
Värme  och  kyla  
i  Energimyndighetens  strategi  och  

kommande  FoI  satsning

Fjärrsyn	  konferens
14	  juni	  2017

Sofia	  Andersson



Energimyndighetens  mål:  ett  hållbart  energisystem



Helhetssyn  är  nyckeln



Samhälle UoH

Företag/	  
leverantörer

Institutioner,	  
styrmedel,
regelverk….

Konsumenter/
användare

Från  forskning  till  kommersialisering  och  nyttiggörande

Grundforskning

Tillämpad forskning/ 
såddfas

Pilot och 
demonstration/ start 
up

Marknadsutveckling, 
spridning och 
användning/  
expansionsfas



Dialog
och	  

Samverkan

Kontinuerlig  process  för  strategiarbete
EM:s	  uppdrag,	  
vision	  och	  

övergripande	  mål
Forskning,	  miljö,	  energi	  

och	  klimatpolitik

Uppföljning	  och	  
utvärdering
Strategi	  och	  
effektkedjor

Analys
� Nulägesanalys
� Omvärldsanalys
� Scenarier	  och	  	  	  	  	  	  

framtidsspaning

Målbild
Översyn	  utmaningarna	  
samt	  forskning	  och	  
innovationsmål

Strategi
Revidering	  strategi	  
och	  effektkedjor

Löpande	  process
och	  dokumentation



Avfall	  och	  
biobränsle

El Geoenergi Solenergi Överskotts-‐
värme	  och	  

kyla

Fjärrvärme/fjärrkyla/termiska	  nät

Värmeväxlare

Värme/kylalagring

Kraftvärme-‐
teknik

Värmepumpsteknik

El	  från	  
lågvärdig	  
värme

SolfångareKaminer	  och	  
värmepannor

Värme- och  kylaresurser

Bebyggelse,	  livsmedelsproduktion,	  industri,	  stadsplanering,	  transport,	  prosumenter

Värmedriven	  kyla

Passiv	  energi



Energikommissionens	  mål
-‐ 100%	  förnybar	  elproduktion	  2040
-‐ 50%	  effektivare	  energianvändning	  2030	  
jämfört	  med	  2005

Teknikutveckling

Förändrade	  användarpreferenser

Energisystem  i  förändring



Effektmål  2030

Värme-‐ och	  kyla	  
används	  på	  ett	  
resurseffektivt	  sätt.	  
Användarna	  drar	  nytta	  av	  
konkurrenskraftiga	  priser	  
på	  lokala	  marknader.

Energi	  för	  värme	  och	  kyla	  
utgörs	  av	  återvunnen	  och	  
förnybar	  energi.	  
Överskottsvärme	  från	  olika	  
sektorer	  nyttiggörs	  och	  
kommer	  samhället	  till	  nytta.

Samspel	  mellan	  värme	  
och	  kyla	  och	  andra	  
energibärare	  bidrar	  till	  
ett	  resurs-‐ och	  
kostnadseffektivt	  
energisystem.

Näringslivet,	  offentliga	  aktörer	  och	  forskningsaktörer	  
i	  Sverige	  är	  genom	  samverkan	  världsledande	  inom	  
innovation	  för	  klimatsmart	  värme	  och	  kyla.	  Produkter,	  
systemlösningar	  och	  tjänster	  är	  konkurrenskraftiga	  på	  
en	  global	  marknad.

Energiresurser
Samspel	  i	  

energisystemet
Resurseffektiv	  
användning

Innovation	  för	  
jobb	  och	  klimat



System-‐
lösningar
Flexibelt	  och	  

robust

Användar-‐
orienterad	  
utveckling

Samverkan	  
mellan	  

aktörer	  och	  
branscher

Nya  förutsättningar  för  värme  och  kyla

• Helhetssyn	  på	  resurserna
• Användarbehov
• Samspel	  i	  energisystemet
• Innovation	  för	  jobb	  och	  klimat
• Omvärldsförändringar

• Branschspecifika	  
utmaningar	  och	  
inkrementell	  
utveckling

• Fragmenterade	  
satsningar	  på	  värme	  
och	  kyla	  inom	  olika	  
program	  och	  
satsningar

• Fokus	  på	  
teknikutveckling

Nuläge Nyläge



ERA-‐
NET
ENSUF

ERANET
EN-‐
SUGI

ERANET	  
Regsys

Bilaterala	  
avtal

SET-‐plan	  action	  
5	  (byggnader)	  
och	  6	  (industri)

Internationella	  satsningar	  

Nuvarande	  satsningar	  inom	  värme	  och	  kyla

EFFSYS	  EXPAND
Samverkansprogram	  

Kyl-‐ och	  
värmepumpsteknik	  och	  
termisk	  energilagring

FJÄRRSYN
Samverkansprogram
Fjärrvärme	  och	  kyla
Teknik-‐marknad-‐

omvärld

BELIVS
Innovationskluster
Livsmedelslokaler

IEA	  
DHC

IEA	  EBCIEA	  SHCIEA	  
ECES

IEA	  
HPT

SEBRA

SamspEL

SIP	  Smarta	  
Hållbara	  
Städer

Strategiska	  
innovations	  
agendor

Industri-‐
programmen

BP	  
Omvandling

SIP
Re:Source

Turbin	  
program

SEF
Innovatio
nskluster	  
BeBo
/Belok

Innovation
skluster	  
EnReSa

IEA	  
IETSERANET	  

ENSCC
ERANET
INDEFF

Export-‐
strategi

JPI	  	  Urban	  
Europe

Nationella	  	  satsningar	  

IEA	  
DSM

Standard-‐
isering
ISO-‐CEN-‐

SIS

Energimyndigheten	  enda	  statliga	  finansiär	  som	  har	  riktat	  fokus	  på	  värme	  och	  kyla

Avfall	  och	  biobränsle,	  el,	  geoenergi,	  solvärme,	  överskotts-‐värme	  och	  kyla,	  passiv	  energi

Bebyggelse,	  livsmedelsproduktion,	  industri,	  stadsplanering,	  transport,	  prosumenter

Mission	  
Innovation

E2B2



Internationellt	  
kunskapsutbyte

IEA-‐TCP
ERA-‐NET	  samarbeten
Övriga	  EU-‐samarbeten

Aktiviteter	  inom	  
satsningen	  t.ex.
Utlysningar

Innovationskluster
Innovationsupphandling

Exportstrategi
Hållbar	  värme	  och	  kyla

Bilaterala	  avtal

Förslag  på  nyläge för  Energimyndighetens  
satsningar  inom  värme  och  kyla

Energiresurser

Samspel	  i	  
energisystemet

Användarbehov

Innovation	  för	  
jobb	  och	  klimat

Ny	  satsning:	  
Värme	  och	  kyla	  i	  

framtidens	  
energisystem

Energimyndighetens	  
övriga	  satsningar	  och	  

aktiviteter



Tack!

E-‐post:	  sofia.andersson@energimyndigheten.se

Telefon:	  016-‐544	  24	  24

www.energimyndigheten.se


