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Möjligheter, hinder och potential för reduction av CO2-utsläpp
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Spillvärmeanvändning i Europa
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Möjligheter med spillvärmeanvändning:

Förbättrad energieffektivitet i näringslivet

Bidrar till att nå målen om CO2-reduction till 2030 och 2050

Besparingar av primärenergi

Spillvärme kan användas antingen för att ersätta eller komplettera konventionell
energiproduktion

Fjärrvärmenät är särskilt lämpliga för att ta hand om och kunna utnyttja spillvärme

→ kan kombinera värme från flera olika källor



Spillvärme är ofta en biprodukt av olika industriella processer 

Värmen kan t.ex. användas för att värma och kyla lokaler och bostäder samt
för uppvärmning av tappvarmvatten

Beroende på processen, genereras spillvärme i olika temperaturspann

För att utnyttja spillvärme med väldigt låga temperaturer, krävs
tillskottsvärme för att höja temperaturen till en användbar nivå (t.ex. med en
värmepump) 

De förluster som uppstår består av värmeförluster, därför är avståndet mellan
värmekällan och värmesänkan viktig för en effektiv användning av 
spillvärmen

Kostnaderna för att nyttiggöra spillvärme är relativt låga i jämförelse med att
bygga ut andra energislag

Grundläggande principer för spillvärmeanvändning
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Figur 1 Källa: pixabay



Trots potentialen och den höga effektiviten i att använda spillvärme,är det viktigt att komma
ihåg…

det är mer effektivt att undvika att överproducera energi än att använda spillvärme

det första steget ska därförlltid vara att analysera hur mängden producerad spillvärme kan
minskas eller undvikas helt

Prioriteringsstege

1. Undvik att generera spillvärme

2. Reducera mängden spillvärme genom att designa mer effektiva processer

3. Återanvänd; använd spillvärmen inom den processen eller annan process internt

4. Avsättning av spillvärmen i ett fjärrvärmenät

Grundläggande principer för spillvärmeanvändning
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1. Spillvärme extraheras, t.ex. 
Genom rökgaser via en
värmeväxlare till det 
värmebäraren (ofta vatten för
fjärrvärme)

2. För industriella processer kan
medier som as termisk olja, ånga
eller gasformig vätska kan
användas.

3. Värmeöverföring genom ett
transportnät fram till 
värmesänkan/fjärrvärmenätet

4. Värme distribueras till kunder. 

Grundläggande principer för spillvärmeanvändning
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Figur 2: Distribution av spillvärme (Källa: AGFW)



För att öka spillvärmeanvändningen generellt i Europa krävs ett tydligt poliskt ramverk, eftersom
många olika aktörer är inblandade (företag, systemoperatörer, konsumenter etc.)

Följande aspekter är viktiga för ett effektivt spillvärmeutnyttjande på europeisk och nationell
nivå:

• Att skapa ett lämpligt politiskt ramverk som innehåller incitament för en ökad
spillvärmeanvändning på europeiskt och nationell nivå

• Att utveckla nationella spillvärmeregister (t.ex kartläggning av spillvärme) 

• Accelerera införandet av energi- och fjärrvärmeplaner på local och regional nivå

• Att säkerställa och intensifiera överföringen av kunskap på området

• Att spillvärme klassificeras som koldiodneutral (är t.ex. viktigt för att kunna få tillgång till 
investeringsstöd)

Viktiga insatser för ökad spillvärmeanvändning i Europa
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Fördelar med användning av spillvärme
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Siehe vorherige Folie

Spillvärmeanvändning kan bidra till att ersätta konventionell fjärrvärmeproduktion

Men, spillvärmen uppstår på olika platser:

• Industriprocesser

• Viktiga energikällor, men ofta vara placerade långt från fjärrvärmes slutkunder eller ett befintligt fjärrvärmenät

• Spillvärme från servicesektorn:

• Genereras ofta i mindre kvantiteter och vanligtvis vid låga temperaturer

• Lokaliserat nära andra slutanvändare och kan därför vara intressant i tätorter

Figur 3: Att ersätta konventionell produktion med 
spillvärme(Källa: AGFW)



Miljömässiga fördelar

Inga ytterligare utsläpp (CO2, partiklar, NOx, etc.)

Knappt några ytterligare resurser eller yta behöver tas i anspråk för att producera
energin, eftersom industrin redan finns

Reduktion av tillfälliga värmeutsläpp till omgivande miljö

• Den maximala tillåtna uppvärmningen av sjöar och vattendrag nås oftare
sommartid som en effekt av klimatförändringen

Aspekter kring städers mikroklimat→ reduktion av lokala utsläpp av värme till luft
eller vattendrag

Fördelar med att använda spillvärme
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Ekonomiska fördelar

Lägre energikostnader för företag som kan återanvända spillvärme internt, 
alternativt en extra intäkt. Kan öka företagens konkurrenskraft. 

Mindre beroende Less dependency on the energy market (lower risk of 
unpredictable increases in the price of fossil fuels)

Färre utsläppscertifikat krävs, vilket minskar driftskostnaderna för

Fördelar med att utnyttja spillvärme
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Man sieht die 3 kaum



Definitioner
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- Geothermie rechts ist noch deutsch
- Das „o“ links bei CO2 noch klein 

geschrieben

Existerande definitioner av spillvärme är fortfarande inte konsekventa och exkluderar
delområden som kan vara relevanta för fjärrvärme

Tyska fjärrvärmeföreningen AGFW e. V. föreslagit följande definition:

Spillvärme1:
Värme som uppstår under en process, där huvudsyftet är att tillverka en produkt, utföra en service 
(inklusive avfallshantering) eller att genomföra en energiomvandling, där värmen i fråga ses som en
oandvändbar biprodukt och ska förkastas.

1Definitionen ingår I en bilaga till AGFW FW 309-1.



Differentiering baserat på källa till spillvärme
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Potentiella spillvärmekällor listade per kategori:

Produktionsprocesser (t.ex. raffinaderier, stålverk, pappersbruk, kemiindustri)

Service (t.ex. serverhallar, tvätterier, kyllager och avloppsvatten)

Energiomvandling (t.ex. spillvärme från elproduktion och förbränningsprocesser).

Figur 4: Källa: pixabay



Differentiering efter temperaturnivåer
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1https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Schlussbericht_EnEffW%C3%A4rme-NENIA.pdf

Klassificering av temperaturnivåer enligt Institute for Energy and Environmental Research Heidelberg1:

Beroende på dess temperaturnivå, kan olika tekniker användas för att nyttja eller omvandla spillvärme

Hög temperatur (> 300 °C):

 Omvandling till el med hjälp av Clausius-Rankinecykeln- eller Stirlingmotor

Mellantemperaturer (80-300 °C):

 Omvandling till el med hjälp av Organisk Rankine- eller Kalinacykeln.

 Passivt värmeutnyttjade (i den egna eller närliggande verksamheter eller till avnämnare långt bort
genom att mata in värmen på fjärrvärmenätet eller I värmecontainrar som kan transporteras)

OBS: Det är tekniskt möjligt att generera el från högtempererad spillvärme. Det är dock lönsamt i mycket få fall 
med dagens elpriser och kommer inte vara aktuellt för den stora majoriteten av spillvärmeleverantörer. 

https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Schlussbericht_EnEffW%C3%A4rme-NENIA.pdf


Differentiering efter temperaturnivåer
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1https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Schlussbericht_EnEffW%C3%A4rme-NENIA.pdf :

Klassificering av temperaturnivåer enligt Institute for Energy and Environmental Research Heidelberg1:

Beroende på dess temperaturnivå, kan olika tekniker användas för att nyttja eller omvandla spillvärme

Låga temperaturer (< 80 °C):

 Förvärmning av vatten i fjärrvärmenätet (extern avsättning)

 Aktivt värmeutnyttjande genom att använda det som förvärmt vatten i en elpanna eller som
energikälla till en värmepump

 Kylning (till interna processer eller närliggande verksamheter)

 Passivt värmeutnyttjande genom att mata in värmen I befintliga lågtempererade fjärrvärmenät

 För att uppnå den efterfrågade temperaturen hos kund vid väldigt låga distibutionstemperaturer,
används en värmepump lokalt i varje individuell undercentralen

https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Schlussbericht_EnEffW%C3%A4rme-NENIA.pdf


Spillvärmens kvalitet som energikälla
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Följande parametrar att viktiga att beakta när potentialen och kvaliteten på spillvärmen utvärderas:

Den fysiska formen på energibäraren

Temperaturnivåer

Tidaspekter för spillvärmeleveranser

• När uppstår spillvärme och i vilka kvantiteter? Varierar det under dygnet, veckan, månaden, året?

• Företagets nedstängningar på grund av semester och överproduktion, skiftarbete etc. bör tas i beaktande

Kemisk komposition, förekomst av främmande ämnen, sektor/process etc. 



Den potentiella värmesänkan måste också vissa egenskaper:

Möjlighet till lämplig avsättning för spillvärmen till användningsomåden så som uppvärmning av 
bostäder och lokaler och tappvarmvatten (generellt värmebehov/individuella profiler för
värmelasten/konsumenterarnas beteende etc.)

Analys av nödvändiga framledningstemperaturer

Uppskattning av fjärrvärmenätets drifttryck the network

Avstånd till spillvärmekällan (pga av värmeförluster)

Finns närliggande industrier som kan leverera spillkyla

är detta av intresse. 

Värmesänkans kvalitet
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Figur 5: Example of potential heat sinks Källa: AGFW



Ytterligare spillvärmekällor
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Förutom de spillvärmekällor som huvudsakligen
utnyttjas i fjärrvärmenät (främst från industrier), finns
ytterligare källor som kan innebära en effektiv
användning av spillvärme

Uppskattningsvis är det möjligt att återvinna 340 
TWh/år från:

• Serverhaller

• Underjordiska tåg- och tunnelbanestationer

• Stora byggnader inom servicesektorn

• Avloppsreningsverk (främst från verk som är
lokaliserade inom eller maximalt 2 km från en
tätort/stad, se Figur 3) Figur 6: Tillgänglig spillvärme från 3982 avloppreningsverk i EU och

Storbritannien, som är lokaliserade i eller mindre än 2 km från en stad/tätort
(Källa: Persson U, Averfalk H. [1]).



Ytterligare spillvärmekällor – avloppsreningsvatten
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Figur 7: Illustration av temperaturkurvan för flödet från ett avloppsreningsverk, Källa: Stadtwerke Lemgo  [2]

Restvärme från renat avloppsvatten från
reningsverket används som värmekälla

Det krävs en konstant årlig temperatur på
minst 10°C (stöd för att höja temperaturen
krävs, t.ex med hjälp av en värmepump)

Kvaliteten på det renade vattnet är viktigt

• Finns t.ex. risk för järnfosfatavlagringar på
värmeväxlaren om det inte håller tillräcklig
kvalitet

• Filtersystem eller speciella 
rengöringsprocesser krävs och 
plattvärmeväxlare kan vara olämpliga för 
detta användningsområde



Omfattande data samlas idag inte in på något systematiskt sätt vare sig på
EU-nivå eller i enskilda stater) 

Den exakta potentialen för att använda spillvärme i fjärrvärmesystemet
eller lokala symbiossamarbeten i varje region är ofta svår att uppskatta

Data skulle vara väldigt värdefullt som ett planeringsinstrument för
potentiella intressenter (företag, stadsplanerare, kommuner, energibolag, 
VA-bolag etc.)

Spillvärme som har en låg temperatur, men som förekommer i stora
mängder och därmed innehåller stora mängder energi totalt sett, är ofta
utelämnade i befintliga kartläggningar av spillvärme

Tillgänglighet av data om spillvärme
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Tillgänglighet på data om spillvärme
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Policyförslag för en systematisk insamling av spillvärmedata

Någon form av register av potentialen för utnyttjande av spillvärme bör vara obligatorisk 

Inkludering av spillvärme som ett kriterium i relevanta cerifieringssystem (DIN EN ISO 50001, EMAS) 

En skyldighet för certifierade företag att kontinuerligt publicera aggregerade uppgifter 

Användning och vidareutveckling av insamlad data, bl.a. analys av värmemängd, medeltemperatur viktad 
efter kvantitet, effekt, driftstid, lastprofil



EXEMPEL: Kartläggning av spillvärmepotential/-källor i Wien
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Figur 8: Exempel på register över spillvärmepotentialen I Wien  [3] 



EXEMPEL: Spillvärmekartläggningar I Sverige
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Figur 9: Geografisk spridning av spillvärmepotential, skärmklipp
från rapporten “Spillvärmepotential i Skåne”, Länsstyrelsen Skåne, 
2014 [4] 

I Sverige samlar t.ex. Malmö Stad in denna data från 
industrier vid miljöinspektion, för att kunna stödja 
symbiossamarbeten mellan industrier

Länsstyrelsen Skåne gjorde en omfattande 
kartläggning över industriell spillvärme  och spillvärme 
från VA-verk 2014

Rapporten finns att ladda ner från Länsstyrelsen Skånes 
hemsida



Hinder och möjligheter
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Generella hinder och möjligheter:

Spillvärme genereras ofta vid varierande temperaturnivåer och intervall→ kvaliteten på en och
samma spillvärme källa varierar

En spillvärmekälla kan utnyttjas mer effektivt av en fjärrvärmeaktör , ju högre temperatur den har 
och ju mer stabil och förutsägbar produktionen är

Om spillvärmeproduktion sker I mindre kvantiteter samt är ojämn och svår att förutspå, så ökar
behovet av lagringskapacitet för den producerade värmen och kompletterande insatser för att
kunna garantera leveranssäkerhet till kund behöver genomföras



Hinder och möjligheter
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Hinder för spillvärmesamarbeten:

Spillvärmeprojekt har vanligtvis en lång planeringstid på grund av en mängd tekniska, legala och 
kontraktsmässiga frågor

Affärsmodeller för fjärrvärmebolag sträcker sig ofta över en period på 10-20 år, på grund av de 
storskaliga investeringar som krävs i fjärrvärme och de långa avskrivningstiderna för
infrastrukturen

Industriföretag arbetar ofta med kortare investeringscykler, vilket bland annat innebär att beslut
om ändringar I eller omlokalisering av verksamhet kan se med relativt kort ledtid

Partnerskap med sådana förutsättningar kan bli grogrund för konflikt eller skapa en ökad
osäkerhet för fjärrvärmeleverantören, som ska garantera värmeförsörjningen till slutkund



Hinder och möjligheter
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Möjliga lösningar för långsiktiga partnerskap och undanröjande av hinder:

Skapande av financiella incitament på båda sidor av affären (spillvärmeleverantör och
systemoperatören)

Incitamenten bör bidra till att minska kostnaderna och riskerna för företagen som är
inblandade

Långsiktiga politiska överenskommelser och mål om tillvaratagande av spillvärme

→ Ett tydligt politiskt ramverk ger alla aktörer i en spillvärmeinvestering trygghet att planera
och investera i den typen av samarbeten



Kostnader för att nyttiggöra spillvärme
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(se punkt 1-4 i figuren)

1. Produktionskostnader
(inklusive kapital- och
driftskostnader)

2. Kostnad för användbar
spillvärme
(spillvärmekälla)

3. Kostnad för användbar
spillvärme
(värmesänkan)

4. Kundens pris

Figur 10: Framework for waste heat utilization (Källa: AGFW)



Mäntsälän Sähkö, Finland: https://www.nivos.fi/en/recovery-of-waste-heat-launched

Turku, Finland: https://www.turku.fi/en/carbon-neutral-turku/climate-actions

Gelsenkirchen, Tyskland: https://www.uniper.energy/news/industrial-waste-heat-for-the-district-
heating-supply/

Interregprojektet CE-HEAT: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-HEAT.html

Aktuella spillvärmeprojekt i Europa & ytterligare information
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Figur 11: Källa: pixabay

https://www.nivos.fi/en/recovery-of-waste-heat-launched
https://www.turku.fi/en/carbon-neutral-turku/climate-actions
https://www.uniper.energy/news/industrial-waste-heat-for-the-district-heating-supply/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-HEAT.html


[1] Persson U, Averfalk H. 2018. Accessible urban waste heat. Deliverable 1.4. ReUseHeat. Recovery of Urban Excess Heat.

[2] Stadtwerke Lemgo; quoted in AGFW 2020: “Praxisleitfaden Großwärmepumpen” p.7

[3] City of Vienna. www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/themenstadtplan/abwaerme/

[4] Länsstyrelsen Skåne. Spillvärmepotential i Skåne. www.lansstyrelsen.se
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