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1 RESUMÉ 

Som led i Energistyrelsens pulje til demonstrationsprojekter i perioden 2013-2015 har 
Teknologisk Institut og Sweco i samarbejde gennemført 4 demonstrationsprojekter 
under titlen ”Demonstrationsprojekter om varmepumper eller andre VE-baserede op-
varmningsformer”. 
 
Indeværende rapport omhandler demoprojekt nr. 2: ”Lavtemperaturfjernvarme (LFTV) 
og varmepumper”. 
 
Overordnet har nærværende projekt haft til formål at fremme udviklingen af ultra-lav-
temperaturfjernvarme (ULTFV) (ned til 35 °C – 45 °C i fremløbstemperatur) som tek-
nologi og demonstrere teknologiens tekniske robusthed og rentabilitet. 
  
Mere specifikt har nærværende projekt til formål at bygge videre på et tidligere 
EUDP-projekt (11-I, J. nr. 64011-0076) og demonstrere det heri udviklede lavtempe-
raturkoncept i større målestok 
 
Som demonstrationssite er landsbyen Geding, uden for Aarhus, blevet udvalgt. Her er 
samtlige 25 fjernvarmeforsynede boliger i vinteren 2014 blevet konverteret til Micro 
Booster konceptet. 
 
I perioden 01.12.2014 – 30.11.2015 er der i Geding blevet gennemført et detaljeret 
måleprogram som grundlag for at opfylde projektets formål som beskrevet i afsnit 8.2. 
 
På baggrund af det gennemførte måleprogram, er det blevet identificeret, at det med 
Micro Booster konceptet er muligt at reducere fremløbstemperaturen ved forbrugerne 
til 35 °C i sommermånederne og stadig levere tilstrækkelig komfort i form af varmt 
brugsvand. I eksisterende byggeri, opvarmet med radiatorer, som i Geding, er det 
nødvendigt, at hæve fremløbstemperaturen i vinterperioden for at kunne levere til-
strækkelig rumvarme. Niveauet for nødvendig fremløbstemperatur hos forbrugerne er 
stærkt afhængig af isoleringsgraden på huset og størrelsen på husets varmeflader. I 
meget kolde situationer kan det være nødvendigt at hæve temperaturen yderligere. I 
nybyggeri med gulvvarme som opvarmningsform, vil det være tilstrækkeligt at hæve 
fremløbstemperaturen til forbrugerne til ca. 40 °C i vinterperioden.   
 
Grundet den integrerede varmepumpe til opvarmning af brugsvand vil returtemperatu-
ren fra forbrugerne variere henover året, afhængigt af fremløbstemperaturen, samt 
hvor meget energi, der benyttes til henholdsvis rumvarme og opvarmning af brugs-
vand. Returtemperaturen varierer mellem 20 °C og 35 °C henover året og er derved 
op til 20 °C koldere end ved traditionel fjernvarme. 
 
Ved konventionel fjernvarme er returtemperaturen typisk højere i sommerperioden 
end i vinterperioden. Dette er ikke tilfældet for ULTFV med Micro Booster konceptet, 
hvor den laveste returtemperatur er målt i juni måned. 
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Med Micro Booster konceptet er det muligt, at opnå en væsentligt bedre energiba-
lance sammenlignet med konventionel fjernvarme og LTFV også når elforbrug til var-
mepumpen medregnes. Varmetabet i fjernvarmenettet kan med Micro Booster kon-
ceptet reduceres med ca. 25 % ift. LTFV og op til 45 % ift. konventionel fjernvarme. 
 
Da ULTFV med Micro Booster konceptet kan levere tilstrækkelig forbrugerkomfort 
ved lave fremløbstemperaturer, er det muligt at etablere en varmeforsyning baseret 
på VE-kilder samt varmepumper med væsentligt højere effektivitet. For solvarme, 
geotermi og varmepumper gælder, at der opnås en højere effektivitet jo mindre et 
temperaturløft, der skal udføres. For biomassefyring er det muligt at afkøle røggassen 
yderligere grundet den lavere returtemperatur og dermed opnå en øget virkningsgrad 
på kedlen. ULFTV er derfor særdeles velegnet i samspil med andre VE-teknologier, 
da de lavere systemtemperatur medfører væsentlige fordele. 
 
Konceptets økonomiske feasibility er også undersøgt ifm. projektet. Økonomisk vur-
deres etablering af LTFV eller ULTFV i stedet for konventionel fjernvarme ikke at give 
anledning til behov for nævneværdigt yderligere investeringsbehov i ledningsnet og 
internt varmefordelingssystem. Dog er valget af unittype forbundet med en merinve-
stering ved LTFV og især ULTFV ift. konventionel fjernvarme.  
 
Merinvesteringen i unit kan ikke alene opvejes af et lavere varmetab, men de øvrige 
systemmæssige fordele der kan opnås ved lavere systemtemperaturer kan medvirke 
hertil.  
 
Micro Booster units er endnu ikke kommercielle. De 25 Micro Booster units, der har 
været anvendt i projektet, er produceret specielt til dette projekt, hvilket har medført 
en relativ høj investering. Værdien af det reducerede varmetab i fjernvarmenettet kan 
i sig selv ikke forrente merinvesteringen i Micro Booster units ift. anvendelse af LTFV-
units eller en unit til traditionel fjernvarme. Det anbefales derfor, at der fra leverandø-
rernes side bliver udviklet yderligere på Micro Booster units, således at de gøres 
kommercielle og konkurrencedygtige, hvilket forhåbentlig vil medføre en markant 
sænkning af produktions- og salgsprisen. 
 
Mange forsyningsselskaber har vist stor interesse for demonstrationsprojektet og er-
faringerne gjort med ULTFV. Selskaberne efterspørger viden om, hvilke muligheder 
de har til varmeforsyningen, hvilke krav de kan stille til eksempelvis nybyggeri der har 
høj isoleringsstandard og gulvvarme, og om de kan foretage energieffektiviseringer. 
På nuværende tidspunkt er udfordringen, at mulighederne og kravene der kan stilles 
er i høj grad koblet til den tekniske udvikling hos leverandørerne. Omvendt er den tek-
niske udvikling med udvikling af ULTFV løsninger hos leverandørerne koblet til efter-
spørgslen hos forsyningsselskaberne. Der er derfor behov for at branchen samlet pri-
oriterer og udvikler LTFV og ULTFV løsninger. 
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I denne forbindelse anbefales det, at Energistyrelsen og/eller Dansk Fjernvarme sæt-
ter større fokus på LTFV og ULTFV løsninger og inddrager relevante aktører gennem: 
 
-   Opsætning af officielle målsætninger om sænkningen af temperaturniveau i  

fjernvarmesystemerne. 
-  Afholdelse af workshops for branchen med erfaringsudveksling 
-  Opdatering og videreudvikling af LTFV guidelines og tidligere rapporter om LTFV. 
-  LTFV/ULTFV tema i Fjernvarmen eller andet relevant magasin.  
-  Billiggøre fjernvarmenet-etablering 
 
Det er vigtigt, at branchen samarbejder om at få fremmet LTFV/ULTFV løsninger og 
får skabt de optimale rammevilkår for udbredelsen, da der er et kæmpe potentielle for 
energieffektivitet og dermed også et økonomisk incitament. På længere sigt har det 
også stort potentiale for eksport til udlandet til gavn for Danmark. 
 
I tråd med udviklingsprocessen anbefales det, at der udføres et demonstrationspro-
jekt i et nybygget område med 50-100 huse, hvor alle afsætningssteder har gulv-
varme. Rumopvarmning med gulvvarme vil gøre det muligt at levere en meget lav 
fremløbstemperatur hele året rundt. I et nyt demonstrationsprojekt anbefales det også 
at have anlæggelse af forsyningsnettet med, så der designes for temperatursættet 
med ULTFV. Derved er det muligt, at demonstrere ULTFVs fulde potentiale. 
 
Det anbefales yderligere at udvikle og demonstrere et lignende og opskaleret koncept 
til anvendelse i boligblokke. På nuværende tidspunkt er et sådant projekt under udvik-
ling i Louiselund i Hørsholm og med planlagt demonstration og måleprogram fra som-
meren 2016. Projektet er et EUDP-projekt med journalnummer 64015-0053 og løber 
fra d. 01.07.2015 til 30.06.2017. Et andet EUDP-projekt med navn EUDP 15-I J.nr 
64014-0555 – EnergyLab Nordhavn - nye energiinfrastrukturer i byer skal bl.a. de-
monstrere en lignende koncept som led i en undersøgelse af intelligente komponen-
ter i et intelligent energisystem. 
 
Endvidere anbefales det, at fjernvarmeværkerne i højere grad differentierer varmepri-
sen, således at varme ved lavere temperaturer billiggøres ift. varme ved høj tempera-
tur. Dette kan være med til at retfærdiggøre og modsvare en merinvestering i ULTFV 
units. 

  



Demonstrationsprojekter om varmepumper eller andre VE-baserede 
opvarmningsformer 
 
Demoprojekt nr. 2: Lavtemperaturfjernvarme (LTFV) 

 

 

 

 
 
 
  
 
 Side 7 

 
  

  
    

2 INTRODUKTION 

Som led i Energistyrelsens pulje til demonstrationsprojekter i perioden 2013-2015 har 
Teknologisk Institut og Sweco i samarbejde gennemført 4 demonstrationsprojekter 
under titlen ”Demonstrationsprojekter om varmepumper eller andre VE-baserede op-
varmningsformer”. 
 
Indeværende rapport omhandler demoprojekt nr. 2: ”Lavtemperaturfjernvarme (LFTV) 
og varmepumper”. 
 
I projektet indgik følgende parter: 
 
Sweco Danmark A/S1, Projektansvarlig 
Danfoss A/S, fjernvarmeunit leverandør 
AffaldVarme Aarhus, forsyningsansvarlig 
Landsbyen Geding ved Aarhus, demonstrationssted. 
 

2.1 Projektøkonomi 

Projektet er støttet af Energistyrelsen med i alt 1.755.000 kr. Heraf er 700.000 an-
vendt til finansiering og implementering af 10 Micro Booster units. AffaldVarme Aar-
hus har derudover selv bekostet yderligere 15 Micro Booster units. Af nedenstående 
tabel fremgår, hvordan beløbet er blevet fordelt mellem projektets parter. 
 

 
Sweco 

[kr.] 
Danfoss 

[kr.] 

AffaldVarme 
Aarhus 

[kr.] 

Anlægstilskud 
[kr.] 

2013 171.000 9.500   

2014 399.000 66.500 76.000 700.000 

2015 275.500 38.000 19.000  

     

Samlet 845.500 114.000 95.000 700.000 

Tabel 1: Oversigt over fordeling af projektstøtte mellem projektets parter 

 
2.2 Teknisk definition af koncept 

I dette projekt arbejdes med et koncept for lavtemperaturfjernvarme (LTFV) kombine-
ret med en varmepumpe til opvarmning af brugsvand.  
 
Konceptet muliggør en fremløbstemperatur, der er væsentligt lavere end traditionelt 
for LFTV2, idet brugen af en varmepumpe til opvarmning af brugsvand medfører en 
afkobling af temperaturkrav for henholdsvis rumvarme og brugsvand. 
 

                                                
1 Tidligere Grontmij A/S 
2 Typisk 50-55 °C 
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Grundet afkoblingen af temperaturkrav for henholdsvis rumvarme og brugsvand er 
det muligt, en stor del af året, at benytte fremløbstemperaturer under 45°C hos forbru-
geren. 
 
Da denne fremløbstemperatur er markant lavere end den typiske fremløbstemperatur 
for LFTV, defineres det tekniske koncept som ultra-lavtemperaturfjernvarme (ULTFV), 
hvor ULTFV defineres som: 
 

”Fjernvarme med en fremløbstemperatur typisk under 45°C” 
 

Ved ULTFV er der således behov for, vha. en form for booster, at løfte den leverede 
fremløbstemperatur for at kunne levere varmt brugsvand, der opfylder normkravene i 
DS439. 
 
Nedenfor er opstillet en tabel, der overordnet sammenholder traditionel fjernvarme 
(FV), LTFV og ULTFV. 
 

 FV LTFV ULTFV 

Typisk fremløbs-
temperatur 

70 °C – 80 °C 50 °C – 55 °C < 45 °C 

Brugsvands- 
produktion 

Beholder/veksler Veksler Booster 

Egnet varmefor- 
delingssystem 

Radiator/gulv-
varme 

Radiator/gulv-
varme 

Gulvvarme3 

Kobling af tempera-
tur for rumvarme 
og brugsvand? 

Ja Ja Nej 

Tabel 2: Oversigt over FV, LTFV og ULTFV 

 
2.3 Baggrund 

Den energipolitiske målsætning om udfasning af fossile brændsler i el- og varmefor-
syningen lægger op til en massiv udbygning af fjernvarmen. ULTFV kombineret med 
varmepumper kan gøre denne udbygning langt mere energieffektiv og miljøvenlig. 
 
Teknologien er anvendelig i eksisterende boligmasse, da undersøgelser viser, at kun 
40-45°C som regel er tilstrækkeligt 80 % af året. Når der er behov for højere tempera-
turer resten af året eller til brugsvandsopvarmning, kan varmepumpen hæve tempera-
turen. For nybyggeri kan ULTFV benyttes til opvarmning året rundt, mens varmepum-
pen sørger for brugsvandsopvarmning. Herved kan ledningstabet i fjernvarmenettet 
mindskes med 25 % på årsbasis, hvilket er med til at sikre fjernvarmekunderne en la-
vere fjernvarmeregning og mindske primærenergiforbruget. 
 

                                                
3 Ved brug af ULTFV i boliger med radiatorer er det nødvendigt at hæve fremløbstemperaturen i vinter-
månederne. 
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I et tidligere EUDP-projekt (11-I, J. nr. 64011-0076) har Sweco, DTU og Danfoss ud-
viklet en prototype på en fjernvarmeunit med indbygget varmepumpe til opvarmning 
af brugsvand. For at teknologien kan implementeres i større omfang, er det nødven-
digt med et opfølgende demonstrationsprojekt til at dække teknologikløften mellem 
prototypen og et kommercielt attraktivt produkt. ULTFV giver endvidere langt bedre 
muligheder for udnyttelse af overskudsvarme fra industri samt integration af øvrige 
VE-teknologier og store varmepumper med fjernvarmen. 
 
ULTFV produceret med f.eks. varmepumper fra vand eller jordkilder er væsentligt bil-
ligere end traditionel fjernvarme (70-80°C) produceret på enten varmepumper eller 
naturgas. Ved ULTFV på mellem 35-45°C produceret på varmepumper kan der for-
ventes års COP-værdier på ca. 4,5-5. Med de nuværende afgiftsregler på el kan der 
produceres varme med energiomkostninger inkl. varmetab på ca. 250-280 kr./MWh. 
Lavere fjernvarmetemperaturer er derfor en essentiel brik i at få integreret flere store 
varmepumper i fjernvarmen. 
 

2.4 Formål 

Overordnet har nærværende projekt haft til formål at fremme udviklingen af ULTFV 
(ned til 35 °C – 45 °C i fremløbstemperatur) som teknologi og demonstrere teknologi-
ens tekniske robusthed og rentabilitet.  
 
Mere specifikt har nærværende projekt til formål at bygge videre på førnævnte tidli-
gere EUDP-projekt (11-I, J. nr. 64011-0076) og demonstrere lavtemperaturkonceptet i 
større målestok 
 

2.5 Projektbeskrivelse 

Projektet består af 7 elementer: 
 

1.  Fastlæggelse af projektets rammer, indhold, koncept m.v. 
2.  Udvælgelse af demonstrationssite 
3.  Detaljeret design og specifikationer 
4.  Organisation og aftaleforhold relateret til demonstrationssite og deltagere 
5.  Implementering og idriftsættelse 
6.  Måling, overvågning og analyse 
7.  Rapportering og formidling 

 
I det følgende beskrives indholdet af de enkelte projektelementer. 
 
Fastlæggelse af projektets rammer, indhold, koncept m.v. 
Krav og randbetingelser for forsyningen til demonstrationsdelen fastlægges. Design-
krav til Micro Booster units defineres. Det konceptuelle design fra det tidligere EUDP-
projekt fastholdes med mindre ændringer af erfarede uhensigtsmæssigheder. Videre 
fastlægges alternativer og forudsætninger, som ULTFV-konceptet måles op imod i re-
lation til teknisk og økonomisk feasibility. 
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Udvælgelse af demonstrationssite 
Ud fra de fastlagte rammer samt det konceptuelle design udvælges et egnet demon-
strationssite til implementering. Dette gøres indledningsvist gennem en screening 
suppleret af kort beskrivelse af potentielle demonstrationssteder med fordele og 
ulemper. På baggrund heraf udvælges demonstrationssted i dialog med forsyning og 
varmekunder. Slutteligt underskrives hensigtserklæringer med de involverede parter. 
 
Detaljeret design og specifikationer 
Endeligt design og dokumentation af lavtemperaturforsyning samt Micro Booster units 
udarbejdes. Tilbud på units indhentes hos Danfoss. Udbudsdokumentation for tilbud 
på implementering af forsyning og installation af Micro Booster units udfærdiges. 
 
Organisation og aftaleforhold relateret til demonstrationssite og deltagere 
Der udarbejdes og underskrives en særlig forsyningsaftale for demonstrationsstedet 
og varmekunderne, herunder vilkår og tariffer, dækkende såvel forsøgsperioden samt 
efterfølgende. 
 
Implementering og idriftsættelse 
Micro Booster units produceres og leveres af Danfoss. Tilbud på installation og idrift-
sættelse indhentes iht. de udarbejdede specifikationer og dokumentation. Projektet 
implementeres og idriftsættes. 

 
Måling, overvågning og analyse 
Der måles og analyseres på de installerede Micro Booster units til dokumentation af 
ULTFV-konceptets tekniske og økonomiske feasibility og performance. Som bag-
grund herfor udarbejdes et detaljeret måleprogram, hvori måleparametre, beregninger 
m.v. for senere dokumentation og formidling fastlægges. ULTFV-konceptets måles i 
denne forbindelse op mod alternative teknologier. 
 
Rapportering og formidling 
Demonstrationsprojektets indhold og resultater formidles til branchen gennem slutrap-
port, seminarer og konferencer. For yderligere beskrivelse af formidling henvises til 
projektets basisdel. 
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3 PROJEKTETS RAMMER 

3.1 Fastlæggelse af krav og randbetingelser for lavtemperaturforsyningen 

Den tekniske demonstration af lavtemperaturkonceptet med integreret varmepumpe 
til brugsvand er i princippet uafhængig af, hvorledes forsyningen er frembragt (35-45 
°C), hvorfor den tekniske demonstration kan placeres i mangfoldige systemsammen-
hænge, det være sig i samspil med VE-teknologier, eksisterende eller nye fjernvar-
mesystemer, landsbynet m.v. 
 
Det skal fra forsyningens side være muligt at justere fremløbstemperaturen afhængig 
af sæson (udetemperaturen), idet en eksisterende bebyggelse ikke er udlagt til lav-
temperaturdrift på de koldeste vinterdage. Her bliver det nødvendigt at hæve fjernvar-
mens fremløbstemperatur afhængigt af de interne installationers formåen. 
 
Forsyningskonceptet bygger på en direkte tilslutning af fjernvarmeunit, så det vil være 
et krav, at samtlige boliger i det udvalgte område tilsluttes. 
 
Projektet finansierede 10 fjernvarmeunits inkl. implementering heraf.  
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4 DEMONSTRATIONS-SITE 

4.1 Fastlæggelse af størrelse af demonstrationssite og antal af ULTFV-units 

I forbindelse med udvælgelse af demonstrationssites har der været dialog med føl-
gende fjernvarmeforsyninger: 
 

- I/S Norfors4 (Humlebæk) 

- Viborg Fjernvarme 

- AffaldVarme Aarhus (Geding) 

Evalueringen faldt ud til fordel for landsbyen Geding vest for Aarhus. Geding ligger 
ca. 15 km vest for Aarhus og består af 24 tilslutningspunkter. Landsbyens fjernvarme-
net er anlagt i 1998. Én ny ejendom er opført i 2014. 
 
AffaldVarme Aarhus (AVA) var meget interesseret i konceptet, og AVA accepterede, 
at landsbyen Geding kunne bruges som demo-site.  
 
Det var oprindeligt hensigten at koble landsbyen på fjernvarmenettet i Aarhus under 
AVA. Denne sammenkobling blev dog aldrig gennemført. Som konsekvens deraf har 
landsbyen i en årrække været forsynet med en midlertidig oliecentral. Beboerne i Ge-
ding betaler dog samme takst for fjernvarme som de resterende kunder i AVA’s forsy-
ningsområde. 
 
Af økonomiske og miljømæssige hensyn ønsker AVA i fremtiden den midlertidige 
oliecentral udskiftet til varmeforsyning baseret på VE, evt. en kombination af VE-tek-
nologier. Demonstrationssitet er derfor ideelt til at teste lavtemperaturkonceptet i spil 
med VE-teknologier. 
 
Teknologisk Instituts energiantropologer har bistået AVA’s markedsføringsteam i salg 
af konceptet i relation til varmeforbrugerne. AVA fik forhåndstilkendegivelserne på 
plads fra samtlige forbrugerne. 
 
Projektet blev efterfølgende godkendt i Aarhus Kommunes byråd, og beboerne afle-
verede bindende tilsagn.  
 
AVA har finansieret de resterende 15 units samt implementering heraf.  
 
Projektet havde i alt 25 anlæg monteret og var klar til drift ultimo 2014. 
 
Et oversigtskort over Geding findes herunder.  
 

                                                
4 Tidligere I/S Nordforbrænding  



Demonstrationsprojekter om varmepumper eller andre VE-baserede 
opvarmningsformer 
 
Demoprojekt nr. 2: Lavtemperaturfjernvarme (LTFV) 

 

 

 

 
 
 
  
 
 Side 13 

 
  

  
    

 
Figur 1 Landsbyen Geding ved Aarhus. Kilde: Geodatastyrelsen 

 
Af nedenstående figur fremgår fjernvarmenettet i Geding samt tilslutningspunkter. 
Ikke alle landsbyens ejendomme 

 
Figur 2 Oversigtskort over fjernvarmenet og tilsluttede boliger i Geding. Kilde: AffaldVarme Aar-
hus 
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Nedenfor findes en adresseliste over tilslutningspunkter i Geding. En enkelt af adres-
serne består af to lejligheder, hvorfor der er to units monteret på adressen. 
 

 

Nummer 

 

Vejnavn 

 

Husnummer 

 

1 Geding Byvej 6 

2 Geding Byvej 8 

3 Geding Byvej 9 

4 Geding Byvej 11 

5 Geding Byvej 12 

6 Geding Byvej 14 

7 Geding Byvej 20 

8 Geding Byvej 21 

9 Geding Byvej 22 

10 Geding Byvej 23B 

11 Geding Byvej 23C 

12 Geding Byvej 29 

13 Geding Byvej 31 

14 Geding Byvej 35 

15 Geding Søvej 4 

16 Geding Søvej 6 

17 Geding Søvej 7 

18 Geding Søvej 9 

19 Geding Søvej 11 

20 Geding Søvej 15 

21 Tovhøjvej 3 

22 Tovhøjvej 5 

23 Tovhøjvej 6 

24 Tovhøjvej 6 

25 Tovhøjvej 7 

Tabel 3: Adresseliste og nummerering af kunder i Geding 
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5 DESIGN OG SPECIFKATIONER 

5.1 Designkrav til Micro Booster units 

Endeligt design og tilretninger af Micro Booster units er blevet foretaget i samarbejde 
med Danfoss, hvor følgende opdateringer er foretaget: 
 

- Isolering af tank er forbedret 
 

- Udluftning af rørføring ved top af tank er forbedret, således udluftning kan fo-
retages mere effektivt 
 

- Reguleringsstrategien er blevet optimeret og verificeret mht. at undgå fejlsitua-
tioner og uhensigtsmæssig drift med lave COP til følge 
 

- Antallet af flowmetre er reduceret fra 2 til 1 
 

- Cirkulationspumpe er opgraderet 
 

- Den ene af unittens to reguleringsventiler er udskiftet til en mindre for bedre at 
kunne styre flow gennem kondensatoren 

 
5.1.1 Essentielle data og specifikationer: 

De overordnede designdata og –krav fremgår herunder. 
 
Fjernvarme forsyningstemperatur maks. 100° C, min. 30° C 
Fjernvarme differenstryk maks. 4 bar, min. 0,3 bar 
Fjernvarme tryk maks. 10 bar 
Koldtvandstryk maks. 10 bar 
Fjernvarme design fremløbstemperatur 40° C. 
 
Fjernvarmeflow til brugsvandsopvarmning 100 til 180 l/time (100 l/time ved design 
konditioner) 
 
Ladetemperatur til primær beholder 55° C 
Fjernvarmedesign returtemperatur 30° C (kun for brugsvandsdelen) 
Brugsvandstemperatur 45-50 °C v. 33 kW (Kapaciteter iht. DS439, version 4) 
 
Beholder volumen 160 liter 
Elektrisk forbrug VP maksimal 250 W (230 V, ca. 1 amp.) 
COP-varmepumpe: 4,2 til 5,0 (4,5 ved design konditioner) 
Kølemiddel: R600. 
 
Varmetab fra unit ca. 200 W. 
 
Fysiske mål på kabinet: 60x60x190 cm. Vægt ca. 100 kg. 
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Typisk forventet el-andel til brugsvand er ca. 10 % af den samlede energi til brugs-
vandsfremstilling. 
 

5.1.2 Funktion og diagram 

Micro Boosterens funktion er, at sikre produktion af varmt brugsvand selv ved meget 
lave fremløbstemperaturer på fjernvarmen hos forbrugeren. Efter behov kan Micro 
Boosteren løfte det forvarmede fjernvarmevand til unittens brugsvandsdel til 55 °C, 
hvorefter vandet leveres til en varmvandsbeholder på primærsiden. 
 
Produktionen af varmt brugsvand foretages ved at lede fjernvarmevand fra varmt-
vandsbeholderen gennem en gennemstrømsvandvarmer. Mens rumvarme forsynes 
direkte med den leverede fremløbstemperatur på fjernvarmevandet. Konceptet afkob-
ler derved temperaturkrav for henholdsvis rumvarme og brugsvand. 
 
Ved at placere beholderen på primærsiden undgås legionellaproblematikken. 
 
Et overordnet diagram over Micro Booster unitten fremgår af den følgende figur. 
 

 
Figur 3: Forsimplet diagram over Micro Booster unit 

 
Af nedenstående figur fremgår en mere detaljeret diagram over Micro Booster unitten. 
Varmepumpen er markeret med en stiplet grøn linje 
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Figur 4: Diagram over Micro Booster unit. Kilde: Danfoss 

 

 
Figur 5: Kabinet, varmepumpe og varme-/brugsvandsarrangement under tanken. 
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Ovenstående figur illustrerer Micro Booster unitten som den leveres fra Danfoss be-
klædt med kabinet. Den øverste del indeholder varmtvandsbeholderen, mens varme-
pumpe samt varme-/brugsvandsarrangement er placeret i bunden. Selve varmepum-
peenheden kan tages ud som et modul for service eller udskiftning. 

 

 
Figur 6 Varmepumpemodul med tilhørende komponentforklaring. 
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6 ORGANISATION OG AFTALEFORHOLD 

I relation til projektet har Energistyrelsen finansieret 10 fjernvarmeunits og AVA de re-
sterende 15 units. 
 
Varmekunderne i Geding har underskrevet en særaftale ifm. varmeforsyningen for at 
tage hensyn til de særlige forhold omkring tekniske bestemmelser og tarif. 
 
En ny tarifstruktur blev udarbejdet, da det ikke er muligt at anvende samme tarif som 
for kunder med FV. Den nye tarifstruktur blev sammensat således, at varmeprisen er 
på tilsvarende niveau som for kunderne med FV. 
 

6.1 Særaftale for lavtemperaturfjernvarme 

Særaftalen er et tillæg til den eksisterende aftale indgået mellem kunden og AVA. 
 

6.1.1 Ejerforhold 

Følgende ejerforhold af den nye installerede fjernvarmeunit gør sig gældende: 
 

- AVA betaler og installerer fjernvarmeunitten. 

- AVA ejer fjernvarmeunitten de første 5 år fra installationstidspunktet. 

- AVA står for og bekoster service og vedligeholdelse de første 5 år. 

- Efter de første 5 år overgår ejerskabet af fjernvarmeunitten til kunden. 

- Efter ejerskabet er overgået til kunden, er denne økonomisk ansvarlig for ser-

vice og vedligehold af fjernvarmeunitten. 

- AVA bekoster elforbrug til varmepumpen over 500 kWh/år gennem hele dennes 

levetid. 

6.1.2 Almindelige Bestemmelser 

AVA’s Almindelige Bestemmelser ændres ikke i projektet. 
 

6.1.3 Tekniske Bestemmelser 

Som følge af konvertering til ULTFV har det været nødvendigt at ændre og/eller sløjfe 
visse tekniske bestemmelser i ”AffaldVarme Aarhus’ Tekniske Bestemmelser”. Det 
gælder bl.a. en minimum fremløbstemperatur på 60° C og krav til afkøling af fjernvar-
mevandet. 
 

6.1.4 Fjernvarmetakster og brugerøkonomi 

AVA’s fjernvarmetakstblad er gældende med følgende ændringer: 
 
- Takstbidrag for dårlig afkøling bortfalder 

- Der tilføjes et elbidrag. 
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Elbidraget følger elforbruget til varmepumpen i fjernvarmeunitten. 
 
Elprisen, der afregnes efter, er et årligt gennemsnit af elprisen for forbrugere.  
 
AVA har dog i den specifikke situation i Geding valgt at sætte elbidraget til 0 kr. For-
brugerne betaler altså selv elforbruget til varmepumpen op til 500 kWh/år. 
 
For at belyse brugerøkonomien ved lavtemperaturkonceptet i relation til traditionel 
fjernvarme er der gennemregnet et eksempel på et standard parcelhus på 130 m2 
herunder. 
 
Reference scenarie 

Parcelhus (ikke lavenergibyggeri) 
- 130 m2 

- 18,1 MWh/år i varmebehov 

- 75 % anvendes til rumvarme 

- 25 % anvendes til varmt brugsvand 

Alt regnes inkl. moms. 

 

 Pris Enhed Forbrug Enhed 

Årligt abonne-
mentsbidrag 

750 Kr. 750 kr./år 

Årligt effektbi-
drag 

19,2 kr./m2 2.310 kr./år 

Forbrugsbi-
drag 

585 kr./MWh 10.589 kr./år 

Samlet varmeudgift 13.649 kr./år 

Tabel 4: Årlig varmeudgift for et standardhus under traditionelle forhold. 

 
Lavtemperaturfjernvarme scenarie. 

De samme parametre for et standard parcelhus gælder også i dette scenarie. 
 
De 75 % af varmebehovet svarende til 13,58 MWh anvendes til rumvarme og afreg-
nes som for eksisterende fjernvarmekunder. 
 
De 25 % af varmebehovet svarende til 4,52 MWh dækkes delvist af varme fra fjern-
varmenettet og delvist af varmepumpen. Følgende temperaturer forudsættes i bereg-
ningen: 
 

 Fjernvarme til unit: 45°C / 20°C 

 Forbrugsside: 50°C /10°C 
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Det forudsættes desuden, at fjernvarmen opvarmer brugsvandet fra 10°C til 40°C, og 
at varmepumpen opvarmer brugsvandet videre fra 40°C til 55°C. Dette svarer til, at 
2/3 af varmen leveres af fjernvarmen, og 1/3 leveres af varmepumpen. 
 
Varmepumpens årlige COP forventes at være ca. 4,5 ved et 15 graders temperatur-
løft. 
 
Varmepumpen skal levere 1,51 MWh varme, og elforbruget beregnes til 335 kWh/år. 
 

 Pris Enhed Forbrug Enhed 

Årligt abonnementsbidrag 750 kr. 750 kr./år 

Årligt effektbidrag 19,25 kr./m2 2.310 kr./år 

Forbrugsbidrag (rum-
varme) 

585 kr./MWh 7.941 kr./år 

Forbrugsbidrag (brugs-
vand) 

585 kr./MWh 1.763 kr./år 

El-bidrag til varmepumpe 2,2 kr./kWh 737 kr./år 

Samlet varmeudgift 13.501 kr./år 

Tabel 5: Årlig varmeudgift under lavtemperaturfjernvarmeforsyning med varmepumpe til brugs-
vand. 

 
Hvis kunden betaler for alt el til varmepumpen, opnår kunden en besparelse på 150 
kr./år 
 
Hvis kunden og AVA havde delt udgifterne til el til varmepumpen, ville kunden opnå 
en besparelse på 520 kr./år. 
 
Hvis AVA havde betalt for alt el til varmepumpen, ville kunden opnå en besparelse på 
900 kr./år 
 
Idet varmepumpen har en høj COP, bliver det totalt se billigere end den traditionelle 
løsning, selv el er væsentligt dyrere på kWh og forbrugeren vil kunne opnå en bespa-
relse lige meget hvilken af de ovenstående afregningsmodellen for el der benyttes. 
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7 IMPLEMENTERING OG IDRIFTSÆTTELSE 

7.1.1 Produktionsfacilitet 

Det samlede varmeforbrug inkl. nettab i landsbyen er ca. 700 MWh/år svarende til en 
nødvendig kapacitet på ca. 0,25 MW. Indregnes ekstra kapacitet til spidslast på ca. 
15 %, er den nødvendige produktionskapacitet ca. 0,3 MW. 
 
I dag forsynes fjernvarmenettet fra en midlertidig oliefyret central. Se figuren herun-
der. 
 
 

 
Figur 7: Eksisterende midlertidige oliefyrede central. 

 
Oliecentralen forventes at blive erstattet i 2016 af en løsning med vedvarende energi 
(biomasse, varmepumpe evt. suppleret med solvarme eller andet). Brændselsomlæg-
ning af centralen er imidlertid ikke en del af nærværende projekt. 
 
I relation til projektet er der imidlertid etableret en blandesløjfe med henblik på at 
kunne regulere og sænke fremløbstemperaturen til fjernvarmenettet.  
 
Ideelt set burde en sådan blandesløjfe være styret af udetemperaturen med indlagt 
programmering, men eftersom centralen snart forventes at skulle erstattes af en VE-
forsyning, er dette ikke implementeret i første omgang. 
 



Demonstrationsprojekter om varmepumper eller andre VE-baserede 
opvarmningsformer 
 
Demoprojekt nr. 2: Lavtemperaturfjernvarme (LTFV) 

 

 

 

 
 
 
  
 
 Side 23 

 
  

  
    

På grund af projektmæssige udfordringer blev arrangementet med blandesløjfen først 
etableret primo 2015, hvorved måleprogrammet hen over vinteren 2014/2015 ikke 
kunne udføres i fuldt omfang. 
 

7.1.2 Distributionsnet 

Der er gennem projektet ikke foretaget ændringer i distributionsnettet. 
 
7.1.3 Micro Booster units 

Produktion og installation af units skete løbende i perioden august-oktober 2014 og 
forløb uden større problemer. 
 
Husene i Geding er af meget varierende standard, størrelse og årgang med ejen-
domme fra starten af 1800-tallet frem til 2015. Individuelle tilpasninger i forbindelse 
med implementeringen har derfor i visse situationer været nødvendige. 
 
Generelt kan nævnes: 
 
- Flytning/ændring af eksisterende rørinstallationer 

 
- Tilpasning/afmontering af eksisterende skabe 

 
- Opdeling af unit i to halvdele (varmtvandsbeholder for sig) grundet pladsmangel, 

krybekælder etc. 
 

- Installation af pumpe-shunt v. gulvvarme 
 
Ved implementering af det tekniske koncept kan anlægget med fordel etableres som 
et direkte anlæg. Derved undgås temperaturfald over en ekstra varmeveksler, hvorfor 
det er muligt at sænke fremløbstemperaturen yderligere sammenlignet med et indi-
rekte anlæg. 
 
I boliger med solvarmeanlæg, er det vigtigt, at dette indreguleres korrekt. Der er i Ge-
ding oplevet tilfælde med alt for varmt brugsvand i en enkelt bolig med solvarme. 
 

7.1.4 Erfaring i forbindelse med implementering 

Enkelte units er, grundet pladsmæssige udfordringer, blevet monteret uden for boli-
gen, eksempelvis i et uisoleret redskabsrum i forlængelse af boligen. Det har på disse 
units vist sig, at varmepumpen i unitten er meget følsom over for omgivelsestempera-
turen, hvilket kan give driftsmæssige problemer ved lave opgivelsestemperaturer. 
Danfoss har fokus på denne problematik og forventer en løsning klar inden for den 
nærmeste fremtid.  
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8 MÅLING, OVERVÅGNING OG ANALYSE 

8.1 Definition af alternativer, som ULTFV økonomisk måles op imod 

Micro Booster konceptet implementeret i Geding gennem dette projekt måles op mod 
følgende alternativer: 
 
- FV med en fremløbstemperatur på 705/806 °C og returtemperatur på 40°C. 

 
- LTFV med en fremløbstemperatur på 55°C og en returtemperatur på 35°C. 

 
 

8.2 Udarbejdelse af måleprogram 

Som led i dette demonstrationsprojekt er der udarbejdet og gennemført et målepro-
gram, se bilag 1, som grundlag for at: 
 
- Dokumentere konceptets tekniske formåen 

 
- Undersøge konceptets tekniske og økonomiske feasibility med henblik på at af-

dække, i hvilke sammenhænge konceptet specielt har potentiale uden yderligere 
støtteforanstaltninger. 
 

- Demonstrere konceptets egnethed og fordele i samspil med andre VE-teknologier, 
f.eks. varmepumper, solvarme, overskudsvarme m.v. 

 
Måleprogrammet er gennemført i perioden 01.12.2014 – 30.11.2015 
 
Gennem måleprogrammets gennemførelse har Sweco, Danfoss og AVA deltaget 
med følgende ansvarsområder: 
 
Sweco: 
- Måling af indetemperatur og -komfort 
- Behandling af data fremsendt af Danfoss og AVA 
 
Danfoss: 
- Logning og levering af data vedrørende 

o Effektlevering fra unit, fordelt på rumvarme og brugsvand 
o Beregning af elforbrug 

 
AVA: 
- Logning og levering af data vedrørende 

o Produceret og leveret varme 
o Fremløbs- og returtemperatur fra kedel 

                                                
5 Sommertemperatur 
6 Vintertemperatur 
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o Fremløbs- og returtemperatur ved boliger 
o Udetemperatur 

 
8.3 Målinger og dokumentation af drift og performance 

Der er som beskrevet i afsnit 8.2 gennemført et måleprogram i perioden 01.12.2014 – 
30.11.2015. I det følgende præsenteres målinger og dokumentation af drift og perfor-
mance. 
 
Måling af Micro Boosterens drift og performance præsenteres først gennem hele må-
leprogrammets periode og efterfølgende i 3 driftsperioder tilsvarende: 
 
- Vinterdrift 
- Sommerdrift 
- Forårs-/efterårsdrift 
 
Til måling af forbrugerdata er der installeret datalogningsudstyr på 11 units fordelt 
rundt i fjernvarmenettet i Geding. De 11 units er placeret, så forbrugermålingerne vil 
være repræsentative for hele fjernvarmesystemet. 
 

8.3.1 Målinger på fremløbstemperatur fra central 

For at afdække hvor meget fremløbstemperaturen kan sænkes som funktion af ude-
temperaturen og stadig sikre varmt brugsvand samt indekomfort, er fremløbstempera-
turen i Geding gradvist blevet varieret i perioden 1/6 2015 – 30/11 2015.  Målet her-
med er at bestemme den nødvendige fremløbstemperatur samt at kortlægge forsy-
ningens ydeevne som funktion af udetemperatur. 
 
Fremløbstemperaturen blev i starten af måleperioden sænket fra 70°C til 65°C og har 
været holdt på dette niveau indtil 01/06 2015, bortset fra 3 enkelte dage hvor frem-
løbstemperaturen blev sænket henholdsvis 5, 10 og 15°C. 
 
Under hele testforsøget er beboerne i Geding blevet bedt om at meddele samt regi-
strere i et skema, hvis de skulle opleve situationer med manglende rumvarme og 
brugsvand. Som kontrol er de reelle temperaturer hos beboerne blevet registreret ved 
hjælp af temperaturloggere. 
 
Herunder er fremløbstemperaturen fra centralen for hele måleperioden vist. 
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Figur 8: Målt fremløbstemperatur fra oliecentral i Geding i perioden 01.12.2014 til 30.11.2015 

 
Som det fremgår af ovenstående figur, har det været muligt at reducere fremløbstem-
peraturen fra centralen ned til ca. 45°C i starten af sommerperioden. Det er 25°C la-
vere end den normale fremløbstemperatur i sommerperioden på 70°C. 
 
I boligerne er der stor variation i den modtagne fremløbstemperatur, hvor der i forhold 
til centralens fremløbstemperatur kun er ca. 5°C temperaturtab ved boligerne tættest 
på centralen og ca. 15°C temperaturtab ud til de sidste kunder længst væk fra centra-
len. Herunder ses maks. og min. fremløbstemperatur leveret til kunderne fra 
01.03.2015 – 31.10.2015.  
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Figur 9: Fremløbstemperaturer leveret til boligerne gennem det meste af måleperioden. 

 
Som det fremgår af ovenstående figur, har det været muligt at selv med fremløbstem-
peraturer ned til ca. 30°C i starten af sommerperioden at levere den nødvendige var-
memængde. Det er 30°C lavere end den normale fremløbstemperatur i sommerperio-
den på 60°C jf. temperaturkravet i AVA’s tekniske bestemmelser. 
 

8.3.2 Målinger af returtemperatur til central. 

Ved et sænke fremløbstemperaturen og gøre brug af en integreret varmepumpe til 
brugsvandsopvarmning, vil returtemperaturen ligeledes sænkes i forhold til et traditio-
nelt fjernvarmesystem.  
 
For at måle og dokumentere hvor meget returtemperaturen reelt kan sænkes ved 
ULTFV, er returtemperaturen målt gennem hele testperioden.  
 
Grundet den integrerede varmepumpe til opvarmning af brugsvand, vil den samlede 
returtemperatur være en blanding af flere forskellige returtemperaturer. Returtempe-
raturen vil variere afhængigt af fremløbstemperaturen, samt hvor meget energi der 
forbruges til rumvarme i forhold til opvarmning af brugsvand. 
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Figur 10: Målt returtemperatur fra oliecentral i Geding i perioden 01.12.2014 til 30.11.2015 

 
Som det fremgår af ovenstående figur, muliggør implementering af Micro Booster 
konceptet også en lavere returtemperatur tilbage til centralen.  
 
For at undgå en uhensigtsmæssig stigning i returtemperaturen som følge af sænk-
ning af fremløbstemperaturen, blev alle omløb i fjernvarmenettet i Geding lukket i 
midten af maj måned. Effekten heraf ses tydeligt ud fra ovenstående figur, hvor retur-
temperaturen meget pludseligt falder fra 52°C til 42°C. Dette understreger vigtighe-
den af korrekt indregulering af distributionsnet ved drift med lavere systemtemperatu-
rer. 
 
Ved den efterfølgende sænkning af fremløbstemperaturen fra juni 2015 og frem har 
det været muligt at sænke returtemperaturen tilbage til centralen yderligere til mellem 
30°C og 35°C. 
 
Returtemperaturen tilbage til centralen er et produkt af returtemperaturen frem hver 
enkelt bolig. Som for fremløbstemperaturen, variere returtemperaturen fra bolig til bo-
lig. 
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Af den følgende figur fremgår det, at der har været en væsentlig den højeste og lave-
ste returtemperatur leveret tilbage til nettet fra boligerne i Geding. I starten af perio-
den har den maksimale returtemperatur leveret tilbage til nettet ligget omkring 55 °C, 
mens den laveste har ligget omkring 22 °C, altså et spænd på over 30 °C. Efter luk-
ning af omløb samt efterfølgende sænkning af fremløbstemperatur, er den højeste re-
turtemperatur tilbage til nettet reduceret til ca. 38 °C. Den laveste returtemperatur til-
bage til nettet har i samme periode varieret mellem 15 °C og 25 °C. Spændet mellem 
den højeste og laveste returtemperatur tilbage til nettet er således blevet minimeret 
som følge af lavere fremløbstemperatur. 
 

 
Figur 11: Returtemperaturer mål fra boliger gennem den meste af måleperioden 

 
8.3.3 Måling af varmetab ved lavtemperaturfjernvarme 

En af de primære fordele og argumenter for ULTFV og LTFV frem for FV er udsigten 
til et reduceret varmetab i fjernvarmenettet. 
 
For at bestemme den medførte varmetabsbesparelse er mængden af produceret og 
leveret varme i testperioden blevet sammenholdt med mængden af produceret og le-
veret varme i samme periode året forud for det gennemførte testforløb. 
 
Som reference er vist produktion og salg af varme i Geding for perioden 01.01.2014 – 
31.12.2014 på den følgende figur. Der er i perioden kørt med traditionelle fjernvarme-
temperaturer. 
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Figur 12: Produktion og salg af varme i Geding på månedsbasis i 2014 

 
På figuren herunder ses produktion og salg af varme i Geding for perioden 
01.01.2015 – 30.11.2015. Det ses, at fra juni måned, hvor der køres lavtempera-
turdrift, falder forskellen mellem produceret varme og solgt varme væsentligt sam-
menholdt med 2014 referencen. Med ULTFV drift har det således været muligt, at 
mindske varmetabet betydeligt. 
 

 
Figur 13: Produktion og salg af varme i Geding på månedsbasis i 2015. 
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I 2015 (kun til og med november) blev der produceret 598 MWh, mens der blev solgt 
365 MWh. Dette svarer til et tab på 233 MWh eller 39%. 
 
For at kunne sammenligne på lige vilkår, er der her sammenlignet med samme peri-
ode for 2014 (til og med november). I samme periode blev der produceret 647 MWh, 
mens der blev solgt 300 MWh. Dette svarer til et tab på 347 MWh eller 54%. 
Varmetabet er fra 2014 til 2015 reduceret med 15%-point. 
 
Det forventes, at reduktionen i varmetabet ville have været endnu større, hvis der 
også var kørt med lavtemperaturdrift i den første halvdel af 2015 ud over de indle-
dende tre testdage i april.  
 
For at illustrere dette er månederne april 2015 og november 2015 sammenlignet i ne-
denstående tabel. De to måneder stort set identiske hvad angår antal graddage og 
varmesalg og derfor godt egnede til at illustrere effekten af lavtemperaturdrift. 
 

 April 2015 November 2015 

ULTFV-drift Nej Ja 

Graddage 300 299 

Prod. Varme [MWh] 63,4 62,4 

Solgt varme [MWh] 36,3 44,4 

Varmetab [MWh] 27,1 18,0 

Varmetab [%] 43 % 29% 

Tabel 6: Sammenligning mellem april og november 2015. 

 
Som sammenligningen viser, vil varmetabet være 14%-point lavere, hvis der var kørt 
ULTFV-drift i april. Det kan derfor antages, at det samme vil gøre sig gældende for 
resten af forårs- og vinterperioden. 
 
I månederne med ULTFV drift (juni-november 2015) er der målt et varmetab på 41 %. 
I tilsvarende periode i 2014 med traditionel fjernvarmedrift blev der målt et varmetab 
på 63%. ULTFV-drift har derfor reduceret varmetabet med 22 %-point svarende til 34 
MWh. 
 

8.3.4 Sommerdrift 

Som grundlag for at beskrive typisk sommerdrift for konceptet er anvendt målte data 
for perioden 01.06.2015 – 31.08.2015. I perioden er det forsøgt at identificere syste-
mets nedre grænse for fremløbstemperatur ved sommerdrift. 
 
Systemets grænse er fundet ved løbende at sænke fremløbstemperaturen med 5°C 
per uge, indtil det ikke længere er muligt at levere minimum 30°C ved den enkelte 
kunde. Systemgrænsen for sommerdrift blev identificeret i august 2015 og beskrives 
nærmere i det følgende. 
 
Fremløbstemperaturen fra centralen blev sænket fra 65°C i starten af juni og ned til 
ca. 45°C i august. 
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Figur 14: Fremløbstemperatur fra centralen i Geding i perioden 01.06.2015 til 31.08.2015 

 
Temperaturen blev indledningsvist sænket til 45°C i juli, men blev efterfølgende i mid-
ten af august hævet et par grader, da enkelte boliger oplevede en fremløbstempera-
tur under de minimale 30°C, som er den nedre grænse fra hvor Micro Boosteren kan 
løfte temperaturen. 
 
Den følgende figur illustrer henholdsvis højeste og laveste fremløbstemperaturer på 
fremløbstemperatur til boliger. Tallene er middelværdier på dagsbasis, men nogle 
timeværdier var under 30°C.  
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Figur 15: Middel dagværdier for højeste og laveste fremløbstemperaturer til boligerne. 

 
Der er store temperaturtab gennem fjernvarmenettet i Geding i sommerperioden, hvil-
ket skyldes, at der kun er aftag til varmt brugsvand, og på nogle ledningsstræk er der 
kun meget lav eller ingen vandgennemstrømning i længere perioder. 
 
I fjernvarmenet med mere uniform temperaturfordeling vil det være muligt at sænke 
fremløbstemperaturen yderligere ved sommerdrift, hvis den primære driftsparameter 
er at levere minimum 30°C frem til hver bolig. 
 
Henover sommerperioden er den gennemsnitlige udetemperatur steget fra 13°C til 
ca. 18°C. 
 
I tabellen herunder er vist målte graddage i 2015 på DMI’s målestation i Århus Syd, 
samt et gennemsnits antal graddage baseret på målinger fra 1995-2008. Juni – au-
gust er uden for fyringssæsonen, så graddagene i ”normalåret” er ukorrigerede, areal-
vægtede middelværdier fra DMI. 
 

Måned Målte graddage 
(Århus Syd) 

”Normalår” 
(Gns. Danmark) 

Afvigelse i 
% 

Juni 135 87 36 

Juli 71 38 46 

August 22 31 29 

Graddage sum sommer 228 156 32 

Tabel 7: Målte graddage sammenholdt med graddage i et "normalår" i perioden 
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I et ”normalår” vil antallet af graddage i sommerperioden være ca. 32 % lavere end 
for måleperioden. Det har derfor været en lidt koldere sommer end tidligere. 
 
Typisk sommerdrift for systemet i Geding kan ud fra ovenstående fastsættes til en 
fremløbstemperatur ab central på 45 – 50°C, svarende til en fremløbstemperatur ved 
yderste kunde på 30 – 35°C. 
 

8.3.5 Forårs-/efterårsdrift 

Forårssæsonen er baseret på målte data for perioden 01.03.2015 - 31.05.2015. I 
denne periode blev fremløbstemperaturen grundet projektmæssige udfordringer holdt 
konstant på ca. 65°C og blev ikke sænket bortset fra 3 én dages test, hvor fremløbs-
temperaturen blev sænket henholdsvis 5°C,10°C og 15°C. Det var derfor ikke muligt 
at finde fjernvarmesystemets nedre temperaturgrænse i forårssæsonen. 
 
Efterårssæsonen er baseret på målte data for perioden 01.09.2015 - 30.11.2015. I 
perioden er fremløbstemperaturen fra oliecentralen holdt på et minimum og har ligget 
mere eller mindre konstant på 47°C indtil midten af november, hvor det var nødven-
digt at hæve fremløbstemperaturen. Dette har resulteret i en fremløbstemperatur ved 
yderste kunde på 33 – 37°C. 
 

 
Figur 16: Fremløbstemperatur fra centralen i Geding i perioden 01.09.2015 til 30.11.2015 

 
I det meste af efterårsperioden har 47°C i fremløbstemperatur fra centralen været til-
strækkeligt, da der med det koldere vejr har været mere aftag i rørene, og derfor ikke 
var et lige så stort temperaturtab ud til den sidste kunde.  
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Flowet i nettet er i løbet af perioden steget for at kunne levere nok varme til kunderne. 
I midten af november begyndte der at være utilstrækkeligt med varme, så der har væ-
ret justeret på fremløbstemperaturen. I løbet af 2 uger er sætpunktet ændret 6 gange 
mellem intervallet 47°C til 57°C. Ved måleprogrammets afslutning 30.11.2015 var 
sætpunktet 52°C.  
 
Den højeste og laveste målte fremløbstemperatur hos forbrugerne i efterårsperioden 
fremgår af nedenstående figur. Her ses det at disse har ligge nogenlunde konstant på 
omkring hhv. 45 °C og 35 °C frem til sidste halvdel af november. 
 

 
Figur 17: Middel dagværdier for højeste og laveste fremløbstemperaturer til boligerne. 

 
Den gennemsnitlige udetemperatur er i perioden faldet fra ca. 16°C til 3°C. 

 
I den efterfølgende tabel er vist målte graddage i 2015 på DMI’s målestation i Århus 
Syd, samt graddagene for et normalt år vist som gennemsnittet for Danmark i perio-
den 1971-1990. 
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Måned Målte graddage 
(Århus Syd) 

Normalår 
(Gns. Danmark) 

Afvigelse i % 

Marts 389 452 16 

April 300 339 13 

Maj 234 186 26 

Graddage sum forår 923 977 6 

September 125 136 9 

Oktober 238 251 5 

November 299 361 17 

Graddage sum efterår 662 748 11 

Tabel 8: Målte graddage sammenhold med graddage i et "normalår" i perioden 

 
I et normalår vil antallet af graddage i forårsperioden være 31% højere end for efter-
årsperioden. Denne fordeling stemmer godt overens med forholdet i graddage i måle-
perioden, hvor antallet af graddage i forårsperioden var 28% højere end i efterårsperi-
oden. 
 
På baggrund af graddagene er det vurderet, at der i en typisk forårsperiode med 
ULTFV er behov for lidt højere flow i nettet end i en typisk efterårsperiode for at le-
vere den nødvendige varmemængde. Det er usikkert, om pumpekapaciteten i den nu-
værende midlertidige oliecentral er tilstrækkelig til at kunne levere den nødvendige 
varmemængde med en fremløbstemperatur på 47°C i hele en typisk forårsperiode. 
Fremløbstemperaturen vil derfor sandsynligvis ligge mellem 50-55°C, som det har 
været tilfældet i den koldere periode i den sidste halvdel af november.  
 

8.3.6 Vinterdrift 

Det har i projektperioden ikke været muligt at måle på konceptet ved vinterdrift med 
reduceret fremløbstemperatur. Dette skyldes tekniske udfordringer i starten af måle-
programmets indledende periode herunder bl.a. manglende regulering af fremløbs-
temperatur fra den eksisterende oliecentral. 
 
Systemets performance stemmer dog meget godt overens med de driftsmæssige er-
faringer fra det tidligere EUDP-projekt i Birkerød, se bilag 2. Det må derfor forventes, 
at der kan drages paralleller mellem vinterdriften i Birkerød og den forventede vinter-
drift i Geding. I Geding skal der dog tages højde for et større temperaturfald gennem 
nettet sammenlignet med systemet i Birkerød. 
 
Foreløbige måleresultater fra uge 47 og 48 i 2015 indikerer, at ovenstående anta-
gelse er korrekt. I disse uger indtraf en driftssituation, der kan sidestilles med vinter-
drift.  
 



Demonstrationsprojekter om varmepumper eller andre VE-baserede 
opvarmningsformer 
 
Demoprojekt nr. 2: Lavtemperaturfjernvarme (LTFV) 

 

 

 

 
 
 
  
 
 Side 37 

 
  

  
    

Som det fremgår af den følgende figur faldt udetemperaturen til -7°C, og det var nød-
vendigt at hæve fremløbstemperaturen fra centralen i Geding til 57°C, som det frem-
går af figur 16, for at sikre tilstrækkelig varmeeffekt til kunderne. På figuren herunder 
er vist hvad maksimum og minimumstemperaturerne ved boligerne har været. I de to 
uger har der ikke været registreret henvendelser fra forbrugere omkring manglende 
rumvarme i denne periode. 
 

 
Figur 18: Fremløbstemperaturer ved boliger og udetempetur i uge 47 og 48 

 
8.3.7 El-forbrug til Micro Booster 

Micro Boosterens elforbrug varierer en del fra husstand til husstand, hvilket fremgår 
af den efterfølgende figur. Dette skyldes dels variationer i de enkelte husstandes 
varmtvandsforbrug og dels deres placering i fjernvarmenettet.  
 
Som vist på Figur 9 er der stor forskel på den fremløbstemperatur, som boligerne 
modtager alt efter deres placering. I de huse, som modtager lavere fremløbstempera-
tur, er Micro Boosteren nødt til at hæve temperaturen mere, hvilket medfører øget el-
forbrug til kompressorarbejdet. 
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Figur 19: El-forbrug på månedsbasis til Micro Boosteren henover året for et repræsentativt udsnit 
i Geding  

 
Micro Boosternes drift fra december 2014 – maj 2015 har været præget af, at frem-
løbstemperaturen har været så høj, at Micro Boosterne stort set ikke var i drift, og når 
de kom i drift, var det kun i en kort periode. Det er derfor primært relevant at se på 
driftsperformance fra juni 2015 og fremad. 
 

Måned Byvej 11 Byvej 14 Byvej 20 Søvej 9 Søvej 15 Middel 

 [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Juni 24,4 5,4 19,5 29,6 22,8 20,3 

Juli 41,2 20,2 23,4 46,9 30,8 32,5 

August 31,3 18,1 30,4 41,5 26,5 29,5 

September 37,4 13,5 20,8 37,4 22,2 26,3 

Oktober 39,2 7,8 19,3 39,1 24,6 26,0 

November 31,1 -7 15,2 34,7 22,3 25,8 

       

Total 204,6 90,9 9 128,6 229,2 149,2 160,5 

Tabel 9: Elforbrug til Micro Booster i perioden 01.06.2015 til 30.11.2015 

 
I løbet af det halve år fra juni 2015 til og med november 2015 er der brugt mellem 
128,6 – 229,2 kWh el til Micro Boosteren i boligerne. I det resterende halve år forven-
tes elforbruget at være lavere, i og med at fremløbstemperaturen vil være højere for 
at være i stand til at levere den nødvendige rumvarme. Det vurderes, at Micro Boo-
steren i gennemsnit vil anvende ca. 275 kWh på årsbasis angivet i middelværdi. Dette 
er lidt lavere end oprindeligt estimeret før projektets start. 
 

                                                
7 Dataforbindelsen til Byvej 14 blev mistet i november, hvorfor der ikke er målinger herfor. I udregningen 
af det totale elforbrug til Micro Boosteren er derfor anvendt den beregnede middelværdi for elforbrug i 
de 4 andre boliger i november måned. 
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Som det fremgår af den efterfølgende figur har 4 ud af de 5 Micro Boostere haft en 
konstant COP-værdi mellem 4,2-4,5, hvilket stemmer rigtig godt overens med Micro 
Boosterens tekniske specifikationer. Ét enkelt sted var COP-værdien lidt lavere og va-
rierede mellem 3,5 – 4. 
 

 
Figur 20: COP-værdi for Micro Boosteren henover måleperioden for et repræsentativt udsnit i Ge-
ding 

 
En profil og beskrivelse af Micro Boosterens drift og tappeprofil kan ses i Bilag 3. 
 

8.3.8 Konceptets tekniske og økonomiske feasibility 

For at redegøre for konceptets tekniske samt økonomiske feasibility er ULTFV i form 
af Micro Booster konceptet sammenholdt med hhv. FV og LTFV. 
 
Indledningsvist belyses de overordnede tekniske forskelle mellem de tre forskellige 
systemtyper i oversigtsform. Som det fremgår af nedenstående tabel, reduceres den 
effektive ΔT med ca. 1/3 fra FV til LTFV og ULTFV. Dette stiller større krav til bygnin-
gens interne installationer såvel som fjernvarmenettet. 
 

 FV LTFV ULTFV 

Fremløbstemperatur 70 °C – 80 °C 50 °C – 55 °C < 45 °C 

Returtemperatur ~ 40 °C ~ 35 °C ~ 25 °C 

Tabel 10: Typisk fremløbs- og returtemperatur for hhv. FV, LTFV og ULTFV. 

 
De interne varmeinstallationer skal dimensioneres og optimeres til at kunne levere til-
strækkelig rumvarme og varmt brugsvand ved den leverede fremløbstemperatur for 
de respektive systemer. Det medfører optimering af varmefordelingssystemer med 
større varmeflader og/eller større andel af gulvvarme samt effektive brugsvandsveks-
lere. Alternativt kan der være behov for at hæve fremløbstemperaturen i vintermåne-
derne.  
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Specifikt for Micro Booster konceptet er der endvidere behov for en varmtvandsbehol-
der til produktion af varmt brugsvand, hvorfor denne type anlæg er mere pladskræ-
vende. 

 
For fjernvarmenettet gælder, at dette også skal dimensioneres og optimeres i henhold 
til ændrede systemtemperaturer. Den lavere ΔT ved LTFV og ULTFV medfører, at 
der skal bruges en større vandmængde for at levere samme mængde energi som ved 
FV. De lavere systemtemperaturer bidrager dog også positivt i form af et lavere ener-
gitab til omgivelserne. 
 
Typisk vil der ved LTFV og ULTFV være behov for en rørdimension større end ved 
FV, til gengæld er der ikke behov for samme isoleringsgrad, grundet de lavere sy-
stemtemperaturer. Dette kan typisk opveje merinvesteringen forbundet med større 
rørdimensioner. 
 
Økonomisk vurderes etablering af LTFV eller ULTFV i stedet for FV ikke at give an-
ledning til behov for nævneværdigt yderligere investeringsbehov i ledningsnet og in-
ternt varmefordelingssystem. Dog er valget af unittype forbundet med en væsentlig 
merinvestering ved LTFV og ULTFV kontra FV, som det også fremgår af nedenstå-
ende tabel. Lavere fjernvarmetemperaturer medfører en række systemmæssige for-
dele, som kan være med til at opveje merinvesteringen i unit. Dette uddybes nær-
mere i afsnit 8.4. 
 

 Enhed FV LTFV ULTFV 

Unit kr. 15.000 25.000 40.000 

Radiator kr./m2 470 530 - 

Gulvvarme kr./m2 470 470 470 

Tabel 11: Overslag på investeringer i interne varmeinstallationer for hhv. FV, LTFV og ULTFV.8 

 
Som led i konceptets tekniske feasibility er det endvidere undersøgt, hvordan koncep-
tet teknisk spiller sammen med de eksisterende installationer i boligerne i Geding. 
 
Der er gennem hele måleperioden blevet ført log hos projektets parter over hændel-
ser, hvor konceptet ikke har driftet og performet som forventet. 
 
Generelt kan det konkluderes, at konceptet spiller godt sammen med boligernes eksi-
sterende installationer. Konceptet er dog følsomt over for korrekt påfyldning af køle-
middel samt omgivelsestemperaturen.  
 
Der har der været hændelser, hvor et par units er faldet ud på lavtrykspressostaten. 
Disse er efterfølgende blevet genindkoblet, hvorefter de berørte units igen har kørt. 
På tre units har det været nødvendigt at udskifte hele varmepumpen, for at afhjælpe 
problemet. 
 

                                                
8 Værdier er baseret på data fra V&S Byggedata, Energistyrelsens Teknologikatalog og Sweco Dan-
marks erfaringspriser. 
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Konceptets fysiske dimensioner kan også give en række udfordringer som nævnt i af-
snit 7.1.3. 
 

8.4 Analyse af koncept i relation til alternativer 

I det følgende analyseres Micro Booster konceptet ift. alternativerne opstillet i afsnit 
8.1. Dette gøres for henholdsvis fremløbs- og returtemperatur samt energibalance. 
 

8.4.1 Fremløbs- og returtemperatur 

Figur 21 illustrerer en typisk kurve for fremløbs- og returtemperatur ved forbrugeren 
hen over året ved FV. Her ligger fremløbstemperaturen typisk omkring 80 °C i vinter-
perioden, mens den sænkes til omkring 70 °C i sommerperioden. Returtemperaturen 
ligger typisk omkring 40 °C hen over året. Den vil reelt ikke være konstant over året, 
men typisk være lidt højere i sommerperioden sammenlignet med vinterperioden. 
 

 
Figur 21: Fremløbs- og returtemperatur ved forbruger henover året for FV. 

 
Ved LTFV anvendes typisk en fremløbstemperatur på 50 °C – 55 °C hen over året, 
som illustreret på Figur 22. Dvs. en reduktion på 20 °C – 30 °C ift. traditionel fjern-
varme. Returtemperaturen vil typisk ligge omkring 30 °C. Returtemperaturen vil heller 
ikke ved LTFV reelt være konstant over året, men typisk være lidt højere i sommerpe-
rioden sammenlignet med vinterperioden. LTFV giver altså en gennemsnitlig reduk-
tion på ca. 25 % på hhv. fremløbs- og returtemperatur. 
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Figur 22: Fremløbs- og returtemperatur ved forbruger hen over året ved LTFV. 

 
Figur 23 illustrerer fremløbs- og returtemperatur hen over året for ULTFV med Micro 
Booster konceptet i eksisterende boliger. Kurverne er baseret på målinger i Geding i 
boliger med radiatorer til rumvarme. 
 
Som det fremgår, varierer såvel fremløbs- som returtemperatur i højere grad hen over 
året sammenlignet med FV og LTFV. 
 
Fremløbstemperaturen kan i sommermånederne sænkes til ca. 35 °C, uden at forbru-
gerkomforten påvirkes. En reduktion på yderligere 20 °C ift. LTFV. 
 
I vinterperioden er det nødvendigt at hæve fremløbstemperaturen til 55 °C for at 
kunne levere tilstrækkelig rumvarme. I meget kolde situationer kan det være nødven-
digt at hæve temperaturen yderligere.  
 
I forårs- og efterårsmånederne varieres fremløbstemperaturen gradvist mellem vinter- 
og sommertemperatur for at sikre tilstrækkelig rumvarme. 
 
Returtemperaturen varierer ligesom fremløbstemperaturen i højere grad for ULTFV 
med Micro Booster konceptet. I vinterperioden vil returtemperaturen ligge omkring 35 
°C mens den i sommermånederne reduceres til ca. 20 °C. Micro Booster konceptet 
muliggør altså en lavere returtemperatur i sommerperioden i modsætning til FV og 
LTFV. 
 



Demonstrationsprojekter om varmepumper eller andre VE-baserede 
opvarmningsformer 
 
Demoprojekt nr. 2: Lavtemperaturfjernvarme (LTFV) 

 

 

 

 
 
 
  
 
 Side 43 

 
  

  
    

 
Figur 23: Fremløbs- og returtemperatur ved forbruger hen over året for ULTFV med Micro Booster 
koncept i eksisterende boliger (med radiatorer). 

 
I nybyggeri med gulvvarme som kilde til rumopvarmning vil det være muligt at køre 
med en meget lav fremløbstemperatur hele året rundt som illustreret på Figur 24. Her 
vil det kun være nødvendigt at hæve fremløbstemperaturen ved forbrugeren til ca. 40 
°C i vinterperioden. Returtemperaturen forventes at ligge omkring 20 °C – 25 °C. 
 

 
Figur 24: Fremløbs- og returtemperatur ved forbruger hen over året for ULTFV med Micro Booster 
koncept i nybyg (med gulvvarme). 
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8.4.2 Energibalance 

I nedenstående tabel er opstillet en energibalance for et års drift for hhv. ULTFV med 
Micro Booster konceptet, LTFV og FV.  
 
Som det ses, er det muligt at reducere den nødvendige varmeproduktion væsentligt 
ved LTFV og ULTFV. 

 

  ULTFV LTFV FV 

Varmeproduktion [MWh] 566 638 747 

Varmesalg [MWh] 359 359 359 

Varmetab i net [MWh] 207 279 389 

Varmetab i net [%] 37 44 52 

     

Elforbrug [MWh] 7,5 0 0 

     

Besparelse ift. FV [MWh] 182 110 - 

Tabel 12: Sammenligning af ULTFV, LTFV og FV 

 
Energibalancen er opstillet med udgangspunkt i Geding. Værdierne for FV er baseret 
på faktiske målinger udført i Geding i perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 af AVA 
 
Med udgangspunkt i det målte varmetab for FV i Geding, er varmetab for hhv. LTFV 
og ULTFV regnet ud ved følgende formel: 
 

Φ = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗  Δ𝑇 
Hvor: 
 
Φ er varmetabet [W] 
U er varmegennemgangstal [W/m2 K] 
A er overfladeareal [m2] 
ΔT er temperaturdifferens mellem fjernvarmevand og jord 
 
Da der ikke ændres på fjernvarmenettet, er UA konstant, hvorfor varmetabet lineært 
afhænger af temperaturdifferensen. Derved kan effekten af en temperatursænkning til 
hhv. LTFV og ULTFV beregnes. 
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8.4.3 Konceptets egnethed og fordel i samspil med andre VE-teknologier 

Solvarme 

Ved LTFV og ULTFV er der ikke behov for høje temperaturer, som det er tilfældet 
med FV. Drift med lavere systemtemperaturer vil give solfangeranlæg en højere ef-
fektivitet, hvilket reducerer det nødvendige solfangerareal for at levere samme varme-
mængde. Effektiviteten af en plade-solfanger kan ses på figuren herunder. På figuren 
er markeret 3 prikker ind, hvor den røde prik svarer til en periode med sommerdrift 
med ULTFV, og den gule og blå prik er henholdsvis en sommerdrift med FV med 
temperatursættene 70°C/40°C og 80°C/40°C. 
 

 
Figur 25: Solfangereffektivitetskurve. Rød = ULTFV, Gul = FV (70/40°C), Blå = FV (80/40°C). 

 
Ved at køre med ULTFV er det muligt at opnå en solfangereffektivitet på ca. 73%. For 
FV med temperatursættene 70°C/40°C og 80°C/40°C er det kun muligt at opnå sol-
fangereffektiviteter på henholdsvis ca. 61% og 59%. Det svarer til en gevinst på ca. 
12-14% -point eller en forbedring på 20-24% 
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Som for traditionelle fjernvarmesystemer kan solvarme ikke være eneste varmekilde, 
med mindre der etableres store sæsonlagre, da der kun er meget begrænset eller slet 
ingen varmeproduktion om vinteren. Som tommelfingerregel kan solvarmen levere op 
til ca. 20% af det samlede varmeforbrug ved FV, hvor der ikke er tilknyttet store sæ-
sonlagre. Ved ULTFV er der ikke behov for samme høje temperaturniveau, så derfor 
forventes det, at solvarmen har mulighed for at dække varmebehovet helt eller delvist 
længere ind i forårs- og efterårsperioden. Det er derfor sandsynligt, at solvarme i 
kombination med ULTFV kan opnå en større varmedækningsgrad end 20% på årsba-
sis uden store sæsonlagre tilknyttet. 
 
Biomasse 

Biomassekedler kan uden problemer levere varme til et ULTFV-forsyningsnet. De la-
vere temperaturniveauer ift. traditionel fjernvarme er en fordel ved biomassefyring, da 
det er muligt at afkøle røggassen yderligere og dermed opnå en øget virkningsgrad 
på kedlen. Herunder ses en kurve for virkningsgraden som funktion af røggastempe-
raturen for biomassefyring med varierende vandindhold: 
 

 
Figur 26: Virkningsgrader på biomassefyrede kedler som funktion af røggastemperaturerne. 

 
Jo mere røggassen kan kondenseres med returvandet fra fjernvarmen, jo højere virk-
ningsgrad opnår kedlen. 
 
Varmepumpe 

En varmepumpe har store fordele som produktionsanlæg i forbindelse med ULTFV ift. 
FV. Ved fremløbstemperaturniveauer som for ULTFV er varmepumpen mere effektiv 
(højere COP), da der kan kondenseres mere energi ud af kølemidlet. Ved ULTFV 
kræver det heller ikke så store temperaturløft, hvilket minimerer kompressorarbejdet 
og hæver COP-værdien for varmepumpesystemet.  
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Forøgelsen i COP-værdien ved ULTFV afhænger i høj grad af de givne fjernvarme-
temperaturniveauer (aktuel og reference), kølemidlet og tilgængelig varmekilde. 
  
Geotermi 

Samspillet mellem ULTFV og geotermi er tæt knyttet til varmepumper, da temperatur-
niveauet på varmen fra geotermi i Danmark vil være for lav i forhold til en direkte for-
syning til fjernvarmenettet. I andre lande med mere geotermisk aktivitet end Danmark 
vil det muligvis være muligt at kunne undvære en varmepumpe til at løfte temperatur-
niveauet.  
 
En varmepumpe vil kunne udnytte den geotermiske varme som varmekilde og jo tæt-
tere temperaturen på denne varmekilde er på fremløbstemperaturen i fjernvarmenet-
tet, jo højere COP kan opnås. 
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9 FORMIDLING 

Projektet er formidlet på følgende vis: 
 
- Løbende formidling til beboere i Geding via hjemmeside omkring projektet under 

titlen Geding Energi-Spot 2014, AffaldVarme Aarhus 
 

- Oplæg til AffaldVarme Aarhus’ årsmøde med VVS-virksomheder d. 6. november 
2014, Oplægsholder: Anders Svindborg Petersen, AffaldVarme Aarhus. 
 

- Oplæg til statusmøde for ”Demonstrationsprojekter om varmepumper eller andre 
VE-baserede opvarmningsformer” januar 2015, Oplægsholder: Johnny Iversen, 
Sweco Danmark  
 

- Diverse formidlinger og dialoger med varmeforsyningsvirksomheder, herunder Vi-
borg Fjernvarme og tyske MVV Energie 
 

- Oplæg på STRATEGO Expert Workshop @ AIT d. 10. marts 2015, Oplægsholder: 
Marek Brandt, Danfoss 
 

- Oplæg på International conference on district heating d. 23. marts 2015, Oplægs-
holder: Marek Brandt, Danfoss 
 

- Oplæg på International Conference on Smart Energy Systems and 4th Generation 
District Heating d. 25-26. august 2015, Oplægsholder: Kasper Qvist, Sweco Dan-
mark. 
 

- Oplæg til AffaldVarme Aarhus’ årsmøde med VVS-virksomheder d. 5. november 
2015, Oplægsholder: Per Eggen, AffaldVarme Aarhus. 
 

- Oplæg til Temadag om lavtemperaturfjernvarme d. 12. november 2015, Oplægs-
holder: Jens Rishøj Larsen, AffaldVarme Aarhus. 
 

- Oplæg til afslutningsseminar for ”Demonstrationsprojekter om varmepumper eller 
andre VE-baserede opvarmningsformer” januar 2016, Oplægsholdere: Johnny 
Iversen og Kasper Qvist, Sweco Danmark 
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10 ANBEFALINGER 

Demonstrationsprojektet har i høj grad været en succes og en enestående mulighed 
for at implementere og demonstrere et ULTFV på et isoleret fjernvarmesystem. På 
baggrund af erfaringer med projektet er følgende anbefalinger givet til den videre ud-
vikling og udbredelse af ULTFV.  
 
Micro Booster units er endnu ikke kommercielle. De 25 Micro Booster units, der har 
været anvendt i projektet, er produceret specielt til dette projekt, hvilket har medført 
en relativ høj investering. Værdien af det reducerede varmetab i fjernvarmenettet kan 
i sig selv ikke forrente merinvesteringen i Micro Booster units ift. anvendelse af LTFV-
units eller en unit til traditionel fjernvarme. Det anbefales derfor, at der fra leverandø-
rernes side bliver udviklet yderligere på Micro Booster units, således at de gøres 
kommercielle og konkurrencedygtige, hvilket forhåbentlig vil medføre en markant 
sænkning af produktions- og salgsprisen. 
 
Mange forsyningsselskaber har vist stor interesse for demonstrationsprojektet og er-
faringerne gjort med ULTFV. Selskaberne efterspørger viden om, hvilke muligheder 
de har til varmeforsyningen, hvilke krav de kan stille til eksempelvis nybyggeri der har 
høj isoleringsstandard og gulvvarme, og om de kan foretage energieffektiviseringer. 
På nuværende tidspunkt er udfordringen, at mulighederne og kravene der kan stilles 
er i høj grad koblet til den tekniske udvikling hos leverandørerne. Omvendt er den tek-
niske udvikling med udvikling af ULTFV løsninger hos leverandørerne koblet til efter-
spørgslen hos forsyningsselskaberne. Der er derfor behov for at branchen samlet pri-
oriterer og udvikler LTFV og ULTFV løsninger. 
 
I denne forbindelse anbefales det, at Energistyrelsen og/eller Dansk Fjernvarme sæt-
ter større fokus på LTFV og ULTFV løsninger og inddrager relevante aktører gennem: 
 
-   Opsætning af officielle målsætninger om sænkningen af temperaturniveau i  

fjernvarmesystemerne. 
-  Afholdelse af workshops for branchen med erfaringsudveksling 
-  Opdatering og videreudvikling af LTFV guidelines og tidligere rapporter om LTFV. 
-  LTFV/ULTFV tema i Fjernvarmen eller andet relevant magasin.  
-  Billiggøre fjernvarmenet-etablering 
 
Det er vigtigt, at branchen samarbejder om at få fremmet LTFV/ULTFV løsninger og 
får skabt de optimale rammevilkår for udbredelsen, da der er et kæmpe potentielle for 
energieffektivitet og dermed også et økonomisk incitament. På længere sigt har det 
også stort potentiale for eksport til udlandet til gavn for Danmark. 
 
I tråd med udviklingsprocessen anbefales det, at der udføres et demonstrationspro-
jekt i et nybygget område med 50-100 huse, hvor alle afsætningssteder har gulv-
varme. Rumopvarmning med gulvvarme vil gøre det muligt at levere en meget lav 
fremløbstemperatur hele året rundt. I et nyt demonstrationsprojekt anbefales det også 
at have anlæggelse af forsyningsnettet med, så der designes for temperatursættet 
med ULTFV. Derved er det muligt, at demonstrere ULTFVs fulde potentiale. 
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Det anbefales yderligere at udvikle og demonstrere et lignende og opskaleret koncept 
til anvendelse i boligblokke. På nuværende tidspunkt er et sådant projekt under udvik-
ling i Louiselund i Hørsholm og med planlagt demonstration og måleprogram fra som-
meren 2016. Projektet er et EUDP-projekt med journalnummer 64015-0053 og løber 
fra d. 01.07.2015 til 30.06.2017. Et andet EUDP-projekt med navn EUDP 15-I J.nr 
64014-0555 – EnergyLab Nordhavn - nye energiinfrastrukturer i byer skal bl.a. de-
monstrere en lignende koncept som led i en undersøgelse af intelligente komponen-
ter i et intelligent energisystem. 
 
Endvidere anbefales det, at fjernvarmeværkerne i højere grad differentierer varmepri-
sen, således at varme ved lavere temperaturer billiggøres ift. varme ved høj tempera-
tur. Dette kan være med til at retfærdiggøre og modsvare en merinvestering i ULTFV 
units. 
 
 
 
 

         


