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Generelle oplysninger: genvinding af spildvarme i Europa
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Potentialer for udnyttelse af spildvarme:

Øge energieffektiviteten i erhvervssektoren.

Opnåelse af CO2-reduktionsmålene for 2030 
og 2050.

Besparelser på primærenergi.

Affaldsvarme kan bruges til enten at erstatte 
eller supplere varme genereret ved hjælp af 
konventionelle metoder.

Varme netværk er særligt velegnede til 
udnyttelse af spildvarme

 i stand til at kombinere varme opnået fra en 
række kilder

Kilde Borealis / Fotostudio Meister Eder1

1https://hlk.co.at/a/diese-waermepumpe-macht-industrielle-abwaerme-effizient-nutzbar



Affaldsvarme / overskudsvarme genereres under en række industrielle 
processer.

Varme kan bruges til rumopvarmning eller køling såvel som tilberedning af 
varmt vand.

Depending on the process, there are different temperature levels

Afhængigt af processen er der forskellige temperaturniveauer:

• I tilfælde af meget lave temperaturniveauer er hjælpevarme nødvendig 
(f.eks. Ved hjælp af en varmepumpe).

De eneste tab, der opstår, er varmeoverførselstab - derfor er afstanden 
mellem varmekilde og kølelegeme vigtig for effektiviteten af brugen af 
spildvarme.

Finansielle omkostninger er relativt lave i forhold til den energiske fordel.

Grundprincip for udnyttelse af spildvarme
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Kilde Borealis/Fotostudio Meister Eder



MEN: Uanset potentialet og den høje effektivitet ved udnyttelse af spildvarme er det vigtigt at 
bemærke, at ...

... ikke at producere spildvarme er mere effektivt end at bruge det.

... analysere alle muligheder for at undgå eller minimere genereret spildvarme, bør altid være 
det første skridt!

Følgende faser af analyse af udnyttelse af spildvarme er derfor vigtige at nævne:

1. Undgå spildvarme.

2. Reduktion af spildvarme, design af processer til at være mere effektive.

3. Genanvendelse forberedelse og udnyttelse af varme i processen eller andre processer.

4. Bortskaffelse eller fortrængning af varmen til et varmenetværk.

Grundprincip for udnyttelse af spildvarme
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1. Spildvarmen ekstraheres f.eks. 
fra en strøm af udstødningsgas via 
varmeveksler og overføres til 
varmeoverføringsvæske (for 
fjernvarme, normalt vand).

2. Til industrielle formål kan 
væsker såsom termisk olie, damp 
eller en anden flydende gas 
anvendes.

3. Varmeoverførsel gennem 
transportnettet til kølelegemet 
(termisk adskillelse fra en 
transmissionsstation).

4. Varme distribueres til 
forbrugerne.

Grundprincip for udnyttelse af spildvarme
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Figur 1: Forskellige niveauer af spildvarmeintegration



Anvendelse af spildvarme har brug for en klar politisk og juridisk ramme, fordi ...

• ... flere forskellige aktører er involveret (virksomheder, forsyningsselskaber, 
netværksoperatører, forbrugere osv.)

Følgende aspekter er vigtige for en effektiv udnyttelse af spildvarme i europæisk og 
national skala:

• Oprettelse af en passende politisk ramme, der giver incitamenter til at øge udnyttelsen af spildvarme på 
europæisk og nationalt plan.

• Udvikling af nationale registre over spildvarme (f.eks. Kortlægning af mulige varmekilder).

• Fremskynde oprettelsen af varmeplaner på kommunalt og regionalt plan.

• Sikring og intensivering af overførsel af know-how ved hjælp af overførselspunkter eller finansieringsbureauer 
eller via effektive energinetværk.

• Klassificere spildvarme som 100% CO2-fri (f.eks. vigtigt for finansieringsmuligheder).

Vigtige trin til udnyttelse af spildvarme i Europa
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Fordele ved at bruge spildvarme
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Siehe vorherige Folie

Affaldsvarmeudnyttelse understøtter udskiftning af konventionelle varmeanlæg.

Spildvarme forekommer dog forskellige steder:

• Industrielle processer og termisk affald til energi-anlæg:

 Vigtige kilder, men som regel stor afstand fra eksisterende varmenetværk eller kølelegemer.

• Affaldsvarme fra servicesektoren:

• Genereret i meget mindre mængder, normalt lavere temperaturniveauer.

• Tæt på forbruget og derfor interessant for byområder.

Figur 2: Forskydning af fossilt brændstof ved 
spildvarme (eget diagram)



Økologiske fordele:

Ingen yderligere emissioner (CO2, fine partikler, NOx osv.)

Næsten ingen yderligere ressourcer bruges, og der forbruges ikke 
yderligere plads, da industrianlægget allerede findes.

Reduktion af lejlighedsvis varmeemissioner i miljøet.

• Maksimal tilladt opvarmning af søer og floder nås oftere og mere om 
varme somre som en indflydelse på klimaændringerne.

Mikroklimatiske aspekter i byer  reduktion af lokale varmeindgange 
bliver mere og mere vigtig.

Fordele ved at bruge spildvarme
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Kilde: pixabay



Økonomiske fordele:

Der kræves ingen yderligere primære energikilder for at 
omdanne spildvarmenergi til nyttig energi.

Virksomheder kan reducere deres omkostninger ved 
brændstof og el.

Fordele ved at bruge spildvarme
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Man sieht die 3 kaum

Lavere energiomkostninger kan påvirke fremstillingsvirksomhedernes 
konkurrenceevne på markedet betydeligt.

Mindre afhængighed af energimarkedet (lavere risiko for uforudsigelige stigninger i 
prisen på fossile brændstoffer).

Der kræves færre CO2-certifikater, hvilket igen medfører besparelser i 
driftsomkostningerne.

Kilde: pixabay



Definitioner vedrørende anvendelse af spildvarme
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- Geothermie rechts ist noch deutsch
- Das „o“ links bei CO2 noch klein 

geschrieben

Eksisterende definitioner af overskudsvarme er stadig inkonsekvente og udelukker et eller 
flere af de relevante underområder, der vedrører fjernvarme!

Af den grund AGFW e. V. foreslår følgende definition:

Affaldsvarme1: Varme, der opstår under en proces, hvis hovedformål er at fremstille et produkt eller 
udføre en service (inklusive bortskaffelse af affald) eller at udføre en energiomdannelse, og som skal 
bortskaffes på grund af det faktum danner et ubrugt biprodukt.

1Denne definition er i øjeblikket fastlagt i et supplerende ark til AGFW FW 309-1 og er i færd med at blive offentliggjort.



Differentiering i henhold til kilden til spildvarme
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Potentielt levedygtige kilder til spildvarme er omfattet af nedenstående kategorier:

Produktion (f.eks. Raffinaderier, stålforarbejdning, kemisk industri).

Tjenester (f.eks. Computercentre, vaskerier, kølehuse og forvaltning af spildevand og vandressourcer).

Bortskaffelse af affald (f.eks. Termisk behandling af affald, lukning af materialecyklusser inden for de enkelte 
virksomheder).

Energiomdannelse (f.eks. Kondenserende kraftværker, spildvarmegas stammer fra forbrændingsprocesser).

Kilde: pixabay



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

Klassificering af temperaturniveauer for Institut for Energi og Miljøforskning1:

I henhold til deres (udnyttelses-) temperaturniveau kan forskellige teknologier anvendes til at udnytte eller 
konvertere varmen.

Højt temperaturområde (> 300 °C):
 Konvertering til elektricitet ved hjælp af Clausius-Rankine eller Stirling-processen

Medium temperaturområde (80-300 °C):
 Konvertering til elektricitet ved hjælp af ORC eller Kalina-processen
 Passiv varmeudnyttelse (internt, lokalt / ved siden af hinanden eller eksternt ved tilførsel til et

fjernvarmenet eller ved hjælp af mobil transport ved hjælp af en varmebeholder)

BEMÆRK: Generering af elektricitet ved hjælp af spildvarme ved høj temperatur er teknisk muligt. Ikke desto 
mindre repræsenterer konvertering af overskudsvarme til elektricitet en meget bred udvidelse i udnyttelsen af 
overskudsvarme, hvilket i betragtning af nutidens lave elpriser kun er sjældent bæredygtigt.

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


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

Klassificering af temperaturniveauer for Institut for Energi og Miljøforskning1:

I henhold til deres (udnyttelses-) temperaturniveau kan forskellige teknologier anvendes til at udnytte eller 
konvertere varmen

Lavt temperaturområde (<80 °C):

 Proportionel dækning af det interne eller lokale / tilstødende krav til rumopvarmning og varmt vand.

 Forvarmning af opvarmningsvand i varmenettet (eksternt).

 Aktiv varmeudnyttelse ved hjælp af elektriske / termiske varmepumper eller varmedisproportionering (lokalt / ved siden af eller
eksternt (se ovenfor)).

 Termiske varmepumper drives ved hjælp af integreret procesvarme ved et højt temperaturniveau eller ved separat brændstofdrevet
system (varmesynsproportionering). […]

 Køling (til interne eller lokale / tilstødende brugere).

 Passiv varmeudnyttelse i kolde (low-ex) varme netværk:

 For at øge det anvendte temperaturniveau, der er nødvendigt i hvert enkelt tilfælde, er der integreret varmepumper i de enkelte
husstationer.

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


Kvaliteten af spildvarmekilder
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Følgende parametre er relevante ved evaluering af spildvarmekildens potentiale / "kvalitet":

Den fysiske tilstand af spildvarmemediet.

Temperaturniveauet.

Det kronologiske forløb af varmeledning (i forhold til spildvarmestrømmens referencetemperatur, når 
varmeafledning har fundet sted).

• Hvis dette er ukendt, kan den tilgængelige varmemængde / tidsenhed og minimums- og / eller 
maksimumvarmeeffekter anvendes, hvis det er relevant.

• Virksomhedsferier, nedlukninger på grund af overtræk eller skiftarbejde osv. Bør tages i betragtning.

Kemisk sammensætning, fremmedlegemer, sektor / proces osv.



Potentielle kølelegemer skal også demonstrere specifikke 
egenskaber:

Egnet til udnyttelse af spildvarme til formål såsom rumopvarmning 
eller tilberedning af varmt vand til boligen? (Varmebehov / 
individuelle belastningsprofiler / forbrugeradfærd osv.)

Analyse af de nødvendige fremløbstemperaturer.

Estimering af det krævede driftstryk på netværket.

Afstand til spildvarmekilden (på grund af varmetab).

Den samtidige levering af tilstødende eller nærliggende 
industrianlæg med køling kan være af interesse.

Kølelegemets kvalitet
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Kilde: AGFW



Yderligere spildvarmekilder
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Figur 3: Tilgængelig overskudsvarme fra 3982 EU28 renseanlæg til by-
spildevand, der er placeret inden for eller inden for 2 km fra byområder 
fjernvarmeområder

Ved siden af de største varmekilder, der traditionelt anvendes til 
udnyttelse af overskudsvarme, findes der yderligere metoder, der 
gør det muligt at anvende overskudsvarme effektivt.

Anlæg til rensning af by-spildevand placeret inden for eller inden for 
2 km fra byområder fjernvarmeområder (se figur 4).

Mulighed for at byområder kan anvende lavtemperatur 
varmekilder mere effektivt i fremtiden.

 Cirka 1,2 EJ (eller 340 TWh) om året er mulig at komme sig 
fra:

Datacentre

Metrostationer

Servicesektorens bygninger 
og rensningsanlæg



Yderligere spildvarmekilder - brug af spildevand
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Figur 4: Illustration af temperaturkurven for spildevandsrensningsanlæggets udstrømning af en kombineret spildevandsafløb [Stadtwerke Lemgo]

Restvarme af renset spildevand i 
rensningsanlæg anvendes som varmekilde.

Årlig konstant temperatur på over 10 grader 
(ekstra opvarmning nødvendig, f.eks. af en 
varmepumpe).

Kvaliteten af renset spildevand er vigtig

• F.eks. jernfosfataflejringer på 
varmeveksleren.

• Filtersystemer eller specielle 
rengøringsprocesser krævet (F.eks. 
pladevarmevekslere ret uegnede).



Omfattende data fanges i øjeblikket ikke på en 
systematisk måde (hverken i hele Europa eller inden 
for de enkelte EU-medlemsstater).

Det præcise potentiale, der findes i hver region for 
udnyttelse af spildvarme i fjernvarmesystemer og 
lokale varmesystemer, er ofte vanskeligt at estimere.

Data ville være yderst vigtig samt mange potentielt 
vigtige aktører (virksomheder, byplanlæggere, 
kommuner, forsyningsselskaber osv.).

Kilder til overskudsvarme ved lave temperaturer, 
som er tilgængelige i stort antal, og som også tilbyder 
betydelige mængder energi på grund af deres høje 
mængdestrømme, er ofte ikke inkluderet.

Datasituation vedrørende udnyttelse af overskudsvarme
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Kilde: pixabay



Datasituation vedrørende udnyttelse af overskudsvarme
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Forslag til udvidelse af et systematisk dataindsamlingsprogram:

Registreringer af potentialer for udnyttelse af spildvarme bør være obligatoriske.

Inkludering som et løbende kriterium i de relevante certificeringssystemer (DIN EN ISO 50001, 
EMAS).

En forpligtelse for certificerede virksomheder til løbende at offentliggøre aggregerede data:

Udnyttelse og videreudvikling af regelmæssigt registrerede data som ...

• … Varmemængden, den gennemsnitlige temperatur vægtet efter mængde, effekt eller 
driftstimer, belastningsprofilen.

• ... supplerende registrering af store, diffuse kilder og spildvarme, der ikke er en del af spildgas-
strømmene.

• ... optagelse af storstilet køling af produktstrømme.



EKSEMPEL: Dataindsamling af spildvarmepotentialer / kilder i Wien
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Kilde: www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/themenstadtplan/abwaerme/

Figur 5: Eksempler på varmeregister for spildvarmepotentialer i byen Wien



Priser, potentiale og forhindringer
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Generelle forhindringer:

Jo højere temperaturniveau, jo mere regelmæssigt og forudsigeligt er varmen tilgængelig, jo mere 
effektivt kan den bruges af varmeforsyningsselskaber

Affaldsvarme forekommer ved forskellige temperaturniveauer, ved forskellige frekvenser og ved 
forskellige grader af kontinuitet ( forskellige varmekildekvaliteter).

Jo lavere mængde spildvarme og jo mere uregelmæssigt og mindre forudsigeligt det forekommer, 
jo større er nødvendigheden af varmelagringsanlæg og foranstaltninger til at sikre 
forsyningssikkerheden.



Priser, potentiale og forhindringer
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Forhindringer for varmepartnerskaber:

• Projekter til spildvarme har normalt ...

• … en lang leveringstid på grund af mange tekniske, juridiske og kontraktmæssige problemer

• .… fjernvarmeselskabers forretningsmodeller strækker sig generelt over perioder på 10 til 20 år på grund 
af store investeringer i fjernvarmeinfrastruktur med lange afskrivningstider.

Til sammenligning:

Industrielle virksomheder forventer typisk betydeligt kortere investeringscyklusser, hvilket betyder, at ...

• ... nye placeringsbeslutninger kan normalt forekomme inden for kortvarige perioder.

• ... sådanne partnerskaber kan have et potentiale for konflikt eller for øget usikkerhed i tilfælde af 
fjernvarmeleverandører.



Priser, potentiale og forhindringer
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Mulige løsninger til langvarige varmepartnerskaber og reduktion af forhindringer:

Oprettelse af økonomiske incitamenter på begge sider (varmekilder og kølelegemer).

Incitamenter kan reducere de omkostninger og projektrisici, der skal bæres af de involverede 
virksomheder.

Prissætning af CO2-emissioner er en mulighed, der vil påvirke både partnere og konkurrenter i lige 
mål.

Fremsynet politisk syn på mulighederne for udnyttelse af spildvarme

 En klar politisk ramme vil give begge sider planlægningssikkerhed og sikkerhed for 
investeringer!



Omkostningerne forbundet med udnyttelse af spildvarme
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(Se nummer 1-4 i figurer)

1. Produktionsomkostninger 
(inklusive CAPEX, OPEX).

2. Omkostninger til nyttig 
varme (spildvarmekilde).

3. Omkostninger til nyttig 
varme (køleplade).

4. Pris til slutbruger.

KIlde: 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/

Interreg Europæisk projekt CE-HEAT: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-
HEAT.html

Nuværende projekter for spildvarme i Europa og 
yderligere information
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Source: 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
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Kontaktinformationer

AGFW-Project GmbH
Projektvirksomhed til rationalisering, 
information & standardisering

Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main
Tyskland

E-mail: info@agfw.de
Tel: +49 69 6304 - 247
www.agfw.de

Georg Bosak
Department of urban development

http://www.zebau.de/

