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EU's strategi for integration af energisystemet

Figur 1. Kilde: Faktablad: EU's strategi for 
integration af energisystemet 08. juli 2020. 
Tilgængelig online: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/det
ail/en/fs_20_1295 



Temperatursænkning i varmenettet er 
kompleks proces, der involverer 
varmeproduktion, distribution og 
varmeforbruger.

Langsigtet planlægning er nødvendig
for at justere alle systemelementerne for 
at sænke varmebærertemperaturerne

Sætter bygningsmodernisering og 
infrastrukturombygning i en 
meningsfuld rækkefølge.
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Nødvendighed

Lower heat carrier 
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Figur 2: 4. generations fjernvarmekoncept



Kommune 

Tæt samarbejde med andre interessenter:

• DH-netværksoperatør

• Varmeleverandører

• Energiagenturer

• Ejere af bygninger

• Andre
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Vigtigste målgrupper

LTDH implementation 
strategy

Municipality
Methodology for LTDH 

implementation

DH Network 
operator

Heat suppliers 
Energy 

agencies
Other 

stakeholders

Figur 3: De vigtigste målgrupper for LTDH-impelementering
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De vigtigste skridt i strategiudviklingen

1. Analyser af
forhåndsbetingelser

2. Udvikling af 
den langsigtede 

omstillingsvej

3. Identifikation af
transformationsdi

-strikter

4. Udvikling af 
tekniske 

alternativer

5. Evaluering af
scenarier

6. Gennemførelse af
foranstaltningerne

7. Overvågning og
henstillinger

Figur 4: De vigtigste skridt i strategiudviklingen



Analyser af forudsætninger
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• Strategier

• Handlingsplaner

• Investeringsplaner

Eksisterende
planlægningsdokumenter

• Energiproduktionsanlægs beliggenhed og ydeevne

• Varmedistributionsnet og distriktsoverførselsstationer

• Relaterede netværksanalyser
Tekniske forudsætninger

• Regional afviklingsstruktur og varmeefterspørgslen tætheder

• Placering af potentielle bygge- og/eller dekonstruktionsboligerBymæssige forudsætninger



Tekniske forudsætninger
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Waste heat in enterprises, MWh 

Heat produced in boiler houses, MWh 

Varmeværker og største industrianlæg Varmenetværker

Figur 6: Placering af DH-nettet i Riga Kilde: Ltd. "Rigas siltums" 
https://www.rs.lv/sites/default/files/page_file/rs_gada_parskats_2016_0.pdf [3]

Figur 5: Kortlægning af spildvarme i Riga. Kilde: Rapport "Udvikling af varmeforsynings- og 
kølesystemer i Letland". Tilgængelig online: https://videszinatne.rtu.lv/wp-
content/uploads/2021/02/DHCS_lv_1_nodevums_g_c.pdf [2]



De vigtigste interessenter, der har en betydelig indflydelse på 
retningen og hurtigheden af den lokale omstilling på grund af 
deres beslutningsbeføjelser: 

• Energileverandører

• Boligselskaber

• Private ejere, investorer osv. .

• Offentlige myndigheder og offentlige servicevirksomheder 
(spildevandsselskaber, affaldsselskaber)

Analyse af interessenter
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Figur 7. Eksempel på særlig analyse af interessenter



DH-selskabernes institutionelle rammer er forskellige i de 
enkelte lande:

• Ejet system for private interessenter

• Kommunernes ejede system

• Andre offentlige institutioner ejede DH system

• Operatør kan være en non-profit organisation

Organisationen har forskellige interesser i DH systemudvikling i
fremtiden. 

Institutionelle og organisatoriske rammer
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To hovedretninger til varmeproduktion: 

lokal varmeforsyning ved individuelle
varmeløsninger (kaldet "Tusind blomster" 
scenario) 

varme leveret af DH

Det vigtigste aspekt - varmetætheden i 
et bestemt område.

Analyser af strategiforløb for transformation
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Figur 8: Strategisk vej til transformation



Analyser af strategiforløb for transformation
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Krav til
bygningsvarme
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varmenettemp-

eratur
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onsteknologi

Andre



Krav til bygningsvarme
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Eksisterende
bygninger

Programmer til 
optimering af 

netværkstemperatur

Regulering og tilpasning 
af transformerstationer

Temperaturen kan
sænkes til det bestemte

punkt

Blandede
bygningsområder

Energikaskader

Regulering og tilpasning 
af transformerstationer

Temperaturen kan
sænkes til det bestemte

punkt

Nye og renoverede
bygninger

Krav til lav varme

Korrekte
varmeelementer

Lavere
forsyningstemperatur

mulig



Eksempel på transformationsmønstre i Gulbene
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Gradvis
temperat-

ursænkning

Integration af
spildvarme

Energieffektiv
varmeproduktion

fra RES



Hovedkriterier, der kan bruges:

• energieffektivitetspotentialet

• potentiale for integration af vedvarende energi

• bygnings- og varmeforbrugstætheden 

• potentiale til at øge tætheden ved at integrere nye varmeforbrugere eller udstyre ekstra apparater i DH

• identifikation af overskudsvarme fra industrier, der kan integreres i DH-systemet

 Bygninger, varmenet eller systemer, der skal renoveres eller moderniseres, bør prioriteres højt.

Indledende distriktsidentifikation
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Eksempel på tekniske alternativer
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Scenario Technical solutions Scheme

1

• En flis-kedelhus giver varmen
• 1,5 og 3,5 MW kedler installeret
• Faktisk driftstemperaturtilstand (90oC-700C)
• Solcellepaneler
• Forventet lille stigning i varmeforbruget som følge af nye 

forbrugere

2

• En flis-kedelhus giver varmen
• 1,5 og 3 MW kedler installeret
• Reducerede driftstemperaturer (70oC-450C)
• Solcellepaneler 
• Forventet lille stigning i varmeforbruget som følge af nye 

forbrugere

3

• Grundbelastning fra industriel spildvarme (1 MW)
• Ekstra varme fra flis-kedelhus (3,5 MW)
• Reducerede driftstemperaturer (70oC-450C)
• Forventet lille stigning i varmeforbruget som følge af nye 

forbrugere

Figur 9: Skematisk sammenligning af tekniske alternativer



Dataindsamling
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Produceret varme [MWh om året]

Brændstofforbrug [naturlige enheder eller MWh]

Brændstofs laveste brændværdi [MWh/naturlig brændselsenhed (toner, m3 
osv.)]

Forbrugt varmeenergi til opvarmning og varmtvandsproduktion [MWh om året]

Varmetab [MWh pr. år]

Maksimal temperatur og returtemperatur [oC]

Varmerørets længde [m]

Varmerørets gennemsnitlige diameter [mm]
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Eksempel på scenarieanalyser

Existing situation Scen. 1 Scen. 2 Scen. 3

Installed boiler capacity [MW] n/a 1.5+3.5 1.5+3 3.5

Volume of accumulation tank [m3] n/a 10 10 10

Flue gas condenser capacity [MW] n/a 1.5 2.4 2.2

Length of new heating networks [m] n/a 681 681 681

Investments [k€ per year] n/a 3516 3486 2675

Production costs [k€ per year] 750 613 584 631

Cost of fuel [k€ per year] 181 520 464 318

Cost of purchased heat [k€ per year] 526 n/a n/a 211

Electricity costs [k€ per year] 43 81 97 81

Maintenance costs of flue gas condenser [k€ per year] n/a 13 23 21

Personnel costs [k€ per year] 14 4 17 3 17 3 14 4

Other costs and profit share [k€ per year] 47 2 47 2 472 47 2

Total maintenance costs [k€ per year] 1366 1434 1403 1381

Specific cost of heat sold [€ / MWh] 55.71 56.18 54.96 54.09



SWOT-analyse – Eksempel
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Styrke Svagheder

• Anvendelse af lokal og 
vedvarende varmekilde -
biomasse

• Lavere omkostninger til 
energikilder

• Lavere varmetab
• Øget effektivitet i 

røggaskondensator

• Højere 
investeringsomkostni
nger for 
biomassekedel

• Justering af 
varmeenhed

Muligheder Trusler

• EU's og regeringens
støtte til alternativ
energikilde

• Stabilitet i biomassepriser

• Fald i 
biomassekvaliteten

• Forbrugernes uvilje 
mod at samarbejde

• Forberedelse af varmt 
brugsvand

Styrke Svagheder

• Lave
investeringsomkostnin-
ger

• Lave lønomkostninger
• Høj kedeleffektivitet

• Anvendelse af fossile
brændstoffer

• Høje
brændstofomkostnin
ger

• Høje miljøafgifter
• Højere varmetab

Muligheder Trusler

• Anvendelse af
eksisterende
naturgasinfrastruktur

• Ustabile 
brændstofomkostnin
ger

• Øgede energi- og 
miljøafgifter

Alternativ 1 Alternativ 2



Evaluering af gennemførelsesbetingelserne
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I overensstemmelse med andre planer, programmer og instrumenter ved at tilvejebringe den 
nødvendige synergi
Klarlægge ansvar, prioriteter, retningslinjer og konflikthåndtering
Skal være fleksibel

Tilgængelige
implementeringsværktøjer

Planlægning af strategiske
koncepter

Kommunikative
foranstaltninger

Finansielle incitamenter Kommunale vedtægter



Refleksion og læring
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Indikatorer, der kan overvåges for at få et klart overblik over resultaterne:

• Energibehov til rumopvarmning og DHW [kWh]

• Specifikke energiforbrugsparametre [kWh/indbygger; kWh/m2 osv.]

• Produktion af produktionsanlæg [kW/indbygger] 

• Lagerkapacitet [kW]

• Teknisk anlægseffektivitet

• Antal og omfang af moderniseringsforanstaltninger i bygninger

• Anvendt energitype og -volumen [kWh pr. år]

• CO2-emissioner [ton pr. år]

• Udviklingen i varmeprisen [€/kWh]

• Varmeforsyningsnettenes længde [km]

• Varmetilførselstemperatur [oC]



Konklusioner
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Udvikling af en langsigtet strategi er afgørende for en vellykket gennemførelse af fjernvarme med lav 
temperatur

Analyser af forudsætninger gør det muligt at identificere den bedst egnede fremtidige 
transformationsvej for et bestemt DH-system

Mere detaljerede tekniske analyser er nødvendige for, at bestemte distrikter kan sammenligne 
forskellige tekniske alternativer vedrørende energikilde, varmedistribution og energiforbrug

SWOT-analyser kan udføres for at evaluere de vigtigste styrker, svagheder, muligheder og trusler for 
hver analyseret LTDH alternative løsninger

Det er vigtigt at overvåge de vigtigste indikatorer for gennemførte pilottilfælde (brændstof- og 
energiforbrug, varmetab, varmeproduktionseffektivitet osv.) for at drage konklusioner for fremtidige 
projekter



[1] Factsheet: EU Energy System Integration Strategy 08 July 2020. Available online: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1295

[2] Report “Development of heat supply and cooling systems in Latvia” report. Available online: 
https://videszinatne.rtu.lv/wp-content/uploads/2021/02/DHCS_lv_1_nodevums_g_c.pdf

[3] Ltd. “Rigas siltums” https://www.rs.lv/sites/default/files/page_file/rs_gada_parskats_2016_0.pdf

Kilder
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1295
https://videszinatne.rtu.lv/wp-content/uploads/2021/02/DHCS_lv_1_nodevums_g_c.pdf
https://www.rs.lv/sites/default/files/page_file/rs_gada_parskats_2016_0.pdf
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