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Open District Heating  
 Atvērtā Centralizētā Siltumapgāde –  

• Jauns, nebijis siltumapgādes tirdzniecības modelis 

• Izstrādāts «Fortum Värme», Stokholmā 

• Reģistrēts un aizsargāts ar tirdzniecības zīmi visā Eiropas 

teritorijā 

TM 

2 

http://www.oppenfjarrvarme.se/filmer


3 

Somijas valsts 
50.8% 

Ārvalstu investori 
30.7% 

Mājsaimniecības 
8.3% 

Citi finanšu 
investori 7.9% 

Finanšu un 
apdrošināšanas 
institūcijas 2.3% 

Fortum akcionāri 
 

 2015. gada marts 

• Reģistrēts Helsinku biržā kopš 

1998. gada 

• Vienas no visvairāk 

pārdotajām akcijām Nasdaq 

Helsinki biržā 

• Apmēram 110 000 akcionāri 

• Tirgus ietilpīgums ~18 miljardi 

eiro 

 

 

 

 

Kas ir Fortum?   



Nākamās paaudzes enerģētikas uzņēmums: misija un stratēģija 
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Stratēģija 

Fortum mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabo dzīvi gan šai, gan nākamajām 

paaudzēm. Mēs piedāvājam ilgtspējīgus risinājumus sabiedrībai un radām 

vērtību mūsu akcionāriem 

Misija 

Nostiprināt spēcīgo 

Ziemeļvalstu platformu  

Radīt stabilas peļņas 

pieaugumu Krievijā 

Izveidot platformu 

izaugsmei nākotnē 

Kompetence CO2 neradošā hidroenerģijas, atomenerģijas un efektīvā 

koģenerācijas režīmā iegūtas enerģijas ražošanā un enerģijas tirgos 



Atvērtā centralizētā siltumapgāde
TM

  
Nebijis tirgus siltumenerģijai 

 
• Fortum Värme ir radījis tirgus platformu pārpalikušajai, 

neizmantotajai siltumenerģijai un ražošanas jaudām 

 

• Ilgtermiņa līgumi, atklātas un caurspīdīgas cenas  

siltumenerģijas un dzesēšanas pārpalikuma 

tirdzniecībai 

 

• Var pievienoties gan lieli, gan mazi uzņēmumi 

 
• Darījumam jābūt abām pusēm saimnieciski izdevīgam 

 

• Veicina konkurenci un caurspīdīgumu 

 

• Kopā mēs būvējam nākamās paaudzes pilsētas 

energosistēmu 
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Jauni risinājumi centralizētā siltumapgādē 
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 Atvērtās centralizētās siltumapgādes tīkls sniedz iespēju uzņēmumiem, kuru ražošanas 

process rada pārpalikušo siltumenerģiju, pārdot to par tirgus cenu Fortum 

 Piemēram, siltumenerģijas pārpalikums no IT datu centriem Stokholmā ir 550 GWh 

gadā, kas ir līdzvērtīgs siltumenerģijas daudzumam, ar kuru var apsildīt  vidēji 55 000 

dzīvokļus. 

Atvērtās centralizētās siltumapgādes tīkls  
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Mēs veidojam nākotnes centralizēto siltumapgādi kopā ar saviem 
klientiem  

Izmantojam pārpalikušo 

siltumenerģiju no IT datu 

centriem 



Kopā ar saviem klientiem mēs izmantojam enerģiju, kura citādi 
aizietu zudumā  
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Izmantojam 

pārpalikušo 

siltumenerģiju no 

pārtikas lielveikaliem 



Centralizētās Siltumagādes attīstīšana 

Atvērtie CSA tīkli sekmē jaunu siltuma avotu attīstību 
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 Labākie un lētākie siltuma avoti 

vienmēr tiek izmantoti vadoties pēc 

konkurences un tirgus principiem !  

 Siltumenerģijas klienti kļūst arī par 

ražotājiem :  

o datu  centeri,  

o slimnīcas,  

o lielveikali,  

o nākotnē iespējams daudzdzīvokļu 

mājas 

 Jauni tehnoloģiskie risinājumi, lai 

viegli pieslēgtos CSA tīklam : 

o siltuma sūkņi, lai izmantotu siltumu no 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām  

o siltumenerģija no rūpnieciskajiem 

procesiem , 

o siltumenerģijas akumulatori, utt. 

 



Centralizētās siltumapgādes un centralizētās aukstumapgādes 
sistēma Stokholmā 
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» Stokholmas iedzīvotāju skaits - 900.000;  

ar piepilsētām - 2.2 miljoni 

 

» Fortum piegādātā siltumenerģija gadā - 

      8.2 TWh  un pīķa slodze - 3.7 GW 

 

» Siltumenerģijas piegāde kopā ar 

piepilsētām – 12 TWh, 

  

» Centralizētā siltumapgāde  sastāda 70% 

no kopējā pilsētas siltuma pieprasījuma  

 

» Fortum centralizētās siltumapgādes tīkls - 

2800 km 

 

» Fortum centralizētais aukstumapgādes 

tīkls - 250 km 

 

 

 



Laika grafiks Open District Heating       
 projekta attīstībai Stokholmā  

• 2012.g. februāris – projekta uzsākšana  

• 2013.g. marts – pirmā pilotprojekta 

atklāšana (projekta izveidei tika 

noslēgti kopā 20 pilotprojektu līgumi) 

• 2013.g. rudens – ekspluatācijā pirmie 

10 pilotprojekti  

• 2013.g. beigas – pabeigta Open Distric 

Heating ekonomiskā un tehniskā 

modeļa izstrāde (tā izstrādē  piedalījās 

visi 20 pilotprojekti) 

• 2014.g. – modeļa ieviešana un 

palaišana  
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Atvērtās centralizētās siltumapgādes pilotprojekti  
 sadarbībā ar Bahnhof Stokholm 

Pionen (pROI 3y) 

• Dzesēšanas slodze~400kW  

• Uzstādīti divi siltumsūkņi  (pieejamā dzesēšanas jauda ~800kW) 

• Ieņēmumi no pārdotās siltumenerģijas  ~ € 30000 4 mēnešu laikā 

• Siltums tiek nodots CSA tīklā >68C 

 

S:t Erik (pROI 3.5y) 

• Dzesēšanas slodze ~300kW 

• Uzstādīti viens siltumsūknis  (pieejamā dzesēšanas jauda ~500kW) 

• Siltums tiek nodots vai nu CSA tīklā >68C vai CSA atgaitā pie Δ10C 

 

Thule (pROI 5y) 

• Dzesēšanas slodze ~1500kW 

• Uzstādīti trīs siltumsūkņi  

• Siltums ar mainīgu temperatūru tiek nogādāts CSA tīkla turpgaitā un 
dzesēšanas jaudas pārpalikums centralizētajā dzesēšanas tīklā 
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Atvērtās centralizētās siltumapgādes četri cenu modeļi 
2015 
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ODH Spot un ODH Return 
 
• Stundas cena un temperatūras prasības tiek publicētas tiešsaistē plkst. 4  p.m.  

• Piegādātājs var izvēlēties, vai piegādāt 

• Kompensācija, balstoties uz piegādātās enerģijas apjomu  

• Piemērota biznesiem ar mainīgu siltumenerģijas pārpalikuma apjomu 

ODH Call un ODC Call 
 
• Ikstundas aicinājums ražot, ieskaitot cenu un temperatūras prasības nākamajai dienai tiek 

publicētas tiešsaistē plkst. 4  p.m.  

• Piegādātājam ir pienākums piegādāt līgumā atrunāto jaudu pēc Fortum pieprasījuma 

• Fiksēta gada maksa, pamatojoties uz līgumā atrunāto jaudu, plus mainīga kompensācija par 

piegādāto enerģiju 

• Piemērots biznesiem ar konstantu siltumenerģijas vai dzesēšanas jaudas pārpalikumu 



Vidējās enerģijas cenas pilotprojektiem  

• Siltumenerģijas cenu EUR / MWh Fortum nosaka dienu pirms piegādes , 

pamatojoties uz laika prognozes datiem.  

• Cena tiek noteikta, kā funkcija no ārgaisa temperatūras. 
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Ārgaisa temp. (C) -13 -12 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 

€/MWh 91.68 89.75 83.10 82.35 80.21 75.27 74.09 73.24 68.30 

Ārgaisa temp. (C) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

€/MWh 66.80 62.08 51.90 43.21 37.10 32.06 26.70 26.06 22.95 

Ārgaisa temp. (C) 8 9 10 12 13 14 15 21 21+ 

€/MWh 22.09 20.59 18.55 16.94 14.80 14.05 12.33 8.90 0.00 

14 
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Līguma tips ODH Spot ODH Return ODH Call ODC Call 

Jaudas maksa / gadā 0 EUR/kW 0 EUR/kW 

A: 64.65 EUR/kW 

26.81 EUR/kW B: 103.15 EUR/kW 

  C: 153.76 EUR/kW 

Enerģijas maksa 

EUR/MWh (*) 

N: 23.48 EUR/MWh N: 10.08 EUR/MWh A: 19.84 EUR/MWh 

26.48 EUR/MWh S: 18.98 EUR/MWh S: 7.72 EUR/MWh B: 11.26 EUR/MW 

    C: 0 EUR/MWh 

Sagaidāmais  

bids/calls  iepirkumu 

biežums (*) 

100% 100% 

A: 55% N 48% S 

<5% B: 84% N 51% S 

C: 100% N 100% S 

Vidējās Open District Heating cenas 2015.gada periodam 

* - N CSA sistēmas ziemeļu daļa, S – CSA sistēmas dienvidu daļa 



Paldies! 

Uzziniet vairāk: www.fortum.com 

 

http://www.oppenfjarrvarme.se/filmer

