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Agenda
13:00 INLEDNING

Välkomnande och introduktion till dagen

Celsius Initiative – Accelererar städers omställning till hållbara 

energisystem med fokus på värme och kyla

Katrina Folland, coordinator i Celsius Initiative på Johanneberg 

Science Park

13:15 INNOVATION OCH SYSTEMOMSTÄLLNING

Behovet av samverkan för innovation och omställning

Fredric Norefjäll, senior projektledare hos RISE 

Vilka drivkrafter för innovation inom värmesektorn ser vi idag? 

Caroline Hagnor Stiglund, senior forskare hos RISE

13:45 RUNDABORDSSAMTAL - INNOVATION OCH SYSTEMOMSTÄLLNING

(I fyra separata rum med Celsius experter som ska leda diskussionen)

Diskussions frågor:

- Hur kan testbäddar leda till omställning till energisystemet?

- Hur kan Celsius bidra till innovation och nya samarbete?

- Vad behöver ni från Celsius? Hur kan Celsius hjälpa till?
14:30 Paus

14:45 BEST PRACTICES

Vi delar med oss av replikerbara lösningar samt lyfter frågor för 

benchmarking och diskussion

Hållbara lokala energisystem på Chalmers campus i Göteborg

Stina Rydberg, projektledare på Johanneberg Science Park

Testbädd ”Framtidens fjärrvärme” i Nässjö

Per Sommarin, senior projektledare hos RISE

Testbädd i Campusområdet i Umeå

Jörgen Carlsson, affärsutvecklare hos Umeå Energi AB  

15:30 RUNDABORDSSAMTAL - BEST PRACTICES

(I tre separata rum med talarna från förgående pass)

Diskussions frågor:

- Hur kan vi samarbeta i testbäddar för att ställa om 

energisystemet?

- Vilka aktörer saknar vi?

- Samarbete med internationella aktörer och hur?

16:15 AVSLUTNING 

Sammanfattning och uppföljning till dagen 

Katrina Folland, coordinator i Celsius Initiative på Johanneberg 

Science Park

16:30 Slut på dagen

https://www.linkedin.com/in/katrina-folland-34a49913/
https://www.linkedin.com/in/fredric-norefj%C3%A4ll-3295862a/
https://www.linkedin.com/in/caroline-haglund-stignor-70696390/
https://www.linkedin.com/in/stina-rydberg-74425a1/
https://www.ri.se/sv/per-sommarin
https://www.linkedin.com/in/j%C3%B6rgen-carlsson-88036187/
https://www.linkedin.com/in/katrina-folland-34a49913/


Inledning



Katrina Folland
Celsius koordinator hos

Johanneberg Science Park

Celsius Initiative –
Accelererar städers 
omställning till hållbara 
energisystem med fokus 
på värme och kyla



Celsius initiativ



Celsius initiativ
Ett växande nätverk

Ett europeiskt projekt som lever vidare:
Fortsättningen på det europeiska Smart Cities projektet CELSIUS 
(finansierat av EU-kommissionen 2013-2017). Celsius Initiative är en 
samarbetshub för smarta och hållbara energisystem med fokus på 
hållbar värme och kyla.

Fokus på stadens behov:
Celsius delar kunskap och expertis för att stötta städer i deras 
energiomställning. 

Partners:
Johanneberg Science Park (JSP), Euroheat & Power(EHP), Research 
Institutes of Sweden (RISE), Innovation Management and 
Communication Group (IMCG) och Göteborg Stad 

https://www.johannebergsciencepark.com/
https://www.euroheat.org/
ri.se
https://imcg.se/


Celsius innovationskluster

”En länk mellan svenska aktörer och 
europeiska samarbetspartners för att 

accelerera svensk innovationstakt 
och affärsutveckling

inom värme och kyla för framtidens 
energisystem.”



Våra mål:
➢ Dela kunskap inom Europa – för 

positionering, synlighet och ökad 
trovärdighet för svenska aktörer.

➢ Skapa fler innovativa lösningar i testbäddar i 
svenska och europeiska städer

➢ Nyttja Celsius för svensk synlighet och 
kunskap om det europeiska systemet

➢ Skapa processer runt behovs och –
marknadsdriven innovation



Celsius Forerunner Groups

1st round of Forerunner groups

➢ Starting a DHC system

➢ Waste heat recuperation

➢ Decarbonisation

➢ Testbed integration (TERMO)

Crosscutting support for all groups

✓ Sustainable business models, 

✓ financial instruments, 

✓ integrated planning, 

✓ policy & regulations, 

✓ stakeholder and citizen engagement, 

✓ city data management

Bringing together city representatives and experts
to help cities overcome their heating and cooling challenges. 



Vi vill bidra med 

Trender- och omvärldspaningar med stor relevans för energisystemet

Hur starta en innovationsmiljö som lever över tid, erfarenhetsutbyte
mellan testbäddar

Replikering av goda lösningar

Få fram nya svenska idéer utifrån de behov som finns från olika
behovsägare

Match making och förutsättningar för finansiering (projektdeltagande)



www.celsiuscity.eu - @celsiuscity

Med stöd från

http://www.celsiuscity.eu/
https://twitter.com/celsiuscity


Innovation och 
systemomställning



Fredric Norefjäll
Senior projektledare 

hos RISE

Caroline Hagnor Stiglund
Senior forskare hos RISE

Innovation och systemomställning
Experter



Fredric Norefjäll
Senior projektledare hos

RISE

Behovet av samverkan 
för innovation och 
omställning



Policy och styrning

KOMPLEXA 

OMSTÄLLNINGSFRÅGOR

LIVSMEDEL
CIRKULÄRA STRÖMMAR

ENERGI

INDUSTRIELLA SYSTEM

MOBILITET

BIOEKONOMI

Innovationssystemanalys Framtidsanalys

Att analysera Att engagera och lära Att testa

TRANSITION LAB

En upplevelsebaserad arena för dialog kring 

innovation och systemomställningar ”
”

Testa och analysera förutsättningar för 

innovation och systemomställningar

Ta fram och presentera alternativ, 

åtgärder och rekommendationer
Tillhandahålla en interaktiv arena 

för att testa och demonstrera
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Innovation och systemomställning

Time



TRL

CRL

Early
market

Prototype
Demo

1:st sales
R&D

Concept

First
customer

PPI

PCP

R&D

Nisch
market

Growth
Scale & 

consistency

Escalation

Transition

Utvecklingsfaser i 

Innovationskurvan



Innovationssystem
NATIONALTECHNOLOGICALREGIONALSECTORAL

▪ Innovation är en systemisk
process

▪ mer eller mindre stabila 
konstellationer av aktörer

▪ mer eller mindre 
förutsägbara processer



Transition

Common agenda and Letter of intents

Collaboration/alliances/projects

Shared view/understanding and mutal respect

Preparedness and framing of the issue

Bulding comittments, 
scale-up, investments

Support processes, 
Collaborative actions, 

business models

Exchange, finding
common needs, 
creating mutual

benefits

Sharing and exploring
alternatives, visions, 

goals, norms and 
perspectives

Dialogue, sharing
and listening

Utvecklad samverkan



Caroline Hagnor Stiglund
Senior forskare hos

RISE

Vilka drivkrafter för 
innovation inom 
värmesektorn ser vi idag? 



Vilka drivkrafter för innovation 
inom värmesektorn ser vi idag?
Caroline Haglund Stignor

Strategisk forskningsledare för “Robust och Flexibelt Energisystem”, RISE



Vad händer i omvärlden?

IEA  Energy Technology Perspectives 2017

Coal and oil boilers Gas boilers Efficient gas technologies Heat pumps

Electric resistance District heat Solar thermal Efficient biomass

Inner  to outer ring

2014
2020
2030
2040
2050
2060

RTS 2DS B2DS

Evolution of heating equipment in buildings to 2060



Vad händer i omvärlden?

Heating equipment in buildings (IEA  Tracking of Clean Energy Progress (TCEP) Report 2019)

RISE — Research Institutes of Sweden



Vad händer i omvärlden?

District heating (Heat Roadmap Europe 4, HRE4, project)

RISE — Research Institutes of Sweden

”With the 

implementation of 

district heating it 

is possible to cover 

50% of the 

heating demand

in Europe”



Vad händer i omvärlden?

District heating (Heat Roadmap Europe 4, HRE4, project)

RISE — Research Institutes of Sweden

BL 2050 – represents the 

development of the baseline 

scenario under the current 

agreed policies regarding 

savings and RES, etc., but 

without any additional 

measures to improve the 

decarbonisation of the 

system. 

- HRE 2050 – representing a 

highly-decarbonised

energy system with 

redesigned heating and 

cooling sector that also

includes energy savings. 

This scenario is solely based 

on proven technologies and 

does not depend on 

unsustainable amounts of 

bioenergy 



District heating evolution

5G District Heating?

Flyttar värme mellan 

byggnader

5-40°C in grid

Oisolerade rör

Termiskt nät 

sammankopplat med 

värmepumpar, kylmaskiner 

och ev konventionellt 

fjärrvärmenät



European Green deal 

The European Green Deal is a response 

to tackling climate and environmental-

related challenges. 

It is a new growth strategy that aims to 

transform the EU into a fair and 

prosperous society, with a modern, 

resource-efficient and competitive 

economy where there are no net 

emissions of greenhouse gases in 2050 

and where economic growth is 

decoupled from resource use.

RISE — Research Institutes of Sweden

➢ Can include support to investment in energy efficient district heating systems



Trender i Sverige
Implementering 

av fossilfria 

färdplaner

Elektrifiering

Sektorskoppling Digitalisering

El

Värme

/kyla

Bränsle

Transport

Industri

Byggnader

Robust och 

Flexibelt 

Energisystem
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Sveriges omställning av energisystemet

Efterfrågan på el kan öka med över 50 TWh till år 

2045, vid en accelererad elektrifiering 

- Transportsektorn

- Service- och företagssektorn

- Processindustrin



Analysunderlag för Färdplan fossilfri el

Kommentar

Oavsett om kärnkraften 

blir kvar efter 2045 eller 

inte, krävs ökad flexibilitet 

i elnätet



• Säkerställa att tillräcklig effekt finns tillgänglig vid alla tidpunkter - Nationell effekttillräcklighet och 

lokal kapacitetsbrist är två olika saker och ska skiljas åt

• Nya tjänster för efterfrågeflexibilitet och effektoptimering kommer att spela en allt viktigare roll – både 

för industri och byggnader – energilager och styrning kommer spela en större roll

• Affärsmodeller, produkter och tjänster som gör det attraktivt för kunderna att bidra till 

energisystemet och påverka sin energikostnad

• Ett robust elnät med ökad grad av digitalisering är nödvändigt

• Utan fjärr- och kraftvärme skulle kapacitetsbristen i elnäten vara akut i flera av vara städer. I framtiden när 

effektbehovet ökar kommer behoven av olika former av termiska nät vara än viktigare.

• Effekt- och energieffektivisering bör prioriteras

Energibranschens färdplaner



• Utan fjärr- och kraftvärme skulle kapacitetsbristen i elnäten vara akut i flera av våra städer. I framtiden när 

effektbehovet ökar är behoven av fjärrvärme än viktigare. Trots det är det många nyproducerade fastigheter 

som väljer bort fjärrvärmen.

– Orsaken är en kombination av energieffektiva byggnader, höga bränslepriser och låga elpriser i samtidigt 

som värmepumpstekniken har utvecklats samt är lämplig att kombinera med exempelvis solenergi och 

lager

Flexibilitet hos hushållskunder

• Den stora potentialen för efterfrågeflexibilitet (för hushåll) finns hos hushållskunder i småhus med el för 

uppvärmning. Närmast till hands ligger styrning av värmepumpar utan att de boende märker skillnad i 

komfort. I praktiken behöver man installera digital styrning av uppvärmningen som automatiskt 

hanterar systemet. Hushållskunder som har investerat i egna batterilösningar eller elbil har också möjlighet 

att bidra med flexibilitet.

• Det finns inga större hinder för efterfrågeflexibilitet idag, men för att hela potentialen ska kunna realiseras 

behöver allmänheten information om vad efterfrågeflexibilitet är och hur de kan bidra. Det behövs en 

utvecklad och välfungerande marknad som ger prissignaler, en utvecklad tjänsteföretagsmarknad. 

Vidare behövs roller och incitament i regelverk tydliggöras.

Vad säger man om värme i Färdplan fossilfri el?



Resultat från scenariostudie (Värmemarknad, Sverige): 

• För den dominerande energibäraren fjärrvärme så antyder scenarierna en framtida leverans i intervallet 

svagt ökande till rejält minskande. Samtliga scenarier pekar på minskade elanvändning för 

uppvärmning, även i scenarier där värmepumpar tar marknadsandelar. Orsaken är att elvärme ersätts 

av värmepump och att nya värmepumpar är effektivare än gamla. I ett par av scenarierna minskar 

dessutom bebyggelsens uppvärmningsbehov.

Färdplan fossilfri uppvärmning
Historisk utvecklig och nuläge



• (Några urval av punkter)

• Åtaganden (gemensamma)

– Är positiva till lokala energisamarbeten och sektorsövergripande samverkan och vi 

utvecklar affärsmodeller som stödjer en sådan utveckling

• Åtaganden (fjärrvärmeföretagen)

– Fjärrvärmen ska i allt större utsträckning baseras på återvunnen energi, t.ex. restvärme från 

industrier, verksamheter och byggnader, restprodukter från skogsbruket och 

energiåtervinning från avfall

– Vi intensifierar samverkan med kunderna och underlättar att flytta värme mellan 

byggnader, att ta emot överskottsvärme och att samordna fjärrvärmen med kundens egen 

produktion på effektivaste sätt

Åtaganden i Färdplan för fossilfri uppvärmning



• Åtaganden (värmepumpsföretagen)

– Vi driver på teknikutveckling genom att effektivisera värmepumpar och systemlösningar för att öka 

robustheten och verkningsgraden (värmefaktorn), med målet att minska elförbrukningen och 

toppeleffektbehovet

– Vi möjliggör och uppmuntrar till styrning av energianvändningen för att minska eleffektbehovet 

för uppvärmning

• Åtaganden (fastighetsägare och byggherrar) 

– Vi avvecklar till år 2030 all direkt användning av fossila bränslen i uppvärmningen av byggnader

– Vi fortsätter och intensifierar arbetet med att genomföra kostnadseffektiv minskning av 

uppvärmningsbehovet och effektbehovet

– Vi driver på teknikutveckling genom att, själva eller tillsammans med andra, satsa på exempelvis smart 

styrning för att minska effekttoppar

– Vi strävar efter att sänka temperaturnivåerna i fastigheternas värmesystem med bibehållen komfort 

för att underlätta tillvaratagandet av lågvärdig energi i värmeproduktionen

– Vi samverkar med fjärrvärmebolag, t.ex. genom att undersöka flytt av värme mellan byggnader, 

lämna överskottsvärme eller samordna fjärrvärmen med eventuell egen värmeproduktion på 

effektivaste sätt



Summering: Paradigmskifte inom energisektorn

• Det framtida energisystemet behöver vara flexibelt och robust (både map el och värme)

• Digitalisering är en möjliggörare för att åstadkomma flexibla lösningar samt

energieffektivisering

• Kombinationer av energikällor och energitekniker kommer att behövas i större

utsträckning

• Ökad konkurrens om bioråvaran till mer förädlade produkter än värme

• Sektorskoppling möjliggör ökad flexibilitet och energieffektivisering – ökat samarbete

mellan nya aktörer nödvändig

• Nya kompetenser och INNOVATIONER kommer att krävas i energisektorn!

RISE — Research Institutes of Sweden



RISE — Research Institutes of Sweden AB · info@ri.se · ri.se

Caroline Haglund Stignor

caroline.haglund.stignor@ri.se

0105-16 55 45

0705-18 55 45



Innovation och systemomställning
Rundabordssamtal – riktlinjer 

1. Tack för tålamod medan vi delarupp er i 4 grupper

2. Sätta på kameran

3. Börja med introduktioner

• Namn, organisation & roll
• Något nytt du har börjat göra under COVID krisen

4. Diskutera om innovation och systemomställning.
Stödfrågor:

• Hur kan testbäddar leda till omställning till energisystem?
• Hur kan Celsius bidra till innovation och nya samarbeten?
• Vad behöver ni från Celsius? Hur kan Celsius hjälpa till?

5. Ni får signal när det är en minut kvar



Innovation och systemomställning
Rundabordssamtal - grupper

Grupp 1 -

Moderatorer:  
Sara Skärhem & 
Claes Sommansson

Deltagare:
1. Cecilia Bergquist
2. Henrik Törnsjö
3. Jörgen Carlsson
4. Kent Rundgren
5. Lars Moberger
6. Maria Jangsten
7. Niklas Fernqvist
8. Patrik Johansson
9. Patrik Arvsell
10. Sofia Andersson
11. Åsa Lindell

Grupp 2 -

Moderatorer:  
Monica Axell & 
Rikard Malm

Deltagare:
1. Andreas Lindahl
2. Bengt Bergsten
3. Izabela Kurkowska
4. Jakob Pontusson
5. Jan Johansson
6. Kjerstin Ludvig
7. Lennart Hjalmarsson
8. Magali Daems
9. Per Sommarin
10. Thomman Nellimoottil
11. Robert Werner

Grupp 3 -

Moderatorer:  
Fredric Norefjäll &
Stina Rydberg

Deltagare:
1. Andreas Karlsson
2. Bengt Malmberg
3. Corey Blackman
4. Emma Hewson
5. Erik Axelsson
6. Helena Nakos Lantz
7. Jan Bergland
8. Pierre Hult
9. Pontus Hallbäck
10. Rickard Zäther
11. Sebastian Haglund

Grupp 4 -

Moderatorer:  
Katrina Folland & 
Henrik Bristav

Deltagare:
1. Adib Kalantar
2. Anders Kjellström
3. Caroline Hagnor Stiglund
4. Elin Olsson
5. Emina Pasic
6. Jenny Andersson
7. Moataz Ali
8. Per Löveryd
9. Sandro Benz
10. Stefan Forsaeus Nilsson
11. Torbjörn Asarsson

https://www.linkedin.com/in/sara-sk%C3%A4rhem-3a294b15/
https://www.linkedin.com/in/claes-sommansson-9294b9136/
https://www.linkedin.com/in/monica-axell-894a6978/
https://www.linkedin.com/in/rickard-malm-81ab727b/
https://www.linkedin.com/in/fredric-norefj%C3%A4ll-3295862a/
https://www.linkedin.com/in/stina-rydberg-74425a1/
https://www.linkedin.com/in/katrina-folland-34a49913/
https://www.linkedin.com/in/henrik-bristav-099a582a/


Paus



Best Practices



Claes Sommansson
Projektchef hos 

Johanneberg Science Park

Per Sommarin
Senior projektledare 

hos RISE

Jörgen Carlsson
Affärsutvecklare hos 

Umeå Energi AB

Best Practices
Experter



Claes Sommansson
Projektchef hos Johanneberg 

Science Park

Hållbara lokala energisystem 

på Chalmers campus i 

Göteborg



Johanneberg 

En testbädd för hållbara 
lokala energisystem

5e Maj 2020



Campus Johanneberg



Fossil-free Energy 
Districts, FED

Göteborg stad, Johanneberg Science 
Park, Akademiska Hus, 
Chalmersfastigheter, Chalmers, Ericsson, 
Business Region Göteborg, RISE, 
Göteborg Energi 

El, värme och kyla
Flexibilitet
Internet of Things

Lokal marknadsplats för energi

Samverkan 
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FED:s nyttor
1. Hantera väderberoende elproduktion
2. Reducera fossila toppar
3. Motverka effektbrist
4. Bidra till nätstabilitet
5. Öka flexibiliteten genom samverkan mellan energibärare
6. Underlätta återvinning av lokal spillvärme

Date
Time
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TESTBÄDD

En testbädd för hållbara lokala energisystem

• Campus Johanneberg en testbädd även efter projektets slut

• 10 externa företag har redan testat sina lösningar i FED

• 15 nya F&U-projekt har startats baserat på testbädden

Date
Time



HSB Living Lab

Framtidens boende som mäter allt

Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Chalmers 

tekniska högskola, Electrolux, Elfa, Göteborg 

Energi, HSB, Johanneberg Science Park, Peab, 

Tengbom, Tieto,Vedum.

Att bygga och planera bostäder mer effektivt 

och klimatsmart.

I 29 lägenheter utrustade med mätstationer 

och sensorer lever boende i en föränderlig 

byggnad som utvecklas efterhand. 

#hsbll



Positive Footprint Housing

Helhetsgrepp kring hållbart byggande i Brf Viva

Chalmers tekniska högskola, Göteborg Energi, 

Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Johanneberg 

Science Park, Riksbyggen, RISE och engagerade 

medborgare.

Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet 

132 bostäder i Guldheden, intill 

Chalmersområdet i Göteborg.

Tvärvetenskapligt samarbete

#pfh

#brfviva



Testbädd för hållbara 
lokala energisystem

Innovation i stadsmiljö
Öppen arena
Start-ups, SME, forskare, större företag
Nätverk och spridning

Samverkan 
Johanneberg Science Park, Akademiska 
Hus, Chalmersfastigheter, HSB, 
Riksbyggen, Göteborg Energi, Chalmers, 
Business Region Göteborg, RISE, m.fl.

Hur hantera en permanent testbädd?

Hur jobba med spridning av resultat och 
replikering?

Finansieringsalternativ?

Samverkan med liknande testbäddar?

Frågeställningar 



Tack!

Kontakt:

Claes Sommansson, Johanneberg Science Park

Stina Rydberg, Johanneberg Science Park

www.johannebergsciencepark.com

http://www.johannebergsciencepark.com/


Per Sommarin
Senior projektledare 

hos RISE

Testbädd 

”Framtidens fjärrvärme” 

i Nässjö



Research Institutes of Sweden

TESTBÄDD 

FRAMTIDENS 

FJÄRRVÄRME
En plats för innovation

Samhällsbyggnad

Industriell omställning



I den pågående energiomställningen kommer fjärrvärmen att få 

en större roll än enbart ett infrastruktursystem för att 

transportera energi mellan produktionsanläggningar och 

användare. Fjärrvärmesystemet är och kommer att vara en resurs 

i samhället genom att möjliggöra att restenergier tillvaratas, ge 

underlag för el-flexibilitet samt vara ett system där prosumenter 

av olika slag kan verka. 

”Testbädd framtidens fjärrvärme” ger företag och andra aktörer 

förmågan att förutspå effekten av att göra satsningar genom att 

nyttja testbädden. Testbädden bidrar därigenom till att olika 

aktörer vågar göra de förändringar som krävs för att ställa om 

energisystemet på ett hållbart sätt. 

Framtidens Fjärrvärme



Framtidens Fjärrvärme

Syftet med testbädden är att vara en resurs för 
fjärrvärmebranschen att ta sig an de utmaningar som 
den pågående energiomställningen innebär. 
Fjärrvärmebranschen har under senaste åren varit 
pressad att förändra sig genom frågor som 
tredjepartsinträde och rent generellt av att 
energisystemet är under omställning.

Fjärrvärmeproduktionen baserad på hushållsavfall och 
jungfruligt biobränsle är ifrågasatt och beskattning 
och andra styrmedel påverkar både indirekt och direkt 
lönsamheten. Allt fler sekundära energikällor med 
olika energikvaliteter kommer att behöva anslutas till 
nätet, vilket kommer göra att temperaturnivåerna 
behöver kommer ner för att kunna ta emot dessa 
energikällor.



Test och demonstration i en verklig miljö är 

avgörande för att kunna validera innovationer 

innan de kommer ut på en marknad eller i ett 

utvecklingsarbete för att exempelvis testa hur olika 

innovationer samverkar i ett systemperspektiv. I 

framtidens testbädd kommer en strukturerad 

utvecklings- och demonstrationsmiljö att erbjudas 

till branschens aktörer, där relevanta kompetenser 

samverkar med syfte att skapa innovationer inom 

hela fjärrvärmens värdekedja dvs. från produktion, 

distribution och användning. 

Framtidens Fjärrvärme



”Testbädd framtidens fjärrvärme” kommer att spänna över ett antal 
olika CRL-nivåer, de olika testerna och demonstrationer som kommer 
att genomföras kan anpassas för olika kundgrupper, vilket är 
ytterligare en stor fördel med det holistiska synsätt som ska råda i 
testbädden. Exempel på olika aktiviteter som kan testas är:

▪ Inverkan av implementering av specifika lösningar för olika 
aktörer, t.ex. om ett fastighetsbolag är ute efter en specifik lösning 
kan den visas upp eller testas ur deras perspektiv, samma lösning 
kan också visas eller testas ur ett leverantörsperspektiv. 

▪ Undersöka hur fjärrvärmebolag och fastighetsägares styrsystem 
kan samverka på olika systemnivåer för att uppnå en dynamisk 
drift. 

▪ Inverkan av att integrera olika högtempraturlager i systemet. 

▪ Nyttja systemspecifik kunskap för att validera olika 
simuleringsmodeller samt möjliggöra mer detaljerade analyser för 
olika framtidsscenarion.

▪ Test av olika AI lösningar

▪ Tester av nya material och komponenter

▪ Tester av underhållsprediktering 

Framtidens Fjärrvärme



Via den sökta test och demo siten kommer nya och befintliga 

internationella samarbeten att utvecklas. RISE har idag flera 

projekt som pågår eller är på gång med internationella 

aktörer. Celsius är ett pågående europeiskt samarbete med 

syfte att utveckla fjärrvärmebranschen, RISE deltar i IEA 

DHC där syftet är att skapa nya samarbetsprojekt inom 

fjärrvärmeområdet och vi arbetar aktivt med att bygga upp 

ett samarbete med Baltikum för att stärka östersjösamarbetet 

kring frågorna. Ett av de primära syftena med att koncentrera 

kunskap i en test- och demonstrationsanläggning är att 

kunna visa upp innovationer i en miljö som de är tänkta att 

verka i för att kunna sprida kunskapen nationellt likväl som 

internationellt. 

Pictures: Freepik.com

Framtidens Fjärrvärme



Nedanstående partners kommer vara engagerade i ett första läge 

i projektet på olika sätt: 

• RISE har initierat projektet och kommer att agera 

projektägare, innovatör och är ansvariga för utveckling och 

fortskridning av projektet. 

• Nässjö affärsverk AB är anläggningsägare och kommer att 

bidra med drift och installationskunskap

• Energiforsk är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs 

av Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, Energigas

Sverige och Swedegas och kommer bidra med 

marknadskompetens.

Framtidens Fjärrvärme
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RUGGEDISED



Solutions of the 
RUGGEDISED  
lighthouse-cities

ROTTERDAM

UMEÅ

https://youtu.be/m6dkkkfkBFs

GLASGOW

https://youtu.be/lEXPfi0gArg

https://youtu.be/FDFipy_XpyE

https://youtu.be/m6dkkkfkBFs
https://youtu.be/lEXPfi0gArg
https://youtu.be/FDFipy_XpyE


Solution U2 – District Heating peak load 

shaving



Solution U2 – District Heating peak load shaving
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The following actions have been executed in the project:

• Gathering reference data of the three building complexes

• Connection of three building complexes, including indoor

temperature sensors to the web-based information platform for

energy- WIPE- ’EnergyView’TM

• Optimization of energy use for heating of the connected building

complexes.

• Calculation of the building complexes thermal flexibility.

• Defining peak load shaving potential, i.e. the thermal flexibility of

the buildings.

• Collection and visualisation of energy consumption data.

Solution U2 – Project activities

EnergyViewTM is a registered product name of NODA Intelligent Systems AB 
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Solution U2 – Thermal flexibility



Solution U2 – Climate impact

[1]  Source: Swedish Greenhouse Gas inventories for 

1990-2018 years' emissions to the UNFCCC

[2] Y= (-15,66* -5,7)+292,43  Mean of the test period

[3] Y= (-16,736* -5,7)+401,44  Mean of the test period 

[4] AVE ODT Average outdoor temperature of test period
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Delprojekt U2 – Results



Grupp 1 - Göteborg

Expert: Claes Sommansson

Moderatorer:  
Monica Axell & 
Stina Rydberg

Deltagare: valfritt  - skriva i 
chatten gruppen du vill vara 
med i. ☺

Grupp 2 - Nässjö

Expert: Per Sommarin

Moderatorer:  
Sara Skärhem & 
Rikard Malm

Deltagare: valfritt - skriva i 
chatten gruppen du vill vara 
med i.  ☺

Grupp 3 - Umeå

Expert: Jörgen Carlsson

Moderatorer:  
Katrina Folland & 
Henrik Bristav

Deltagare: valfritt - skriva i 
chatten gruppen du vill vara 
med i.  ☺

Best Practices
Rundabordssamtal - grupper

https://www.linkedin.com/in/claes-sommansson-9294b9136/
https://www.linkedin.com/in/monica-axell-894a6978/
https://www.linkedin.com/in/stina-rydberg-74425a1/
https://www.ri.se/sv/per-sommarin
https://www.linkedin.com/in/sara-sk%C3%A4rhem-3a294b15/
https://www.linkedin.com/in/rickard-malm-81ab727b/
https://www.linkedin.com/in/j%C3%B6rgen-carlsson-88036187/
https://www.linkedin.com/in/katrina-folland-34a49913/
https://www.linkedin.com/in/henrik-bristav-099a582a/


Best Practices
Rundabordssamtal – riktlinjer 

1. Tack för tålamod medan vi delarupp er i 3 grupper

2. Sätta på kameran

3. Börja med introduktioner

• Namn, organisation & roll
• Något nytt du har börjat göra under COVID krisen

4. Diskutera om innovation och systemomställning.
Stöd frågor:

• Hur kan vi samarbeta i testbäddar för att ställa om energisystemet?
• Vilka aktörer saknar vi?
• Möjliga samarbeten med internationella aktörer och hur?

5. Ni får signal när det är en minut kvar



Avslutning 



Tack!
www.celsiuscity.eu - @celsiuscity

https://twitter.com/celsiuscity

