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Pilot Testforanstaltninger 

1. Generelle oplysninger 

Partnerkommunerne  i  LowTEMP-projektet   gennemførte  pilotaktiviteter for at afprøve  

gennemførelsenaf Low Temperature District Heating (LTDH)  i deres  fjernvarmeinfrastruktur (DH).  

Disse pilotforanstaltninger har forskellige karakterer, der afhænger af DH-

forsyningsinfrastrukturens nuværende type, typer af forbundne bygninger, eksisterende problemer 

og potentielle forbedringer af energiforsyningssystemerne. Pilotforanstaltningerne havde til formål 

at kontrollere muligheden for at anvende den lave DH-forsyning i eksisterende bygge-og 

boligområder i regionen Baltic  Sea    (BSR).  

Resultatet er med til at forklare, hvilke aktioner der er nødvendige, og hvilken form for indsats der er 

nødvendig for at realisere dem. På denne måde bidrager resultatet også til at tackle  planlæggernes 

og operatørernes modvillige holdning til at gennemføre en ny tilgang og teknologier til tilpasning af 

DH-net til faldende varmebehov. 

De vigtigste aspekter  af de gennemførte piloter i  Gulbene  (Letland) og Halmstad (Sverige) er 

sammenfattet herunder. 

2. Gulbene Kommune 

2.1. Pilotforanstaltningens formål og omfang 

Pilotforanstaltningens mål  i sognet i Gulbene er fokuseret på en ny generation af et tidligere 3.-

generations DH-distributionsnet og gammel træstammekekedel. Pilot-foranstaltningen omfatter 

udvikling af et nyt  LTDH-system, herunder et nyt kedelhus med pillekedel (0,20 MW), ændring af 

distributionsnettetsrør (i en længde på 491 m) og installation af et fjerndata-læsersystem til løbende 

overvågning af systemet. 

2.2. Implementering af LTDH's teknologiske løsning 

Den komplekse DH-modernisering og transformation til en LTD blev realiseret inklusiv: 

 Varmeproduktion – faktisk varmebelastningsberegning og installation af 

containertypehuset med 200 kW pelletkedel med høj varmeproduktionseffektivitet. 

Automatisk betjent kedelhus (en arbejder med arbejdsbyrde 0,2).  

 Varmetransport – faldende DH-netlængde (frakobling af 4 private huse og 

kedelhusplacering tættere på de vigtigste varmeforbrugere); udskiftning af gamle rør til nye 

industrielt isolerede rørledninger, reduktion af nettets temperatur til 65/35 °C for 

renoverede bygninger og 80/60 °C i bygninger uden isolering. 

 Varmeforbrugere – transformerstationer og varmedistributionssystem for hver forbruger; 

varmemålerinstallation for forbrugerne og sikring af betaling for varme baseret på 

varmemåleraflæsninger 
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2.3. Ydelser 

Omdannelsen af Belava DH til LTDH fik lov til at opnå: 

 Varmeproduktionseffektiviteten øges i kedelhuset til 92 %; 

 Varmetabet falder ved DH-gitteret til 3,8 %. 

 Brugt brændstofenergi falder fra 1 179 MWh til 504 MWh (med 57,3 %); 

 Elforbruget faldt til 10,1 kWh/MWh (var 20-25 kWh/MWh); 

 Faldet i varmetarif fra 87,50 €/MWh til 69,07 €/MWh (med 21,1 %) 

 Reduktion  af  CO2 og anden gasformig emissionsforurening; 

3. Halmstad Kommune 

3.1. Pilotforanstaltningens formål og omfang 

Pilotforanstaltningen har til formål at bygge et LTDH-net i et helt nyt residentialt område i Halmstad. 

De vigtigste  mål med pilotforanstaltningen er: 

 Testning og sammenligning af fordele/ulempermed tre-rørssystemet med hensyn til 

energieffektivitet, byggeri. Den 4. generation fjernvarme med 3 rør (4GDH-3P) er en 3-rør 

system, der er energieffektiv og giver lavere vandtemperaturer.  

 Håndtere udfordringen med at designe og dimensionere gitteret til tre-rørssystemet.  

3.2. Implementering af den teknologiske LTDH løsning 

Ranagård i Halmstad er opdelt i tre områder. Område 1 vil blive forsynet med 4.   generation 

fjernvarme, LTDH med 3 rør (adresseret som 4GDH-3P). Område 2 vil blive forsynet med 

konventionel lavtemperatur fjernvarme med 2 rør (adresseret som LTDH). Disse to områder har en 

nedskiftningsstation. Område 3 er designet lige som område 2, men med en separat 

nedskiftningsstation.  Projektet har produceret tegninger og dimensionering af både net- og  nedski-

ftningsstationer. Ideen er, at de, der er interesseret i at implementere et LTDH-netværk i et 

eksisterende højtemperaturnetværk, kan bruge dette arbejde og de indhøstede  erfaringer. 

3.3. Fordele 

Et netværk gør det muligt for energi at strømme ind og ud afhængigt af behov og  design. Dette 

koncept gør det muligt at have tab så små som muligt. Med tre-rørsystemer reduceres energitabet. 

Med lavtemperaturvand kan netværket både levere og lettere modtage overskudsvarme. 

Returtemperaturen kan sænkes, hvilket gør forbrændingsanlæggene mere effektive. Et mere 

effektivt forbrændingsanlæg sparer energi og reducerer emissionerne. Alt i alt skaber dette et bedre 

miljø, men også et grundlag for mere fleksible forretningsmodeller. Selv om nettene er statiske, kan 

brugen og måden at drive forretning med energi på blive fleksibel og dermed tilpasses forskellige 

kunder og deres skiftende behov. 
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Konklusion 

 Pilottestforanstaltningerne viser beviset for konceptet for en handlingsplan for DH-

systemforbedring. Gennemførelsen af pilotprojektet giver mulighed for at identificere de 

vigtigste barrierer og flaskehalse for en vellykket gennemførelse i større målestok; 

  En dybdegående analyse af den nuværende situation og udviklingen af en klar og 

skræddersyet indsats er nødvendig for nybyggeri af et nyt LTDH-system eller eksisterende 

DH-transformation til lav temperatur. 

  Systemovervågning og -optimering er nødvendig for at udelukke muligheden for mangler og 

yderligere opnå optimale arbejdsvilkår i systemet; 

  Disse pilotaktiviteter supplerer udviklingen af pilotenergistrategier i kommuner og regioner; 

  Eksistensen af en tilbageholdende holdning til LTDH gennemførelse pga. den manglende 

viden. Informative kampagner er nødvendige for at ændre folks holdning og vise en positiv 

oplevelse af LTDH-projektrealisering. 


