FAKTA OM:

FJERNVARMESYSTEMER
VARMEPRODUKTION
De cirka 400 fjernvarmeselskaber producerer selv eller køber varme fra andre
produktionsselskaber. Varmen produceres
på mange forskellige måder og med
mange forskellige typer brændsler.
Størstedelen af produktionen finder sted
på kraftvarme-værker, hvor man
producerer både el og varme. Det sker ved
at udnytte energien fra
Nogle fjernvarmeselskaber fyrer kun
med naturgas på deres produktionsanlæg,

mens andre kombinerer flere forskellige teknologier fordelt på flere anlæg.
Blandt de teknologier er der også CO2frie varmekilder som for eksempel solvarme
og geotermi. Derudover udnytter man også
flere steder industriens overskudsvarme
til fjernvarmen. Ligesom man ved hjælp af
varmepumper og el-patroner kan udnytte
elproduktion fra vindmøller.
Fjernvarmesystemet fungerer reelt som
et stort batteri, der kan optage og lagre
produktionen fra andre energiteknologier.
I Danmark har vi en høj forsyningssik-

kerhed. Dermed behøver kunderne ikke
bekymre sig om, at der er varme i radiatorerne og varmt vand i hanerne.
For at fastholde en høj forsyningssikke-r
hed i fjernvarmen er kedler, der ikke bruges
til daglig, et nødvendigt redskab. Det kaldes
reservelast.
Reservelast-kedlerne er typisk fyret med
gas eller olie. De tages både i brug, hvis
et kraftvarmeværk sætter ud – men også
typisk i vinterperioden, hvor man har brug
for en højere produktion af varme.

SOLVARME – MED/UDEN DAMLAGER
solvarmeanlæg, der består af solfangere, og hvor
man flere steder opbevarer energien i et stort
damlager, der er en kunstig sø med låg på. Her kan
man gemme varmen til om vinteren, hvor der er
mere behov for den end om sommeren, hvor der
typisk er mere sol, men hvor varmeforbruget ikke er
så stort. Der er over 150 anlæg i brug nu. Men flere
er på vej.

FJERNVARMEANLÆG
En kedel, hvor der alene produceres
varme. De bruges også som reserver, når
det fx er meget koldt, og fjernvarme skaberne har brug for at kunne producere
mere varme.

KRAFTVARMEVÆRK
Et produktionsanlæg, hvor man producerer både el og varme
og dermed udnytter energien fra forskellige brænd
at blive
omstillet til biomasse.

OVERSKUDS VARME
Man udnytter
varmen, der kommer som
spildprodukt fra for eksempel
fabriksproduktion.

AFFALDSFOR BRÆNDINGS ANLÆG
Man udnytter
varmen, der
kommer fra
forbrænding

MINDRE
FJERNVARMEOMRÅDE

Har et lille fjernvarmenet,
der forsyner en lille by med
så lidt som 100 boliger. Primære brændsel er som regel
biomasse, men flere har også
varmekilder som solvarme og
naturgas som reserve.
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