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AKTIVITETER I UpgradeDH
Upgrade DH-projektet vil initiere og støtte 
demonstration af en opgraderingsproces af otte 
eksisterende europæiske fjernvarmenetværk samt 
danne grundlag for gentagelse af løsningerne i andre 
byer igennem følgende aktiviteter:

Indsamling af „Best practice“-
eksempler på projekter af nyligt 
renoverede fjernvarmenetværk

Indsamling af „Best practice“-værktøjer 
til at diagnosticere og renovere 
fjernvarmesystemer, inkl. bæredygtige 
forretnings- og organisatoriske modeller

Støtte til opgraderingsprocesser af 
udvalgte fjernvarmenetværk

Vidensopbygning til opgradering af 
fjernvarmesystemer

Udvikling af nationale og regionale 
handlingsplaner

UpgradeDH   
DEMONSTRATIONSPROJEKTER

Tuzla, Bosnien Herzegovina

Middelfart, Danmark

Sisak, Kroatien

Marburg, Tyskland

Ferrara og Bologna, Italien

Salcininkai, Litauen

Grudziadz, Polen

Puremerend, Holland

FORMÅL MED UpgradeDH
Formålet med Upgrade DH-projektet er at forbedre 
eksisterende europæiske fjernvarmenetværks 
ydeevne gennem støtte til udvalgte demonstrerende 
opgraderingsprojekter, der kan gentages andre 
steder i Europa. 

Mere specifikt er er formålet med Upgrade DH:

at initiere opgraderingsprocessen af otte forskellige 
fjernvarmesystemer (produktion, distribution og 
forbrug) frem til beslutnings- og investeringsfasen. I 
opgraderingen indgår effektiviseringstiltag, integration 
af vedvarende energi og tværgående samarbejde 
mellem aktører

at opnå besparelser, igennem de otte 
demonstrationsprojekter, på mere end 190 GWh om 
året i primær energi og 77.000 ton CO2 ækvivalenter 
drivhusgas.

at forøge andelen af affaldsvarme (p.t. 7 % i 
demoprojekter) med mere end 6 % og andelen af 
vedvarende energi (p.t. 28 % i demoprojekter) med 
mere end 20 % i de otte demoprojekter.

at gentage de foreslåede opgraderingsløsninger andre 
steder i Europa bl.a. via relevante foreninger såsom de 
Europæiske Innovations- og Teknologiplatforme (ETIPs). 

at udvikle nationale og regionale handlingsplaner 
for gennemførelse af renoveringsprojekter af 
fjernvarmesystemer

Kampagne med det formål at forbedre 
moderne fjernvarmesystemers brand og 
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