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Inledning

Genomförande av pilotåtgärder i kommuner för att testa 
och/eller starta implementeringen av lågtempererad fjärrvärme

Utforska olika egenskaper (dvs. den aktuella typen av 
fjärrvärmeinfrastruktur, typer av anslutna byggnader, befintliga 
problem och förbättringspotential)

Kontrollera möjligheten att leverera lågtempererad fjärrvärme
i befintliga byggnader och bostadsområden i Östersjöregionen

Modern övervakningsutrustning för testning av potentiell 
LTDH-anslutning till äldre bostadsområden av standardtyp efter 
renovering

Figur 1b:  Transformation of DH system of 
Beļava village. Author: Gulbene municipality

Figur 1c: Monitoring 
system of DH system 

of Beļava village. 
author: V. Kirsanovs 

(Riga Technical 
University)



I denna presentation:

Ett lågtempererat sekundärnät i en ny stadsdel i Halmstad i Sverige.

Ett lågtempererat fjärrvärmesystem i byn Beļava, Gulbene kommun i Lettland
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Inledning



Modernisering av ett gaspannrum med en absorptionsvärmepump för uppvärmning av byggnaden
för en kommunal förskola i Rumia, Polen

Sänkning av driftparametrarna i en befintlig, överdimensionerad installation i byggnader i
Wejherowo, Polen

En studie av potentialen för spillvärme i kylvattentorn i Koskenkorva, Ilmajoki, Finland

En undersökning av 145 offentliga byggnader som syftar till insamling och analys av data om
värmeförsörjning, värmeförluster och värmeförbrukning i Petrozavodsk, Ryssland

Design av rekonstruktion och/eller modernisering av undercentraler och andra relevanta
energibesparande åtgärder i utvalda objekt i Petrozavodsk, Ryssland

Du hittar mer information om dessa på www.lowtemp.eu .
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Andra exempel på pilotåtgärder i LowTEMP-projektet

http://www.lowtemp.eu/


Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Pilottest
Ett lågtempererat sekundärnät i en ny stadsdel i Halmstad



Ranagård i Halmstad: Ett nytt bostadsområde
med lågtempererad fjärrvärme (LTDH)

Maximalt värmebehov för Ranagård: 3 MW.

Ranagård: Tre huvudområden varav ett
kommer att förses med fjärde generationens
fjärrvärme med trerörssystem (4GDH-3P),
medan område 2 och 3 kommer att förses med
konventionell LTDH
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Bakgrund

Figur 2 : Halmstad, Halmstad [2] 



4GDH-3P

o Fjärde generationens, lågtempererad fjärrvärme med ett
trerörssystem.

o Det tredje röret: möjliggör cirkulation av framledningsvattnet när
värmebehovet är lågt, vilket ersätter cirkulationen i
byggnaderna. Cirkulationen i det tredje röret möjliggör lägre
returtemperaturer.

Teknisk lösning för distributionsnät i Ranagård

o Anslutning till det konventionella fjärrvärmenätet i Halmstad med
två teknikbyggnader där framledningstemperaturen för det
konventionella nätet sänks till framledningstemperaturen i LTDH
och 4GDH-3P.

o Temperaturen sänks genom att den primära framledningen
blandas med returen från LTDH och 4GDH-3P.
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Bakgrund (II)

Figur 3 . Ranagård - Halmstad växer. 
Source: www.halmstad.se [3]

http://www.halmstad.se/


Omkring 50 % av returvattnet blandas med
framledningsvattnet för att uppnå önskad temperatur. Detta
görs med hjälp av en ventil som styrs av
framledningstemperaturen för 4GDH-3P, efter
distributionspumparna.

Resten av returvattnet går tillbaka till returvattnet i det
konventionella fjärrvärmenätet.

Framledningstemperaturen är 65 °C för LTDH och 4GDH-3P.

Returtemperaturen förväntas vara 32 °C för LTDH och 28 °C
för 4GDH-3P.
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Bakgrund (III)

Figur 4  Ranagårds fjärrvärmeområden. Källa: Halmstads Energi och Miljö AB [4].

https://www.hem.se/ranagard


På grund av skillnaden i konstruktion mellan tredje och
fjärde generationens fjärrvärme har praktiska fältprov för
att bestämma det minsta utrymme som behövs mellan
rörens ytterhöljen för att kunna bygga ett fjärrvärmenät
med tre rör genomförts.

HEM har också genomfört beräkningstester för att få rätt
dimensionering för tillräckligt flöde med minimala
energiförluster.
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Huvudsakligt problem

Figur 6 – Tvärsnitt av rörläggning Cross section of piping. 
Källa: Halmstads Energi och Miljö AB [4].

Figur 5  – Svetsningstester. Källa: Halmstads Energi och Miljö AB [4].

https://www.hem.se/ranagard
https://www.hem.se/ranagard


En ”standardsektion” byggdes med måtten från
fältprovet.

Denna sektion innefattar ett DN125-rör och ett enda
DN40-rör.

Montering av rörhöljesfogar och enkel montering av
rören garanteras.

Optimering av tid och arbete i konstruktionsfasen
kommer minska hur mycket justeringar som krävs i
diket för att rören ska kunna läggas korrekt.
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Huvudsakligt problem (II)

Figur 8: Rören placerades enligt ett teoretiskt 
rörsegment. Rören justerades senare för att 
hitta det optimala förhållandet mellan höjd och 
bredd för monteringen av rör och fogar.
Source: Halmstads Energi och Miljö AB [4].

Figur 7 – Svetsningstester. 
Källa: Halmstads Energi och Miljö AB [4].

https://www.hem.se/ranagard
https://www.hem.se/ranagard


Huvudsakligt mål och omfattning:

Att konstruera ett lågtempererat fjärrvärmenät i ett nytt bostadsområde i Halmstad

Specifika mål och omfattning:

Testa och jämföra fördelar/nackdelar med trerörssystemet i fråga om energieffektivitet,
konstruktion osv. 4GDH-3P är ett energieffektivt trerörssystem som möjliggör lägre
vattentemperaturer.

Hantera utmaningen med att utforma och dimensionera nätet för trerörssystemet med hänsyn till
skillnaden i konstruktionsdesign mellan tredje och fjärde generationens fjärrvärme. Klarlägga
minsta utrymme som krävs mellan rörens ytterhöljen för att kunna konstruera ett fjärrvärmenät
med tre rör.
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Målsättning och omfattning för pilotåtgärden
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Målsättning och omfattning för pilotåtgärden (II)

Utforma och dimensionera de områdescentraler som
behövs för ett lågtempererat fjärrvärmenät i ett
högtempererat, befintligt nät

I Ranagård byggs tre delområden för att jämföra de
olika systemen (ett 4GDH-3P-system med tre rör och
två LTDH-nät med tvårörssystem med
lågtempererat vatten)

Att tekniskt och ekonomiskt garantera att
områdescentralerna och kundens fjärrvärmeväxlare
arbetar i ett lågtempererat system och att det inte
finns några ytterligare krav på kundens
installation/utrustning.

Figur 9 – Svetsningstester. 
Källa: Halmstads Energi och 
Miljö AB [4].

Figur 10 – Svetsningstester. Rören svetsas samman och 
rörhöljesfogarna monteras Source: Halmstads Energi och Miljö AB

https://www.hem.se/ranagard
https://www.hem.se/ranagard


Att ytterligare utveckla riskanalyserna och föreslå hur riskerna ska värderas

Att inleda en dialog med husfabrikanter om att inte inkludera värmepumpar som standard i
husleveransen, och att de kan ersättas med en fjärrvärmeväxlare

Att utveckla en teknisk lösning och en affärslösning för hur energikällor med låg kvalitet kan
anslutas till nätet och hur produkten ska kommuniceras både externt och internt

Att utveckla en teknisk lösning och en affärslösning för hur kunder ska ansluta till 4GDH-3P-
system

Att utveckla förslag till lämpliga incitament för att produkten ska vara intressant för kunden

Att utveckla en kommunikationsplan för införandet av fjärde generationens fjärrvärme i Ranagård

Att utveckla en försäljningsplan för Ranagård
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Målsättning och omfattning för pilotåtgärden (III)



Exempel på en områdescentral för ett lågtempererad
sekundärnät till ett konventionellt fjärrvärmenät

o Byggstart i mitten av 2020, de första husen planeras att
byggas i mitten av 2022

Ranagård i Halmstad kommer att förses med lågtempererad
fjärrvärme för cirka 500 hus och lägenheter.

Ranagård har ett totalt maximalt värmebehov på cirka 3 MW.
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Beskrivning av den implementerade tekniken

Figur 11 – Teknisk skiss av en områdescentral i Ranagård i Halmstad
Source: Varberg Energi [5].

https://www.varbergenergi.se/


Ranagård är indelat i tre områden:

• område 1 är LTDH med 3 rör

• område 2 är LTDH med 2 rör

• område 3 är LTDH med 2 rör.

Det finns två områdescentraler:

• den första områdescentralen används för
område 1 och 2

• den andra områdescentralen används för
område 3.
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Beskrivning av den implementerade tekniken (II)

Figur 12 – Ritning över nätet I Ranagård. Källa: Halmstads Energi och Miljö AB [4].

https://www.hem.se/ranagard


De viktigaste komponenterna i områdescentralen är:

Två distributionspumpar för varje nät: Varje pump är
dimensionerad för att kunna hantera det totala flödet och
körs en åt gången.

Reglerventilerna styr mängden returvatten som blandas
med framledningsvattnet för att erhålla önskad
framledningstemperatur i näten.
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Beskrivning av den implementerade tekniken (III)

Möjlig försörjning till Ranagård-området med
samma temperatur som för det konventionella
fjärrvärmenätet genom att öppna
bypassventiler i teknikhuset

Övervakning, styr- och reglerteknik

Figur 13 – Nät dimensionening. Källa: Halmstads Energi och Miljö AB [4].

Figur 14 –Områdescentral . Källa: Halmstads Energi och Miljö AB [4].

https://www.hem.se/ranagard
https://www.hem.se/ranagard


Ett nät som låter energi flöda in och ut beroende på behov och
som är utformat så att förlusterna blir så små som möjligt.

Med trerörssystem minskas energiförlusterna.

Med lågtempererat vatten kan nätet enklare leverera och ta
emot överskottsvärme.

Returtemperaturen kan sänkas, vilket gör avfallsförbränningen i
kraftvärmeverken mer effektiv. Ett effektivare kraftvärmeverk
sparar energi och minskar utsläpp.

Bättre miljöprestanda och mer flexibla affärsmodeller.
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Fördelar 

Figur 15 – 3-rörslösing på plats. 
Källa: Halmstads Energi och Miljö AB [4].

https://www.hem.se/ranagard


Halmstads kommun: Tekniskt kunskapsutbyte under designfasen, tekniska ritningar baserade på
tekniska beräkningar

Andra kommuner: den föreslagna tekniska lösningen kan utnyttjas i andra fjärrvärmesystem, både
i Sverige, Europa och globalt

Triple Helix-synsättet: Energiblaget har samarbete med Halmstad universitet, HFAB (Halmstads
Fastighets AB) och Halmstads kommun

Intressen från andra kommuner, fastighetsbolag, energibolag och medborgare

Olika aktörer som kan dra nytta av pilotåtgärden 
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Hitta rätt affärsmodell för konstruktion av fjärrvärmenät som gynnas av minskad elanvändning,
användning av grön el och ger kunderna upplevelsen att göra rätt

Hitta värdekedjan och bygga affärsmodellen på värdet av cirkulärt tänkande snarare än linjära
idéer

Miljö-, energi- och affärspolicy och kontroll av parametrar

Välja mellan fjärrvärme och individuell uppvärmning med värmepumpar

Skillnad mellan privata och offentliga energibolag, vinstnivå, tid för avkastning, socialt ansvar,
hantering av restvärme, användning av energi från avfall och rätt prisnivå på energi för att aktivt
bidra till minskad energianvändning
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Identifierade hinder och barriärer



Färdigställande av infrastrukturen i området
med vägar, vatten, avlopp, fiber och
fjärrvärmerör

Enfamiljshus och flerfamiljshus byggs i
området

21

Nästa steg

Figur 16 – Vy över fälten i Ranagård innan grävarbetet startade. Källa: Halmstads Energi och Miljö AB [4].

https://www.hem.se/ranagard


Halmstads Energi och Miljö AB

• Tel. 035-190 190, info@hem.se

• Kontaktperson: Rolf Strandell, tel. 035-190 613, rolf.strandell@hem.se
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Kontaktuppgifter

mailto:info@hem.se
mailto:rolf.strandell@hem.se


Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Pilotåtgärd
Ett lågtempererat fjärrvärmesystem i byn Beļava, Gulbene kommun i Lettland
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Allmän information om Beļava

Gulbene kommun

Områdets yta: 1 872 km2

Population: 22 066 personer

13 kommundelar – Gulbene kommun

Kommundelen Beļava:

169 km2

5 byar

Population: 1 546 personer Figur 17 – Location of the pilot testing measure in Belava parish, Gulebene (Latvia) [2] 



Det tidigare fjärrvärmesystemet i Beļava bestod av ett hus med vedpanna och nio byggnader

Fjärrvärme riktar sig mot olika grupper av konsumenter: offentliga byggnader (t.ex. kommunhus,
förskolor, postkontor), ett kulturcenter, en fritidsbyggnad, en butik, ett flerbostadshus och fyra
privata hus

En offentlig byggnad, kulturhuset och butiken renoveras

Flerbostadshuset är inte isolerat, och har en hög värmeförbrukning på runt 190 kWh/m2 per år

Befintlig värmepanna: 1 MW vedeldad panna.
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Bakgrund



Befintligt fjärrvärmesystem gammalt och ineffektivt

Värmedistribution

• oproportionerligt fjärrvärmenät

• gamla rör med dålig isolering

• värmeförlust i nätet ca 40 %
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Huvudsakligt problem

Figur 19: Scheme of existing DH system of Beļava village [1].

Figur 18: Thermography images  of DH system of Beļava village. Author: V. Kirsanovs (Riga Technical University)



Värmeproduktion

• låg effektivitet för pannan 
(50–60 %) 

• tre anställda hanterar veden och 
laddar pannan manuellt
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Huvudsakligt problem (II)

Värmekonsumenter

• inga individuella värmemätare för konsumenterna

• fjärrvärmenätet och byggnadernas värmesystem är inte 
separerade med värmeväxlare

• betalningen är baserad på yta i stället för faktisk värmeförbrukning

• konsumenterna är inte motiverade att spara värmeenergi

• hög värmetariff – 87,50 EUR/MWh

Figur 20: Wood boiler at Belava village. Author: 
Gulbene municipality [6].

Figure 21: Existing boiler house at Belava village. 
Author: Gulbene municipality [6].



Implementering av ett modernt fjärrvärmesystem med smarta mätare i befintliga byggnader:

Omvandling av befintlig fjärrvärme till LTDH för att utveckla ett demonstrativt pilotexempel

Tillhandahålla LTDH för två isolerade byggnader till tre olika konsumentgrupper i Beļava
kommundel: kulturcenter, kommunhus och förskola

Utveckla ett smart mätsystem för LTDH-övervakning som utgångspunkt för ett framtida 
integrerat energihanteringssystem 

Testning av strategin för LTDH-implementering, hitta svaga punkter och föreslå förbättringar av 
strategin

Ändra motvilja mot LTDH-implementering genom att presentera uppnådda fördelar

Minska koldioxidutsläpp från fjärrvärmesystemet

Målsättning och omfattning för pilotåtgärden
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2017/18 2018/19 2019/20

Tidslinje för pilotåtgärd
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Rekonstruktion av 
fjärrvärmenätet och 

omvandling av värmetillförseln

Optimering av 
fjärrvärmesystemet

Analys av befintligt 
fjärrvärmesystem 

Utveckling av strategi för 
LTDH-implementering

Genomförande 
av åtgärder

Slutsatser och 
rekommendationer för 

implementering av LTDH i 
andra kommundelar



En komplex modernisering och omvandling av det befintliga
fjärrvärmesystemet genomfördes.

Värmeproduktion – beräkning av faktisk värmebelastning och anslutning
av en pannrumsmodul med en pelletspanna på 200 kW med hög
värmeproduktionseffektivitet.

30

Beskrivning av den implementerade tekniken
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Figur 22 : Nytt panncentral I Belava. ´Källa:: Gulbene 
municipality [6].

Figur 23: Pelletspanna I Belava. Källa: Gulbene municipality [6].
Tabell 1 : Värmebehov. Källa:  Gulbene kommun [6].



Värmedistribution

Minskad längd på fjärrvärmenätet (bortkoppling av fyra privata hushåll
och placering av värmepannan närmare de största förbrukarna)

Byte av gamla rörledningar till nya industriellt isolerade rör

Sänkning av nättemperaturen till 65/35 °C för renoverade byggnader
och 80/60 °C för oisolerade byggnader (två separata cirkulationsslingor)

31

Beskrivning av den implementerade tekniken (II)

Figur 24: Omvandling av värmesystem i Beļava. Källa: Gulbene municipality [2]
Figur 25: Ritning för den nya fjärrvärmenätet I Belava. Anpassat
med tillåtelse av Gulbene kommun. Källa: RTU [6].



Värmeanvändning

Nya undercentraler och 
värmedistributionssystem för varje kund

Installation av värmemätare för kunder och 
fakturering baserad på avlästa mätarvärden.
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Beskrivning av den implementerade tekniken (III)

Figure 26: Substations and heat distribution system of public building. Author: Gulbene municipality [6].
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Övervakning och optimering 

Driftövervakning av fjärrvärmesystemet genom 
installation av smarta mätare för:

• Producerad värme

• Använd värme

• Inomhusklimatet för varje byggnad

• Utetemperatur och solinstrålning.

Figure  27: Monitoring system of DH system of Beļava village. Author: V. Kirsanovs (Riga Technical University)



Finansierat av LowTEMP-projektet:

Smart mätsystem – 21 657,79 €

Mobila datacentraler för mätning av inneklimat – 16 873,07 €

Finansierad av Gulbene kommun:

Design och samordning – 4 961,00 €

Konstruktion – 194 005,36 € (varav 10 941,00 € finansierat av LowTEMP)

Strategiutveckling för LTDH-implementering i andra kommundelar –
19 807,70 € (delvis finansierat av LowTEMP)
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Kostnader för pilotåtgärden



2017/18 2018/19 2019/20

Fördelar
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Värmepannans effektivitet [%] ca 55 83,7 90,3

Värmeförlust i fjärrvärmenätet [%] ca 40 4,6 3,8

Bränsleåtgång [MWh/år] 1 179 470 459

Elanvändning [kWh/MWh] ca 20–25 10,9 10,1

Värmetariff [€/MWh] 87,50 69,07 69,07

• Kostnadsbesparingar per år i genomsnitt: 16 900 €
• Amorteringstid för investering: 11 år. 



Minskad värmeförlust i fjärrvärmenätet och minskad bränsleförbrukning ger mindre
koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar, vilket är viktigt både för kommunen och invånarna.

På grund av det innovativa tillvägagångssättet har genomförandet av detta pilotprojekt väckt
stort intresse bland specialister inom värme, design och konstruktion samt representanter för
staten och kommunerna.
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Fördelar (II)



Villaägare, lägenhetsinnehavare och ägare av flerbostadshus:
• Lägre kostnader för uppvärmning 
• Bättre inomhusklimat

Värmeleverantörer:
• Bättre effektivitet i värmeproduktionen
• Minskade förluster i värmedistributionen
• Möjlig integration av spillvärmekällor
Kommunen:
• Förbättrad hantering av fjärrvärmeenergin genom installation av stationära och mobila smarta 

mätsystem
• Kunskap om fjärde generationens fjärrvärme och implementering i nya projekt

Andra kommuner:
• Ett bra praktiskt exempel och en åtgärdsplan för LTDH-implementering

Olika aktörer som kan dra nytta av pilotåtgärden 
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Låg korrelation mellan 
utetemperatur och 
framledningstemperatur från 
värmepannan identifierades

Justering av värmepannans 
automation för att öka 
effektiviteten i fjärrvärmesystemet
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Identifierade hinder och barriärer
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Figur 28: Korrelation mellan utetemperatur och framledningstemperatur från den nya fjärrvärmepanmnan I Belava. Källa: 
V. Kirsanovs (Riga echnical University)



Hinder

Skepsis bland invånarna på grund av bristande kunskap

Lösning

Informationskampanjer anordnades för att öka kunskapen hos
invånarna.

Hinder

Avbrott i fjärrdatainsamlingssystemet

Lösning

Ett innovativt datainsamlingssystem installerades och optimerades.
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Identifierade hinder och lösningar (III)

Figur 29 – Väderstation. Author: Gulbene municipality [6].



Den förvärvade erfarenheten används för andra delar av kommunen och andra kommuner för
modernisering och omvandling av konventionella fjärrvärmesystem till lågtemperade
fjärrvärmesystem.

Informationsspridning för olika intressenter:

• värmeleverantörer

• ägare och leverantörer av fjärrvärmenät

• värmekonsumenter och husägare

• stadsplanerare och fjärrvärmeingenjörer

• kommuner osv.
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Nästa steg



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Slutsatser



Det finns flera alternativ för introduktion av lågtempererad fjärrvärme i befintliga nät. Lämpligt
utformade och implementerade lågenergiprojekt är ekonomiskt sunda och har miljövinster.

För att hitta en optimal lösning krävs en djupgående analys av det befintliga värmesystemet. Brist
på värdefull information om konsumenters och potentiella prosumenters värmebehov kan
begränsa utvecklingsstrategin för fjärrvärmeomvandlingen. Datainsamling och skapande av
databaser för framtida analys måste göras.

Det är viktigt att utveckla en långsiktig omvandlingsplan med identifiering av mål och uppgifter.
Olika alternativa scenarier för implementering av lågtempererad fjärrvärme måste också
analyseras.

Man bör inte betrakta ett lågtempererad fjärrvärmesystem enbart som nätfråga, utan som ett
komplext system som även innefattar värmeproduktion och distribution på konsumentsidan.
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Utvärdering och lärdomar



Fjärrvärmesystemet kan gradvis omvandlas till LTDH genom att temperaturen i nätet sänks i ett område åt
gången.

Den låga tempereraturen på tillgänglig överskottsvärme är den huvudsakliga begränsningen för användning
spillvärme i just Belavas nät. En framtida investering i en värmepump hade kunnat skapa möjligheter att
utnyttja spillvärmen.

Ett obalanserat system i en byggnad meder till ökad temperatur i rummen, okontrollerat värmebehov och
höga värmeräkningar.

Uppgradering av värmeunderstationer för reglering av inomhustemperaturen och temperatursänkning
utanför kontorstider kan tillhandahållas för att reducera värmekostnaderna.

Det är möjligt att installera automation av värmesystemet med övervakning av energianvändning och
inomhusklimat samt temperatursänkning i byggnaden för att uppnå optimal prestanda för värmesystemet.

Efter sänkningen av fjärrvärmetemperaturen är det viktigt att bestämma lämplig värmekurva för byggnaden
för att optimera och minska värmeförbrukningen.
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Utvärdering och lärdomar (II)



För värmeproduktionen rekommenderas: 

1. att fokusera på modern teknik med hög effektivitet

2. att överväga användning av förnybara energikällor och spillvärme.

För värmedistributionen rekommenderas: 

1. att sänka temperaturen i nätet 

2. att använda välisolerade rör 

3. att använda trerörssystem för minskade energiförluster.

För värmeanvändning rekommenderas: 

• att byta ut gamla och ineffektiva radiatorer

• styr- och reglersystem för att säkerställa gott inneklimat och effektiv energianvändning
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Rekommendation 



Pilotåtgärderna utgör koncepttest för övergång till lågtempererad fjärrvärme. Implementering av
pilotprojektet gör det möjligt att identifiera viktiga hinder och flaskhalsar för att kunna genomföra
liknande system i större skala.

En djupgående analys av den befintliga situationen och utveckling av tydliga och situationsspecifika
åtgärder är nödvändig vid konstruktion av nya lågtempererade fjärrvärmesystem eller vid övergång från
ett befintligt system till ett lågtempererat system.

Systemövervakning, uppföljning och optimering behövs för att förebygga brister och säkerställa att
systemet används med optimala driftförhållanden.

Dessa pilotaktiviteter är ett komplement till utveckling av pilotenergistrategier i kommuner och
regioner.

En motvillig attityd mot lågtempererad fjärrvärme kan ofta hänföras till bristande kunskap.
Informationskampanjer är viktiga för att ändra den allmänna inställningen och visa de positiva sidorna
av att genomföra ett projekt med lågtempererad fjärrvärme.
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Slutsatser
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