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Den första Effsys2 dagen
Den 8:e november var det dags för den första
programkonferensen inom Effsys2,
energimyndighetens forskningsprogram med
värmepumpar som tema. Ett fyrtiotal
närvarande fick se projektpresentationer från
nio av de pågående projekten. Konferensen
som avhölls i Energimyndighetens lokaler i
Eskilstuna bjöd på ett upplägg som
maximerade interaktionen mellan forskare

Tobias Persson griper efter en metod att
miljövärdera elenergi
Intresserade åhörare 1:a Effsys2 dagen
och publik. Efter ett block av korta
projektpresentationer utan mellanliggande
frågestunder återfanns forskarna vid
”stationer” redo att besvara publikens frågor.
Publiken delades in i grupper som roterade
mellan stationerna så att alla forskare blev
besökta. Att döma av reaktionerna var
upplägget populärt. Ett bestående intryck är
att projekten nu har kommit igång på allvar
och börjat leverera sina första resultat. Besök
gärna programmets hemsida för mer
information om projekten eller för att titta på
presentationsmaterialen från Effsys2 dagen:
www.effsys2.se

Under lunchen bjöds vi på ett föredrag av
Tobias Persson från Energimyndigheten.
Han berättade om sin pågående utredning
om miljövärdering av el. Vi förstod att det
inte var helt enkelt och att en del arbete
återstod innan metoden var accepterad och
färdig. Dagens sista presentation kom från
Mattias Törnell, också han från
Energimyndigheten. Han berättade om
National Team som är en del av ett nätverk
inom IEA:s (International Energy Agency)
Heat Pump Program (HPP). De svenska
National Team medlemmarna finns listade
på
http://www.heatpumpcentre.org/Organisa
tion/NT_Sweden.asp
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Forskarna var ”på tårna” vid sina stationer för att besvara publikens
frågor, här doktoranden Sofia Stensson

Åke Melinder in action med fryspunktsdiagram i bakgrunden
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Installation av klimatkyla blir allt vanligare för att hålla
ett gott inomhusklimat i lokaler, men efter ett flertal
varma somrar finns det nu också tecken på att klimatkyla
även håller på att introduceras på bostadsmarknaden. I
lokaler visar ett flertal studier att produktiviteten
förbättras med en god termisk komfort. I framtiden
förväntas en ökad efterfrågan på bostäder med
klimatkyla som främst beror på en ökad efterfrågan på en
god termisk komfort. Syftet för projektet är att analysera
nuvarande marknad och framtida potential för klimatkyla
i lokaler och bostäder. Projektet skall fokusera på
potentialen för klimatkyla och hur den skall produceras
och distribueras på bästa sätt.

P14 - Nästa generation värmepumpsystem i
Joachim Claesson förkunnar sitt budskap om bostäder och lokaler
TriGeneration
Projektledare: Monica Axell, SP

Fyra nya projekt i Effsys2

Under sommaren och hösten har fyra nya
projekt beviljats pengar inom Effsys2.
Förutom beskrivningen nedan kan man läsa
mer om projekten och följa deras utveckling
på www.effsys2.se
P12 - European Committee of Education within
the European Heat Pump Association
Projektledare: Bengt Sandström, Mittuniversitetet
En europeisk utbildning och certifiering av
värmepumpinstallatörer har utvecklats i EUprojektet EUCERT. HP. Projektet finansierades av
SAVE från 2004 tom 2006 . Nio länder har deltagit
i arbetet samt en representant från European Heat
Pump Association. Mittuniversitetet har varit den
svenska partnern i arbetet. Svenska
Värmepumpföreningen och Incert AB har också
medverkat. Tekniken utvecklas kontinuerligt.
Kursplan och kurslitteratur måste därför uppdateras
kontinuerligt. För detta har EU Training Committee
bildats inom EHPA. Den håller regelbundna möten
och initierar nödvändiga tillägg och ändringar i
utbildningsplanen.
P13 - Klimatkyla i närtid och framtid för
bostäder och lokaler
Projektledare: Monica Axell, SP

Det finns ett starkt tryck, både från EU och
nationellt, på att öka energieffektiviteten i
bebyggelsen. Värmepumpar kan utgöra en viktig del
av lösningen. Den största potentialen för
energieffektivisering finns i det befintliga
fastighetsbeståndet eftersom merparten av de
byggnader vi kommer att ha om 50 år redan är
byggda. Syftet med detta projekt är att beskriva
kraven på nästa generation av värmepumpsystem då
de skall installeras eller ersätta en befintlig
värmepump i det befintliga fastighetsbeståndet
alternativt installeras i nybyggda fastigheter.
P15 - Värmepumpar och elkvalitet
Projektledare: Jan Welinder, SP

Projektet ska studera om och i så fall hur
värmepumpar påverkar elkvaliteten i framför allt
småhus. Värmepumpar är en förhållandevis stor
elförbrukare och nya varvtalsstyrda pumpar inför
också ny teknik. Projektet inleds med en förstudie
bestående av en probleminventering med enkät och
intervjuer. Vidare ska värmepumpars elsystem
studeras med avseende på elkvalitetpåverkan. I ett
fortsättningsprojekt ska mätningar göras på labb och
i fält. Metodiken tas delvis fram i förstudien.
Projektet är kopplat till Elforsk-projektet
”Elektronisk last” där huvudarbetet med enkät och
intervjuer genomförs och där andra elförbrukare
studeras.
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Fler bilder från Effsys2 dagen

José Acuna och Saqib Javed, vill båda utnyttja energin i marken under oss.

Yang Cheng tror på CO2 i framtidens värmepumpar. Ytterligare en
forskar-station på Effsys2 dagen i Esklistuna

