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Vi skapar framtidens förutsättningar 
för ett innovativt och hållbart samhälle
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VD har ordet

FVUab har redan bevisat att varje inköps- 
central behöver en eftersökande verksamhet som 
identifierar nya och innovativa tjänster. Vi kan 
mycket förnöjt konstatera att de teknikområden  
som kommer fram genom FVUab också får av-
sättning i marknaden, men vad som är än mer 
intressant är att både forskare och leverantörer 
numera ser FVUab som en naturlig del i intro-
duktionen av marknaden.

Under året har FVUab haft många utmaningar. 
En del i det är att hitta plats och tid för de prov-
ningar som behöver göras för att testa av teknik 
och tjänster inför upphandlingarna som sedan 
eventuellt följer. Det har resulterat i att FVUab  
har fått lägga mycket tid på att knyta till sig 
nya testplattformar hos medlemmarna. Idag har 
FVUab ett tiotal plattformar hos lika många med-
lemmar men FVUab behöver fler.

FVUab har också agerat företrädare för staten 
i relationer med Kina vad avser energiteknik.  
Under verksamhetsåret besökte FVUab Shanghai 
och deltog i ett internationellt seminarium om 
fjärrkyla med mycket gott resultat. Det ledde till 
att FVUab föreslog staten att bilda en teknik- 
samtalsplattform tillsammans med Kina och det 
verkar numera som om den kommer att bli verk-
lighet under det kommande verksamhetsåret.

Under verksamhetsåret upprättades ett antal 
strategiskt mycket viktiga samarbeten, särskilt 
inom forskningsområdet där ett samarbete med  
Energiforsk formades. Syftet är att öka kommer-
sialiseringsgraden av forskningsresultat och få ut 
produkter snabbare på marknaden i syfte att ge 
Sinfras medlemmar tillgång till teknik som de  
behöver för att klara den utmaning som Sverige 
står inför inom vatten och energi. Denna dialog 
förs även med Energimyndigheten och samarbe-
tet går under namnet Innovationsmotorn.

FVUab har fortfarande utmaningar kvar vad gäl-
ler finansieringen  av verksamheten men värdet 
av verksamheten är odiskutabelt. Utan FVUab 
skulle Sinfra inte vara det Sinfra är idag.

Jag vill rikta ett stort tack till personalen i FVUab 
och till Styrelsen i FVUab. Utan deras mod hade 
detta inte varit möjligt!

Peter Dahl

Framtiden är teknik!
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FVUab 
befinner sig i 
händelsernas 
centrum
Behovet av innovativ teknik i branschen är fortsatt stort, 
glappet mellan forskning och marknad finns fortfarande 
där. Många innovatörer ställs inför problem att nå en köp-
marknad, inom energi- och vattenbranschen är problemet 
om möjligt ännu större eftersom köparmarknaden dess-
utom är konservativ, av bra anledning, ska tilläggas. FVU-
ab testar i full skala och genom FVUabs unika position 
kan innovation fortare nå framgång, ofta i ramavtal genom 
koncernen Sinfra.

Detta sätt att arbeta är kostnadseffektivt för Sinfras medlemmar.  
Vi ser idag att behovet är enormt hos medlemmarna i Sinfra. 

FVUab har fortsatt arbeta med hållbarhetsfrågor och förfinat de 
riktlinjer vi ställer på potentiella leverantörer till energi- och vatten- 
verksamheter. Det är tydligt att de är i behov av en kompetent  
samtalspartner som kan ge klara riktlinjer. 

FVUab arbetar nära intressenter som finns inom forskning och ut-
veckling, det gångna året har visat att det fortfarande finns ett växande 
intresse för FVUab och den roll som härmed fylls. Internationella 
aktörer har mer och mer visat intresse för FVUab, vilket resulterar i 
att projekt från dessa aktörer är initierade med syfte att testa teknik i 
fullskala för både den nationella och internationella arenan.

MARKNAD

ETIKHÅLLBARHET

ANSVAR

LÅNGSIKTIGHET

MÅL

RESURSER

VÄRDERINGAR
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Året som gått
FVUabs verksamhet görs med nytta för hela  
försörjningssektorn, både idag och framåt, både 
i Sverige och i många andra länder. Möjligheten 
att under kloka och trygga förhållanden utveckla 
produkter och/eller system som skapar bättre för-
utsättningar för teknik, hållbarhet och ekonomi 
– är givetvis ett vinnande koncept

Händelserika milstolpar
Verksamhetsåret som varit har vi bland annat  
arbetat med följande:

• Förstärkt marknadsföringen av affärsidén till 
el- och VA-segmenten.

•  Arbetat vidare med leverantörer utanför Sveriges 
gränser.

•  Etablerat ett samarbete med Energiforsk och 
Energiföretagen tillsammans med Sinfra.

•  Stärkt styrgruppen.

•  Stärkt vår position som testverksamhet genom 
etablerade samarbeten med energibolag som 
testplattformar.

•  Utvecklat våra kommunikationskanaler.

•  Påbörjat teknikutbyte med Kina.

Under det gångna verksamhetsåret har ett antal 
projekt och tester initierats, varav tre utav dessa  
avslutats med mycket goda resultat och är överläm-
nade till Sinfra för möjlighet till kommersialisering. 
Vi för även ständig dialog kring utveckling av pro-
dukter eller tjänster via universitet och högskolor.

Samarbetet med Energiforsk, 
Energiföretagen Sverige och Sinfra
FVUab har tillsammans med Sinfra, Energiforsk 
och Energiföretagen Sverige träffats under en  
period för att hitta ett samarbete kring gemen- 
samma frågor. Tillsammans ska dessa fyra aktörer 
hjälpa till att stärka fjärrvärmebranschens innova-
tionskraft. Syftet är att genom samarbete främja 
kommersialisering av ny teknik och stimulera 
innovativ verksamhet i branschen, genom att utbyta 
kunskaper, bygga nätverk och sprida information.

Internationellt
FVUab verkar nu på många sätt även interna-
tionellt, vi har träffat leverantörer från bland  
annat England, Frankrike, Kina, Italien, Ryssland,  
Österrike och Tyskland och har vidare dialog 
med dessa. I förlängningen kan detta leda till att 
Sverige får ny, innovativ och testad teknik med 
FVUab i spetsen.
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Styrgruppen Vi på FVUab
FVUabs styrgrupp har under verksamhetsåret  
2016-2017 bestått av totalt sju stycken utomstående 
personer i branschen. Styrgruppen består av:

• Anders Moritz,  
Tekniska verken i Linköping AB

• Gunnar Nilsson,   
Göteborg Energi AB

• Johan Wetterberg,   
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

• Lena Lindell,   
Lidköping Energi AB

•  Lina Enskog Broman,   
Energiföretagen Sverige

• Mikael Lundin,   
Umeå Energi AB 

• Thomas Nordin,   
Gävle Energi

Styrgruppen har haft fyra möten under verksam-
hetsåret och deras huvudsakliga arbete har varit 
att bedöma och rangordna de olika förslag på 
innovativa produkter och/eller systemlösningar 
som inkommit till FVUab. 

Från denna utvärderingslista kan vi nämna att 
bland annat följande projekt har startats upp:

• Tankrengöring
• Scale-Ban
•  Spinkis

Läs mer om projekten 
på sida 6

Linda Olsson
Projektledare och ingenjör i ke-
miteknik. Erfarenhet av drift och 
underhåll från energibranschen.

Carl Wehlin
Verksamhetschef och ingenjör 
med mångårig erfarenhet från 
medlemsföretag och ett flertal 
multinationella aktörer till för-
sörjningssektorn.

Sophia Rörström
Administrativ koordinator med 
erfarenhet av administration och 
koordination inom både privat 
och offentlig sektor. 
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Ett axplock av årets nyheter  
på projektsidan
Miljövänlig tankrengöring
Att rengöra cisterner som varit fyllda med oljor 
är ett smutsigt och ibland till och med hälsofarligt  
arbete. FVUab har därför testat en metod som 
går ut på att avlägsna farliga ämnen genom ett 
förbättrat och mer hållbart arbetssätt. Metoden 
går ut på att rengöra cisternen via en robot och 
med enbart ånga rengöra den från smuts och olja.  
Resultatet av testet var mycket gott, cisternen 
blev ren utan tillsats av kemikalier och 90% av 
den sanerade oljan kunde återvinnas. En vinst för 
både människor och miljön! 

NCC
FVUab har i ett projekt tillsammans med NCC 
arbetat för att introducera ett nytt material för  
relining av VA-rör på den svenska marknaden. 
Produkten heter PU-liner och är väl använt i övriga 
delar av Europa, och man ämnar nu introducera detta 
även i Sverige. Ämnen som kommer i kontakt 
med livsmedel är vanligtvis väldigt hårt utsatta för 
kontroller för att kunna klassas som säkra, men 
i Sverige har det funnits vissa oklarheter kring 
vilken väg som är den rätta för att få ett god-
kännande. Rapporten som projektet resulterade 
i ligger till grund för att ge en sammanfattning 
av metoden och materialet som kan användas av 
VA-bolag och kommuner som vill få en snabb 
översikt av produkten. Projektet har lett till att 
NCC fått ett typgodkännandebevis som gör att 
de kan påbörja sin försäljning av PU-liner med 
underlag som visar att materialet är godkänt för 
användning i Sverige.

Projekt inom vattenreningsteknik
FVUab undersöker olika tekniker inom vatten- 
reningsteknik. Olika aktörer har frågat FVUab 
om möjlighet att utreda om deras teknik kan 
passa på den svenska marknaden. Bland annat en 
teknik från Indien som hanterar processvatten 
vid fjärrvärme-  och elproduktion utan tillsats av 
kemikalier. Genom att temporärt höja pH-värdet 
i matarvattnet påverkas lösligheten av salter och 
förhindrar därmed utfällning på värmeöverförande  
ytor. Den kemiska samansättningen förändras 
inte. FVUab utreder om tekniken passar den 
svenska marknaden.

Projekt inom 
mätvärdesövervakningsssystem
Utvecklingsprojekt av överordnat mätvärdesöver-
vakningssystem, med fokus på säkerhet, för den 
svenska marknaden.

Spinkis
En ny mycket kompakt fjärrvärmecentral har ut-
vecklats hos Södertörns Fjärrvärme i samarbete 
med KE-THERM. Denna är tänkt att spara plats 
hos kunden och ska kunna byggas in i smala skåp, 
för att kunna smälta in med resten av badrumsin-
redningen och skall även kunna styras från telefonen 
(alternativt en applikation).

FVUab har närvarat vid ett tillfälle för att ta del av 
installatörernas handhavande samt kommentarer 
från dessa samt vid ett tillfälle då simulerat under-
håll och byte av komponenter har genomförts. 
Resultatet är att samtliga delar av installationen 
kan genomföras utan några större problem samt att  
underhåll kan genomföras av samtliga komponenter,  
förutom energimätare, utan några problem.

Spinkis. En mycket kompakt 
fjärrvärmecentral.

Robot för tankrengöring ger 
miljövänlig tankrengöring. 
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En hållbar  
samhällsutveckling
FVUabs långsiktiga strategi är att bidra till en hållbar och innovativ  
samhällsutveckling. Hållbarhet är så mycket mer än miljöfrågor. 
Hållbara innovationer måste vara hållbara i alla led, såväl ur miljö-  
och CSR-perspektiv som tekniskt och ekonomiskt perspektiv.  
Försörjningssektorn behöver hållbar, innovativ teknik för att möta 
de utmaningar som finns, särskilt i gamla system och med ökade 
krav på en mer effektiv verksamhet.  Vid sökande efter ny teknik är 
hållbarheten en av huvudfaktorerna som beaktas. 

Genom FVUabs roll, där vi söker upp ny och nyutvecklad teknik 
för att sedan testa den i fullskalesystem, går vi från att prata om hur 
viktigt det är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling till 
att i praktiken visa på olika sätt hur detta kan åstadkommas. Exem-
pel på detta är: 

•  Urban Greens – genom stadsnära odling i växthus med hjälp 
av LED-teknik kan drastiskt minska transporterna samt öka till- 
växtperioden. 

•  Airwatergreen – utveckling av avfuktare med brett temperatur-
område gör bl.a. att fukthalt i fjärrvärmekammare kan kontrolleras 
vilket motverkar farlig arbetsmiljö och minskar underhållskostnader. 

Genom att ställa krav på de leverantörer som vi samverkar med kan 
vi påverka deras hållbarhetsarbete, något som flera av våra projekt 
faktiskt visar. Exempel på detta är en leverantör från Asien som vid 
första mötet knappt visste vad hållbarhet var men som senare kom 
tillbaka och kunde visa upp hur hållbarhetsarbetet hade kommit 
igång.

Även myndigheter har observerat vårt hållbarhetsarbete och är  
intresserade av att bygga upp ett samarbete med oss för att underlätta  
teknikutbyte tillsammans med andra länder.
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
FVUab - katalysator för innovationer!
Styrelsens satsning på att hitta innovativa tekniker och tjänster för 
medlemmarna har nu kommit igång på allvar. FVUab är idag ett 
etablerat begrepp och ofta refererat till som ett mönster exempel på 
hur man ska bedriva kommersialiseringsarbete inom infrastruktur.

FVUab har fortvarigt arbetat med att identifiera, testa och förbereda 
för kommersialisering av innovationer under året. Året har varit 
utmanande men också utvecklande. Ledtiderna för att få igång test-
projekt har varit längre än FVUab först förutsåg. Det har lett till att 
resultatet inte följer prognosen men FVUab har identifierat flera 
viktiga tekniker som börjar användas hos Sinfras medlemmar efter 
det att de upphandlats och blivit ramavtal hos Sinfra.

FVUab har under året arbetat med att förankra sin verksamhet hos 
medlemmarna, och i större utsträckning hos medlemmarna i Sinfra. 
Flera medlemmar har också valt att bli testplattformar i FVUab.  
Något som vi tycker är mycket roligt och ger verksamheten tyngd 
och legitimitet. Det ger också legitimitet hos våra myndigheter,  
något som är extra roligt. Idag förs flera samtal med myndigheterna  
om att FVUab ska bli en naturlig väg för kommersialisering av 
innovativ teknik för försörjningssektorn. Ett stort erkännande för 
FVUab var att Energimyndigheten valde att skicka FVUab som 
officiell representant för staten i ett besök i Kina gällande fjärrkyla 
och annan energiteknik.

Under året har Sinfra kunnat konstatera att FVUabs teknik för  
första gången omsatt betydande summor i ramavtalen. Det betyder 
att medlemmarna i Sinfra har tagit till sig av tekniken och därmed 
fått utväxling av sin förenings spetsverksamhet, men potentialen är  
mångdubbelt större.

Under året etablerades ett mycket viktigt samarbete mellan FVUab, 
Sinfra, Energiföretagen och Energiforsk. Syftet är att öka utväxlingen  
i forskningen och se till att fler produkter når marknaden. Vi har 
redan sett de första stegen i den utvecklingen och det kommer att 
fortsätta under det kommande året.

Personal
Under året har en anställd valt att sluta, och en har rekryterats i dess 
ställe. I övrigt är personalen densamma.

Framtida utveckling 
FVUab kommer under det kommande året att fokusera på att ut-
veckla relationerna till myndigheter och närliggande organisationer. 
Samarbetet som nämndes ovan kommer att fortsätta och sannolikt 
kommer det att resultera i ett eller ett par kommersialiseringsprojekt.

FVUab märker också att internationaliseringsfrågor ökar i om-
fattning. Det gör att FVUab måste bli bättre på att utveckla den  
internationella verksamheten och de nätverk som finns där. FVUab 
kommer att lägga resurser på det de kommande åren.

I övrigt gäller att FVUab behöver öka sina intäkter för att minska 
belastningen på Sinfra. Fler betalande projekt och stöd från myndig-
heterna är viktigt för FVUab.

Uppgifter om moderbolag
Fjärrvärmeutveckling FVUab ägs till 100 % av Sinfra,  
Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening  
(org nr: 716419 - 3323).

Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening  
har sitt säte i Stockholm. 

FVUab har sitt säte i Stockholm.

Likviditet
Bolagets likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgår till kronor  
 
1.895.274 (2.292.330).

Resultat
Totalt för 2016/2017 redovisas ett resultat före skatt på kronor   
 
-148.101 (27.182).
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FVUab has already proven that every central 
purchasing body needs a seeking operation that 
identifies new and innovative businesses. We are 
very pleased to note that the technology areas  
that come out of FVUab also find an outlet in the 
marketplace. But even more interesting is the fact 
that both researchers and suppliers view FVUab 
as a natural part of their marketplace introduction. 

Over the course of the year, FVUab has faced 
many challenges. One of those challenges is fin-
ding space and time to conduct the tests that 
need to be done in order to test technology and  
services before potential procurement. This has 
resulted in FVUab spending a lot of time on site 
with members, tied to new test platforms. Today, 
FVUab has about a dozen platforms with mem-
bers but more are needed.

FVUab has also acted as representative for the 
state in relations with China concerning energy 
technology. During the fiscal year, FVUab visi-
ted Shanghai and participated in an international  
seminar on cooling with very good results. It led 
to FVUab proposing that the state forms a tech-
nology discussion platform together with China, 
and it seems as if it will become reality during the 
next fiscal year. 

During the fiscal year, a number of strategic and 
very important collaborations were established, 
especially within the area of research where a 
collaboration with Energiforsk was formed. The 

aim is to increase the commercialization of rese-
arch results and get products out to the market 
faster in order to give Sinfra members access to 
the technology they need to face the water and 
energy challenges facing Sweden. This dialogue is 
also being conducted with the Swedish Energy 
Agency, and the collaboration goes by the name 
“The Innovation Motor.”

FVUab still has challenges left when it comes to 
financing operations, but the value of the opera-
tions is without question. Without FVUab, Sinfra 
wouldn’t be what Sinfra is today.

I would like to give a big thank you to the team 
at FVUab and to the board of FVUab. Without 
their courage, this would not have been possible!

Peter Dahl

A Message from the CEO

Technology is the future!
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Fjärrvärmeutveckling FVUab 
Kungsbroplan 2, Box 1026, 101 38 Stockholm.  

Tel: 08 525 099 40. Fax: 08 525 099 30. E-post: info@fvuab.se
www.fvuab.se


