


Kyl & Värmepumpbranschen

Energimyndigheten
=

SANT!



Långt och lyckosamt samarbete
sedan 1994!
• Alternativa köldmedier

• Klimat 21

• Energieffektiva kyl- och värmepumpsystem (EFFSYS)

• EFFSYS 2

• EFFSYS +

• EFFSYS EXPAND

• Och nu:
Termo samt
Innovationsklustret



Vad har vi lyckats uppnå?
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Vad har vi lyckats uppnå?

• 1,7 miljoner värmepumpar installerade i Sverige.

• Mer än vart annat småhus har en värmepump installerad.

• Värmepumpens bidrag till uppvärmningen motsvarar 32 
TWh.

• Sverige har ”by far” den högsta penetrationen av ”X-vatten” 
värmepumpar per capita i världen.



Vad har det bidragit till?
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Vad har det bidragit till?
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Sommaren 2018
en sommar att minnas och ta lärdom av

❑ Varmaste sommaren i Stockholm sedan mätningarna 
påbörjades för 260 år sedan.

❑ Ihållande värme från tidig maj till sen augusti – (förutom 
på midsommarafton såklart).

❑ Värmerekord slagna över hela landet.



Sommaren 2018
en sommar att minnas och ta lärdom av

Förebyggande 
underhåll 
betalar sig 

alltid!!

Sterilisera, 
sterilisera, 
sterilisera…

Fjärrkyla, 
nix mehr!

A/C på 
förlossningen!?

Varför då??



Unikt eller trend?

• Grafen visar förändring i den globala yttemperaturen jämfört med 
medeltemperaturen 1951-1980.

• 17 av de 18 varmaste åren under de 136 år som den globala temperature har 
mätts har inträffat sedan 2001 (undantaget är 1998).

• 2016 var det hittills varmaste året.
(Källa: NASA/GISS Goddard Institute for Space Studies). 

• Tidsserierna visar 5-års medelvärden av den globala yttemperaturen. Blått
indikerar områden med lägre temperature än medel. Rött visar områden som är 
varmare än medel.



Unikt eller trend?

Data source: NASA's Goddard Institute for Space Studies 

(GISS). Credit: NASA/GISS

1900



Unikt eller trend?

Data source: NASA's Goddard Institute for Space Studies 

(GISS). Credit: NASA/GISS
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Unikt eller trend?

Data source: NASA's Goddard Institute for Space Studies 

(GISS). Credit: NASA/GISS

2000



Unikt eller trend?

Data source: NASA's Goddard Institute for Space Studies 

(GISS). Credit: NASA/GISS

2017



Unikt eller trend?
2017

Röda staplar visar högre och blå visar lägre temperaturer än 
medelvärdet för perioden 1961-1990. Den svarta kurvan visar ett 
utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden.



Vår nya verklighet!

• Klimatförändringarna ett faktum 
Mer extremväder.

Gamla sanningar gäller inte längre – nya designkriterier krävs.

• Kyla inte längre en lyx.
Den har med vår ”överlevnad” att göra! 

• Att slarva med drift- och underhåll fungerar inte längre.

• Ordning och reda till nästa värmebölja – ”No mercy”!

• Smart, energieffektiv design nödvändig.
Ingenjörsskap i stort och smått.



Utmaningen



Utmaningen



I närtid – 2025/30

➢ Övergången till miljövänliga köldmedier

• teknik – säkerhet - energieffektivitet

➢ Smarta system.

• synergi – integration – optimering. ”Mångfald inte enfald!!”

➢ ”Behovsuppfyllnad”

• bekvämlighet – enkelhet - tillgänglighet  



I framtid – 2050

➢ Hur kommer vi klara att förse världen med billiga, energieffektiva och 
hållbara klimatlösningar?

• livskvalitet – hushållning (med naturresurser) – hållbarhet

➢ Hur kommer framtidens energisystem se ut?

• värmepump – solcell/-värme – lågtempererad fjärrvärme –
kemiska/termiska lager – vätgas – IoT……

➢ Hur kommer affärer göras i framtiden?

• äga – hyra/leasa – ”avropa”



En sak är i alla fall säker!

Källa: IEA ”Energy Technology Perspective 2017”.





Strategi och Innovation 
inom Geoenergi



Strategisk Innovationsagenda - Geoenergi

• Färdigställdes 2016
• Genomförare var Oskar 

Räftegård, RISE, och Signhild 
Gehlin, Svenskt 
Geoenergicentrum

• Energimyndigheten 
finansierade och 
geoenergibranschen
medverkade

• Rapporten laddas ner från 
www.geoenergicentrum.se



Byggnader

Kvarter och stadsdelar

Isfri infrastruktur

Växthus och odling

Samhällsstyrning

Geoenergins tekniker

Geotermi

SIA GEOENERGI IDENTIFIERAR:



• Vägavsnitt och backar
• Järnvägar
• Broar och tunnlar
• Uppställningsplatser
• Gågator
• Idrottsplatser

• Geotermiska resurser
• Rekonditionering
• Värmeväxlare och 

kringutrustning

Ett första steg:





Workshop - Energisystem

• Energi eller effekt vad ska prioriteras

• Systemutvecklings innovationspotential

• Framtida köldmedier



Nuläge 

Eleffektbehov uppvärmning

Värmepumpars påverkan på effektbalansen - Idag och i framtiden
Profu – Erik Axelsson 2018



Framtida

Scenario

• Mer förnybar elgenerering
• Sol, vind
• Intermittent



Möjliga (troliga)

Innovationsförutsättningar

• Perioder då det finns överskott på elenergin

• Perioder då det finns underskott på elenergin

• Perioder då elnäten har outnyttjad 
överföringskapacitet

• Perioder då elnäten inte har tillräcklig 
överföringskapacitet

• Termiska lager 500-800 gånger billigare än batterier



Jordlager
Billig enkel installation

Styrd fukthalt

Temperatur 10-60 ⁰C

Lagereffektivitet 25%

• Finns intresse?
• Arbetsform?
• Nästa steg?



Systemutvecklings 
innovationspotential
• IoT övervakning och styrning

• Nya kombinationer
• Solceller direktkopplade till luftkonditionering

• Nya styrparametrar vid sammankopplade system

• Nya tjänster och affärsmodeller

• Nya simuleringsverktyg



Framtida köldmedier

• Naturliga eller syntetiska – det är frågan?





Agenda
10.00 Välkommen och info om klustret

Presentation av systerkluster

Framtidens värmemarknad

Bakgrund och branschspaningar

Workshop Energisystem (VÖ)

12:45  - 13:30 Lunch

Workshop Geoenergi  (SG)

Summering

15:00 Fika



GEOENERGI



• Vägavsnitt och backar
• Broar och tunnlar
• Uppställningsplatser
• Gågator
• Tågväxlar och perronger
• Idrottsplatser

• Värmepumpar, direktvärme och termosifoner 

• ECES Annex förslag
• Tyskland, England, Sverige

• Testanläggning i Östersund + forskning vid 
Chalmers

• Vilka har intresse? Arbetsgrupp?
• Arbetsform?
• Nästa steg?

Halkfri infrastruktur med geoenergi:



• Geotermiska resurser – var, hur och hur nå dem?
• El respektive värme
• Sveriges geologi
• Borrtekniker
• Tekniska och ekonomiska förutsättningar

• Rekonditionering 
• Värmeväxlare och kringutrustning
• Kunskapsexport

• Workshop 2 oktober
• Internationellt samarbete och 

forskningssatsning?

• Vilka har intresse? Arbetsgrupp?
• Arbetsform?
• Nästa steg?

Djupgeotermi



• Bergvärme för småhus från 1980-tal och 1990-tal
• Teknisk livslängd VP ca 20 år
• COP har ökat
• Effekttäckning har ökat
• Lastförändringar? (DHW, utbyggnad)

• Solvärme & Solpaneler
• Kylbehov

• Plug-in lösningar?
• Referensdatabas att testa olika effekter av 

problem och lösningar?

• Vilka har intresse? Arbetsgrupp?
• Arbetsform?
• Nästa steg?

Utbytesmarknadens utmaningar



Välkommen med dina tankar!

Ytterligare utmaningar och idéer?




