
Energimyndigheten stödjer 
forskning och innovation

Energimyndigheten är Sveriges 
största forskningsfinansiär på 

energiforskning. Vi hjälper även 
företag att affärsutveckla och 

kommersialisera energiteknik.
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Globala utmaningar 
och möjligheter

• Klimatfrågan är vår tids största utmaning.

• 70 procent av de globala växthusgasutsläppen är 
energirelaterade. 75 procent för Sverige.

• 60 procent av jordens befolkning bor i städer år 2030.

• I dag saknar en miljard människor el i sina hem.
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Hållbara 
energi-
system



Forskningspolitiska 
mål

Energi- och klimat-
politiska mål

Näringspolitik

50% effektivare energianvändning 
2030 jämfört med 2005

100% förnybar 
elproduktion 2040

Senast år 2045 ska Sverige 
inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser. Därefter uppnås 
negativa utsläpp



Fem utmaningar för att nå 
ett hållbart energisystem



Samhälle InstitutionerFöretagKonsumenterUoH

Pilot och 
demonstration

Grundforskning

Tillämpad 
forskning

Kommersialisering  
affärsutveckling

Marknadsutvecklin
g, spridning och 

användning



Forskning och innovation på Energimyndigheten

• Insatser över hela innovationssystemet 

• Årlig budget på ca. 1 100 Mkr (totalt ca 1 470 Mkr 

för EM) + 300 Mkr/år för Industriklivet

• 50 program, omkring 2000 pågående projekt

• Näringslivet samfinansierar med i princip lika stort 

belopp

Företag och 
bransch-
organisationer 45 %

Energimyndighete
n 55 %

Företag 36 %

Offentliga 
organ/internationellt 
4 %
Branschorgan
/
institut 13 %

Universitet/
högskolor 
47 %



Kraftelektronik och fordonsrelaterade projekt

Internationell havsenergi och pilot-och demoprojekt

Industridrivna projekt för 
kraftelektronik som baseras på 

bredbandsgapsmaterial 
9,5 MSEK, stänger 2019-04-03

FFI Energi och Miljö 
Fordonsrelaterad forsknings-

innovations- och 
utvecklingsaktiviteter för ökad 
energieffektivitet, förnybara 

bränslen och minskad 
miljöpåverkan

Ansökningar tas emot kontinuerligt

Intresseanmälan för internationella 
forsknings och utvecklingsprojekt 

inom havsenergi
OCEANERA-Net Cofund

Senast 2019-03-01

Pilot- och demoprojekt över hela 
energiområdet med potential att 

stödja utvecklingen till ett 
ekonomiskt och miljömässigt 

hållbart energisystem
Lämna in skiss senast 2019-02-21

Vattenkraft och biobränslen för flyg

Utlysningar på webben

Forskning, utveckling och 
innovation som kan bidra till 

utvecklingen av hållbara 
biobränslen för flyg.

55 MSEK, stänger 2019-03-12

Hållbar vattenkraft
Vattenkraften som en reglerande 

resurs, Vattenkraftens 
miljöpåverkan och Vattenkraften 

som säker och effektiv energiresurs
15 MSEK, stänger 2019-03-06

Projekt som siktar på 
städer/kommuner som vill ta täten 

i omställningen kan söka inom 
Viable Cities: Klimatneutrala städer 

2030
25 MSEK, stänger 2019-03-28

Bidra till utvecklingen av värme 
och kyla för framtidens 

energisystem, teknik, aktörer på 
marknaden och de spelregler och 

samspel som finns mellan 
aktörerna är aktuellt. 

50 MSEK, stänger 2019-02-07

Exempel på våra satsningar – öppna utlysningar

Värme, kyla, kommuner och städer

http://www.energimyndigheten.se/


17 strategiska innovationsprogram
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Samhällsvetenskapliga, humanistiska och tvärvetenskapliga 

perspektiv på energisystemens utmaningar

Programmet omfattar totalt 160 miljoner kr och löper 2017-2022

Aktuell utlysning omfattar ca 80 miljoner kr

Stänger 20 mars

Projekt 2 – 6 miljoner

Max stöd 9 miljoner

Expertgrupp som bedömer ansökningarna

Projekttid maximalt 1 okt 2019 – 31 dec 2022

MESAM Utlysningens omfattning



Hög vetenskaplig kvalitet och god omställningspotential

Adressera utmaningar för utvecklingen av:

Ett helt förnybart energisystem Ett resurseffektivt samhälle

Ett flexibelt och robust 
energisystem Samspel i energisystemet

Projekt inom humaniora och samhällsvetenskap

1 miljoner kronor per år, maximalt 5 
miljoner kronor totalt

Utlysningens totala budget är 125 
miljoner kronor år 2020 - 2024

Öppnas under februari 2019 Stängs under mars 2019

Energiriktad grundforskning 2019

Projekt inom natur- och teknikvetenskap



Tack!
Presentatör

Marie Claesson

Kontakt
016-544 20 00 marie.claesson@energimyndigheten.se

Besök oss på
www.energimyndigheten.se

www.energivarlden.se

Välkommen med din ansökan! 
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