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”… I er ikke så langt fremme.” 

– Lars Frelle-Petersen, direktør, Dansk 
Industri
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Til rådighed…



To fjernvarme-projekter - mål og vinkel:

At tilbyde velafgrænsede digitale værktøjer så 
forsyninger kan

• Gøre sig deres første og uforpligtende erfaringer 
med udnyttelse af målerdata

• ”Bevise” potentialet i digitale værktøjer

• Medvirke til opbygning af erfaringer og faglig viden 
om brug af data og intelligente algoritmer

”Smart Fjernvarme”



Projekt ”Smart Fjernvarme”

Formål:

• Effektivisering hos mandskab

• Energieffektivisering ved forbedring af 
installationer

• Udbedrede installationer -> 
kundetilfredshed og mere målrettet 
servicearbejde

Fredericia Fjernvarme a.m.b.a



Forsyningsdata

Middelværdier Øjebliksaflæsninger



Dataformat og kvalitet

Eksempel:

• 2 installationer

• Time/døgn-værdier for 
middeltemperaturer 
sammenlignet

Højt 
forbrug

Lavt 
forbrug

Dataeksempel fra AffaldVarme Aarhus



Tidsopløsning

• Middelværdier på 
døgnbasis



Én måler:

Dataeksempel fra Fredericia Fjernvarme a.m.b.a.



Metode



1

• Modereret algoritme ift. at 
kunne håndtere huller i data

Clustering

Dataeksempel fra AffaldVarme Aarhus



2 Forudsigende modeller
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3 Statistiske outliers

• Udvidet analyse af temperatur-
responskurven:



Erfaring hos 
forsyninger

1 2 3



Målernummer Fejl/hændelse

Outliers, kategori 1

99 Lille forbrug, hvor det varme vand spiller en hovedrolle. Der må være en fejl på varmeanlægget/megen 

håndregulering, da situationen forværres med faldende temperaturer.

2836 Varmtvandsdelen er defekt/indstillet for højt. 

5612 Sådan ser intet forbrug ud. 

7924 Her er en sammenhæng mellem forbrug og dårlig drift. Jo mere forbrug-jo dårligere drift. Der er en eller flere fejl 

på varmeanlægget.

2216 Styreventil på varmt brugsvand går i stykker/stilles alt for højt i jan. og dette rettes ikke senere. 

Outliers, kategori 2

145 Styreventil på varmekredsen er defekt/fejlindstillet. Nok ikke en unit.

525 Varmtvandskredsen er defekt/fejlindstillet. Og der er også fejl på varmekredsen efter sommerferien.

599 Ikke identificerbart problem

Feedback fra forsyningerne

…



Smart Fjernvarme: Opsummering

1. Fejlfinding på installationer

2. Baseret på døgnværdier

3. Rutinemæssig analyse af det fulde netværk



”Smart Fjernvarme II” ?

• Videreudvikling af værktøj

• Implementering

• Feedback og interaktion 
med forsyningsmandskab

Tilgængelighed for de danske 
forsyninger.

AffaldVarme Aarhus

Fjernvarme Horsens

Fredericia Fjernvarme

Forsyning Helsingør



Renewable Low Temperature District – RELaTED

• “RELaTED will provide an innovative concept of 
decentralized Ultra-Low Temperature (ULT) 
network solution with substantial efficiency 
and environmental benefits.”

• 4 demonstration sites i Serbien, Estland, 
Danmark and Spanien



Koncept for udviklingsarbejdet 
på Teknologisk Institut

Data fra Geding, DKData fra Geding, DK

Data fra Tartu, ESTData fra Tartu, EST

Døgn

Time

25 husstande

44 husstande







Implementering i Tartu, ultimo 2019

• Fault detection system

• Heat load prediction



Supplerende målepunkter



”Fjernvarme tilstandskontrol til Asset Management”

• Nyt projekt under opstart

• Evaluering af rørnet: 

- Varmetab 

- Lækage

• Smart meter-data suppleret 
med ekstra sensorer

Fredericia Fjernvarme a.m.b.a



Det næste skridt

1. Udbredelse af værktøjer

2. Videreudvikling ift. 
forsyningers ønsker og 
feedback

https://www.danskfjernvarme.dk/viden/f-u-konto-subsection/rapporter/2018-01-effektivisering-af-fjernvarmeforsyning-ved-anvendelse-af-smart-meter-data-og-supplerende-sensorer

http://www.relatedproject.eu/project/



Tak for opmærksomheden!
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