
Nyheter	  och	  framåtblick	  från	  Fjärrsyn

Piperska	  muren,	  Scheelegatan	  14,	  Stockholm,	  14	  juni	  
2017



9:00 Registrering och fika

09:30

Fjärrvärmeforskning då, nu och sen

Fredrik Martinsson, programansvarig Fjärrsyn, Energiforsk.
Hälsar välkomna. Summering av nuvarande etapp och en framåtblick.

Sofia Andersson, handläggare, Energimyndigheten, Energimyndighetens kommande 
satsningar på området värme och kyla.

Tore Sahlin, tidigare ordförande i Svensk Fjärrvärme, En historisk betraktelse av 
Fjärrvärmeforskningen.

Mari-Louise Persson, energistrateg Riksbyggen: Vad förväntar sig fjärrvärmekunderna av 
kommande fjärrvärmeforskning SABO?

11:00 Kärnfulla minipresentationer av spännande Fjärrsynsresultat 
(nr 1-9 se programblad)

12:00 Lunch

Dagens	  program	  -‐ förmiddag



Dagens	  program	  -‐ eftermiddagen
13:00 Kärnfulla minipresentationer av spännande Fjärrsynsresultat 

(nr 10-17 se programblad)

14:00

Möjlighet att få en fördjupning inom projekten.
Vilka är de viktigaste resultaten och hur ska de på bästa sätt implementeras och komma till 
nytta i energiföretagen? Det kommer att handla om framtida fjärrvärmeteknik, nya tjänster 
för fjärrkyla, energiåtervinning av avfall, konkurrensen om biomassan, prosumenter, den 
resurseffektiva staden, europaperspektiv och mycket mer.

15:00 Kort fikapaus

15:15

Hur bidrar forskningen till fjärrvärmens omställning?
Presentation av en syntes av Fjärrsyn etapp 3 med utfrågning och paneldiskussion 
tillsammans med de engagerade syntesförfattarna:
Sven Werner med fokus på fjärrvärmen och fjärrkylans roll i energiomställningen
Kerstin Sernhed med fokus på fjärrvärmen och fjärrkylan ur ett kundperspektiv
Kristina Lygnerud med fokus på fjärrvärmen och fjärrkylan ur ett hållbarhetsperspektiv

16:00 Sammanfattning och avslutning Thore Sahlin,

16:30 Avslutning
Från
17:00 Forskarpub - Olof Palmes gata 31, 6 tr.



Fjärrsyn

• Startade	  2006

• Tredje	  programperioden	  2013	  – 2017

• Budget	  66	  MSEK

• Samverkan	  med	  Energimyndigheten

• Industrin	  60	  %,	  staten	  40	  %

• Stort	  fokus	  på	  kommunikation	  och	  

resultatspridning

• Projekt	  och	  resultat	  på	  www.fjarrsyn.se



Teknik
• Ta tillvara diffusa energikällor
• Effektivisering och underhåll
• Teknik för fjärrkyla
• Ökad industriell tillämpning av 

fjärrvärme

Omvärld

• Styrmedel för effektivisering 
i bebyggelse

• Samverkan el och värme
• Framtidsstudier och 

omvärldsanalyser

Marknad

• Kundinflytande och 
kundrelationer

• Beslutsstöd
• Samverkan med leverantörer 

av restvärme
• Juridik



Fjärrvärmeforskningen	  1975-‐2017

Källa: Sven Werner



Forskning	  från	  Fjärrsyn	  ger användbara	  
resultat
• Direkt	  tillämpbara	  resultat

-‐ risk-‐ och	  sårbarhetsanalyser	  och	  förebyggande	  underhåll
-‐ mer	  noggranna	  värmemätningar

• Högkvalificerad	  kompetens direkt	  in	  i	  företaget

• Ett	  viktigt	  nätverk	  och mötesplats

• Trovärdighet	  mot	  kund	  och	  myndighet	  i	  gemensamma	  initiativ

• Nya	  begrepp	  och	  tankesätt	  för	  att	  kunna	  prata	  om	  framtiden
-‐ fjärde	  generationens	  fjärrvärme,	  4GDH
-‐ prosumenter

• En	  plattform	  för	  att	  testa	  och	  utveckla	  nya	  produkter	  och	  tjänster
-‐Thermografering
-‐Noda



En	  ny	  etapp	  är	  på	  gång!

• Framtidsgrupp	  tar	  fram	  underlag	  för	  
prioriterade	  frågor,	  form	  och	  upplägg	  för	  
finansiering

• Underlaget	  har	  förankrats	  under	  våren–
offereras	  i	  juni

• Dialog	  med	  Energimyndigheten	  
– Vilka	  typer	  av	  projekt	  efterfrågas	  i	  deras	  

utlysningar?

• En	  första	  etapp	  startar	  i	  sep	  2017	  

• Hör	  av	  dig	  och	  medverka	  till	  att	  relevanta	  
projekt	  blir	  av!



Prioriteringar	  i	  nästa	  fas

• Nyttiggörande	  av	  resultat

• Behovsorienterat

• Nå	  ut	  med	  forskningen

• Ge	  en	  ekonomisk	  nytta	  

• Kundrelaterade	  projekt



Erbjudande	  i	  tre	  delar	  – kommer	  i	  juni
• Vi	  genomför	  2	  eller	  3	  inledande	  projekt som	  ger
– ny	  och	  användbar	  kunskap	  att	  tillämpa	  praktiskt	  
– resultat	  och	  kunskap	  på	  kort och	  lång	  sikt

• Vi	  bidrar	  till	  ett	  branschgemensamt	  innovationskluster	  
– genererar	  mer	  praktisk	  nytta	  av	  genomförd	  forskning

• Vi	  tar	  fram	  underlag	  till	  nästa	  forskningsetapp
– programutkast	  och	  finansiering	  klar	  våren	  2018
– planerad	  programstart	  andra	  halvan	  av	  2018



Projektens	  inriktning	  
• Förlängd	  livslängd	  av	  näten	  och	  implementera	  nästa	  generations	  

fjärrvärmenät.

• Byggnaden	  som	  reglerresurs	  för	  att	  uppnå	  minskade	  
systemtemperaturer,	  minskad	  användningen	  av	  topplast och	  mindre	  
slitage	  

• Kostnadseffektiva	  värmelager	  ökar	  resurseffektiviteten	  genom	  att	  
bättre	  nyttja	  återvunnen	  och	  förnybar	  energi	  – teknikbevakning

• Fjärrvärmen	  och	  fjärrkylans	  roll	  i	  framtida	  energisystemet – olika	  
utvecklingsvägar	  för	  fjärrvärme	  och	  fjärrkylan	  och	  påvisa	  de	  
systemtjänster	  som	  sektorn	  kan	  bidra	  med.	  

• Kostnaden	  blir	  ca	  7000	  och	  100	  000	  kronor	  per	  år	  och	  företag



September	  2017	  – december	  2018
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Från	  kunskap	  till	  kommersialisering

Syntes  av
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Minipresentationer
1 Regionala fjärrvärmesamarbeten Ingrid Nohlgren

2 Framtida fjärrvärmeteknik Sven Werner 

3 Fjärrvärmens framtida roll i Europa Sven Werner

4 Fjärrvärmeforskning i Kina Sven Werner

5 Framtida värmebehov, etapp två Sven Werner

6 El och fjärrvärme - samverkan mellan marknaderna Mattias Bisaillon

7 Energiåtervinning fra ̊n avfall i ett miljöperspektiv – kunskap och kommunikation Mattias Bisaillon

8 Livslängd och statusbedömning av fjärrvärmenät Bijan Adl Zarrabi

9 Samband mellan innemiljö energieffektivisering och fjärrvärmeproduktion Sirje Pädam

10 Biomassa - systemmodeller och målkonflikter Anna Krook 
Riekkola

11 Innovativ teknik för kombinerad fjärrvärme- och fjärrkyleanslutning i byggnader Anders Tvärne

12 Miljövärdering av energilösningar i byggnader Ambjörn Lätt

13 Riskhantering för underhåll av fjärrvärmenät Kerstin Sernhed

14 Kundernas uppfattning om förändrade prismodeller Kerstin Sernhed

15 Små värmekällor - kunden som prosument Gunnar Lennermo

16 Livslängd för fjärrvärmerör Nazdaneh
Yarahmadi

17 Nya lösningar för fjärrvärme i miljonprogramsområden Magnus Åberg


