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Prasidėjus karui Ukrainoje, po 2022 vasario 24 d. Vokietija išgyvena tam tikrą lūžio, arba 

pokyčių periodą tiek užsienio, tiek ir vidaus politikoje. Smarkiai (iki 1.000 %) išaugo energijos 

išteklių kainos. Atsisakyta gamtinių dujų tiekimo iš Rusijos Baltijos jūros dujotiekiu Nord-

Stream. Tai laikoma dideliu iššūkiu, šie faktoriai sukėlė šoką šalies energetinėje sistemoje. 

Ryšium su tuo nutarta keisti energijos šaltinių struktūrą.  

Iš kitos pusės pokyčius skatina ES įsipareigojimai kiek galima sumažintį įtaką klimato kaitos 

procesams. Vokietija, kaip viena iš vedančiųjų Europos Sąjungos valstybių, iš karto reagavo į 

šiuos įsipareigojimus ir savo teisės aktuose numatė gaires, kaip mažinti įtaką klimato kaitai, 

atsisakant gamtinių dujų, pereiti prie atsinaujinančių šaltinių energijos. Šie uždaviniai kelia 

didelius iššūkius komunalinėms energijos tiekimo sistemoms, visų pirma miestų šilumos 

įmonėms. Į renginį pakviesti politikai bei komunalinio ūkio specialistai nagrinėjo klausimus, kaip 

šias problemas reikėtų spręsti, kokiais tempais ir kokiomis priemonėmis stengtis išspręsti 

iškeltus uždavinius. Praktiniais pavyzdžiais buvo mėginama iliustruoti, kokių žingsnių imamasi 

ir kokie pasiekiami rezultatai. Seminaras pavadintas „politiniu šios ūkio šakos antstatu". Jame 

mėginta apžvelgti, ko CŠT sektoriui reikia, kas vyksta ir kokia pagalba reikalinga iš ES. Žemiau 

pateikiamos nuotoliniu būdu vykusio seminaro dalyvių pagrindinės mintys. 



 
 
 

 

Dr. Patric Graichen 
Valstybės sekretorius, Federalinė Ūkio ir klimato apsaugos 
ministerija  
(BMWK - Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) 

 
Įžanginiame pranešime buvo pabrėžta, kad numatyti dideli ir 
svarbūs žingsnai tokiose srityse kaip:  

• Energijos efektyvumo didinimas, 

• Noras pasiekti 100% energijos gamybos neutralumą 
klimato kaitos procesams, 

• Centralizuotų šilumos sistemų plėtra į 1 ir 2 būtų 
individualius gyvenamuosius namus. 

2022 rugsėjo mėnesį federalinė Ūkio ir klimato apsaugos ministerija gavo didelį vyriausybės 

finansavimą iškeltų užduočių vykdymui, kuris paskirstomas atskiriems projektams ir 

objektams. Miestai ir gyvenvietės įpareigojamos atlikti savo šilumos ūkių rekonstrukcijos 

planavimą ir šilumos tiekimo sistemų projektavimą. Turi būti siekiama dekarbonizuoti šilumos 

gamybą (sumažinti CO2 emisijas), pasiekti neutralumą klimatui, plačiau naudoti šilumos 

siurblius, kogeneraciją. Šalia šių temų pabrėžiama užduotis plačiau panaudoti atliekinę šilumą 

(išsiskyrusią pramonės įmonių gamybos procesuose) ir kitas inovatyvias technologijas. 

Šilumos siurbliai skatinami naudoti ne tik mažo galingumo (atskiruose objektuose), bet ir 

didelio galingumo (gaminant šilumą ištisiems miestų rajonams). Tkslas yra centralizuoto 

šilumos tiekimo (CŠT) sistemų neutralumas klimatui. Centralizuotai tiekiamos šilumos dalis 

bendroje energetikos sistemoje turi didėti.  

 

 

Dr.-inž. Hansjörg Roll 
AGFW prezidentas, MVV Energie AG valdybos narys 

 

Šiluma politikos akiratyje 
 
Pabrėžiamos dvi svarbiausios kryptys:  

• šilumos gamybos neutralumas klimato kaitai, 

• šilumos tiekimo saugumas ir patikimumas. 
Vokietija įsipareigojo, kad iki 2030 m. centralizuotose 
šilumos tiekimo sistemose bus pasiektas 30% neutralu- 

mas klimatui. Investicijoms šilumos ūkyje reikalingos stabilios rėminės sąlygos (įstatyminė 

bazė). Turi būti pagreitinti projektavimo ir statybos leidimų suteikimo procesai. Pabrėžiamas 

atliekinės šilumos panaudojimas kartu su šiluminiais siurbliais.  

Karas Ukrainoje parodė, kad reikia didinti šilumos tiekimo sistemų patikimumą ir 

ilgaamžiškumą. Šiuo metu Vokietijoje namai šildomi naudojant šilumą iš tokių šaltinių:  

• Gamtinės dujos   49% 

• Lengvieji naftos produktai  25% 

• Centralizuotai tiekiama šiluma 14% 

• Elektra             4% 

• Kiti šaltiniai    8% 

Ši struktūra turės keistis. Turi žymiai didėti centralizuotai tiekiamos šilumos dalis, mažėti 

gamtinių dujų bei lengvųjų naftos produktų naudojimas. Ar tikslinga kopijuoti JAV politiką šiame 

sektoriuje? Vokietijai reikia patikimo ir saugaus šilumos tiekimo, reikia ateities investicijų 

programos. Politika turi būti nukreipta į CŠT sistemų plėtrą ir transformaciją, reikia investuoti į 

neutralumą klimatui. Per pastaruosius 10 metų, ypač prasidėjus karui Ukrainoje smarkiai 

pasikeitė šildymo kainos: 

 2012 m. 2022 m. Pokytis kartais 

Šilumos iš gamtinių dujų kaina (euro ct/kWh) 6,18  19,8  3,1 karto 

Centralizuotos šilumos kaina (euro ct/kWh) 7,6  11,7  1,5 karto 

 



 
 
CŠT sistemų plėtra vyksta per lėtai. Centralizuotos šilumos sistemos turi būti 80% neutralios 

klimatui. Turi būti pasiektas gilus geoterminės energijos panaudojimas. Šiuo metu Vokietijoje 

plėtojama apie 100 didelių geoterminių jėgainių projektų. Reikia tobulinti paramos sąlygas 

(teisės aktuose) šiems projektams vykdyti. Didesnį dėmesį reiktų skirti atliekinės bei 

liekamosios šilumos panaudojimui, pvz. Iš didelių duomenų centrų, kuriuose serverių 

išskiriama šiluma išmetama į aplinką. 2015 m. Vokietijos mieste Karlsruhe baigtas įgyvendinti 

atliekinės šilumos iš naftos perdirbimo gamyklos panaudojimo projektas. Dabar ten 1/3 miesto 

namų apšildoma atliekine šiluma. Reikia skirti dėmesį didelio galingumo šilumos siurblių 

panaudojimo projektams, kogeneracijos plėtrai ir žaliojo vandenilio sistemų projektams. CŠT 

vamzdynų projektavimas yra vienas pagrindinių aspektų. Keliamas tikslas Vokietijoje nutiesti 

30.000 km naujų šilumos tinklų.  

Pastebėtas šildymo sistemų inžinerijos specialistų trūkumas. 2021 m. šalyje šiame ūkyje buvo 

14.000 laisvų darbo vietų. Pabrėžiama būtinybė turėti saugų, tikslingą ir įpareigojantį 

centralizuotos šilumos sistemų planavimą: 

• Aiškūs tikslai, projektavimo kriterijai ir planavimas, 

• Aiškios projektavimo metodikos ir racionalus šilumos šaltinių parinkimas. 

 

 

Aurelie Beauvais 
Euroheat & Power  (EHP) vykdančioji direktorė, Briuselis 

 
„Fitfor 55“ paketas ir RepowerEU – pasekmės centralizuotam 
šildymui ir žvilgsnis į ateitį 
 
2050 metais Europa turi tapti pirmuoju klimatui neutraliu kontinentu. 
2045 m. efektyvios CŠT sistemos turi naudoti 75% atsinaujinančios 
energijos arba atliekinės šilumos. 2050 m. laukiama 100% atsinauji- 

nančių energijos šaltinių arba atliekinės šilumos panaudojimo centralizuotose šilumos tiekimo 

sistemose. Dabartinė Europos energijos sistemų padėtis yra krizėje. Dėl to ateičiai keliami 

tokie pagrindiniai uždaviniai: 

• Pagrindinis tikslas – CŠT sistemų dekarbonizacija. 

• Šilumos ir vėsumos sistemų modernizacijos projektavimas turi būti privalomas. 

• Skatinti naują tvaraus šildymo ir vėsinimo sistemų projektavimo bangą. 

• Skatinti naują tvarios atliekinės šilumos panaudojimo bangą. 

• Skatinti sistemas, integruojančias šilumos siurblius ir šilumos saugyklas.  

Europoje 140 milijonų žmonių gyvena miestuose, turinčiuose CŠT sistemas. Centralizuotos 

šilumos bei vėsumos tiekimo sistemos yra raktas energetinei šalių nepriklausomybei. Ypač turi 

būti didinamas geoterminės šilumos, šilumos iš AEI bei atliekinės šilumos panaudojimas bei 

visų šių sistemų integracija. RepowerEU yra neužbaigtas procesas. Ieškoma naujų energijos 

gamybos technologijų. Numatomos subsidijos individualių biomasės katilų diegimui, norima 

skatinti biometano gamybą. Atitinkami sprendimai turi būti priimti iki 2030 metų. Manoma, kad 

Europai į CŠT sistemų diegimą reikia 420 milijardų eurų investicijų. Šiuo metu dirbama kuriant 

atitinkamas finansinės paramos schemas atliekinės šilumos, geoterminės ir saulės energijos 

panaudojimui. Numatoma mažinti gamtinių dujų naudojimą šilumos gamybai ir didinti sistemų 

neutralumą klimato kaitos procesams.  

Pranešėja pakvietė dalyvauti Euroheat & Power kongrese, kuris vyks Turine 2023 gegužės 

22-24 d.d. 

dr. Hansjörg Roll pasiteiravo, ar nenumatoma Europoje prisijungimą prie CŠT paversti 

privalomu? Pranešėja atsakydama pagyrė Vokietijos politikus, kad jie dirba kryptingai 

nelaukdami, kol atitinkamus sprendimus priims kiti.  

 
 
 



 
 
Susanne Ochse,  
GEF Ingenieur AG, Leimen 
Christian Paul,  
badenovaWÄRMEPLUS, Freiburg 

 
Kas laukia ūkio šakos? Komunalinis šilumos planavimas 2023 

Pasidalinta patirtimi ir pateiktas konkretus pavyzdys, kaip pastaraisiais metais buvo atliekamas 

Freiburgo miesto (VFR Badeno-Viurtembergo žemė) šilumos ūkio rekonstrukcijos 

projektavimas. Plėtra ir rekonstrukcija visuomet prasideda nuo projektavimo darbų. 

Atsižvelgiant į esamą padėtį buvo realizuoti tokie projekto etapai: 

2011  atliktas miesto šilumos sistemų kadastras.  

2013  išanalizuotas atsinaujinančių energijos išteklių potencialas 

2018 numatyta CŠT plėtros strategija 

2019 sukurta Freiburgo klimato apsaugos koncepcija, užsakyti rekonstrukcijos projektavimo 

darbai.  

2020 priimtas Badeno-Viurtembergo žemės klimato apsaugos įstatymas, užsakymas 

projektavimui išplėstas, pavedant atsižvelgti į šilumos poreikius iki 2050 metų, 

numatytas grafikas, kokiais etapais turi būti pasiektas klimato neutralumas 

2021 pateikta projektavimo darbų ataskaita, priimti atitinkami nutarimai miesto 

bendruomenės taryboje, numatytas reikalingos investicijos dydis ir šaltiniai, kuriuose 

galima gauti reikalingą finansavimą.  

Projekto eigoje numatyta radikaliai pakeisti energijos gamybos kuro struktūrą. 2020 m. 

Freiburge 54% šiluminės energijos buvo gaminama deginat gamtines dujas, 22% gaunama iš 

CŠT tinklų, 17% deginant skystą kurą, 6% pagaminama iš biomasės, 1% sudarė geoterminė 

ir saulės energija. Numatyta, kad įgyvendinus projektą 2038 m. miesto šilumos vartojimo 

strūktūra turėtų būti: 51% iš centralizuotai tiekiamos šilumos, 27% – geoterminė šiluma, 13% 

šiluma iš biomasės ir 9% iš saulės energijos. Tokia šilumos ūkio transformacija galėtų būti 

pavyzdžiu daugeliui kitų miestų. 

 

 

Marco Wünsch 
Prognos AG, Berlynas 

 

Žvilgsnis į 2023 metus ir ilgalaikė prognozė 
kogeneracijai 
 
 
 
Šiuo metu plėtojant Vokietijos energetikos sektorių 
didelis dėmesys skiriamas ateities perspektyvoms, 
atsižvelgiant į iškilusias aktualijas, ES direktyvų 
reikalavimus ir efektyvų energijos naudojimą. 
Energijos vartojimą pastatuose reglamentuoja pastatų 
energetikos įstatymas, kogeneracinių jėgainių  

darbą  reglamentuoja „Bendros šilumos ir elektros gamybos sistemų eksploatavimo, 

modernizacijos bei plėtros įstatymas“. Vokietija turi ir „Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros“ 

įstatymą. Kogeneracijos sistemos daugiausiai naudojamos elektros energijos tinklo apkrovų 

svyravimams išlyginti. Kadangi kartu su elektra pagaminama ir šiluminė energija, kuri 

nevisuomet gali būti iškart panaudojama, tikslinga šią šilumą akumuliuoti ir panaudoti tuomet, 

kai yra jos poreikis. Pagrindinė kogeneracijos užduotis energetikos sistemoje yra likutinių 

apkrovų padengimas. Kogeneracinių jėgainių veikla yra svarbi sistemos dalis, todėl  joms reikia 

skirti atitinkamą dėmesį. 

 



 
 

 

Axel Gedaschko 
GdV - Vokietijos federalinės butų bei nekilnojamojo 
turto įmonių asociacijos prezidentas 

 
Lūžis šilumos ūkyje – bendrai pasinau-
dokime esamomis galimybėmis 
 
Europoje susiklosčiusi situacija – ypač 
prasidėjus karui Ukrainoje, sukėlė staigius 
ekonominius pokyčius. Tai pasireiškė energijos 
išteklių kainų šuoliu, kuris turėjo didelę įtaką 
gyvenamųjų patalpų šildymui. Kainos išaugo 2-
3 kartus.  

Kaip tai palietė gyvenamuosius būstus? Iki 2022 m. Kalėdų 21% Vokietijos gyvenamųjų būstų 

buvo neprisitaikę prie šio iššūkio. Labai sumažėjo gyventojų mokumas, sumažėjo 

refinansavimo galimybės. CŠT plėtra miestuose yra svarbus šios problemos sprendimo būdas. 

Tačiau nepastebėta, kad mažėtų energijos sunaudojimas. Visos priemonės, skirtos 

energetikos ūkio modernizavimui, kaip šilumos siurblių, kogeneracijos sistemų naudojimas, 

CŠT tinklų plėtra, komunalinių šilumos sistemų planavimas ir projektavimas prisideda prie 

problemos sprendimo. Labai svarbu, kad nekilnojamojo turto savininkai nuo pat pradžių 

dalyvautų šiame procese. Aplinkybės mus verčia didinti šių sistemų efektyvumą. Iškyla 

konkretūs klausimai. Kokios temperatūros šilumnešis galės būti tiekiamas į CŠT tinklus? Ką 

daryti su naftos produktų bazėje pagamintomis izoliuojančiomis medžiagomis? Reikia į šiuos 

klausimus atsakyti.  

Keliuose trumpuose pranešimuose pateikti konkretūs pavyzdžiai, kokie CŠT rekonstrukcijos 

ir modernizacijos projektai vykdomi didžiuosiose Vokietijos miestuose ir kokių rezultatų 

tikimasi. Informacija pateikta apie skirtingas priemones, kurios sudaro bendrą vaizdą, kaip 

siekiama užsibrėžto tikslo pritaikant eilę savitų ūkio rekonstravimo metodų. 

 

 

Trumpai buvo papasakota apie šiuos pagrindinius inovatyvius projektus ir paminėta, kad jie 

gali būti geras pavyzdys visai šaliai atliekant centralizuoto šilumos tiekimo sistemų 

modernizaciją: 

 

Dr. Susanne Stark, Stadtwerke Düsseldorf AG 

Atliekinės šilumos panaudojimo projektas. Diusseldorfo komunalinės įmonės ir koncerno 

Henkel kooperacijos pavyzdys. 

Johannes Beyer, Stadtwerke Rostock AG.  

Šilumos akumuliacinės talpyklos projektas. Didelio galingumo šilumos talpykla Rostoke. 



 
 
Dr. Marc Jüdes, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Stuttgart  

Šilumos siurblio projektas. Didelio našumo šilumos siurblys Štutgarto Miunsterio rajone. 

Burkhard Warmuth, Hamburger Energiewerke GmbH 

Geotermijos projektas Hamburgo miesto rajone Wilhelmsburg.  

Šie pavyzdžiai rodo, kad pritaikius naujus energijos gamybos, akumuliavimo bei ūkio 

modernizavimo metodus galima pasiekti gerų rezultatų. 

Siekiant stiprinti įstatymų leidėjų paramą šios ūkio šakos reformoms organizuota politikų 

diskusija, kurioje dalyvavo Bundestago nariai: 

Timon Gremmais, SPD Bundestago frakcija 

Katrin Uhlig, Bündnis 90/žaliųjų Bundestago frakcija 

Konrad Stockmeier, FDP Bundestago frakcija 

Mark Helfrich, CDU/CSU Bundestago frakcija 

 

 

 

Pabrėžta, kad norint suteikti paramą šilumos ūkio reformoms, reikalingos patikimos ir stabilios 

sąlygos, palankūs įstatymai, leidžiantys ekonomiškai funkcionuoti rinkos dalyviams. 

Problemos truri būti sprendžiamos ilgalaikėje perspektyvoje. Visos technologijos, susietos su 

CŠT yra svarbios ir turi gauti atitinkamą paramą. 25 % Vokietijos energijos poreikio galėtų būti 

padengta naudojant geoterminę energiją. Proceso pagreitis galimai bus didesnis, Vokietijos 

pavyzdys labai svarbus visai Europai. Reikia trumpinti nagrinėjimo laikotrapius nuo projektų 

pateikimo iki statybos leidimo suteikimo, padidinti sprendimų priėmimo procedūras. Naujos 

reguliacinės nuostatos turi būti orientuotos į vartotojus, o jų teisės patikimai apsaugotos. 

Miestų bendruomenėms turi būti sudarytos sąlygos racionaliau projektuoti CŠT sistemas. 

Sistemų efektyvumą reglamentuojantis įstatymas turi leisti įmonėms įsijungti į miestų šilumos 

problemų sprendimą. Įvairių šilumos technologijų pritaikymas turi eiti kartu su dekarbonizacijos 

reikalavimais.  

Visų diskusijoje dalyvavusių parlamento frakcijų atstovai buvo daugmaž vienodos nuomonės, 

visi pritarė, kad šie procesai turi būti atitinkamai skatinami. Apibendrinant seminare išdėstytas 

mintis AGFW prezidentas dr. Hansjörg Roll pabrėžė, kad reformos plėtra turėtų būti 

visapusiškai remiama, sprendimų priėmimas turėtų vykti greičiau, nauji šilumos ūkio 

projektavimo darbai turi įgauti privalomą pobūdį. Tuomet galima parinkti geriausią 

rekonstrukcijos ir plėtros būdą, pritaikyti tinkamas technologijas ir optimaliai sutvarkyti miestų 

šildymo sistemas. Pastatų šilumos efektyvumo įstatymas turėtų būti išplėstas iki europinio 



 
 
lygmens. Visos priemonės turi būti atliekamos siekiant užsibrėžtų dekarbonizacijos (CO2 

emisijos mažinimo) tikslų.  

 

Pagrindinai renginio akcentai 

Iki 2050 m. Europa nori tapti pirmuoju žemynu, sumažinančiu CO2 emisijas iki žemiausio 

lygmens, neturinčio poveikio klimato kaitai (klimatui neutralus kontinentas). Didelis vaidmuo 

šiame procese tenka centralizuotoms šilumos tiekimo sistemoms. Europoje 140 milijonų 

žmonių gyvena miestuose, turinčiuose išvystytas CŠT sistemas. Centralizuotos šilumos bei 

vėsumos tiekimo sistemos yra raktas energetinei šalių nepriklausomybei. Ypač turi būti 

didinamas geoterminės energijos, šilumos iš AEI bei atliekinės šilumos naudojimas bei visų 

šių sistemų integracija. 

2022 m. Europoje kilo karas, tarp kitų problemų daugelyje šalių sukėlęs ir didelius energetinius 

iššūkius. Vokietijoje tai pasireiškė tokiu būdu: 

• Didžiulis energijos kainų šuolis, 

• Visiškai neaiškios ateities perspektyvos, 

• Ilgai nesuformuota vyriausybės reakcijos koncepcija, 

• Įvedus elektros ir dujų kainų stabilizacijos priemones pasiektas sąlyginis stabilumas, 

• Ukrainos pavyzdys rodo, kad energijos tiekimas turi būti labiau nepriklausomas, 

stabilus ir saugus. 

Siekiant įgyvendinti užsibrėžtus dekarbonizacijos tikslus ir įvertinant naujus stabilumo, 

patikimumo, racionalumo bei taupymo reikalavimus CŠT sistemoms, reikia keisti šalies 

apsirūpinimo energija struktūrą ir panaudoti naujausias technologijas: 

• Mažinti gamtinių dujų dalį energijos išteklių struktūroje, 

• Plačiau panaudoti geoterminės energijos potencialą, 

• Plačiau naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, kaip saulės, vėjo energija, atliekinė 

šiluma, kogeneracija, vandenilio energija, šilumos saugyklos ir kt., 

• Plėsti, rekonstruoti ir modernizuoti CŠT sistemas, privalomai atlikti šių sitemų naują 

projektavimą, kuriame būtų numatytas šių technologijų naudojimas, 

• Spartinti projektavimo bei projektų įgyvendinimo procesus, tobulinti šalies įstatymus, 

sukurti paramos mechanizmus tokių projektų įgyvendinimui, skatinti energetikos įmonių 

bendradarbiavimą su pramonės įmonėmis, 

• Visos skatinimo priemonės turi būti ekonomiškai patrauklios, 

• Šiame procese rodyti pavyzdį kaimyninėms Europos šalims, patirtį perkeltį į ES 

lygmenį. 

 

  



 
 
 

Priedas 

Seminaro pranešimų medžiaga 
 

 

Centralizuotos šilumos plėtra ir transformacijos – 
nuo planų prie darbų 
 
2023 sausio 25 - 26 d. 
virtualiai 

Programa  ׀ Trečiadienis, 2023 sausio 25 d. 

14:00 val. 

 

 

 

 

 

14:05 val. 

 

14:45 val. 

 

 

15:15 val. 

 

15:55 val. 
 

16:10 val. 

 

 

16:40 val. 
 

17:10 val. 

Sveikinimai ir įžanga 
 

Moderatoriai: 
Stefan Lochmüller 
N-ERGIE AG, Nürnberg ir 
John Miller, 
AGFW e. V. Frankfurt am Main 
 

Pagrindinis pranešimas 
Valstybės sekretorius dr. Patrick Graichen, federalinė Ūkio ir klimato apsaugos ministerija, Berlynas 
 

Šiluma politikos akiratyje 
Dr. Inž. Hansjörg Roll 
AGFW prezidentas ir MVV Energie AG valdybos narys, Manheimas 
 

Fitfor55‘ package and RepowerEU – poveikis centralizuotam šildymui ir žvilgsnis į ateitį 
Aureloie Beauvais, Euroheat & Power (EHP) vykdančioji direktorė, Briuselis 
 

Pertrauka 
 

Kas laukia pramonės šakos? Komunalinis šilumos projektavimas 2023 m.  
Susanne Ochse, GEF Ingenieur AG, Leimen 
Christian Paul, badenovaWÄRMEPLUS, Freiburgas 
 

Žvilgsnis į 2023 ir ilgalaikis kogeneracijos vaidmuo  
Marco Wünsch, Berlynas 
 

Moderatorių komandos atsisveikinimas 

Programa I Ketvirtadienis, 2023 sausio 26 d.  

 
14:00 val. 

 
Moderatorių įžanga dienos temai 
 

Šilumos pokyčių taškas – kartu išnaudokime šansus 
Axel Gedaschko, 
GdW (Vokiečių butų bei nekilnojamo turto įmonių federalinės asociacijos) prezidentas, Berlynas 
 

Trumpi pranešimai: „Įžvalgos į šakos transformacijos projektus“ 
 

Šilumos siurblio projektas 
Dr. Susane Stark, Düsseldorf komunalinė įmonė (Stadtwerke) AG 
 

Šilumos talpyklos projektas 
Johannes Bayer, Rostock komunalinė įmonė (Stadtwerke) AG 
 

Šilumos siurblio projektas 
Dr. Marc Jüdes, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Stuttgart 
 

Geotermijos projektas 
Burkhart Warmuth, Hamburger Energiewerke GmbH 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
15:10 val. 
 

15:25 val. 
 
 
 

15:35 val. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:45 val. 
 

17:00 val. 

 
Pertrauka 
 

Apibendrinimas 
Dr.-Inž. Hansjörg Roll 
AGFW e. V. prezidentas ir MVV Energie AG valdybos narys, Mannheim 
 

Diskusija 
 

Timmo Gremmels, Bundestago narys 
SPD Bundestago frakcija 
 

Katrin Uhlig, Bundestago narė 
Bündnis 90/ žaliųjų Bundestago frakcija 
 

Konrad Stockmeier, Bundestago narys  
FDP Bundestago frakcija 
 

Mark Helfrich, Bundestago narys 
CDU/CSU Bundestago frakcija 
 

Ralph Lenkert, Bundestago narys 
Kairiųjų Bundestago frakcija (nedalyvavo) 
 

Moderatorių komandos reziume ir atsisveikinimas 
 

Renginio pabaiga 
 

  

 
 

 

 
Susanne Ochse, Christian Paul 
Kas laukia ūkio šakos? Komunalinis šilumos planavimas 2023, Freiburgo miesto 
pavyzdys 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
Marco Wünsch 
Žvilgsnis į 2023 metus ir ilgalaikė prognozė kogeneracijai 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
Axel Gedaschko 
Lūžis šilumos ūkyje – įveikime bendrai  
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
Žvilgsnis į šakos pokyčių projektus 

 
 

 
 
 
 

Dr. Susanne Stark 
Atliekinės šilumos panaudojimo projektas. Diusseldorfo komunalinės įmonės ir 
koncerno Henkel kooperacijos pavyzdys. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
Johannes Beyer 
Didelio galingumo šilumos talpykla Rostoke 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
Dr. Marc Jüdes  
Didelio našumo šilumos siurblys Štutgarto Miunsterio rajone kaip realios energijos 
pokyčių laboratorijos dalis 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Burghart Warmuth 
Geotermijos projektas Hamburgo miesto rajone Vilhelmsburg 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

Seminaro baigiamosios diskusijos dalyviai 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


