᴼC

Nominellt värmebehov för befintligt koleldat värmeverk med pannor
98,52 MWt. 

Verifierat värmebehov: 73,71 MWt

860 substations tranformatorstationer, 

160 km fjärrvärmenät

Aktuell värmeförslust i fjärrvärmenätet: - 12,5% 

Primär energikälla – 100% coal.

Säsongsbetonad värmeproduktion under 2017/2018: 
484300 GJ, 100% från kol 

Figur 3. Fjärrvärmesystemet i Łomża. Källa: M. Dzierzgowski [5.1].
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Projekt Steg 1 – 2017/2018

Datainsamling

Modellering av existerande fjärrvärme och verifiering av
fjärrvärmemodellen

Analyser och felsökning av understationerna

Verkligt resultat

Rengöring och reglering av befintliga 
värmeväxlare/undercentraler för att öka 
effektiviteten 

Resultat: minskat flöde 55% ; ökat temperaturfall 
- 43,2%

Differens mellan beräknade och faktiska
driftsparametrer under 3%

Figur 4. Undercentral 1 –uppmätta och 
beräknade variationer i värmebehov, flöde 
samt framlednings- och returtemperaturer,  
- för och efter rengöring av värmeväxlare
Källa: M. Dzierzgowski [5.1].
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Łomża, Polen

Projekt Steg 1 – 2017/2018

Undercentral 1 

Uppmätta och beräknade föränd-
ringar per timme av värmebehovet, 
massflödet, framlednings- och 
returtemperaturer,% öppning av 
reglerventilen

före och efter rengöring av
värmeväxlare

Figur 5. Undercentral 1. Källa: : M. Dzierzgowski [5.1].
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Projekt Steg 2 – 2017/2018

Faktiska resultat

Den nominella framledningstemperaturen har
sänkts från 121.5 till 109.8 °C

minskning av säsongsbetonade förlusterna i 
fjärrvärmesystemet från 12.6 till 10.6% 

Genomsnittlig säsongsbetonad returtemperatur 
för fjärrvärmesystemet:              
Tr = 45.1 °C 

Jämförelse mellan uppmätta och beräknade 
värden för värmebehov, flöde och returtemperatur 
under värmesäsongen 2017/2018 - skillnaden < 3% Figur 7. Uppmätta och beräknade  framlednings- och returtemperaturer, flöde och värmebehov 

för hela fjärrvärmenätet - värmesäsongen 2017/2018 Källa: M.Dzierzgowski [5.1]
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Projekt Steg 3 – 2019/2020

Implementering av ny panna för biomassa och ny 
gaseldad värmeanläggning

Ny panna för biomassa på 15 MW installerades i 
början av 2020

Nytt gaseldat värmeverk togs i drift 2020.

Nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk
14.0 MWt of heat and 2.8 MWe of power  
planeras att installeras 2022.

Ny panna för biomassa i 
befintlig koleldad 
värmeanläggning

Nytt gaseldat 
värmeverkMål: 2020/2021 

Biomassa: 52,0% 

Gas: 36,4% 

Kol: 11,6%  
Figur 8. Plan över existerande fjärrvärmenät i Łomża - leveranser från befintligt värmeverk och nytt 

gaseldat värmeverk (i gult). Källa: M. Dzierzgowski [5.1]
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Projekt Steg 4 – 2019/2020

datorsimuleringar

optimering av säsongsreglering för den nya 
biomassapannan 

nytt gaseldat värmeverk och gemensamt 
öppet fjärrvärmenät 

DH  Layout
Figur 9. Tryckförändringar längs med nätverket från panna för kol/biomassa till gaseldat värmeverk 

Källa: M. Dzierzgowski [5.1]
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Faktiska resultat

Minskad nominell framlednings-temperatur i 
gaseldad värmeanläggning och befintligt 
fjärrvärmesystem (17,5 MW) från 109,8 till 96,3 
ºC (lågtempererad fjärrvärme)

Byte av primär energikälla – andelen kol har
minskat från 100% to 11,6%

Figur 11. Primära energikällor under säsongen 2020/2021
Källa: M. Dzierzgowski [6.1]

Figur 10. Beräknade förändringar per timme av tilluftstemperatur, flödeshastighet och värmebelastning 
för pannor eldade med gas, biomassa och kol under förutsättningarna värmesäsongen 2019/2020. 
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Mål för 2022

Värme och energi kommer att produceras med 75% 
minskade koldioxidutsläpp

Omvandling av befintliga fjärrvärmenätet till lågtempererad 
fjärrvärme

Minskning av värmeförlusterna i fjärrvärmenätet från 12,6% 
till 9,5% (användning av biomassa - lokal energikälla - i 
pannor och kraftvärmverk) Källa:: M. Dzierzgowski: IMP PAN, WUT



Slutsatser

Den verifierade modellen för det befintliga fjärrvärmenätet i Łomża som bygger på termiska och hydrauliska

egenskaper hos de överdimensionerade värmeväxlarna och radiatorerna möjliggör en omvandling av

fjärrvärmenätet till ett effektivt lågtempererat fjärrvärmenät i länderna runt Östersjön innan 2030.

Riktlinjer och uppvisning av hur HELA befintliga fjärrvärmesystem ska förberedas och omvandlas till lågtempererad

fjärrvärme finns tillgängliga, men bör utvecklas vidare.

Lågtempererade fjärrvärmenät är mer känsliga för avvikelser och fel i kundernas installationer, då

temperaturmarginalen är mindre

Konvertering av befintlig fjärrvärme till lågtempererade fjärrvärme är möjlig; vilket leder till 15 - 25% minskning av

värmeförluster och utsläpp.
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Slutsatser

Lågtempererad fjärrvärme kan bidra till utfastningen av fossila bränslen från uppvärmningen av byggnader

Det är inte rimligt att anta att alla byggnader runt Östersjön kommer genomgå energieffektiv renovering till 

2050, då fossila bränslen ska vara utfasade i EU

• Riktlinjer och exempel på lägsta nivå av hur byggnader bör vara förberedda för lågtempererad fjärrvärme 

behövs.

Lågtempererade fjärrvärmenät är mer känsliga för avvikelser och fel i kundernas installationer, då

temperaturmarginalen är mindre

Hög kvalitet på installationer, efterfrågeflexibilitet och optimeringsverktyg är viktiga verktyg för ett 

framgångsrikt införande av lågtempererad fjärrvärme och säkerställande av god inomhuskomfort.

Konvertering av befintlig fjärrvärme till lågtempererad fjärrvärme är möjlig; vilket i snitt leder till 15 - 25% 

minskning av värmeförlusterna och utsläppen i Östersjöområdet. 

51



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

9. Referenser

52



Referenser

General reference for chapters 1, 2, 4: REPORTS ON STUDY VISITS IN DENMARK, SWEDEN, GERMANY, GoA 6.1 Implementation of study 
visits, lectures and seminars to increase the partnerships knowledge on LTDH, Cenian A, Cenian W, Losinski J in cooperation with: Reinholz A, 
Simonides S

[1.1] Olsen PK, Christiansen CH, Hofmeister M, Svendsen S, Rosa AD, Thorsen J-E., Gudmundsson O, Brand M, eds, Guidelines for Low-
Temperature District Heating”, 2014,  http://www.danskfjernvarme.dk/~/media/danskfjernvarme/gronenergi/projekter/eudp-
lavtemperatur%20fjv/guidelines%20for%20ltdh-final_rev1.pdf

[2.1] Cenian A, Dzierzgowski M, Pietrzykowski B. On the road to low temperature district heating, Journal of Physics: Conference Series 
2019;1398: 012002, doi:10.1088/1742-6596/1398/1/012002

[3.1] OpenStreetMap contributors. Location map of the Municipality of Jabłoń.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jab%C5%82o%C5%84_(gmina)_location_map.png,

[3.2]  Halicki J. Field crops, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34265637
[3.3]  Sikora-Terlecka A. Palace in Jabłoń, Institute of National Heritage, https://zabytek.pl/pl/obiekty/jablon-zespol-palacowo-parkowy
[3.4] Water reservoir in Jabłoń. Materials of the Municipality of Jabłoń , https://www.jablon.pl/index.php/o-gminie/przyroda
[3.5] Solar installations in a single-family building in the commune. Materials of the Municipality of Jabłoń, 

https://www.jablon.pl/index.php/3123/montaz-instalacji-solarnej
[3.6] Żurek T. Energy audit of a multi-family residential building located in Jabłoń at Zamoyskiego 9B., MSC ENERGOEKSPERT Design and 

Technical Consulting Teresa Żurek, Gdańsk - January 2019
[5.1] Dzierzgowski M. Strategy for implementation the  LTDHS  in Existing district heating systems of Łomża municipality,  2018 – Preprint of final 

Report 1

53

http://www.danskfjernvarme.dk/~/media/danskfjernvarme/gronenergi/projekter/eudp-lavtemperatur%20fjv/guidelines%20for%20ltdh-final_rev1.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jab%C5%82o%C5%84_(gmina)_location_map.png
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34265637
https://zabytek.pl/pl/obiekty/jablon-zespol-palacowo-parkowy
https://www.jablon.pl/index.php/o-gminie/przyroda
https://www.jablon.pl/index.php/3123/montaz-instalacji-solarnej


54

Författare

ZEBAU GmbH IMP PAN

Große Elbstraße 146
22767
Hamburg

E-mail: jan.gerbitz@zebau.de
Tel: +49 40 380 384 - 0
www.zebau.de
www.lowtemp.eu

Jan Gerbitz
Team Leader GoA 6.3

Prof. Adam Cenian
E-mail: cenian@imp.gda.pl
Project Leader 

Dr Teresa Żurek
E-mail: tzurek@imp.gda.pl
Dr Mieczysław Dzierzgowski
E-mail: mieczyslaw.dzierzgowski@pw.edu.pl
Jarosław Łosiński
E-mail: jlosinski@imp.gda.pl

14 Fiszera Str.
80-231 Gdańsk

Tel: +48 58 5225 276
www.imp.gda.pl
www.lowtemp.eu

mailto:jan.gerbitz@zebau.de
http://www.zebau.de/
http://www.lowtemp.eu/
mailto:cenian@imp.gda.pl
mailto:tzurek@imp.gda.pl
mailto:mieczyslaw.dzierzgowski@pw.edu.pl
mailto:jlosinski@imp.gda.pl
http://www.imppan.pl/
http://www.lowtemp.eu/


55

Översättning och anpassning

Sustainable Business Hub
Nordenskiöldsgatan 24
211 59 Malmö
Sweden

E-mail: communication@sbhub.se

www.sbhub.se
www.lowtemp.eu

http://www.sbhub.se/
http://www.lowtemp.eu/

