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1. Inledning
Problemställning, syfte och definitioner
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EU:s klimat- och energipolitik till 2030 

Definierar den framtida inriktningen på 
europeisk och nationell klimat- och 
energipolitik samt ett framgångsrikt 
genomförande av energiomställningen

Mål till 2030: 

• Minst 40% minskning av utsläppen av 
växthusgaser (från 1990-nivåer) – finns 
förslag att öka detta till 55%

• Minst 32% andel för förnybar energi

• Minst 32,5% förbättrad energieffektivitet

Fakta om den nuvarande situationen i EU 
avseende uppvärmning och kyla 

Uppvärmning och kylning av byggnader och industrier 
står för hälften av EU: s energiförbrukning

• Hushåll i EU använder 79 % av sin totala 
energiförbrukning för uppvärmning och 
tappvarmvatten. 

• Kylbehovet från hushåll och företag (t.ex. 
livsmedelsindustrin) ökar under sommarmånaderna

75% av värmen och kylan genereras från fossila 
bränslen

Endast 19% genereras från förnybar energi

För att uppfylla EUs klimat- och energimål krävs en 
minskad energianvändning och accelererad utfasning 
av fossila bränslen 
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Problem och lösning

Hur kan länder och kommuner bidra till EU:s 
klimat- och energimål?

→Lågtempererad fjärrvärme kan vara en lösning
för att fasa ut fossila bränslen från 
energisystemet och öka användningen av
förnybar energi

Hur kan kommuner införa lågtempererad
fjärrvärme?

→ Pilotenergistrategier kan hjälpa till
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Figur. 1:  Lågtempererad fjärrvärme en möjlig lösning att nå energi-
och klimatmål . Källa:LowTEMP



Pilotenergistrategi

Strategiskt verktyg, dvs. ett dokument, som 
beskriver specifika åtgärder för att leva upp till 
EU:s övergripande mål på lokal nivå

Replikerbart metod och en riktlinje för aktörer 
vid utformning av genomförbara 
energistrategier.
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Mål och syfte med pilotenergistrategier

Tillhandahåller replikerbara metoder och riktlinjer som möjliggör för kommuner att skapa 
effektiva och genomförbar plan för implementering av smarta, lågtempererade termiska nät

Beskriver befintlig urbana infrastruktur samt den utveckling som krävs för att modernisera 
fjärrvärmen

Förenar kommuner, energibolag, medborgare och andra intressenter

Utvecklar befintliga fjärrvärmenät till nästa generation av fjärrvärme: fjärde generationens 
lågtempererad fjärrvärme

Utgör en grund för långsiktiga processer (lokala mål och ramvillkor måste kontrolleras och 
justeras regelbundet - vid behov) 
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Den juridiska statusen på pilotenergistrategier

Pilotenergistrategier kompletterar och 
fördjupar befintliga nationella, regionala eller 
lokala strategier och planeringsdokument (om 
de redan har tagits fram). 

Rekommendationerna som ges i en 
pilotenergistrategi visar inte på den enda 
lösningen, men ger en överblick för åtgärder. 

Pilotenergistrategier är endast ett informellt 
verktyg och därför inte juridiskt bindande.

§
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2. Implementering
Arbetssteg, involverade institutioner och resultat 
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Arbetssteg – hur man utvecklar en Pilotenergistrategi?

Rapporten Metodik för framtagande av strategi 
för implementering av lågtempererad fjärrvärme 
ger vägledning om hur man utvecklar en 
pilotenergistrategi

• Innehåller 10 planeringssteg (arbetssteg)

• Planeringsstegen bör implementeras i 
turordning

• Planeringsstegen kan anpassas beroende på 
lokala förutsättningar, resurser (t.ex. 
administration och budget), krav och 
politiska mål 

10

Figur 2: Metodik för införande av lågtempererad fjärrvärme. 
Källa: RTU, lowtemp.eu [3]



Involverade aktörer
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Figur. 3: Intressenter i omvandlingen av det lokala
uppvärmningssystemet, [4] (översatt)

Nämnder
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Resultat

Resultatet bör vara…

Ett gemensamt dokument, utarbetat i 
samarbete eller nära dialog med alla viktiga 
intressenter i regionen 

En sammanfattande riktlinje som kombinerar 
redan befintliga planeringsdokument

En strategi som definierar den framtida 
utveckling som är nödvändig för omvandlingen 
till lågtempererad fjärrvärme lokalt

Ett urval av de möjliga, genomförbara och 
rimliga vägvalen för genomförande
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Figur. 4: Gulbenes energistrategi. Källa: Ekodoma, Gulbene kommun, Riga 
Technical University, lowtemp.eu [5]



Exemple på pilotenergistrategier

Pilotenergistrategier för
lågtempererad fjärrvärme utvecklade i 
samband med LowTEMP-projektet
för…

• Gulbene (Lettland)

• Ilmajoki (Finland)

• Tartu (Estland)

3 pilotenergistrategier kan fungera 
som inspiration för andra kommuner 
och regioner i Östersjöområdet

Förklaringar i seminariemodulen 
"Pilotenergistrategier - Exempel" 
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Figur. 5: Exempel på pilotenergistrategier i Östersjöområdet. Källa: lowtemp.eu [6] (redigerad)
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3. Slutsatser
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Slutsatser

Pilotenergistrategier är omfattande strategier
→marknadsföring av lågtempererad
fjärrvärme i Östersjöområdet

Samarbetsprocess för utveckling av
pilotenergistrategier→ sammanför
intressenter

Replikerbara exempel från andra kommuner i 
Östersjöområdet finns→marknadsföring av 
lågtempererad fjärrvärme i hela 
Östersjöområdet

Inspiration och vägledning för att utveckla
egna energistrategier
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Figur. 6: Laganda. Källa: Anemone123 at pixabay.com [7]
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