
Goda exempel- 2
Implementering av lågtempererad fjärrvärme i nya stadsdelar, befintliga 
stadsdelar med simultant värme-/kylabehov och platser med spillvärme
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På väg mot lågtempererad fjärrvärme

Presentation av olika möjliga vägar för att introducera lågtempererad fjärrvärme

Denna modul fokuserar på användning av lågtempererad fjärrvärme i nya stadsdelar med
energieffektiv bebyggelse och lokala nät med 5:e generationens fjärrvärme

Bakgrund och mål
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Lågtempererat fjärrvärmenätverk med solvärme i ett nytt bostadsområde – “Living on Campus“, 
Berlin (DE)

5:e generationens fjärrvärme – ectogrid™, E.ON i Lund (SE)

Alternativ till lågtempererad fjärrvärme: självförsörjande byggnader - Sonnenhäuser, Cottbus (DE)

Innovativ lågtempererad fjärrvärme från överskottsvärme - Brunnshög i Lund (SE) 

Användning av spillvärme i små/medelstora företag - TERMA, Gdansk förort (PL)

Användning av spillvärme i Kalundborg (DK)

Användning av industriell spillvärme från Aurubis anläggning i Hamburg - HafenCity Hamburg (DE)

Användning av geotermiskt värme i Geotermia Podhalańska (PL) 

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

1. “Living on Campus”,
Berlin (DE)

Lågtempererat fjärrvärmenätverk med inmatning av solvärme i ett
nytt bostadsområde
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Projekt

Lågtempererat fjärrvärme-
nätverk med inmatning av
solvärme i ett nytt
bostadsområde

Byggnadsår Pågående, start 2013

Projekt ledare BTB GmbH Berlin (energibolag)

6

Bakgrund

Berlin



Bakgrund till projektet

nytt bostadsområde, ca. 19 ha

1200 lägenheter i enfamiljsvillor,  radhus och
flerfamiljshus

62 byggnader med lågt behov av värme, inklusive
5 lågenergi- och 3 plusenergihus

Mål

Införandet av ett lågtempererat fjärrvärmenätverk 
med dubbelriktad husanslutning med 
inmatningsstationer till nätverket – hushållen kan 
bli prosumenter och leverera egen solvärme till 
nätet
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“Living on Campus”, Tyskland

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



Pilotprojekt

Utvecklat av energibolaget BTB Berlin 

Ursprunglig situation

Energieffektivt bostadsområde med mycket lågt 
energibehov, mindre än 15 W/m²

Lösning

Lågtemperaturnät 60/40 °C i vilket 
konsumenterna uppmuntras att mata in förnybar 
energi 
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“Living on Campus”, Tyskland

Figur 2: Husbild från “Living on Campus” I. Källa: Jan Gerbitz, ZEBAU, Germany



Pilotprojekt: Tillvägagångssätt

Utveckling av ett lågtempererat sekundärnät 
(60/40 °C) kopplat till returledningen på 
kommunens högtempererade fjärrvärmnenät
(110/55 °C)

Möjlighet för kunderna att mata in 
egenproducerad energi från förnybara källor, 
t.ex. solfångare

Fjärrvärmeleverantören avräknar inmatad 
solvärme under en 2-årsperiod - kunderna kan 
alltså minska sina energikostnader om de får 
överskottsvärme från sina solfångare
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“Living on Campus”, Tyskland

Figur 3: Teknikrum i källare i området. Källa: Stefan Simonides, BTU Cottbus-Senftenberg, Germany



Pilotprojekt: Resultat

Tre avtal om solvärmeinmatning signerade

Lågtempererad fjärrvärme kan spara 65% i 
primär energi jämfört med decentraliserade 
(individuella) värmesystem 
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“Living on Campus”, Tyskland

Figur 4: "Wohnen am Campus” II.  Källa: Stefan Simonides, BTU Cottbus-Senftenberg, Germany



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. 5:e generationens fjärrvärme-
och kylasystem – ectogrid™,
E.ON (SE)

Medicon Village, Lund, Sverige
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Projekt
5:e generationens värme och 
kyla 

Byggnadsår 2017 - 2020

Projektledare E.ON

12

Bakgrund

Medicon Village, Lund



Den första ectogrid™ i Medicon Village, Lund kommer att koppla samman 15 kommersiella 
fastigheter och bostadsfastigheter med olika uppvärmnings- och kylbehov för 1600 personer i mer 
än 120 organisationer som arbetar inom biovetenskap

Medicon Village, Sverige
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.
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Bakgrund till projektet

ectogrid™ balanserar behovet av värme och kyla i 
byggnaderna.

När det finns ett värmebehov tar värmepumpen energi
från den varma ledningen

Vid behov av kylning, försörjs värmepumpen av den kalla
lednmingen

Det nuvarande årliga energibehovet i Medicon Village är 
cirka 10 GWh uppvärmning och 4 GWh kylning.

ectogrid™ i Medicon Village har potentialen att balansera 
så mycket som 11 GWh energi.

Systemet kommer att byggas i olika faser.

När systemet är klart kommer det att använda så lite som 
3 GWh tillförd energi. 

Medicon Village, Sverige

Figur 2: ectogrids™ koncept. Källa: http://ectogrid.com/use-cases/medicon-village/



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

Energibalansering för alla termiska energiflöden i ett kluster av 
byggnader.

Inbyggd flexibilitet i systemet för värme- och kylbehov. 

Integrering av alla energibehov (t.ex. e-mobilitet, elproduktion 
från solceller) i byggnaderna.

Maskinlearning och smarta nät, med hjälp av algoritmer och 
data angående typiska krav över tid från användare, datum, 
årstider, väderlek, lokal energiproduktion och energipriser.

Valfrihet - ectogrid™ är en nätlösning som binder samman 
flera energianvändare. Olika medlemmar i samma system kan 
ha olika preferenser med avseende på hur engagerade de vill 
vara i sitt energisystem. 

Medicon Village, Sverige

Figur 3: Principskiss ectogrid™. Källa: http://ectogrid.com/



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Sonnenhäuser, Cottbus (DE)
Alternativ till lågtempererad fjärrvärme: självförsörjande byggnader 
med solvärme 
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Projekt
Självförsörjande byggnader
med förnybar energi

Byggnadsår 2018

Projektledare eG Wohnen 1902

17

Bakgrund

Cottbus



Bakgrund till projektet

bostadsföretaget valde bort den fjärrvärme på 
grund av ekonomiska skäl

höga kostnader för fjärrvärme i staden

målet var att bygga självförsörjande hyreshus 
med en kombination av främst förnybara 
energikällor och energikällor med minimalt 
behov av fossil energi 

Lösning

Omfattande värmelagring samt litiumjonbatterier
för lagring av förnybar energi 
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Sonnenhäuser, Tyskland

Figur 1: Sonnenhaus I. Källa: Jan Gerbitz, ZEBAU, Germany



Tillvägagångssätt

600 m² uppvärmd bostadsyta

Högisolerande tegelbyggnad (KfW Efficiency 
House Standard 55 enligt tysk standard)

60-70% av byggnadens el- och värmebehov från
solen

• 100 m2 solfångare

• Installation av solpaneler med vardera en 
toppeffekt på 29,58 kW

• Batterilager med litiumjonbatterier, 54 kWh 
lagringskapacitet i varje hus 
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Sonnenhäuser, Tyskland

Figur 2: Värmelager. Källa: Jan Gerbitz, ZEBAU, Germany



Tillvägagångssätt

golvvärme som försörjs av solvärme från 
säsongslagret

värmelagring med en kapacitet på 24,6 m3 i varje 
hus

• överskottsvärmen distribueras till två 
angränsande byggnader via ett fjärrvärmenät

• reducerar uppvärmningskostnaderna och 
fördubblar avkastningen på solfångarsystemet 

• Lågt återstående behov av ytterligare 
värmeenergi genereras med naturgaseldad 
panna med en kapacitet på 40 kW. 

varmvatten för diskmaskiner är anslutet till 
solvärmen

tappvarmvatten bereds via 
dricksvattenstationer

solvärme lagras i ackumulatorer

om solenergin inte räcker till köper 
bostadsföretaget elektricitet för att 
kompensera 
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Sonnenhäuser, Tyskland



Resultat

garanterad totalhyra med schablonbelopp för 
värme och el: 10,50 EUR/m²

60% lägre energikostnad än kostnaden för 
värme och el i passivhus

upp till 80% lägre kostnad för elektricitet

21

Sonnenhäuser, Tyskland

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



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

4. Brunnshög i Lund (SE)
Innovativ lågtempererad fjärrvärme från spillvärme

22



Projekt
Världens största
lågtempererade fjärrvärmenät
baserat på fossilfri spillvärme

Byggnadsår Pågående, start 2017 

Projektledare Företaget Kraftringen

23

Bakgrund

Brunnshög, Lund



Bakgrund till projektet

Lund är en snabbt växande stad med nästan     
120 000 invånare, kommunen har ett politiskt  
mål att avsevärt minska miljö- och klimat-
påverkan

befintliga institutioner

• Lund universitet

• forskningsanläggningarna

• MAX IV

• the European Spallation Source (ESS) 

• Science Village Scandinavia

24

Brunnshög i Lund 

Figur 1 : Framtidsbild I över Brunnshög. Källa: Atkins  [4.1]



Pilotprojekt

Målet är att bygga det största lågtempererade 
fjärrvärmenätverket baserat på spillvärme

Europas största anläggning för lågtempererad
fjärrvärme och testbed för lösningar inom
lågtempererad fjärrvärme

Det totala området kommer att täcka 100 hektar 
och 2050 kommer upp till 40 000 människor att bo 
och arbeta i Brunnshög

• staden kan fortsätta växa utan att öka utsläppen
av växthusgaser

25

Brunnshög i Lund 

Figur 2: : Framtidsbild över MAX IV. Källa: Fojab Arkitekter [4.1]



Pilotprojekt:  Tillvägagångssätt

lågvärdig spillvärme som utvinns från 
forskningsanläggningarna i ESS och MAX IV 
kommer att värma upp hela området 
Brunnshög

Lågtempererade fjärrvärmenätet i Brunnshög:

• 4.4 km långt

• 65 °C framledning, 35 °C returledning

• byggnation startade hösten 2007

• första leveransen 2019

26

Brunnshög i Lund 

Figur 3: Framtidsbild II över Brunnshög. Källa: Atkins [4.1]



Projekt: Tillvägagångssätt

På Brunnshög kommer 18 hektar mark att
bebyggas med 250 000 m2 bruttoyta

• område för innovation

Möjlighet att använda till lågtempererad
värme från ESS och MAX IV för att värma upp
Science Village

Värmen i Kraftringens nät kommer från

• Spillvärme från storskaliga forskningscenter

• En storskalig biobränsleeldad
kraftvärmeanläggning

• Geotermianläggning, medeldjup (700 m)

• Värmepump för återvinning av avloppsvatten

• Värmepumpar till fjärrkylanätet

• Andra förnybara energikällor

27

Brunnshög i Lund 



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

5. Användning av spillvärme i 
små/medelstora företag (PL)
Användning av spillvärme från hårdlödningsugnar i TERMA Sp. z o.o., i en förort till 
Gdansk
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Projekt Användning av spillvärme från hårdlödnings-
ugnar för uppvärmning av lokaler, ventilation 
och varmvatten 

Byggnadsår 2020
anläggningen för återvinning av spillvärme som 
startades i juni 2020 bygger på den första 
hårdlödningsugnen

Projektledare TERMA Sp. z o.o.
Czaple, kommunen Żukowo

29

Bakgrund

Czaple



Terma - Czaple, Polen

Bakgrund till projektet

Terma Sp. Zoo. är ett dynamiskt industriföretag som startade sin 
verksamhet 1990 och har cirka 500 anställda;

Företaget exporterar bl.a. badrums- och värmespisar, och 
byggmaskiner till mer än 40 länder runt om i världen;

Fram till 2018 ägde produktionen rum i hall A (7405 m2);

Genomförandet av projektet delades in i tre steg:
• Steg 1 och 2 – 2019- 2020: 

byggandet av hall B (2996 m2) och delar av hall C (9817 m2)

• Steg 3 – pågående
färdigställande av hall C and byggnaden MIDO (4516 m2 + 583 m2).
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Stegvis utvidgning av Terma-anläggningen 
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Återvinning av spillvärme från produktionsprocessen för 
uppvärmning av lokaler, ventilation och tappvarmvatten för 
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Grundläggande antaganden om projektet 

Användning av spillvärme från två hårdlödningsugnar på
respective - 630 kWth placerade i hall C; 
Hårdlödningsugnarnas energiförbrukning: 
elektricitet (ca 65%) + gas (35%); 

Ugnarna körs dygnet, praktiskt taget hela året
(driftstopp - max 2 veckor per år) 

Vid maximal effekt genererar hårdlödningsugnarna
vardera 600 kWth värme. På grund av variationer i 
produktionsprocessen ligger den genomsnittliga årliga 
användningen på 65-70%. 

Terma - Czaple, Polen

Figur 2: Vy över den centrala delen av hårdlödningsugn nr 1 Källa: D. 
Formela – IMP PAN Gdansk
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Grundläggande antaganden om projektet

Terma - Czaple, Polen

Systemet för återvinning av spillvärme använder vatten 
som medium för:

• uppvärmning av produktionshallarna 65/55 °C,

• uppvärmning av gemensamma utrymmen och 
kontorsrum 36/28 °C,

• luftvärme via ventilationssystem 55/45 °C,

• beredning av tappvarmvatten 45-50 ° C.

På sommaren och vid överskott av spillvärme,
släpps värmen från hårdlödningsugnarna ut
utomhus för fläktkylare (torrkylare). 

Figur 3: Bild på  inlastnings- och utmatningsdelarna på lödugn nr 1 
Källa: D. Formela – IMP PAN Gdansk



Använda lösningar för värmeförsörjningssystem

1. Uppvärmning av lokaler

• Strålningsvärmare: 
Produktionshall (B och C) och verkstaden i MIDO-
byggnaden

• Golvvärme: 
Gemensamma utrymmen och kontorslokaler
(de s.k. “öarna” i produktionshallarna).

2. Ventilationssystem

Ventilationssystem med värmeåtervinning som 
stödvärmer ”öarna” i produktionshallarna

3. System för beredning av varmvatten

Tankar för tappvarmvatten placerade på varje ”ö” i hall B 
och C

33

Terma - Czaple, Polen

Figur 4: Strålningsvärmare
Källa: D. Formela – IMP PAN Gdansk 

Figur 5: Varmvattenberedare.
Källa: D. Formela – IMP PAN Gdansk 
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Terma - Czaple, Polen

1. Baskällor

Spillvärme från hårdlödningsugnarna skickas till strålningsvärmare, golvvärme, ventilation och 
uppvärmning av tappvarmvatten. 

2. Spetslastvärme

a. Gaspannan på C4-ön levererar till värmare i produktionshallarna.
b. Luft/vattenvärmepumpar på varje ”ö” för ventilations- och golvvärmesystem och 

uppvärmning av tappvarmvatten. 

3. Gaspanna

Huvudvärmekälla för MIDO-byggnaden.

Värmekällor



Generell bild över återvinning och användning av spillvärme i Terma-anläggningen 
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Spillvärmen från hårdlödningsugnarna (65 °C) överförs till 
ackumulatortanken med en kapacitet på 3 m3.

Temperaturskiktning i tanken möjliggör leverans till värmesystem med 
olika temperaturkrav: centralvärmekretsar som arbetar vid 65/55 °C, lokala 
kretsar  - 55/45 °C, golvvärmekretsar - 36/28 °C, varmvatten 45 - 50 °C.

I de fall när det förekommer överskott på spillvärme släpps 
överskottsvärmen ut av en fläktluftkylare placerad på taket. 

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 8: Buffertank.
Källa: D. Formela – IMP PAN Gdansk

Figur 7: Central för återvinning av spillvärme
Källa: D. Formela – IMP PAN Gdansk
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Projektets effektivitet avseende energi och 
ekonomi samt miljömässiga effekter

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

Användning av spillvärmepotentialen

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

Tabell 1: Spillvärmeanvändning.
Källa: T. Żurek - on the basis of materials of Terma plant

Tabell 2: Analys av projektets energimässiga, ekonomiska och miljömässiga effekter. 
Källa: T. Żurek – IMP PAN Gdansk

Figur 9: Vy över en av produktionshallarna på Termas anläggning.
Källa: D. Formela – IMP PAN  Gdansk
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Slutsatser

1. Produktionsprocesserna som används i TERMA Sp. z o.o kräver effektiv kylning som genererar stora 
mängder (över 7 GWhth) spillvärme varje år. Tidigare släpptes spillvärmen ut till omgivningen genom 
kylfläktar. Det genomförda projektet möjliggör användning av cirka 39% av spillvärmen som genereras 
av hårdlödningsugnarna.

2. Systemet för återvinning av spillvärme som används i företaget gör det möjligt att tillgodose de 
uppvärmningsbehovet för lokaler och ventilation samt uppvärmning av tappvarmvatten i de nyligen 
byggda produktionshallarna, inklusive sociala utrymmen och kontor.

3. Som ett resultat av projektets genomförande uppnås stora energimässiga och ekonomiska effekter, 
eftersom företaget beroende av köpt energi minskar. Samtidigt kommer projektet att få betydande 
miljömässiga effekter i form av minskade koldioxidutsläpp (cirka 470 ton CO2/år).

4. Systemet är ett exempel på effektiv användning av spillvärme från industrisektorn i lågtempererade 
installationer. 

Terma - Czaple, Polen



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

6. Användning av spillvärme i 
Kalundborg (DK)
Är användningen av lågtempererad spillvärme vid stora avstånd (20 km) 
ekonomiskt genomförbart? 

38



Projekt
Användning av lågtempererad spillvärme vid 
stora avstånd  

Byggnadsår
Designad 2017

Projektledare Staden Kalundborg

39

Bakgrund

Kalundborg



Användning av spillvärme i Kalundborg

40

Bakgrund till projektet

Kalundborg stad: täta industriområden; 
sålunda en betydande mängd 
överskotts-/spillvärme 

Värmeöverföring – lång sträcka
20 MWc 
Tc ~ 300 K

Hur långt nät är ekonomiskt hållbart? 

Figur 1: Location of industrial heat sources. Källa: Kalundborg Symbiosis [6.1]



Användning av spillvärme i Kalundborgsregionen

41

Tre möjligheter

(1) Isolerad överföring (2) oisolerad överföring + värmepumpar (3) oisolerad överföring 
+ individuella värmepumpar

Kalundborg

Stadsområde

Landsbygdsområde

Figur 2: Three options. Källa: Kalundborg Symbiosis



Användning av spillvärme i Kalundborgsregionen
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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

Scenario 2: PES + ISO + Central värmepump (låg temperatur)
Ändra i de gulamarkerade fälten
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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

Tabell 1: Exemplel på resultat av beräkningar. 
Källa: Kalundborg Symbiosis 
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Slutsatser

1. De erhållna resultaten har visat att lågtempererad värme kan överföras ekonomiskt och miljömässigt 
lönsamt på avstånd runt 20 km.

2. I det presenterade fallet förutsattes överföringen över långa sträckor (19 km) att genomföras med 
oisolerade rör med ett litet temperaturfall från 25 till 23,5; värmepumpens COP-koefficient beräknades 
till nära 5.

3. Kalundborg har ännu inte tagit beslut angående projektets genomförande. 
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7. Användning av industriell 
spillvärme från Aurubis
anläggning i Hamburg –
HafenCity Hamburg (DE)
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Användning av spillvärme i ett storstadsområde 



Projekt
Användning av industriell 
spillvärme för uppvärmning av 
staden

Byggnadsår 2017

Projektledare
Aurubis AG, enercity Contracting 
Nord GmbH, HafenCity Hamburg 
GmbH
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Aurubis AG, Hamburg

Hamburg



Det globala, tyska företaget Aurubis AG, med 
huvudkontor i Hamburg, är världens ledande 
leverantör av icke järnhaltiga metaller, den största 
kopparproducenten i Europa (den näst största i 
världen) och världens största återvinnare av koppar.  

Parterna (inklusive enercity Contracting Nord 
GmbH) förband sig att använda industriell spillvärme
från Aurubisanläggning i Hamburg (Hamburgs hamn) 
för att leverera energieffektiv fjärrvärme till 
HafenCity East (7500 lägenheter, cirka 15 000 
invånare i hela HafenCity, Hamburgs nya
stadsområde utmed Elbe). 

Mål

Användning av industriella energitillgångar - industriell 
spillvärme 
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Bakgrund HafenCity – för närvarande Europas största 
utvecklingsprojekt i en innerstaden 

Aurubis AG, Hamburg

Figur 1: HafenCity (östra) – just nu ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt på mark i en
innerstad. Källa: Jan Gerbitz, ZEBAU, Germany



Smältning av koppar och värmeåtervinning 
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Diagram över produktionsprocessen, inkl.  återvinning av spillvärme i Aurubis kopparsmältverk i
Hamburg:

Fi
g

u
r 

2
: D

ia
g

ra
m

ö
ve

r
p

ro
d

u
kt

io
n

sp
ro

ce
ss

en
, i

n
kl

u
si

ve
 

sp
ill

vä
rm

eå
te

rv
in

n
in

g
en

i A
n

u
b

is
 s

m
äl

tu
g

n
. 

K
äl

la
: A

u
ru

b
is

 A
G

, a
ft

e
r 

J.
 B

e
e

rm
an

n
 [

7.
1]



Aurubis AG, Hamburg

Värme extraheras under kontaktprocessen vid svavelsyraanläggningen (exoterma reaktioner, tre steg).
Svavelsyrans temperatur ligger i allmänhet i intervallet 70-120 °C. Svavelsyraprocessen i Aurubis anläggning i
Hamburg är justerad att köra vid en temperatur på 117 °C (istället för 65 °C) på grund av behovet i dagens
fjärrvärmenät - framledningstemperaturen är 90 °C och returtemperaturen är 60 °C.

Bild på kylningen av svavelsyran och återvinningen av spillvärme
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Figur 3: Diagram över produktionsprocessen, inklusive spillvärmeåtervinningen i Anubis smältugn. Källa: Aurubis AG, after J. Beermann [7.1]



Aurubis AG, Hamburg
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Fjärrvärmerörledningar från Aurubis anläggning till 
HafenCity East

Källa: [17]

Platsen för Aurubis anläggning och HafenCity

Figur 4: Lokalisering i Hamburg för Aurubisanläggningen och HafenCity. 
Källa: J. Beermann  [7.1]

Figur 5: Fjärrvärmeledning från Aurubis anläggning till östra HafenCity.
Källa: Aurubis AG, Hamburg [7.3]



Slutsatser

Aurubis anläggning i Hamburg har tre produktionslinjer - smältugn med daglig kapacitet på 4000 ton (input) 
och svavelsyraanläggning på 3900 ton (output), som var och en årligen kan ge 160 GWh värmeenergi och 18 
MW värmekraft (en linjen är tillräckligt för att leverera till HafenCity East; de andra två linjerna kommer också 
att konverteras i framtiden när de tekniska, finansiella och kontraktsmässiga förhållandena har fastställts). 

Genom användningen både i HafenCity East och vid anläggningen kommer 20 000 ton koldioxidutsläpp per 
år att undviks genom att ersätta den naturgas som för närvarande används för att producera ånga. Bara i 
HafenCity East, med ett fjärrvärmesystem baserat på spillvärmen från Aurubis anläggning i Hamburg, 
kommer cirka 4500 ton koldioxid att sparas in per år senast 2029. 

enercity Contracting Nord GmbHs årliga försäljning av värme för HafenCity East uppgick till 70 GWh, medan 
den termiska energin uppgick till 28 MW 2017 (104 GWh och installerad termisk energi på 100 MW för hela 
HafenCity). 
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Aurubis AG, Hamburg
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8. Användningen av geoenergi för 
Geotermia Podhalańska
Poland
Geotermisk energi i lågtempererat fjärrvärmesystem som drivs av
Geotermia Podhalańska
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Projekt
Användningen av geotermisk energi i 
lågtempererat fjärrvärmesystem

Byggnadsår 1993-2020

Projektledare PEC Geotermia Podhalańska S.A., Zakopane

The Geothermal Laboratory of Mineral and 
Energy Economy Research Institute of
Polish Academy of Sciences in Kraków
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Bakgrund

Zakopane



Geotermia Podhalańska, Polen
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Bakgrund

PEC Geotermia Podhalańska S.A. är för närvarande det största
fjärrvärmeföretaget i Polen som använder geotermisk energi;

PEC Geotermia Podhalańska fjärrvärmesystem används i fyra 
kommuner: Szaflary, Biały Dunajec, Poronin och Zakopane (i den
sistnämna täcker det 40% av värmebehovet).

Den totala längden på uppvärmningsnätet är över 110 km;

Nominellt tryck - 16 bar. Systemet är indelat i fyra tryckzoner på 
grund av de stora nivåskillnaderna;

Total kapacitet i det installerade systemet - 80,8 MWt;
inklusive energin från det geotermiska systemet - 40.7 MWt (50%);

Årlig värmeproduktion - 450.6 TJ (2017), geotermisk värme - 91%;

Cirka 1600 byggnader är anslutna till uppvärmningssystemt (75% 
är bostadshus). F
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Bakgrund

Det nuvarande systemet för geoenergi inkluderar
följande delar:

Produktionsbrunnar med en kapacitet från 120 till 550 
m3/h (Bańska IG-1, Bańska PGP-1, Bańska PGP-3)
Återförande brunn med en kapacitet på 375 och 500 m3/h 
(Biały Dunajec PGP-2, Biały Dunajec PAN-1)

geotermisk pumpstation

kyltorn
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Termiskt vatten med en temperatur av 82-86 °C
utvinns från fyndigheten genom borrhålen,

och sedan värmer plattvärmeväxlare, upp vattnet som används för 
att värma byggnader, simbassänger och för beredning av 

varmvatten. 

Efter kylning i värmeväxlarna,
tvingas det termiskt vatten tillbaka in i bädden genom återförande 

brunnarna,
och delvis kylt släpps det också ut i en ytvattentäkt.

production well

injection well

heat exchengers

heat consumers
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Geotermia Podhalańska, Polen

Figur 3: Produktions- och återföringsbrunnar. 
Källa: News Press Renata Kluczna[8.1]

Figur 4: Pumpstationer och kyltorn i fjärrvärmesystemet. Källa: 
Multimedia presentation  [8.2]

Figur 2:  Principskiss över den installation. 
of a doublet of wells. Källaor: W. Bujakowski, [8.3]



Effekten av användandet av geoenergi
Värmen som används för att värma upp lokaler och 
varmvatten (i bostäder och offentliga byggnader) täcks 
endast till 22% av energin från 
geoterminanläggningen.
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Testa möjligheten till effektivare användning av 
geotermisk värme genom att använda den i 
lågtempererade installationer inom olika branscher. 

Projektets mål

Genomförande av projektet

Konstruktion av innovativt kaskadsystem som
utvecklats av Mineral and Energy Economy Research 
Institute of the Polish Academy of Sciences, för att öka 
täckningsgraden

Geotermia Podhalańska, Polen

Figur 5: Geotermisk fjärrvärme i Zakopane. Källa: Geotermia Podhalańska  [8.4]     



Bakgrund till projektet

Kaskadsystem för användning av geoenergi 
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Steg I - Fjärrvärmenät som levererar värme till lokaler och 
tappvarmvatten i bostadshus och offentliga 
anläggningar, försörjs av geotermianläggning 

Steg II - Trätork
Steg III - Växthus för odling av grönsaker och prydnadsväxter
Steg IV - Fiskodling
Steg V - Folietunnlar för odling av grönsaker i uppvärmd jord

Projektet möjliggjorde demonstration och testning av 
möjligheten att använda geoenergi för flera tillämningar 
med lägre temperaturkrav.

Det baserades på ett sekundärnätet och ger exempel på 
ett 5-stegssystem för användning av lågtempererad 
värme  

Geotermia Podhalańska, Polen

Figur 6: Kaskadanvändning ab geotermisk energi. Källa: W. Bujakowski [8.5]   



Pilotprojekt: Slutsatser
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1. Användningen av geoenergi i företaget Geotermia Podhalańska har minskat koldioxidutsläppen med cirka 
600 000 ton under 25 års drift av systemet.

2. Uppvärmningsbehovet täcks till 22% av energi utvunnen ur borrhålen. Överskottsvärmen kan användas i 
andra lågtempererade system. 

3. Kaskadsystemet som utvercklats av The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish 
Academy of Sciences visar på möjligheterna till effektivare användning av geoenergi inom olika 
industrisektorer. 

Geotermia Podhalańska, Polen
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9. Slutsatser
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Slutsatser

Användningen av spillvärme från stora anläggningar, såsom forskningsanläggningarna i Brunnshög, är ett utmärkt sätt att 
värma upp ett större område med fossilfri energi, men detta är bara möjligt i specifika fall där tillräckligt med värme kan 
levereras. 

I Brunnshög produceras så mycket värme att en uppvärmning av allmänna platser som busshållplatser övervägs, vilket 
visar hur viktigt värme är i alla delar av det privata och offentliga livet.

Många olika företag har spillvärmekällor som kan användas för lokala fjärrvärmesystem.

Värme som alstras av solsystem (även privata) kan matas in i fjärrvärmenätet.

Att förse byggnader med storskaliga solsystem och motsvarande lagringstankar kan vara ett ekonomiskt hållbart 
alternativ till att ansluta dem till ett centraliserat fjärrvärmenätverk.

Värme från geoenergi är ett alternativt sätt att försörja lågtempererade fjärrvärmesystem.

Batterisystem för solpaneler ökar mängden elektricitet för egenförbrukning.
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