
NÅ KAN DU SELV PÅVIRKE FJERNVARMEPRISEN DIN 
I TRONDHEIM - VED Å UTNYTTE VARMEN BEDRE

VINN-VINN-NYHET I FJERNVARMEBYEN TRONDHEIM 

MILJØVENNLIG VARME TIL TRONDHEIM
Vi i Statkraft Varme har som hovedoppgave å levere fornybar varme til våre kunder i Trondheim. Samtidig 
vil vi utvikle nye løsninger som hjelper byen med å spare energi og velge bærekraftige løsninger. Vi har 
nå utviklet en ny prismodell for fjernvarme som gjør at det blir gunstigere for alle som vil effektivisere 
fjernvarmebruken. Her får du vite hvordan. 

SOM FJERNVARMEBRUKER ER DU EN DEL AV ET SMART SYSTEM
Fjernvarme bygger på en enkel idé: å la flere få varme fra en felles varmeproduksjon. Det blir mer energief-
fektivt, det blir billigere og det minsker mengden miljøskadelige utslipp.

I Trondheim er fjernvarmen dessuten ekstra smart, fordi den gjennom avfallsforbrenning tar vare på varme 
som ellers ville gått tapt. Vi har som mål at 90 % av fjernvarmeproduksjonen skal være basert på fornybare 
energikilder. Fjernvarmesystemet fungerer som et varmende blodomløp med varmesentralen som hjertet. 
Det pumper ut varmt vann gjennom et nett av ca 22 mil med fjernvarmerør. Vannet ledes til borettslag, 
villaer, kontorer og butikker. Det varmer byggene og tappevannet før det føres avkjølt tilbake til varmes-
entralen der det varmes opp igjen og sendes ut på en ny reise. 



NÅ FÅR DU STØRRE MULIGHET TIL Å PÅVIRKE OPPVARMINGSKOSTNADENE
Vi jobber hele tiden for å gjøre prissettingen mer fleksibel. Vi har allerede tatt et viktig skritt 
mot en mer påvirkelig fjernvarmepris ved å begynne å måle effektuttaket for næringskunder. 
Det gjorde prismodellen mer kompleks enn før, men det økte samtidig muligheten til å analy-
sere og påvirke egen fjernvarmepris.

Nå tar vi neste skritt ved å begynne å måle vannmengden som går gjennom hver enkelt 
kundesentral. Vannmengden henger sammen med temperaturforskjellen på fjernvarme inn i 
bygget og ut av bygget. Jo større denne forskjellen er, desto mindre vann sirkulerer gjennom 
kundesentralen.

Vannmengdemålingen kommer til å gi deg enda større muligheter til å påvirke fjernvarme-
prisen. Vi skal snart forklare hvordan, men la oss først beskrive hvorfor det er så viktig å måle 
og senke vannmengden. 
 

RETURTEMPERATUREN VISER EFFEKTIVITETEN OG PÅVIRKER ØKONOMIEN
Sirkulert vannmengde er et bra mål på effektiviten i kundens anlegg. Den viser hvor godt eller 
dårlig bygningene nyttiggjør seg varmen vi sender inn. Jo lavere returtemperatur som sendes 
tilbake til nettet desto høyere effektivitet blir det i hele fjernvarmesystemet.

HØY RETURTEMPERATUR KOSTER
Høy returtemperatur betyr at fjernvarmen utnyttes dårlig. Varmen vi sender inn i byggene 
passerer gjennom dem uten å gjøre så stor nytte som den egentlig har mulighet til. Det inne-
bærer at det sirkuleres for mye varmt vann i fjervarmenettet og i kundens anlegg.

LAV RETURTEMPERATUR SPARER
Lav returtemperatur derimot, betyr at fjernvarmen er blitt utnyttet effektivt. Dette fører til 
besparelse for både kundene og oss som fjernvarmeleverandør:

1) VI KAN SPARE PUMPEKRAFT 
Når byggene tar godt vare på varmen som sirkulerer, er det ikke nødvendig å pumpe like store 
mengder vann. Det betyr igjen at det brukes mindre strøm til pumpene.

2) VI FÅR LAVERE VARMETAP
Med senket temperatur i fjernvarmesystemet minskes varmetapet, vi mister mindre varme på 
veien.

NÅ BEGYNNER VI Å REGNE MED RETURTEMPERATUREN  
Siden returtemperaturen påvirker fjernvarmesystemets effektivitet har den også innvirkning 
på prisen. Fram til i dag har vi ikke tatt hensyn til returtemperaturen i prissettingen av fjern-
varmen. I prinsippet betyr det at de som har en lav returtemperatur har betalt samme pris som 
de som har en høy returtemperatur.

DET SKAL LøNNE SEg Å FoRbEDRE
Målet med den nye prissettingen er at de som har fjernvarme skal få større mulighet til å 
påvirke oppvarmingskostnaden sin. Den nye prismodellen belønner de som satser på bedre 
energiutnyttelse. Vi ønsker jo at flest mulig energieffektiviserer, slik at hele byen kan spare 
energi, penger og miljø.

FoR DE FLESTE bLIR DET SMÅ FoRANDRINgER
Med den nye fjernvarmeprissettingen kommer du til å få en kostnad eller en rabatt, avhengig 
av din returtemperatur. For de aller fleste kommer endringen til å utgjøre lite. Noen få vil måtte 
tåle en prisøkning, mens andre vil kunne glede seg over en prissenkning. For oss blir den nye 
prismodellen inntektsnøytral.
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HJELPER VI HVERANDRE Å TRIMME SYSTEMET, BLIR DET BEDRE FOR ALLE
Vi jobber hele tiden for å gjøre prissettingen mer fleksibel. Vi har allerede tatt et viktig skritt 
mot en mer påvirkelig fjernvarmepris ved å begynne å måle effektuttaket for næringskunder. 
Det gjorde prismodellen mer kompleks enn før, men det økte samtidig muligheten til å analy-
sere og påvirke egen fjernvarmepris.

1) FORBRUKET
Energiforbruket viser hvor mye varme du bruker. Forbruket ditt 
bestemmer hvor mye varme vi må produsere.

2) EFFEKTEN
Effekten viser hvordan du forbruker varmen. Effektuttaket ditt er 
med på å bestemme hvilken produksjonsberedskap vi må ha. Derfor 
koster et jevnt uttak mindre, mens et ujevnt uttak koster mer.

3) EFFEKTIVITETEN
Effektiviteten viser hvor godt du nyttiggjør deg den varmen du får til 
bygget. Effektiviteten påvirker ikke bare hvor mye vann vi må sende 
rundt, men også hvilke varmekilder vi kan benytte.

DEN NYE FJERNVARMEPRISEN 
PÅVIRKES AV TRE FORHOLD

OG SLIK SER DEN NYE 
PRISMODELLEN UT

FORBRUK x ENERGIPRIS
Energiforbruket  (kWh) multipliseres med energiprisen som vari-
erer gjennom året. Denne blir fratrukket 6 øre/kWh, som tilsvarer 
volumleddet ved korrekt avkjøling.

ANLEGGETS MAKSEFFEKT x EFFEKTPRIS
Anleggets maksimaleffekt (kW) siste 12 måneder multipliseres med 
effektprisen. Denne prisen er lik effektprisen fra nettselskapet.

SIRKULERT VANNMENGDE x VOLUMPRIS
Anleggets måler viser mengde vann (m3) som blir sendt gjennom 
kundesentralen. Volumprisen er 3,13 kr/m3. Dette tilsvarer 6 øre/
kWh ved en avkjøling (     ) på 45o.

EKSEMPEL:
Ved avkjøling på 40 grader vil volumleddet utgjøre 6,7 øre/kWh.
Ved avkjøling på 50 grader vil volumleddet utgjøre 5,4 øre/kWh.

+

+
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TIPS
• Ingen åpne by-passløp mellom tur og retur på sekundærsiden (varmeanlegget i bygget)

• Hovedpumpen i varmeanlegget bør være trykkstyrt for å oppnå god mengderegulering

• Det bør være en egen tappevannsveksler mot primærsiden, som senker turtemperatur på varmekursen etter utetemperatur 

• Er det installert akkumulatortanker i tillegg, er det viktig at ladepumpen stopper når ønsket tanktemperatur er oppnådd

• Reguleringsventiler må være riktig dimensjonert og ikke for store. Det er bedre med to mindre ventiler i sekvens enn én stor

• Angi korrekte “bør-verdier” i alle regulatorer 

• Lag en oversikt og funksjonskontroll for samtlige ventilasjons- og varmeinstallasjoner

• Innreguler varmeanlegget 

• Monter, juster eller skift radiatortermostater

• Lag en oversikt over systemer med ekstra høye temperaturkrav, f.eks. tørkerom, varmesluser og sekundær varmtvannsbereder

• Kontroller at systemene for varmegjenvinning er korrekt tilkoblet

• Tilpass varmesystemet for lavere returtemperaturer ved reinvestering og nyinstallasjon

• Unngå for høye magasintemperaturer i beredere og varmelager

• Turtemperatur på varmekurser skal utetemperaturkorrigeres

‘VARMT VANN INN - KALDT VANN UT’ GIR GEVINST

telefon 02450     kundeservice@statkraftvarme.no     www.statkraftvarme.no


