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KK-stiftelsen

KK-stiftelsen är högskolornas forsknings-

finansiär med uppdrag att stärka Sveriges 

konkurrenskraft. Vi finansierar forskning 

och kompetensutveckling vid Sveriges nya 

universitet och högskolor. Förutom att  

varje projekt ska ha vetenskaplig höjd  

ställer KK-stiftelsen som krav att närings-

livet medverkar till ett värde som är lika 

stort som KK-stiftelsens finansiering. 

Denna samproduktion syftar till ny kun-

skap och kompetens, nya produkter och 

applikationer samt processförbättringar.

Ewa Wäckelgård,  
Programdirektör Reesbe

Reesbe är en företagsforskarskola som 

drivs av Högskolan i Gävle i samarbete 

med Mälardalens Högskola, Högskolan 

Dalarna och flera olika företag i de tre 

regionerna Gävleborg, Dalarna och 

Mälardalen. Forskarskolan finansieras 

av KK-stiftelsen, samt de företag och 

lärosäten som deltar i forskarskolan.

Forskarskolans mål är:

	Utbildning av doktorer som specialister  

 inom företagen

	Företagsnära forskning i samproduktion  

 med företagen

	Akademisk forskning som utvecklas i  

 samarbete mellan de tre lärosätena 

	Nya samarbeten mellan företagen  

 som ett resultat av doktorandernas   

 forskningssamarbeten.

Text: Stefan Westrin

Foto: Stéfan Estassy

Gävle december 2014
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Reesbe

Världen står inför en stor utmaning när det gäller hur vi ska klara av  
klimatförändringarna. Det har blivit allt mer tydligt att vi människor på jorden   

genom våra processer bidrar till ett varmare klimat. 

En viktig orsak anses vara användningen av fossila bränslen, som ökar koncentrationen av kol-

dioxid i atmosfären. Situationen förvärras av att vi inte använder vår energi tillräckligt effektivt. 

Det har skett förbättringar de senaste åren men mycket återstår att göra. Detta kräver ny kunskap, 

innovationer, entreprenörskap och att utvecklade processer genomförs i verkligheten. I grunden 

måste politikerna sätta mål för vad som ska uppnås, medan forskarnas roll är att ta fram relevanta 

underlag för dem att stödja sig på när de fattar beslut. 

 I Sverige har vi kommit långt i att utveckla och använda energisystem effektivt.  Mer finns 

att göra men vi har en bra plattform att stå på. Reesbe ska lägga fram bevis för företagsnytta, 

branschnytta, och nytta för hela samhället.

 Syftet med forskningen i Reesbe är att hitta åtgärder för en effektivare användning av energi 

i bostäder och offentliga byggnader som är anslutna till fjärrvärmesystemet. Forskningen handlar 

inte bara om energibesparande tekniska lösningar, utan också om affärsmodeller där energi- och 

bostadsföretag samverkar. Det är av särskilt intresse att studera lösningar för implementering av 

solenergiteknik för att minska användningen av ändliga resurser och främja en mindre påverkan på 

klimatet och miljön.

Forskningen syftar till:

	 	en betydande effektivisering i energitillförselsystem

	 	en betydande minskning av energianvändning i byggnader

	 	ett förbättrat inomhusklimat för både befintliga byggnader och nybyggnationer 

  inom fjärrvärmenätet

	 	en ökad andel förnybar energi inom fjärrvärmeområden genom installationer av 

  solenergisystem

Energisystem omfattar hela kedjor från primära resurser, energiomvandlingsprocesser samt distribution 
och användning av energi.
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Reesbe står för ”Resource-efficient energy systems in the built environment”, som betyder 

”resurseffektiva energisystem i den byggda miljön”. Doktoranderna startade 1 september 

2013, och målet är att alla doktorander som är med ska avlägga doktorsexamen innan 2018. 

Forskarskolan erbjuder en strukturerad forskarutbildning med gemensamma kurser, seminarier 

och andra aktiviteter, till exempel studiebesök och studieresor, både nationellt och internationellt. 

Att forskarskolan är en företagsforskarskola innebär att doktorandernas forskningsprojekt 

sker i samproduktion med de medverkande företagen, och att de flesta doktoranderna är 

anställda i företagen som företagsdoktorander. Forskarskolan ger också goda förutsättningar till 

forskningssamarbete mellan doktoranderna och samarbeten mellan de medverkande företagen.

 Reesbe omfattar 12 doktorander och 17 handledare från de tre medverkande läro sätena, 

samt 25 företagsmentorer och företagsledare från de 17 medverkande före tagen.  Sammanlagt 

engagerar Reesbe 65 personer, om man också räknar in direkt administrativt stöd. Styrelsen är 

direkt underställd rektor vid Högskolan i Gävle. För att forskarskolan ska lyckas uppnå sina 

verksamhetsmål krävs engagemang från alla medverkande. Det kommer till uttryck i de fora som 

etablerats i mentorsgruppen, handledargruppen och doktorandgruppen. Den dagliga verksamheten 

sköts av ledningsgruppen under ledning av programdirektören. Hela forskarskolan samlas två 

gånger per år till vår- och höstmöten.

Reesbes forskning fokuserar på energieffektiva system i bebyggelse inom fjärrvärmenät.
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internationella 
utvärderare:

3 forskare

Styrgrupp:

4 företagare
3 forskare
2 doktorander

ledningSgrupp och kanSli:

Programdirektör
Bitr. programdirektör
Studierektor
Vetenskapligt ansvarig 
Programsekreterare
Kommunikationsansvarig 
Doktorander

12 projektgrupper

1 doktorand
1–2 mentorer
2–3 handledare

FöretagSgrupp:

Alla företag  
representerade

handledargrupp:

Alla handledare

doktorandgrupp:

Alla doktorander

termin kurS 1 kurS 2 kurS 3 kurS 4 total
     poäng 

ht 13 

vt 14

ht 14

vt 15

ht 15

vt 16

ht 16

vt 17

ht 17

vt 18

*Energisystem  
(7,5 hp)

Vetenskapsteori för 
ingenjörer (10 hp)  

Energisystem  
simulering och  
optimering 
(5 hp) 

Design av solvärme-
system (6 hp)

*Uthålliga innovations-
processer och system  
(7,5 hp)

Energieffektiva  
byggnader (7,5 hp)

Energioptimering för 
byggnader (7,5 hp)

Avancerad mätteknik 
för energi och  
inomhusklimat i  
byggnader (5 hp) 

Design av PV- och 
hybridsystems (5 hp)

Fjärrvärme och  
fjärrkyla (4 hp)

*Företagsansvar och  
hållbarutveckling (5 hp)

Vetenskapsteori  
(7,5 hp)

*Seminariekurs 5 hp

0,5 hp varje termin

19,5

23

10,5

11,5

0,5

0,5

8

0,5

0,5

0,5

Kursprogram som erbjuds inom Reesbe

Organisationsschema för Reesbe

* innebär obligatorisk kurs
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D o k t o R A n D E R

 
Vi träffar de tolv doktoranderna i företagsforskarskolan Reesbe en trappa upp i Aros konferens-
center i Västerås, där de precis håller på och avslutar en två dagar lång forskningsträff. De har alla 
olika ingångar till forskningen, och förutsättningarna ser lite olika ut för var och en av dem. En del 
har varit anställda i sina företag sedan länge. För dem har utmaningarna ofta varit att frikoppla sig 
från många av sina tidigare arbetsuppgifter för att få tid till forskningen. Andra har anställts i sina 
företag i samband med att forskningen drog igång. För dem har utmaningarna kanske mer legat åt 
att komma in och bli naturliga delar i företagen. Men nu har de alla varit igång i drygt ett år, och 
de börjar känna att de hittat sina platser. 

   David Larsson jobbade redan på Solkompaniet, ett företag som installerar 
solceller, när han hörde talas om Reesbe. Han såg möjligheten att få forska 
inom området som en bra chans att nå längre i sitt jobb.

– Här får jag tillfälle att jobba mer långsiktigt, med mer höjd och med mer 
spännande utvecklingsprojekt, säger han. 

Han berättar att miljöperspektivet är det som drivit honom i hela hans 
 yrkesliv, och i och med forskningen kan han göra mer för att begränsa miljö-
påverkan än tidigare.

– Visst, man kan montera upp solceller här och där, men jag vill ju påverka 
mer.

Mattias Gustafsson jobbar på företaget Gävle Energi. Han fyller i att steget 
över till att bli doktorand också är utvecklande för honom som person. 

– Man vill ju komma vidare hela tiden, inte bara göra 
samma saker om och om igen. Reesbe innebär utma-
ningar på flera plan, här ska vi ligga i framkant och 
tillföra hela samhället ny kunskap.

Det första året har doktoranderna ägnat sig åt att sätta sig in i sina forsk-
ningsområden, läsa kurser och delta i seminarier. De har också börjat 
komma igång lite med sina egna forskningsprojekt. Jessika Steen Englund 
forskar om hållbar renovering tillsammans med fastighetsbolagen Gavle-
fastigheter och Gavlegårdarna:  

– Det har tagit mycket tid och kraft att bara  sätta sig in i vad som förväntas 
av en doktorand, säger hon. 

En sak som de får finna sig i att parera är förväntningarna på dem, som ser 
lite olika ut från företagen jämfört med forskar världen.

– Företagen vill gärna ha ut sin företagsnytta så fort som möjligt, men 
 fokus i doktorandarbetet ligger ju på att vi ska lära oss skriva vetenskapliga 
 artiklar och bedriva vetenskaplig forskning, säger Jessika Steen Englund.

– Det finns många fördelar med att forskarvärlden och före tagen möts genom doktorandarbetet 
men risken finns ju att vi ses som konsulter som kan utföra olika uppdrag åt företagen. Jag tror att 
den största företagsnyttan kommer med tiden, när de här doktorandåren är slut och vi kan lägga 
fram en gemensam bild utifrån våra resultat.

De är forskare vid högskolor och samtidigt anställda på företag.  
Och de här doktoranderna har  

en ytterst angelägen uppgift framför sig.

David Larsson, Solkompaniet

Mattias Gustafsson, Gävle Energi
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David Larsson säger att det mest stimulerande med hela Reesbe är kun-
skapsutbytet mellan alla doktorander. Under  de här två dagarna i Västerås 
har de haft massor av diskussioner. För de här doktoranderna  finns det ingen 
risk att arbetet blir ensamt, för de har hela tiden möjligheten att bryta sina 
bilder och uppfattningar mot varandra och få nya idéer. David Larsson be-
skriver det som att de bygger upp en  ”gemensam kraft”.
 Poängen med hela Reesbe är att söka efter olika sätt att effektivisera 
användandet av energi i byggda miljöer. Drivkraften bakom det är natur-
ligtvis klimatfrågan, som gör doktorandernas forskning ytterst angelägen. 
Jag frågar  David Larsson vad som kommer att hända om vi inte får någon 
 lösning på klimatfrågan. 

– Stormar, katastrofer, svält, klimatflyktingar, 
krig…

Moa Swing Gustafsson som också är doktorand 
i gruppen och är knuten  till Falu Energi & Vatten 
säger:

– Man vet väl inte exakt vad som kommer att 
hända, men  det är en grundprincip att man måste hushålla med de 
resurser man har. Som det ser ut nu gör vi inte det, och det är klart att 
det får konsekvenser.

– Det som forskarvärlden är överens om är att läget är mycket  mer akut 

än vad allmänheten och beslutsfattarna förstår, avslutar David Larsson.

Jessika Steen Englund,  
Gavlefastigheter och Gavlegårdarna

Moa Swing Gustafsson,  
Falu Energi & Vatten

Mattias Gustafsson, Harald Andersson, Lukas Lundström, Joao Gomez, Corey Blackman, tina Lidberg, Moa Swing Gustafsson,  
Jessika Steen Englund, Jing Jing Song, Ricardo Ramírez-Villegas, David Larsson
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M E n t o R E R

–  Vi får möjlighet att se utanför den egna verksamheten, se hela sam-
hällsstrukturen, säger Mikael Söderberg, en av företagsmentorerna i 
projektet.

I och med att Reesbe är en företagsforskarskola är doktoranderna inte 
bara akademiska doktorander, utan de är också anställda på olika före-
tag inom områden som har anknytning till deras forskning. På före-
tagen har de mentorer, som fungerar som kontaktytor till före tagen 
och också formulerar vad företagen vill ha ut av deras forskning.
 Att företag har personal som forskar är inget unikt, men däremot 
brukar det vara förbehållet riktigt stora företag att ha råd med sådant. 
Att små och medelstora företag har det är betydligt ovanligare. Men i 
och med att företagen och KK-stiftelsen delar på kostnaderna, så har 
några av dem tagit steget till att bedriva akademisk forskning. 

– Vi är ett litet familjeägt företag och har inte alls de resurserna, 
 säger Mattias Kranz, VD på företaget Repus Ventilation.

– Om det inte hade varit för Reesbe så hade det inte varit ett alter-
nativ för oss.

Detsamma gäller bostadsföretaget Bostads Mimer, säger deras teknik- och miljöchef Mikael 
 Söderberg. Han tycker det känns bra att hans företag i och med det här kan ta ett kliv in i akademin.

– Våra företag är en viktig del av samhällsstrukturen. Vi har cirka  22 000 hyresgäster som kan 
göra skillnad i beteende och vanor, därför är det också bra att vi har möjlighet att påverka den 
akademiska forskningen.

Malin Karlsson är chef för energitjänster på Borlänge Energi. Hon på pekar att hennes företag 
alltid har jobbat parallellt med de båda dimensionerna företagsnytta och samhällsnytta. Och att de 
alltid ställt sig  sådana frågor som dem de nu forskar om, men att de tidigare kanske inte alla gånger 
haft någon riktig struktur för att jobba med dem.

– Och det är tunga frågor, stora infrastrukturfrågor och samhällsfrågor 
som ska ställas på lång sikt. En företags forskarskola som den här betyder 
att nu är det plötsligt vi som driver det. Vi har möjlighet att få vända och 
vrida på de här frågorna ordentligt.

Mattias Kranz håller med henne om att det här är saker där deras företag har 
en möjlighet att driva på utvecklingen och ta fram nya rön. Nu kan de ta reda 
på fakta och sätta siffror på saker.

– Det gör att vi kan få en helt annan tyngd när vi säger till våra kunder: här 
slösar du faktiskt massor av energi. Gör så här i stället så sparar du så här 
mycket i kronor eller koldioxid.

Mikael Söderberg tycker att det finns ett annat värde i deltagandet också: att 
de får synas mot den akademiska världen. 

– Vi är inte längre bortom den världen utan en del av den. En del tänker 
kanske att fastighetsbranschen, det handlar väl bara om gräsklippning och 
snöskottning,  men det är faktiskt mycket mer komplicerat än så. 

De företag som medverkar i projektet får en större förståelse  
för varandra och för hur allting hänger ihop. 

Mattias krantz, Repus Ventilation

Mikael Söderberg, Bostads Mimer
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Malin karlsson, Borlänge Energi

– Och kompetens är ju en bristvara, fyller Mattias Kranz på.

– Att vi syns och hörs i det här sammanhanget innebär ju också att vi kan attrahera kompetens 
från akademin, också utöver de doktorander vi redan knutit till oss.

Mikael Söderberg menar att det också är kul att själv få gymnastisera hjärnan med de frågeställ-
ningar som ryms inom projektet. Inte lika grundligt som doktoranderna naturligtvis, men han 
finns ju ändå med och tar del av diskussionerna. 

– Den stora utmaningen för oss alla är att tänka helhet. I och med det får vi möjlighet att se 
utanför den egna verksamheten, se hela samhällsstrukturen. 

Mattias Kranz säger att en positiv bieffekt av samarbetet är att det också 
blir en kunskapsöver föring mellan företagen i projektet. De ser och förstår 
varandra och varandras utmaningar, och det bidrar också till helhetssynen.
 Malin Karlsson påpekar att det till exempel kan finnas saker som inne-
bär en besparing för före taget men en kostnad för samhället som helhet.

– Det här projektet inbjuder till att se problem från många olika håll och 
till en system diskussion. Det handlar om svåra frågor som ska leda fram 
till stora och viktiga slutsatser och långsiktiga lösningar.

– Det kan handla om att få fram nya styrmedel och nya regelverk, avslutar 
Mikael Söderberg.

– Så får vi pengarna att göra mest nytta.

Anders tenggren, Mälar Energi; Mats tiger, Byggpartner; Mattias krantz, Repus Ventilation; Malin karlsson, Borlänge Energi; 
Jan Andhagen, Mälarenergi; Mikael Söderberg, Mimer; Jan Akander, Gavlegårdarna och Gavlefastigheter; Goran Ugrenovic, 
Stora tunabyggen
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       Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna            Bahram Moshfegh, Högskolan i Gävle                Eva thorin, Mälardalens Högskola

H A n D L E D A R E

Bakom varje doktorand står en eller flera handledare. Några av de handledare som är engagerade 
i företagsforskarskolan Reesbe är Mats Rönnelid från Högskolan Dalarna, Eva Thorin från Mälar-
dalens Högskola och Bahram Moshfegh från Högskolan i Gävle.

De tycker alla att det finns en styrka i att Reesbe är just en forskarskola. 

– Det innebär att forskarna inte bara är enskilda individer utan att de lär sig av varandra, säger 
Mats Rönnelid. 

– Det gör att de kan få en helt annan helhetssyn.

Just nu står bostadsföretag i hela Sverige inför renoveringar av de så kallade miljonprogrammen, 
som byggdes i rekordfart mellan 1965 och 1974. Flera av doktoranderna forskar om hur man ska 
gå till väga för att renovera dem så att de senare ska kunna använda energi så effektivt som möjligt.

– En del av dem är oroliga för att de ska börja forska om samma saker, men då är det vår uppgift 
som handledare att se till att de samarbetar men också frågar sig: vad är det intressanta i just min 
forskning. För vi vet att det totala utbytet kommer att ge någonting som är mycket större, säger 
Mats Rönnelid.

Eva Thorin pekar på en annan viktig poäng med att samla flera doktorander till en forskarskola. 
 Resultaten som en sådan här grupp kan nå fram till kan få ett helt annat genomslag, både nationellt 
och internationellt, än om det bara hade varit spridd forskning lite här och lite där. 

– Vi får både en större trovärdighet, och får dessutom betydligt lättare att nå ut. 

En annan positiv sak med Reesbe är att det är ett samarbete mellan tre högskolor. Det har lett till 
tätare kontakter dem emellan. 

Att Reesbe involverar så många doktorander,  
företag och lärosäten innebär en styrka på flera olika sätt,  

tycker de handledare  
som är inblandade i företagsforskarskolan. 
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– Vi berikar varandra, vetenskapligt och erfarenhetsmässigt. Vi kan också låna till exempel 
laboratorie utrustning och lokaler av varandra, säger Bahram Moshfegh.

Mats Rönnelid håller med:

– Vi lär känna varandras resurser på flera olika sätt och intresserar oss också mer för varandra. 
Om vi stöter på ett problem nu kan vi fråga de andra: ”Vi har ett problem här – tror ni att ni skulle 
kunna hjälpa till?” Det hade vi nog inte kommit att tänka på på samma sätt för några år sedan. 

Ytterligare en fördel med samarbetet är att de kan få finansiering till stora projekt som till exempel 
Reesbe.

– Det finns många finansiärer som ger pengar till ett fåtal projekt, men stora projekt. Våra hög-
skolor är alla förhållandevis små, och var för sig räcker vi kanske inte till för den typen av 
satsningar, så det  gäller att vi hittar varandra på det här sättet och bildar allianser. Det ger oss 
musklerna att kunna bedriva den här typen av verksamheter, säger Bahram Moshfegh.

De är alla glada att få jobba inom ett så brinnande aktuellt fält.

– Just nu pratar alla om: Hur ska vi renovera våra miljonprogram? Hur ska vi göra för att minska 
vår energiberoende? Där kan vi hjälpa de företag som driver utvecklingen med olika verktyg, 
metoder och riktlinjer, säger Bahram Moshfegh.

Att Reesbe är en företagsforskarskola, där doktoranderna är anställda på företagen, ger projektet 
en direkt koppling ut till branscherna. 

– Det gör att nyttan med forskningen blir mycket tydligare, säger Eva Thorin.

– Om man bara sitter och forskar på sin kammare får forskningen ofta liten effekt, men den här 
kunskapen  kommer att börja användas i praktiken direkt.

Både företag och beslutsfattare behöver underlag, konkreta fakta, som de kan agera på, och de 
behöver det så fort det bara går.

– Samhället skriker efter forskning på det här området, säger Mats Rönnelid.

– Att det finns mottagare som vill ta tag i och använda det här direkt är en stor motivation, inte 
bara för doktoranderna utan för hela gruppen som arbetar med det här.

Fredrik Wallin (MDH), Frank Fiedler (HDa), Björn karlsson (MDH, HiG), Mats Rönnelid (HDa), ola Eriksson (HiG), Eva thorin (MDH),
Mathias Cehlin (HiG), Louise trygg (HDa), thomas olofsson (HDa), Chris Bales (HDa), thomas Persson (HDa), Bengt Stridh (MDH), 
Erik Dahlquist (MDH), Bahram Moshfegh (HiG), Erik Dotzauer (MDH)
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L E D n i n G S G R U P P

När vi träffar de två representanterna för Reesbes ledningsgrupp börjar doktorander, handledare 
och mentorer sätta på sig sina ytterkläder och troppa av från konferenscentret, en efter en. Två 
dagar av presentationer och diskussioner är till ända för den här gången. Projektet kommer att 
ha sådana här avstämningar för alla två gånger om året. De här doktor anderna kommer att vara 
färdiga efter fem år. Att doktorera beräknas ta fyra år om man jobbar med det på heltid.  Reesbe-
doktoranderna jobbar med andra uppgifter i sina företag på 20 % och ägnar 80 % åt forskarutbild-
ning, alltså ska det ta fem år allt som allt. Efter det första året har de kommit längre än vad man 
hade vågat hoppas, tycker Björn Karlsson i ledningsgruppen.

– Hittills är det över förväntan. De har läst väldigt mycket kurser  
och de har dessutom kommit igång med sin forskning litegrann 
redan.  

Ewa Wäckelgård som är programdirektör för projektet tycker att 
doktoranderna varit bra på att finna sig tillrätta i de lite speciella 
omständigheter som en företagsforskarskola innebär. 

– De sysslar ju inte med akademisk forskning för sin egen skull, 
utan resultatet av deras ansträngningar kommer att innebära en kun-
skapsuppbyggnad som olika aktörer snabbt ska kunna dra nytta av. 

Björn Karlsson tror att det nog är hårdare att vara doktorand inom 
Reesbe än att vara vanlig doktorand:

– I och med att de är anställda inom företag finns det ett tryck på 
dem att också jobba med andra arbetsuppgifter, men forskningen 
kräver att de frigör 80 % av tiden och det ställer också krav på 
företagen att ställa upp på det, men jag tycker att de gör det bra.

En del av ledningsgruppen i Reesbe har tidigare samarbetat i andra 
forskarskolor och har hittat bra modeller för att få det att fungera. 

De hade länge gått och tänkt på att försöka få till stånd en forskarskola kring energifrågor. 

– Vi tyckte att det var viktigt att få med oss företagen redan från  början. 
Det här är ju kunskap som ska tillämpas praktiskt, säger Ewa Wäckelgård.

Björn Karlsson är också nöjd med hur det har fallit ut. 

– Det här är inte företag som har hemligheter för varandra, som det kan 
vara i vissa sådana här sammanhang. Det här är inte konkurrerande före-
tag utan de har tvärtom ömsesidig nytta av varandra. 

En som varit väldigt viktig för det här projektet är Per Laurell, tidigare  ord-
förande i Reesbes styrelse och vd på Gävle energi som nyligen tvingades 
avsäga sig båda uppdragen på grund av sjukdom. Han tryckte hårt på att det 
var viktigt att Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna och Högskolan i 
Gävle gick ihop och att före tagen skulle finnas med.

– Och han hade rätt! Vi har en viktig uppgift och ingen av oss hade kunnat  
ta sig an den ensam. På det här sättet knyter vi oss också närmare varandra,  
säger Björn Karlsson.

Det första året i ett sådant här stort projekt är en viktig fas. 
 Hittills har det gått över förväntan, tycker Reesbes ledningsgrupp.

Björn karlsson, Högskolan i Gävle och 
Mälardalens Högskola

Ewa Wäckelgård, Högskolan Dalarna 
och Högskolan i Gävle
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Den första tiden är en viktig fas, och hittills ser det som sagt ut att gå bra. Doktoranderna har 
börjat med företagsnära projekt som får företagen att känna att de är med i matchen. Nästa steg 
är mer strategiskt och då gäller det att få med företagen bortom deras egna investeringshorisonter. 
Dessutom finns planer på en utvidgning av hela projektet, avslöjar Ewa Wäckelgård. 

– Vi hoppas på att kunna få en till kull doktorander, och ännu fler företag, säger hon.

– Vi tänker kalla det Reesbe +.  

Ledningsgruppen, övre raden: Åsa karlsson, Mathias Cehlin, Per Jernberg, Eva Wännström. 
nedre raden: Harald Andersson, Jessika Steen Englund, Björn karlsson, Ewa Wäckelgård
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corey Blackman,  

högSkolan dalarna och 

climate Well

kostnadseffektiv optimering av termiska värmepumpsystem

På senare tid har intresset för solenergi vuxit allt mer inom byggnadsområdet 
eftersom man vill öka andelen förnybar energi. 

Det är ganska vanligt att producera värme från solljus under vinterhalvåret – mest på hösten och 
våren – men om man vill utnyttja solenergins fulla potential kan man också omvandla solljus till 
kyla på sommaren.  
 ClimateWell har utvecklat en termisk värmepump som kan vara ett komplement eller alternativ 
till fjärrvärme och tillföra både värme och/eller kyla när det behövs.  
 Frågan är: Hur ska en sådan anläggning utformas och anpassas till fristående hus, lägenhets-
komplex, hotell och sjukhus? Vilka energikällor kommer att vara mest kostnads effektiva och 
miljövänliga i framtiden? Hur ska man utforma systemet för att maximera kostnads effektiviteten?  

Målet med doktorandprojektet är att optimera värmepumpkomponenter och värmepumpsystem  
genom att:

  Studera fastigheters nuvarande och framtida energibehov 

  Göra modeller av och simulera komponenter till värmepumpar  

  Bygga och testa komponenter

  Utvärdera värmepumpssystem (med hjälp av simulering)

  Göra en uppskattning av de mest kostnadseffektiva sätten att konstruera termiska   
 värmepumpsystem

Jag började mitt projekt med att göra modeller av, simulera och utveckla komponenter för värme-
växling i en värmepump integrerad i en solfångare. Jag testade även olika prototyper. Under de 
senaste månaderna har studien fokuserat på mätning på en storskalig demonstrationsanläggning som 
är konstruerad för att tillföra kyla och varmvatten på sommaren och inomhusvärme och varmvatten 
på vintern. Resultaten från arbetet visar på lovande prestanda på solkyle- och värmeanläggningen.

moa SWing guStaFSSon,  

högSkolan dalarna  

och  

Falu energi & vatten

Energieffektivisering av energisystemet  
ur ett systemperspektiv

Mitt doktorandprojekt är en teknisk, ekonomisk och miljömässig studie av hur man  
på ett mer kostnadseffektivt och resurssnålt sätt kan använda energi i flerbostadshus 
och i fjärrvärmenätet. Jag hoppas kunna visa att användningen av primärenergi för 
att bo och leva i framtidens bostad blir nära noll. 

Primärenergi är den totala mängden använd energi när man tar hänsyn till alla steg i energikedjan 
från utvinning, produktion, distribution och den slutliga användningen av den köpta energin (el 
eller värme).
 Det finns både internationella, nationella och lokala mål för att använda energi mer effektivt. 
Vad de alla har gemensamt är att de finns till för att skapa en bättre framtida miljö med mindre 
påverkan på klimatet. Klimatpåverkan är ett globalt problem, och för att åstadkomma en föränd-
ring är det därför viktigt med ett systemperspektiv där man tar hänsyn till alla steg fram till den 
använda energin och därmed den totala globala påverkan. Fokus i detta projekt ligger därför på 
primärenergi istället för på slutlig användning av energi.
 I den första delen av projektet kommer jag att reda ut begreppet ”primärenergi” och hitta 
metoder för att räkna på det. Därefter kommer jag att utvärdera olika metoder för att hitta ett 
 kostnadseffektivt sätt att effektivisera det lokala energisystemet.
 Förhoppningen är att mitt projekt dels ska belysa hur viktig fjärrvärmen är som en del i att 
skapa en framtid med mer effektiv användning av primärenergi. Men även att det ska visa hur 
 viktigt det är att tänka ur ett systemperspektiv och utifrån det hitta kostnadseffektiva sätt att   
minska användningen av energi.  
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tina lidBerg,

högSkolan dalarna och 

Stora tunaByggen Samt 

Borlänge energi

ricardo ramírez-villegaS, 

högSkolan dalarna och 

Byggpartner 

koncernövergripande optimering och  
effektivisering av energisystem

Mitt projekt går ut på att förbättra och effektivisera användningen av energi  
i Borlänge, både när det gäller hur energin produceras, distribueras och 
– till slut – används. 

Resultaten från mitt projekt kommer att visa på konkreta möjligheter att optimera energiproduktion, 
energidistribution och energianvändning, på ett sätt som kommer att vara bra för både samhället och 
energiföretaget Borlänge Energi.
 Under det senaste året har jag studerat ett av det kommunala bostadsbolaget Tunabyggens 
miljonprogramsområden. Jag har konstruerat en modell av en byggnad i ett byggnadssimulerings-
program, och med hjälp av denna modell har jag simulerat olika typer av renoveringar av husen. 
Resultatet har jag sedan använt för att undersöka hur de olika typerna av renoveringsåtgärder 
påverkar Borlänges fjärrvärmesystem. Detta har jag gjort med hjälp av ett annat verktyg där jag 
byggt upp en förenklad modell av fjärrvärmesystemet. Resultatet av den här studien publiceras 
i en metodartikel som beskriver hur den här metoden kan ge en fingervisning om vikten av att 
undersöka olika renoveringsscenarier med mer detaljerade metoder. I september gjorde jag även en 
presentation av arbetet på konferensen DHC14 i Stockholm i september.
 Nu jobbar vi med en kartläggning av energisystemet i Borlänge, och efter det kommer jag att 
konstruera en mer robust modell av det energisystemet. Modellen kommer att användas till fortsatta 
studier av energisystemet. Vi kommer att ha med både ett ekonomiskt, ett miljömässigt, och ett 
resursperspektiv när vi undersöker hur energin kan användas på bästa sätt.

Hållbar och varsam renovering av miljonprogrammet. 

Alla länder inom EU har kommit överens om att när vi når fram till 2020 ska  
byggnadssektorn ha minskat sin energikonsumtion med 20 %. Samtidigt räknar man 
med att 80 % av befolkningen det året kommer att bo i bostäder som finns redan nu. 

I Sverige är 80 % av byggnaderna byggda före 1975, och många av de bostäderna byggdes i det 
så kallade miljonprogrammet. Med de här förutsättningarna uppstår en naturlig fråga: Hur ska vi 
förbättra energiprestandan i byggnader som kommer från rekordåren?
 Mitt doktorandprojekt börjar med en allmän kartläggning av de vanligaste byggsystemen. 
Sedan gör jag en mer detaljerad undersökning av en del av de system som används av Byggpart-
ner, ett  företag som medverkar i projektet. Jag kommer att väga in miljömässiga och ekonomiska 
konsekvenser  av saker som hur energin framställs, vilka material som används i husen, vilka instal-
lationssystem som  används, hur energiförsörjningen ser ut och hur effektivt energin används. Jag 
kommer att använda både kvantitativa metoder som simuleringar med tekniska och ekonomiska 
data, och kvalitativa  metoder som undersökningar av olika aktörers erfarenheter.
 På konferensen DHC14 i Stockholm presenterade jag och Tina Lidberg en studie om hur man   
kan påverka produktion och distribution av fjärrvärme genom en mer effektiv energianvändning.  
Med hjälp av olika sorters simuleringar kunde vi räkna på hur olika åtgärder för att effektivisera 
användningen av energi skulle påverka fjärrvärmesystemet i Borlänge. Utifrån det utvecklade vi en 
intressant modell som kan hjälpa till att bestämma vilka åtgärder för effektivisering som är rimliga 
utifrån ett system perspektiv. 
  Mitt projekt kommer att hjälpa byggbranschen att kunna göra renoveringar som är både 
 ekonomiskt fördelaktiga och uppfyller uppsatta energi- och klimatmål. 
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harald anderSSon,  

högSkolan i gävle och 

repuS ventilation

Analys av ventilationsdon för optimerad komfort  
och minimerad energianvändning i fastigheter  
med användare och förvaltare i fokus.

Mitt forskningsprojekt går ut på att göra modeller för hur formgivningen av  
ventilationsutrustning påverkar dels inomhusmiljön, dels den mängd energi som  
går åt till ventilationen. Modellerna ska sedan kunna användas för att både  
minska byggnadens energiförbrukning och se till att de som vistas inomhus  
får en bra miljö att vara i. 

Under våren har företaget Repus Ventilation AB formgett och testat en ny serie ventilationsprodukter 
i Högskolan i Gävles laborationslokaler. Serien är speciellt framtagen för att passa in i ombygg-
nat ionen av Vattenfalls gamla huvudkontor i Vällingby Parkstad, där gamla kontorslokaler 
renoveras om till 1200 nya lägenheter. Vid renovering av gamla byggnader så måste det gamla 
ventilationssystemet bytas ut och designas om för att möta dagens tuffare krav på luftkvalitet och 
ljudnivåer. 
 En ny undersökning från organisationen Svensk ventilation visar att sex av tio kommuner 
inte följer lagstiftningen när det gäller kraven på ventilation i skolorna. Under hösten kommer vi 
att utföra fältstudier på en skola i Gävle, där Repus har installerat en del av sin nya ventilations-
utrustning. Målet med fältstudierna är att undersöka möjligheterna att förbättra inomhusmiljön och 
minska förbrukningen av energi i svenska skolor. 
 Repus ventilationsutrustning kommer snart att monteras upp i högskolans laborationslokaler 
igen för fortsatta noggranna studier. Syftet är att se hur man bäst kan anpassa storleken på 
ventilations utrustningen för att minska energiförbrukningen.

joao gomez,  

högSkolan i gävle  

och SolaruS

Utveckling och systemintegrering av  
koncentrerande PVt-solfångare

Mitt forskningsprojekt handlar om termiska solcellskollektorer s.k. PVT.  
De kan producera både värme och el från samma yta. 

Jag är anställd som företagsdoktorand på Solarus. Idén bakom Solarus PVT är att koncentrera  
solinstrålningen till en mindre yta för att minska systemkostnaderna.
 Som ett delprojekt i min forskning jämför jag solcellsmoduler för elproduktion med solfångare 
 för värmeproduktion och studerar förhållandet mellan dem. I Stockholm producerar till exempel en 
solfångare  som arbetar vid 50 °C 2,5 gånger mer värmeenergi än vad en solcellsmodul producerar 
i elenergi på samma plats. I figuren nedan kan vi se att solfångare alltid ger mer energi än solcel-
ler, och ju närmare ekvatorn vi når, desto större blir skillnaden. Det är emellertid viktigt att påpeka 
att elektricitet oftast värderas högre än värme och att de båda systemen inte har samma kostnad. 
Framöver kommer jag i min forskning att ta fram metoder för att jämföra kostnaderna för olika 
system.
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mattiaS guStaFSSon,

högSkolan i gävle och 

gävle energi

jeSSika Steen englund,

högSkolan i gävle och 

gavleFaStigheter Samt 

gavlegårdarna

Energieffektivisering inom fjärrvärmenätet  
– hur påverkas produktionssystemen? 

Alla fjärrvärmesystem är unika i sin uppbyggnad. Gävles fjärrvärmesystem är  
utmärkande genom en hög andel restvärme, låg andel fossila bränslen, samt den  
gemensamma satsningen med ett bioeldat kraftvärmeverk (Bomhus Energi AB)  
tillsammans med Billerud Korsnäs AB.

I min forskning undersöker jag hur kommande energieffektiviseringar i till exempel miljon-
programmet påverkar de olika enheterna som producerar olika typer av energi i fjärrvärmenätet 
och vilka effekter det får på miljön. Då det finns elproduktion i systemet påverkas även den av 
effektiviseringarna och frågeställningen ställs på sin spets då jag använder olika metoder för att 
räkna på hur miljön påverkas av en ökad respektive minskad elproduktion. Arbetet kommer vara en 
del av Gävle Energis framtidsanalyser och anpassning av sitt energisystem.
 Det som går ut i fjärrvärmesystemet är en mix från de olika produktionsenheterna. Exakt hur 
den mixen ser ut beror framförallt på effektbehovet samt marknadspriset på el som ständigt varierar. 
Den beräkningsmetod som jag använder utgår från fjärrvärmeanvändningen i Gävle och kan räkna 
ut vilken mix som är optimal, timme för timme. 
 Vidare har jag simulerat en fastighet och olika åtgärder för energieffektivisering i ett 
simulerings program. Där kan förändringar i energianvändningen beräknas, även det på timbasis. 
 Forskningen framöver kommer att fortsätta analysera möjligheter och utmaningar vid energi -
effektiviseringar men med ett större perspektiv än en enskild fastighet. Konsekvenser i distributions-
systemet kommer också att behandlas.

kostnads- och energieffektiv renovering av fastigheter  
inom fjärrvärmeområde

Mitt doktorandprojekt handlar om att undersöka energi- och kostnadseffektiva sätt att 
renovera byggnader inom det så kallade miljonprogrammet. 

Utgångspunkten är att undersöka ombyggnaden av vissa utvalda byggnader, flerbostadshus och 
ända målslokaler, hos Gavlefastigheter och Gavlegårdarna. Längre fram i doktorandprojektet kommer 
olika energieffektiviserande åtgärder av byggnaderna studeras ur ett helhetsperspektiv där primär-
energi och miljöpåverkan inkluderas i studierna. 
 Under det första året har jag undersökt en skola som tillhör Gavlefastigheter. Skolfastigheten är 
byggd under 1960-talet och består av sex byggnader. En omfattande renovering ska påbörjas under 
hösten 2015. Modeller har byggts upp av några av skolans byggnader i ett särskilt energisimule-
ringsverktyg och mätningar har påbörjats av bland annat lufttäthet, inomhustemperaturer, elektri-
citet och värme i skolfastigheten. Simuleringar av energieffektiviseringsåtgärder har påbörjats och 
längre fram kommer ett optimeringsverktyg för livscykelkostnader för de studerade åtgärdsförsla-
gen att användas för att optimera de studerade åtgärdernas livcykelkostnader. 
 I mitt doktorandprojekt kommer jag också att undersöka vissa av Gavlegårdarnas fler-
bostadshus i stadsdelen Sätra i Gävle. De fastigheterna är också byggda inom ramen för miljon-
programmet och kommer att ändras och renoveras i etapper under de kommande åren. 
 Genom att simulera och optimera energieffektiviseringsåtgärder i fastigheterna kan åtgärder 
som är både kostnadseffektiva och energieffektiva tas fram. Dessa resultat kan sedan komma till 
nytta i Gavlefastigheters och Gavlegårdarnas framtida ombyggnader. Även klimatpåverkan genom 
koldioxid utsläpp kommer att studeras.
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david larSSon,  

mälardalenS högSkola 

och Solkompaniet

Hur kan solceller bli en viktig del i energiförsörjningen?

På senare år har priset på solcellsanläggningar fallit drastiskt och det är en teknik  
som allt fler intresserar sig för – både privatpersoner och större fastighetsägare.  
Teoretiskt skulle solens energi räcka för att täcka människans behov många gånger 
om, men hur kommer vi dit i praktiken? 

Solceller är mer än bara ytterligare ett sätt att producera el – det är en småskalig teknik som oftast 
placeras direkt på byggnader. Detta gör att solceller ibland ses som en åtgärd för en mer effektiv 
användning av energi och även som en byggnadsdel. Det ställer också nya krav på regelverket kring 
elproduktion.

Mitt doktorandprojekt är uppdelat i två områden:

	  Hur kan solceller bli en naturlig del i byggnadens elsystem och i elsystemet i stort?

  Hur kan solceller bli en naturlig del i arkitektur och byggnation?

Till en början har jag fokuserat på att studera solcellsteknikens lönsamhet och miljönytta. Jag har 
bidragit till arbetet med att utvecklat en metod för att bedöma kostnaden för produktion av el under 
anläggningens livslängd. Metoden är utvecklad för svenska förhållanden, med aktuella regelverk 
och stödsystem. Jag har också analyserat miljönyttan genom att studera på vilket sätt andelen 
förnybar energi i det europeiska elsystemet påverkas av svenska solcellsinstallationer och jämfört 
det med andra byggnadsrelaterade åtgärder. 
 Resultaten från dessa arbeten visar att solceller är en av de mest effektiva byggnadsåtgärderna 
för att öka andelen förnybar energi i energisystemet, och att en solcellsinstallation ofta är långsiktigt 
lönsam. 
 

gunnar lennermo,

mälardalenS högSkola

och WSp

Solvärmesystem kopplade till fjärrvärmesystem

Det finns cirka 30 solvärmeanläggningar i Sverige som är kopplade till ett 
fjärrvärme system på det sättet att det som kommer tillbaka i fjärrvärmesystemets 
returledning värms till rätt temperatur och trycks sedan ut i fjärrvärmesystemet  
igen. Av olika skäl byggs någon eller några anläggningar till varje år.  
I samtliga anläggningar finns ett  systematiskt fel som gör att temperaturerna  
och värmeeffekten varierar. 

I mitt forskningsprojekt undersöker jag vilka förutsättningar som finns i anslutningspunkterna för 
värmeproducerande anläggningar ute i ett fjärrvärmesystem. När värmen i ett fjärrvärmesystem 
pumpas ut i rörnätet måste den centrala pumpen ge ett visst tryck för att flödet skall orka hela 
vägen runt. Tryckskillnaden mellan utmatning och inmatning kallas differenstryck, och är troligen 
den parameter som påverkar utmatning av värme på fjärrvärmenätet mest. 
 Jag kommer att göra mätningar av differenstrycket där det finns solvärmeanläggningar för att 
även kunna kontrollera några andra funktioner men de ingår inte i detta delprojekt. Jag kommer 
också att undersöka vilken utrustning som behövs och hur den skall styras för att värmen ska 
kunna pumpas ut på ett så bra sätt som möjligt. 
 Syftet med arbetet är att ta fram en bättre princip för utmatning av värme som produceras ute 
i fjärrvärmenätet, och alltså inte i en central värmeproduktionsanläggning. Denna värme kan vara 
solvärme, men även industriell spillvärme eller annan lokalt producerad värme är intressant. 
 Mätprojektet är en del i mitt mer omfattande arbete som handlar om solvärme och fjärrvärme. 
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lukaS lundStröm, 

mälardalenS högSkola 

och 

eSkilStuna kommun-

FaStigheter Samt  

eSkilStuna energi och 

miljö

jingjing Song, 

mälardalenS högSkola 

och mälarenergi Samt 

BoStadS mimer

Energieffektivisering inom fjärrvärmeområde – Eskilstuna 

I mitt doktorandprojekt studerar jag energieffektivisering av Eskilstunas byggnads-
bestånd med fokus på de byggnader Eskilstuna Kommunfastigheter rår över. 

Forskningsfrågor som projektet arbetar med är: 

	  Vilka energieffektiviseringsåtgärder är att föredra med hänsyn till miljöpåverkan och   
  ekonomi på bolags-, koncern- samt samhällsnivå?

  Hur påverkar energieffektiviseringar fjärrvärmeleverantören Eskilstuna Energi och Miljös  
  framtida värmeunderlag? 

Eskilstunas fjärrvärmeproduktion är relativt miljövänlig då största delen av bränslet kommer från 
bio massabränslen och en stor del av fjärrvärmen samproduceras i ett kraftvärmeverk där även el 
produceras. Minskar fjärrvärmebehovet på grund av energieffektiviserande åtgärder så minskar 
även möjligheten att samproducera el i kraftvärmeverket, vilket kan ha en negativ miljöpåverkan om 
denna el istället produceras på ett smutsigare sätt någon annanstans.
 Olika energieffektiviserande åtgärder påverkar energisystemet på olika sätt. En studie vi 
presenterade på en konferens i höst visar att åtgärder som tilläggsisolering leder till minskade 
koldioxod utsläpp i Eskilstuna, då åtgärden är gynnsam för fjärrvärmenätet på grund av att värme-
underlaget blir jämnare över året, medan frånluftsvärmepump leder till högre koldioxidutsläpp då 
elkonsumtionen ökar och åtgärden inte är lika gynnsam för fjärrvärmenätet på grund av att ingen 

utjämnande påverkan på värmeunderlaget uppnås.  

Strategiska prismodeller för  
minskad miljöpåverkan inom fjärrvärme 

Mitt forskningsprojekt handlar om prismodeller för fjärrvärme,  
en viktig fråga för både energiföretag och fastighetsbolag.

Varje fjärrvärmesystem är komplext och unikt med många inblandade aktörer, bland annat fjärr-
värmeproducenter och fjärrvärmeanvändare. Energiföretagen har ansvar för att optimera sin 
produktion av fjärrvärme och därmed minska sin miljöpåverkan. Med strategiska prismodeller 
kan energiföretagen även påverka kundernas användarmönster, vilket leder till en direkt påverkan på 
fjärrvärmeproduktionen. 
 I den första etappen i mitt doktorandprojekt har jag identifierat olika effekter av energibespa-
ringsåtgärder i fjärrvärmesystem. I våras var jag med och skrev ett konferensbidrag som visade 
att olika åtgärder för att spara energi fungerar olika bra beroende på deras olika energibesparings-
profiler.
 Vi kom då fram till att olika åtgärder för att effektivisera energianvändningen bör kopplas till 
utsläppsnivån. Det kan man göra genom prismässiga incitament: åtgärder som minskar användandet 
av energi under vintern bör ge en högre kostnadsbesparing än de som gör det under sommaren. 
 Jag kommer framöver att ta fram en prissättningsprincip. Till en början kommer den att an-
vändas för att minska användningen av energi i vissa miljonprogramsområden som ska renoveras, 
men sedan kommer den också att kunna användas mer allmänt av energiföretag som en hjälp för 
att påverka kundernas beteenden. I slutändan kommer den att bidra till att samhället som helhet 
använder mindre fossilt bränsle, och därigenom till en minskad miljöpåverkan.
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