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Hvad er HEATman ?

Introduktion



Formål med HEATman

Fjernvarmebranchens udfordringer
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At skabe stabilt varme til en billig pris,

under løbende ændrende rammebetingelser

finansielle, lovmæssige krav

øget konkurrence (tilslutningspligt)

og ikke mindst krav om 

bæredygtighed og indpasning af VE.

med øget krav til 

• integration med andre systemer

(energisystemer, infrastrukturer, byer …)

• digitalisering

• adoptering af nyeste teknologier
Dette er en meget krævende opgave.

Derfor er der behov for HEATman 

Kilde: http://sharadavikas.blogspot.com



Baggrund for HEATman

Der er mange udviklinger der venter for anvendelse (…. med lidt modning)
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HEAT 4.0 – Digitally supported Smart District Heating

Støtte fra Innovationsfonden 25 mio. kr. J.no. 8090-00046B

and 
others....



Budget and key values
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Hvad er HEATman?

En (digital) værktøjskasse til fjernvarme 
… der indeholder bl.a.
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• Digitale teknologier

• IoT

• Cloud

• Kommunikation, trådløs

• nyest ICT metoder

• Maskine-intelligens

• Data-intelligent styring

• Artificial intelligence (AI)

• Machine learning (ML)

• Algoritmics

• Etc.

• Udvikling af hardware

• MPC

• AI-styring

Digitalisering og Data kræver en modent infrastruktur – Det er et af målene i HEATman

Vi tænker hele systemet sammen



Demand

Distribution

Production

Demand

DistributionProduction

Hvordan vi ser fjernvarmen
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Fjernvarmesystemet består af

1. Produktion

2. Distribution

3. Forbrug
(bygninger, industri, andet)

Der er forskellige tidshorisonter:

• Drift

• Planlægning

• Langtidsplanlægning

• Investeringshorisont

• Bæredygtigheds-mål



HEATman – PPP-Partners
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HEAT 4.0

Digitally supported Smart District Heating
Støtte fra Innovationsfonden med 25 mio. kr. 

J.no. 8090-00046B



HEATman – Partnerskab & Infrastrukture & Deling

Der skal vilje til …

Organiseringen sker gennem partnerskabet

Openhed of viljen til deling skaber muligheder

Dette kræver en infrastruktur at bygge på

Data og informationer er centrale

.. og kræver fælles grænsefalder/standarder/services

… også værktøjer, metoder

Dette facilitieres gennem en (distribueret) cloud 
infrastruktur

Inputs:
Fjernvarme-info
Bygnings-info
Vejrdata

Outputs:
Styring
Prædiktering
Tidsserier

Partner 
Services:
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Innovationsmetoden

Et simpelt eksempel

✓ Forudsige forbruget i nettet

Udnytte af eksterne services som f.eks. 
DMI’s vejrprognoser og data fra BBR-
registret

❑ Vi mangler en fælles arkitektur

Visionen: Vi tilbyder konkurrerende bud på 
samme service i en koordineret infrastruktur. 
Kunden vælger ud fra kvalitet og service.
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Production Distribution

Storage

Operation

Planning

Others

Demand

Prædiktering 
af
forbrug



Det kræver en hel masse kommunikation, data og metoder

”Driftssensitive systemer”

SCADA, SRO, PLC …

kommunikerer 

data og informationer

gennem åbne protokoller

med en cloud

, hvor der beregnes 

optimale løsninger

af partnerne

der interagere gennem clouden

HEATman Clouden - Et løst koblet system med data i centrum.



Innovationsmetoden

Et eksempel

✓ Træk på eksisterende data kilder

✓ Installer state of art værktøjer

✓ Etabler fælles kommunikation på 
tværs

❑ Kombiner gennem data, information og 
kommunikation
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Production Distribution

Storage

Operation

Planning

Others

Demand

Data-
intelligent 
temperatur-
styring

Data-
intelligent 
bygnings-
styring

Data-
intelligent 
produktion



Innovationsmetoden

Et eksempel

✓ Træk på eksisterende data kilder

✓ Installer state of art værktøjer

✓ Etabler fælles kommunikation på 
tværs

❑ Kombiner gennem data, information og 
kommunikation

❑ Skabe ekstra værdi gennem 
tværgående optimering

❑ Afprøvning af vores fjernvarme partnere
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Production Distribution

Storage

Operation

Planning

Others

Demand

Services på tværs af systemet

System Optimering



Innovationsmetoden

Et eksempel

✓ Træk på eksisterende data kilder

✓ Installer state of art værktøjer

✓ Etabler fælles kommunikation på 
tværs

❑ Kombiner gennem data, information og 
kommunikation

❑ Skabe ekstra værdi gennem 
tværgående optimering

❑ Afprøvning af vores fjernvarme partnere

❑ Tilføj data-intelligens
… til optimering og styring

… på tværs af hele systemet
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Production Distribution

Storage

Operation

Planning

Others

Demand

Data-intelligent 
optimering og styring 
på tværs



Planlægning

Konkrete løsninger og værktøjer

Formål:

Der er forskellige planlægningsmetoder som 
anvendes over forskellige 
planlægningshorisonter. Metoderne tilpasses 
til fjernvarmeområdet og forbedres.

Forskning: DTU Management, Dansk 
Fjernvarme/Grøn Energi

Implementering: DTU Management, EMD

Afprøvning: Niras
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Production Distribution

Storage

Operation

Planning

Others

Demand

Planlægning over forskellige tidshorisonter



HEATman – digital understøttet Smart District Heating

Forventede produkter og services
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En værtøjliste

✓ Udvikling af en project-cloud ITC platform

✓ Standardiseret kommunikation i OPC-UA

✓ Baseline data collection (ongoing)

✓ Case implementatering (ongoing)

✓ Forretningscloud og –platform (testforløb er i gang)

❑ Tværegående optimering

❑ Data-intelligent styring

❑ Forecasting og forbrugsmodeller

❑ Smart fjernvarmeunits

❑ Smarte bygninger

❑ Elektrifisering

❑ Lækageopsporing

❑ Baseline and screening

❑ Korttids- og langtids-planning

❑ Værdi og eksport



HEATman er Denmarks svar på fremtidens fjernvarme

Dagens Emne



Hele 2 arbejdspakker på forretning og eksport

Værdi, forretningsmodeller og eksport
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Værdi og forretningsmodeller

❑ Mål: Vi har mindst 2 danske fjernvarmeværker ud over vores
partnere der anvender mindst 2 HEATman-produkter.

Eksport

❑ Mål: Vi har mindst 1 udenlands fjernvarme der anvender
HEATman produkter.

✓ Se næste slide



Mål: Export

Tartu, Estland (Euroheat & Power Award 2017)

Sept. 2018: NIRAS hjælper Tartu med langtidsplanlægning af deres fjernvarmei Tartu

Behov

• Digitisering og registrering af infrastrukturen

• Termiske modeller af systemet skabes

• Hjælp til optimering af drift og energibesparelser

19



HEATman – Hvad har vi på hylderne?

Produkter der er (ved at være) klar til kunder
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A tool list (application version)

✓ Alle individuelle værkøjer og oversigten (fremtidssikring)

✓ Optimering af bygninger

✓ Optimering af distribution

✓ Optimering af production og bud til el-markedet

✓ Det smarte unit - bygning

✓ Forhandling med flere fjernvarmeværker om etablering af en
“fælles database” (konsoliderende cloud)

✓ Her kører vi SCADA, SRO, IoT og evt. administrative data 
sammen i en fælles “database”.

✓ Standardisering af kommunikation med OPC-UA

✓ Forretnings-cloud er etableret

✓ Forbrugsmodellering for hele og dele af fjernvarme
demonstrerer hvordan HEATman kan anvendes med flere
løsninger for det samme opgave



Alfred Heller, ahr@niras.dk

Tak


