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Forskning, innovation och affärsutveckling – en del av Energimyndigheten



Agenda

• Bakgrund

• Energimyndighets strategi inom värme och kyla

• Information om utlysningen

• Såhär ansöker du

• Information från Termos Innovationskluster

• Frågor och svar



Agenda

• Mötet spelas in

• Stäng av mikrofonen

• Ställ frågor i chatten under presentationen

• Presentationen läggs ut på Energimyndighets och Termos hemsida



Bakgrund

Varför finansiering av forskning - och 
innovation?
• Sverige har satt upp som mål att bli det första fossilfria 

välfärdssamhället

• Nuläge (2019)

• 29 % effektivare energianvändning

• 59 % förnybar elproduktion

• 51  M ton växthusgaser ( -30 %, fr. 1995)

• Forskning och innovation är ett av flera styrmedel som ska 
bidra till dessa mål

Figur. Sveriges Energi och klimatpolitiska mål 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Världen behöver ta betydligt rejälare språng för att lösa den globala klimatutmaningen, och Sverige har satt upp som mål att bli det första fossilfria välfärdssamhället.Genom Energikommisionens mål och det klimatpolitiska ramverket finns mål uppsatta.Forskning och innovation är ett av flera styrmedel som ska bidra till dessa mål.(1) Effektivare energianvändning jämfört med 2005. 2019 29 % källa; Energimyndighetens uppföljning av de energipolitiska målen(2) Avser 2019. Källa; Energimyndighetens uppföljning av de energipolitiska målen(3) -30% utsläpp av växthusgaser avser territoriala utsläpp. Siffran avser minskning från 1990. källa; Klimatpolitiska rådets rapport 2021 (klimatpolitiskaradet.se)



Bakgrund

• Ett hållbart energisystem skapas genom samspel 
mellan olika områden och sektorer.

• Värme och kyla är en pusselbit i omställningen till 
ett hållbart energisystemet

6 st övergripande forskningsområden Värme och kyla

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inom Energimyndigheten finns en gedigen process för strategisk prioritering som med utgångspunkt i de energi- och klimatpolitiska målen vägleder de forsknings- och innovationsinsatser som genomförs. Energimyndigheten har ur ett utmanings- och målstyrt angreppssätt identifierat sex övergripande områden för forskning och innovation:TransporterBebyggelseIndustriFörnybar elBioenergiEnergisystemet i samhälletEtt antal tvärsektoriella områden länkar samman de prioriterade områdena. Mellan de olika forskningsområdena finns nära kopplingar och synergier.Inom de sex områdena vill Energimyndigheten öka insatserna för sju nyckellösningar: digital transformationElektrifieringEnergilagringnegativa utsläppcirkulära flödensocial och ekonomisk hållbarhethållbara samhällen, där människor får förutsättningar att ställa om och välja nya sätt



Strategi för värme och kyla

Strategi inom värme & kyla
• Systemlösningar flexibel och robust energisystem

• Samspel i energisystemet

• Användarorienterad utveckling

Figur. Energimyndighets strategi inom värme & kyla  

Samverkan 
mellan aktörer & 

branscher

Användar-
orienterad
utveckling

System-
lösningar 

Flexibelt  & 
robust 

Presentatör
Presentationsanteckningar
 Från 2016 så samlades ’all’ forskning inom värme och kyla under programmet Termo. Syfte att få helhetssyn över energiresurserna värme och kyla. Kunna angripa forskningen på ett systemperspektiv, dvs koppla ihop olika delar värme och kyla ingår. 



Strategi för värme och kyla

-
-

- - -
-

--
Termos vision

Termo
• Helhetsgrepp om frågan värme och kyla

• Satsar på samverkan mellan aktörer och branscher

• Fokus på användarorienterad utveckling

Programmets utfallsmål
• Överskottsvärme från olika sektorer nyttiggörs

• Samspel mellan värme och kyla och andra energibärare

• Värme och kyla används på ett resurseffektivt sätt

• Svenska innovationer, produkter, systemlösningar och tjänster 
förblir konkurrenskraftiga på en global marknad

Projektportfölj
• 60-tal projekt

• 4 stycken innovationskluster

Programram
• Energimyndighetens budget: 260 Mkr 

• Programperiod 2018 -2024



Utlysningen

En utlysningen öppen för alla aktörer 
• Alla aktörer (ex. företag, offentlig sektor, universitet, högskola, 

forskningsinstitut, näringsliv m.fl.) som kan bidra till programmets 
utfallsmål välkomna med ansökningar

Omfattning
• Cirka 25 Mkr uppdelat på tre områden

Ansök senast 31 mars



Utlysningen

• Inriktning
• Projekt där små - och medelstora företag utvecklar eller tar fram en 

genomförbarhetsstudie kring en lösning som kan kommersialiseras i 
Sverige och/eller internationellt.

• Samarbete med akademi och/eller forskningsinstitut uppmuntras.

• Inkludera gärna internationella investerare.

• Projekttid
• Kortare projekt med projekttid till och med 31 dec 2023

Presentatör
Presentationsanteckningar
Projekt som innefattar utveckling eller genomförbarhetsstudie av innovativa lösningar i form av varor, tjänster eller processer som kan kommersialiseras av ett litet eller mellanstort företag. Projekten kan med fördel genomföras i samarbete med akademin eller forsknings-institut. Det uppmuntras även inkludera internationella investerare i projekt för att påskynda marknadsintroduktion och spridning av innovationen. Ansökan bör beskriva den tilltänkta målmarknaden och potentialen med projektet.Projekt inom detta område kan pågå som längst till den 31 december 2023



Utlysningen

• Inriktning
• Projekt som präglas av en tydlig samverkan mellan exempelvis 

akademi, forskningsinstitut, offentlig sektor, näringsliv eller 
internationella aktörer.

• Projekt i samverkan med offentlig sektor uppmuntras särskilt.

• Gästforskare
• Möjlighet till särskilt stöd för utländska gästforskare

• Se Fullständiga utlysningestexten för detaljer

• Projekttid
• Längsta projekttid till och med 31 dec 2024

Presentatör
Presentationsanteckningar
Projektansökningar inom detta delområde karaktäriseras av samverkan mellan olika aktörer. Det kan handla om samverkan mellan akademi, forskningsinstitut, offentlig sektor och näringsliv. Det kan även inkludera samverkan mellan olika akademiska institutioner med en tvärdisciplinär forskningsansats. Projekt där samverkan med offentlig sektor ingår upp-muntras särskilt i denna utlysning. Ansökan bör beskriva hur samverkan kommer att ske och i vilken grad mottagarna av resultaten är involverade i projektets upplägg och genomförande för att syftet med projektet ska kunna uppnås.Energimyndigheten ser även positivt på internationell samverkan med relevanta aktörer som kan bidra med ny kunskap som saknas nationellt och därigenom stärka projektförslaget. Projektförslag som inkluderar internationell gästforskare välkomnas i denna utlysning (se nedan). Projekt inom detta område kan pågå som längst till den 31 december 2024.Syftet med gästforskare inom utlysningen är att stärka svensk forskning inom värme och kyla genom samarbete med framstående internationella forskare. I ett forskningsprojekt som söks inom utlysningen kan därför bidrag till gästforskare inkluderas.

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/termo/fullstandig-utlysningstext-termo-2021.pdf


Utlysningen

• Inriktning
• Projekt som sammanfattar och analyserar befintligt kunskapsläge 

och visar på kunskapsbehov inom värme - och kylaområdet för att 
uppnå programmets utfallsmål och en hållbar omställning av 
energisystemet.

• Tydlig målgrupp och tydligt avgränsat område.

• Avgränsning och projekttid
• max 500 000 kr per projekt

• projekttid till och med 31 dec 2023 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Syftet med en syntes är beskriva aktuella kunskapslägen och kunskapsbehov inom ett tydligt och definierat avgränsat område. Syntesen bör till exempel innehålla en översikt över dagens frågeställningar och forskningsområden, aktiva forskningsmiljöer och finansiärer, samt behovsområden för framtida forskning inom värme- och kylaområdet.Ansökningar inom detta område behöver beskriva inom vilket avgränsat område syntesen omfattar och vem som är målgrupp för syntesen. Målgrupp kan till exempel vara bransch, akademi eller offentlig sektor, det kan även vara beslutsfattare på olika nivåer och instanser.Finansiering av syntesprojekt kan ske genom så kallat stöd av mindre betydelse till företag. Se kapitel 6 för beskrivning av vad som gäller vid stöd av mindre betydelse. Energimyndig-heten kan finansiera med upp till 100 procent av projektets stödgrundande kostnader, dock maximalt 500 000 kronor per projekt. Projekt inom detta område får pågå högst ett år, eller längst till den 31 december 2023.



Utlysningen

Avgränsningar
• Tillförsel och omvandling av bränslen

• Energieffektivisering av byggnader

• Lösningar som endast är anpassade till transportområdet 

• Demonstrationsprojekt med kostnad över 5 Mkr

• Läs mer här
• Läs om utlysningens avgränsningar på sida 5 till 6 i den Fullständiga 

utlysningestexten

Presentatör
Presentationsanteckningar
• Tillförsel och omvandling av bränsle. Tekniska frågor kring tillförsel och omvandling av bränsle till värme, el, drivmedel och industriella produkter inkluderas inte i utlysningen. Detta hanteras inom angränsande insatser inom avfalls, biobränsle-, fordons- och industriområdena. Systemfrågor kring tillförsel och omvandling av bränsle utifrån ett värme- och kylaperspektiv kan dock ingå i programmet.• Byggnader. Forskning kring energieffektivisering av byggnader, eller energianvändning i stort ingår inte utlysningen. Däremot ingår frågor kring resurseffektiv användning av värme och kyla och tillvaratagande av överskottsenergi.• Transport. Endast forskning- och innovation av nya värme- och kylalösningar som är generiska och applicerbara även inom andra branscher än inom transportområdet är aktuella att inrymmas. Detta kan till exempel vara ventilationssystem.• Demonstrationsprojekt. Demonstrationsprojekt som har mer än 5 Mkr i stöd-grundande kostnader hänvisas det till en särskild satsning på pilot- och demonstration som finns beskrivet på Energimyndighetens hemsida.

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/termo/fullstandig-utlysningstext-termo-2021.pdf


Utlysningen

Stödnivå beror aktör och typ av forskning
• Den maximala stödnivå till ett projekt styrs av storleken på det företag 

som söker samt vilken forskningskategori (typ av forskning och 
utveckling) som projektet har

• Innehåller ett projekt flera forskningskategorier bör detta förtydligas i 
olika arbetspaket

• Utförlig beskrivning av forskningskategorier finns på sida 12 i den 
Fullständiga utlysningestexten

• Olika aktörer kan få olika stödnivåer inom samma projekt

• Exempel: Ett universitet ansöker tillsammans med ett medelstor 
företag för ett projekt som klassas som industriell forskning. 
Universitetet kan då få stöd för upp till 100% av kostnaderna medan 
det medelstora företaget kan få för stöd upp till 60% av kostnaderna

• Stödnivåerna avser företag. Men om det finns risk för indirekt 
statsstöd genom annan part beaktas detta vid beslutet

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/termo/fullstandig-utlysningstext-termo-2021.pdf


Utlysningen

• Bedömningskriterier
• Potential att bidra till energiomställningen och utlysningens 

utfallsmål

• Innovationshöjd och nyhetsvärde

• Genomförbarhet och kompetens

• Nyttiggörande och spridning

• Läs mer här
• Läs mer om utlistningens utfallsmål och bedömningskriterier i den 

Fullständiga utlysningestexten

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inkomna ansökningar bedöms utifrån ansökans överensstämmelse med utlysningens syfte att bidra till utfallsmålen och övriga bedömningskriterier beskrivna nedan. För att uppnå programmets mål kommer Energimyndigheten även att beakta programportföljens totala sammansättning.Sökande i utlysningen ska vara noggranna med att beskriva projektets problemformulering, mål och genomförande eftersom granskningen baseras på den information som finns i ansökan. I ansökan bör jämställdhet beaktas, mer information kring denna fråga finns på sidan Jämställdhet, kön och genus i ansökan (Anvisningar för ansökan via Mina sidor (energimyndigheten.se))Bedömningskriterierna nedan kommer användas för samtliga av utlysningens område, underfrågorna kan dock komma att anpassas efter respektive område.Potential att bidra till energiomställningen och utlysningens utfallsmålDet främsta bedömningskriteriet är projektets potential att bidra till energiomställningen och utlysningens utfallsmål. Vid bedömning är även tidsaspekten en viktig parameter för att påskynda omställningen och uppnå utfallsmålen till 2030.Innovationshöjd och nyhetsvärde• Hur väl beskrivs det befintliga kunskapsläget?• Bidrar projektet till att föra kunskapsfronten framåt?• Finns det ett identifierat behov för projektets resultat, exempelvis en tydlig kunskapslucka eller marknadspotential?• Innefattar projektet en ny idé eller innovation?• I vilken grad är projektet nyskapande i förhållande till befintlig kunskap och tidigare forskning?• I vilken grad är projektet nyskapande i förhållande till befintliga produkter, tjänster, processer eller metoder?Genomförande och kompetens• Har projektet mål som är mätbara, konkreta, väldefinierade och rimligt ambitiösa?• Är förslaget till arbetsplan konkret och tidsmässigt realistisk?• I vilken grad är köns- och genusperspektivet relevant för projektet hur väl inarbetas detta i projektgenomförandet?• Hur väl stämmer projektorganisation och deltagarsammansättning ihop med projektets mål och genomförandeplan?• Har aktörerna rätt kompetens och rätt resurser för att genomföra satsningen?• Är budgeten rimlig i förhållande till de tänkta insatserna och målen?Hur väl beaktas jämställdheten vid projektgruppens sammansättning, arbetsfördelning och arbetsvillkor?Nyttiggörande och spridning• I vilken mån kan projektet komma till nytta, exempelvis genom kunskapsuppbyggnad, publikationer, nya varor, tjänster, processer eller kommersialisering?• Finns det ett identifierat behov av projektets resultat, bidrar projektet till att lösa viktiga bransch- och samhällsfrågor?• Hur involveras relevanta behovsägare, aktörer och intressenter i projektet?• Hur beaktar projektet intressenters och slutanvändares behov?• Finns tydliga och relevanta målgrupper för projektets resultat?• Finns en konkret och realistisk plan för nyttiggörande och spridning av resultaten?

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/termo/fullstandig-utlysningstext-termo-2021.pdf


Utlysningen

Viktiga datum för utlysningen

Ansökningsperiod

Skicka in din ansökan senast 
31 mars 2022

• Ansökan sker via Mina sidor 
och är öppen till 23:59

• Energimyndigheten lämnar 
support till 16:00 samma dag 
(se kontaktuppgifter )

• Börja i tid och var tydlig! Vi 
får inte läsa mellan raderna.

Dec 2021 till mars 2022 

Beslut

Ansökningar bereds fram 
till 31 augusti 2022

• Beslut lämnas via Mina sidor

• Inte möjligt att komplettera 
ansökan under beredning 
(utom på förfrågan)

Juni till augusti 2022

Projektstart

Projekt kan starta tidigast 
1 september 2022

September 2022

Projekttid

Projekt får pågå till 31 
december 2023*/2024 • Avstämning halvår eller helår 

beroende på projekt

• *Syntes- och företagsdrivna 
innovationsprojekt dec -2023

• Projekt i samverkan mellan 
aktörer dec -2024

2022 – dec 2023/2024

https://minasidor.energimyndigheten.se/
https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bidra-till-ett-hallbart-energisystem-genom-varme-och-kyla/
https://minasidor.energimyndigheten.se/


Ansökan

• Ansök via Energimyndighets Mina sidor
• https://minasidor.energimyndigheten.se

• Inloggning via BankID

• Anvisningar och steg för steg guide

• Anvisningar för ansökan via Mina sidor (energimyndigheten.se)

• Hjälpstuga för ansökan / Mina Sidor
3 februari klockan 9.00 -11.00 10 februari klockan 13.00 -15.00
8 mars klockan 13.00 -15.00 16 mars klockan 13.00 -15.00

• Länk till möte anslut till hjälpstuga (Microsoft Teams)

• Funkar inte länken? se Anvisningar Mina sidor (energimyndigheten.se)

https://minasidor.energimyndigheten.se/
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/sok-stod-och-rapportera/anvisningar-for-ansokan-via-mina-sidor/?currentTab=0#mainheading
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNmODM5MDAtMTA4YS00YmFlLTkxM2YtOTVmNWYwOTgyMzg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c1948b3-a986-4850-83f2-465965c36ca1%22%2c%22Oid%22%3a%22c9a9f06e-e193-46f0-af50-3a63a915db34%22%7d
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/sok-stod-och-rapportera/anvisningar-for-ansokan-via-mina-sidor/?currentTab=0#mainheading


Ansökan

Vad händer efter sista ansökningsdagen?

Inkommen ansökan

Energimyndigheten har 
mottagit din ansökan 
senast den 31 mars

Fram till 31 mars 2022

Bedömning av ansökan

Din ansökan skickas till ett 
expertråd för bedömning

• Består av framstående aktörer 
och forskare inom värme & 
kyla

• Har en rådgivande roll till 
Energimyndigheten

April till maj 2022

Handläggning av ansökan

Energimyndigheten fattar 
beslut om stöd

Maj till 31 augusti 2022

Beslutsbrev

Energimyndighets meddelar 
sitt beslut via Mina Sidor

Maj till 31 augusti 2022

• Expertrådets rekommendationer 
som grund

• Energimyndigheten kan här 
komma att begära komplettering

• Ofullständiga ansökningar kan 
komma av avvisas

• Ansökningar som kommer in 
försent avvisas



Ansökan

• Tydliggör delaktighet och samverkan
• Energimyndigheten uppmuntrar samverkan mellan aktörer. 

Registrera övriga deltagare som projektparter i din ansökan.

• Bedöm forskningskategori 
• Olika stödnivåer beroende på forskningskategori (experimentell 

utveckling, industriell forskning eller grundforskning). Generellt lägre 
stödnivå ju närmre marknaden.

• Ta kontakt med Innovationskluster
• Kan få hjälp med matchmaking för att hitta potentiella 

projektpartner, idéutveckling, identifiera gemensamma problem, 
bygga upp projektkonsortium mm

• Boka in Hjälpstuga för ansökan / Mina Sidor

• Var tydlig
• Din ansökan bedöms utifrån vad som står i ansökningsformuläret 

och inte det som står mellan raderna

• Använd möjligheten att dela in projektets genomförande i 
arbetspaket

• Projektet ska framgå av ansökan. Bilagor användas vid behov och 
som kompletterande/fördjupande information. Möjliga bilagor är: 

• CV för nyckelperson om max en A4 -sida vardera (obligatorisk).

• Fullmakter om du företräder en annan organisation

• Figurer och bilder som det hänvisas till i texten kan bifogas.

• Bilaga för gästforskare om du söker bidrag för detta, 

• Börja med ansökan i tid
• Ansök om behörighet och börja skriv i ett tidigt skede.



Innovations -
kluster

Energimyndigheten finansierar fyra innovationskluster inom 
Termo. Klustren är ett forum för samverkan och har den 
gemensamma målsättningen att öka innovationskraften inom 
respektive område.

• Varmt och Kallt 
• Energiforsks värmekluster
• Celsius
• Utvecklingsplattform uppvärmning





•Kyl- och värmepumpande tekniker 
värmepumpar för klimatisering av fastigheter samt kyl- och frys för livsmedel 

•Termiska lager 
aktiva geoenergisystem

•Frivärme och frikyla
passiva geoenergisystem och solvärme är energikällor



Startade 2018



Idéer, förslag och uppslag? 
Tveka inte att ta 

kontakt!  

Varmtochkallt.se







Celsius erbjudande
https://celsiuscity.eu/sv/
https://celsiuscity.eu

Innovationsinspiratör
webinar, workshops

Kunskapsledare
”klubb” av likasinnade

EU-expert
tillgång till en bred expertkunskap 
ökar möjligheterna att få ta del av EU-medel 

Kompetensutvecklare
bidra med kompetens – lär av andra

Affärsutvecklare
från FoU till riktiga affärer

Systemutvecklare
seminarier, expertdiskussioner, 
regelverksfrågor etc via vårt EU-nätverk

Kontakt:
katrina.folland@johannebergsciencepark.com
lars.larsson@johannebergsciencepark.com

https://celsiuscity.eu/sv/
mailto:katrina.folland@johannebergsciencepark.com
mailto:lars.larsson@johannebergsciencepark.com


VISIONEN

Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 
2030. År 2045 ska sektorn

vara en kolsänka som hjälper till att minska de 
totala svenska växthusgasutsläppen.

Samverkan är ett viktigt medel för att åstadkomma 
omställningen.

Utvecklingsplattform Uppvärmning
- Fokus färdplansgenomförande

SYFTET
VISIONEN
MEDVERKANDE
METODEN

Innovationsplattformen drivs under 2021-2022 med finansiering från branschaktörer och stöd från Energimyndigheten

Presentatör
Presentationsanteckningar
Färdplanens syfte och sammanhangDetta innovationskluster kommer att fokusera på genomförandet av färdplan värmes vision. Färdplanen visar att uppvärmningssektorns aktörer kan och vill bli fossilfri och på sikt en kolsänka, och genom de åtaganden som olika aktörsgrupper gör så framgår det tydligt att alla behöver vara med och bidra. Dessutom behöver andra sektorer, inte minst regering och riksdag, vara med och skapa förutsättningar för den här utvecklingen. Uppvärmningssektorns färdplanen tillsammans med de 21 andra färdplanerna från andra branschen ger de en bild av hur ett fossilfritt näringsliv kommer att se ut.Nu: genomföra!



Seminarier för 
kunskapshöjning & 
erfarenhetsutbyte

Årlig uppföljning av 
utvecklingen

Fördjupnings-grupper 
inom relevanta 

områden

Kartläggning av FoU-
behov

Samarbete med andra 
forskare, forsknings-

projekt, nätverk, 

www.fardplanvarme.se
För mer information: kjerstin.ludvig@profu.se

Utvecklingsplattform Uppvärmning
- Fokus färdplansgenomförande
Verksamhetens syfte och mål
• Erfarenhetsutbyte, inspiration och samordning
• Bidra till att uppvärmningssektorn blir helt fossilbränslefri och på sikt 

utgör en kolsänka för resten av samhället
• M.m.

Erbjudande till deltagare
• Tillgång till forskningsresultat och praktiska erfarenheter
• Tillgång till nätverk

• Deltagarna i U2F2, bestående av ett 30-tal energibolag, 
fastighetsbolag, teknikleverantörer m.m. s

• Undertecknarna av färdplanen, ett 100-tal  organisationer som står 
bakom 

• TERMOs övriga innovationskluster
• Möjlighet att lyfta fram egna erfarenheter, utmaningar, frågeställningar 

och hinder 
• Gemensam återkoppling till Fossilfritt Sverige och (direkt eller 

indirekt) politiken

Exempel på aktiviteter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utvecklingsplattform Uppvärmning – fokus färdplansgenomförande syftar till erfarenhetsutbyte, inspiration och samordning av sådant som pågår med koppling till de åtaganden och uppmaningar som färdplanen inrymmer, dvs omställningen till en fossilbränslefri uppvärmningssektor som bidrar till ett konkurrenskraftigt välfärdssamhälle.Systemperspektiv och resurseffektivitet är centrala utgångspunkter. Aktiviteter och åtgärder för att genomföra färdplanens vision kommer till stor del ske lokalt hos de olika aktörerna. Vi ska utgöra den enande plattformen. Gemensamma erfarenheter kan ligga till grund för att fortsatta ställa krav på hinderröjning. Målet är också att sprida kunskapen ännu bredare, både inom uppvärmningssektorn och till andra sektorer. Den långsiktiga målsättningen med Utvecklingsplattform Uppvärmning – fokus färdplansgenomförande är att är bidra till att uppvärmningssektorn blir helt fossilbränslefri och på sikt utgör en kolsänka för resten av samhället. Detta mål uppnås genom att de aktörer som ställt sig bakom färdplanen, eller på annat sätt berörs av dess vision, genom detta innovationskluster ges möjlighet att bygga upp och dela kunskap och erfarenheter samt uppföljning av utvecklingen och gemensam hindersröjning. Aktörerna får tillgång till den senaste forskningen och erbjuds att driva utvecklingen framåt i samverkan med andra aktörer och aktörsgrupper inom värmesektorn och andra sektorer som påverkar och påverkas av energisystemets omställning. 

mailto:kjerstin.ludvig@profu.se


Frågor?

Kontakta oss gärna: termo@energimyndigheten.se

Besök Termos webbplats: www.termoinnovation.se (obs: under uppbyggnad) 

mailto:termo@energimyndigheten.se
http://www.termoinnovation.se/
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