Digitalisering i fjernvarmen
- Kan fjernvarmen blive selvlærende?

Bag ved arrangementet

Som opvarmning før arrangementet fik deltager følgende spørgsmål:
Året er 2025: Hvilke primære udviklingstiltag tror du, at der er gennemført inden for digitaliseringen af
fjernvarmen?
Her er nogle af svarene;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Målerdata danner udgangspunkt for selskabernes investeringsstrategier
Prognosestyring af bygninger medfører sænket fremløbstemperatur fra fjernvarmeværket
Temperaturoptimering af forsyningsnettet, baseret på indhentning af digitaliseret driftsdata
Ved brug af databaserede, intelligente løsninger -fra produktion til forbruger- vil en betydelig del af potentialet i effektivisering af fjernvarmen
være realiseret og bidrage væsentligt til den grønne omstilling og øge fjernvarmens konkurrenceevne.
Digitalisering af slutbrugernes aflæsning.
Visualisering af processerne
AI algoritmer til realtidsstyring af varmeproduktionen - altså langt tættere styring af produktion i fht forbruget baseret på mange datakilder
(målerdata, vejrdata, helligdage osv)
Større integration mellem forsyningsselskabets produktion og kundernes, således at der ikke reguleres i produktionen på baggrund af
prognose, men på det faktisk forbrug ved kunderne. Lidt som time-for-timeafregning i elsektoren.
Vi er godt på vej med at få målerdata fra både kundens måler og fra målere på vores distributionsnet. Det gør at vi kan begynde at renovere
nettet målrettet og specifikt, fordi vi kan beregne varmetab mellem A og B.
Anvendelsen af målerdata fra kundernes anlæg til en mere optimal drift af fjernvarmenettet.
Data om fjernvarmebehov er nogle steder taget i brug, som grundlag for fjernvarmeproduktion.
Først og fremmest at fjernvarmen kan nu komme fra flere forskellige produktionssystemer som f. eks et renseanlæg. Herefter er forsynings
systemet forsynet med intelligente målere, der via døgn eller timeforbrug generer en lastfordeling hos varmeforsyning
Målerdata danner udgangspunkt for selskabernes investeringsstrategier
Pris på opvarmning er blevet fleksibel og er afhængig af VE-produktion hen over døgnet (som kendt fra EL). Som slutkunder er vi blevet
bevidst om det, de enkelte smart-homes forholder sig til det, men vi har endnu ikke et stort selvlærende system som styrer showet.
Kollektiv peak shaving.
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Case: Digitalisering i de mindre selskaber
/Svend Müller, Bestyrelsesformand, Svebølle-Viskinge AMBA
Case: Digitalisering i kundeledet - bygninger, teknik og politik
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/Bjørk Paamand Olsen, Fjernvarmechef, Norfors
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FORSKNING, FOKUS OG FREMTID
Ny dataanalyse finder fejl på installationer
/Jakob Fester, Konsulent, Teknologisk Institut
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/Henrik Madsen, Professor, DTU Compute
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HVEM ER VI? (50 forskellige aktører)
KOMMUNER (11)

FORSYNINGER (16)

Albertslund Kommune
Fredensborg Kommune
Helsingør kommune
Herlev Kommune
Høje-Taastrup
Kommune
Hørsholm Kommune
Københavns Kommune
Rudersdal Kommune
Rødovre Kommune
Tårnby Kommune
Vallensbæk Kommune

Albertslund Forsyning
Affald Varme Aarhus
Faxe Fjernvarmeselskab
Fors
Frederiksberg Forsyning
HOFOR
Kalundborg Forsyning
Norfors
Næstved Fjernvarme
Odsherred Forsyning
SEAS-NVE
SK FORSYNING
Svebølle-Viskinge
Fjernvarmeselskab
VEKS
Vestforbrænding

VIDENSINSTITUTIONER (3)
Danmarks Tekniske Universitet
IT-Universitetet i København
Teknologisk Institut

VIRKSOMHEDER (15)
ABB
BeResourceful
Brunata
Cibicom
E.ON
EBO Consult
ENFOR
Grundfos
HPQ
LOGSTOR
NCC Danmark
NEOGRID
Rambøll Danmark
Sentian
Sweco Danmark
Visility

MYNDIGHED (3)
Energistyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering
Region Hovedstaden
ØVRIGE (8)
Boligkontoret Danmark
Boligselskabet Sjælland
Dansk Fjernvarme
House of Energy
IDA Byg Sj.
Ørestad Innovation City
Copenhagen (ØICC)

Hvad har Aabybro, Ølgod, Thorsminde og
Nørre Snede til fælles?

Langå Varmeværk
Laurbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Lem Varmeværk
Lemvig Varmeværk
Lendum Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Lohals Varmeforsyning A.m.b.a.
Lolland Varme A/S
Lystrup Fjernvarme Amba
Læsø Varme A/S
Løgstrup Varmeværk Amba
Løgstør Fjernvarmeværk
Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Løgumkloster Fjernvarme
Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab Amba
Løkken Varmeværk
Løkkensvejens Kraftvarmeværk Amba
Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.a.
Lørslev Fjernvarmeforsyning Amba
Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

1,7 millioner husstande har
fjernvarme. Det svarer til 64 procent.

Ledningsnet - fra 12 mm
ude hos forbrugeren, til
over 1 meter tæt på det
varmeproducerende anlæg

60.000 km rør = 1,5 gange rundt jorden

Nye datakilder og nye
analysemetoder er som
en ”røntgenkamera”.
Kan skabe billeder på
tidligere utilgængelig
viden.

Fjernvarmen er en vigtig arv til næste
generation. Hvordan forvalter vi den bedst?

Vi befinder os i
mulighedernes tid
og mulighedernes land

Ændrede arbejdsrutiner
”Mavefornemmelsen” ændrer sig, når
værktøj til viden forandres.

Foto: VEKS

 Samspil mellem produktion, transmission,
distribution og slutkunde
 Manglende viden og kompetencer
 Investeringsomkostninger til ny teknologi
 Last mover-effekten – afventer at teknologien
er mere moden
 Organisatorisk forankring og ledelsesmæssig
opbakning
 Eksisterende målere understøtter ikke
dataoverførsel
 Adgang til nye datakilder
 Dataintegration mellem systemer
 GDPR-usikkerhed angående forbrugsdata

BARRIERE FOR ØGET DIGITALISERING

HVEM GÅR IND OG ÆNDRER I WIKIPEDIA?
Fjernvarme er et system til distribution af varme over afstand fra anlæg til varmeproduktion eller
-opsamling til bygninger med centralvarmeanlæg. Langt det meste fjernvarme er baseret på
distribution af opvarmet vand, men distribution af damp forekommer også.
Distributionen sker i isolerede rør af forskellige dimensioner. Tættest ved varmeforbrugeren er
rørdiameteren lille, måske 12 mm, tæt på det varmeproducerende anlæg kan diameteren på røret være
over 1 meter. I 2012-13 var det samlede varmetab på 20%.[1][2] Tabet kan mindskes, ved at beboerne
lukker for fjernvarmen om sommeren.[3][4]
Typisk kommer varmen fra anlæg til produktion af både elektricitet og varme (kraftvarme) eller
kedelanlæg, der anvender brændsler som affald, biomasse (træ, halm e.lign), naturgas, olie og kul,
men også fissionsbaserede atomkraftværker forekommer (for eksempel Ågesta og Bilibino). Spildvarme
fra industri, raffinaderier o.lign og geotermi anvendes også som energikilde til fjernvarme. Desuden
har solvarmeanlæg de seneste år fundet vej ind på fjernvarmenettet, typisk til brug om sommeren
hvor der kun er et mindre varmeforbrug.[5]

OK, jeg har adgang til min data,
men hvordan forvaltes viden,
denne data har skabt?

Hvem skal eje de digitale løsninger?
 Forsyningen ejer og udvikler
 Ekstern ejer - tilpassede løsninger med fuld
adgang
 Software as a service (når der er brug for det)

