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Högskoleingenjörer från Linköpings Univer-
sitet genomför just nu två studentprojekt för 
Energiriket tillsammans med Institutionen 
för ekonomisk och industriell utveckling 
(IEI). Båda projekten med energiteknik som 
inriktning.

Studentprojekt 1:
Grosvads energisystem
Projektet har sitt fokus på den konstfrusna 
bandyplanen på Grosvad i Finspång. 
Grosvads energisystem är en komplicerad 
anläggning med flera olika arenor som är 
kopplade till samma energisystem. Arenans 
konstfrusna bandyplan invigdes 1985. 
2010 installerades ett nytt kylaggregat med 
kyleffekt 800 kW för bandyplanen, då upp-
graderades även el- och styrsystem. 

Nu är det åter dags att se över bandy- 
planen samt läktarbyggnaden med om-
klädningsrum, som en del av en framtida 
satsning. Problemet som studenterna tar 
sig an är bandyplanens ojämna iskvalitet. 
Ursprungligen höll isen en bra nivå, men 
har med tiden blivit allt sämre. Trots att 
även kylmaskinen har uppgraderats har 
isen ändå sakta försämrats. Därför måste nu 
ytterligare åtgärder tillsättas. Isen är skaplig 
på delar av planen, men på andra ställen är 
den vid viss väderlek fuktig och mjuk. 

– Vad kan man göra för att få minskad 
energiförbrukning och samtidigt bra is? Kan 
den eventuella överskottsenergin användas 
till att exempelvis bygga ett konstfruset längd-

åkningsspår och på så vis locka ännu fler 
framtida Vasaloppsåkare till vårt redan 
erkänt fina skidspår på Arena Grosvad? Det 
är några frågeställningar som studenterna 
lyfter och söker svar på i projektet. Det ska 
bli spännande att se deras slutsatser, säger 
Jens Zetterstedt på Energiriket.

Studentprojekt 2:
Nyttja solpaneler på fastigheten Bildningen
Det andra projektet är inriktat på fastig- 
heten Bildningen i Finspång. Bildningen är 
hemvist för Bergska gymnasiet, Curt Nicolin 
Gymnasiet (CNG) och Finspångs bibliotek. 
Syftet med projektet är att se över hur man 
kan nyttja solpaneler från Bildningens tak till 
laddning av elbilar via de laddstolpar som 
finns på Bildningens parkering. 

– Om projektet faller väl ut kan det finnas 
publikt intresse från allmänheten och även 
en utökad satsning på elbilar för företag och 
inom de kommunala bolagen, säger Jens 
Zetterstedt på Energiriket.

Frågor som finns med i studenternas fråge-
batteri: Hur skulle en systemlösning se ut för 
att kunna ladda bilar från solel och vilken 
typ av solpaneler krävs? Hur kan man lagra 
solel på dagen för att ladda bil på natten? 
Vad kan ett sådant system kosta? 

Medintressenter i projektet är Chargestorm 
som levererat laddstolpen, batterilagring av 
Ferroamp och Vallonbygden som förvaltar 
fastigheten.

SPÄNNANDE STUDENTPROJEKT I FINSPÅNG

Vi har varit inne i en riktig kall vinterperiod. 
Ingen har undgått ”The beast from the east”, 
ett riktigt kyligt väder som gör att energiför-
brukning blir ett hett diskussionsämne när 
uppvärmningskällor jobbar för högtryck 
både hemma och i företagen. Det känns 
väldigt stimulerande att faktiskt arbeta för att 
göra skillnad i dessa frågor. Arbetet med att 
nå klimatmålen för Sverige går enligt Tra-
fikverket för långsamt, då transporter står för 
en allt för långsam förändring. Som ni säkert 
sett i media diskuteras förbud av diesel- bilar 
i flera europeiska städer. Ett förbud som får 
konsekvenser, både miljömässigt men också 
ekonomiskt, då många människor måste 
byta bil. Man har sagt att det skall gälla 
äldre bilar som inte klarar Euro 6-klassning. 

Men resan bort från fossila bränslen kommer 
inte bli lätt. Vi har precis i dagarna startat 
upp ett väldigt intressant examensarbete, 
med inriktning energiteknik, tillsammans 
med en civilingenjörsstudent från Linköpings 
Universitet. Examensarbetet kommer att 
fokusera på hur man kan samverka med  
andra energikällor genom fjärrvärme. 
Syftet är att kunna se hur man kan optimera 
systemen. Intressant med tanke på vad som 
ligger runt hörnet med nya byggregler för 
fastigheter som går mot mer energisnåla  
passivhus, vilket medför att behov av fjärr- 
värme i dagens betydelse inte kommer att 
finnas. Kan man nyttja geoenergi för att 
lagra energi och använda den när den  
behövs? Hur mycket kan man sänka fjärr- 
värmetemperaturen? Vad behöver ett fram-
tida villaområde för uppvärmningssystem 
enligt de nya byggreglerna från år 2020?

Under våren planerar vi att genomföra en 
workshop, där större företag tillsammans 
med Linköpings Universitet och Volvo 
Construction Equipment skall dela med sig 
av sina erfarenheter kring energieffektivi-
sering. Syftet är att skapa möjlighet till att 
både ge input men att få input till respektive 
företag som mans edan får ta med sig hem 
och arbeta med för att se igen efter en tid 
och dela med sig av sina resultat.  

Trevlig läsning!

VD JENS ZETTERSTEDT                        
HAR ORDET

Bildningen i Finspång.



Arbetet med att färdigställa förstudien om 
additiv tillverkning har pågått under januari 
och februari.

– Vi kan konstatera att vi nu har ett mycket 
gynnsamt och positivt läge för att ta nästa 
kring additiv tillverkning. Vår huvudinrikt-
ning skulle då kunna vara utbildning inom 
additiv tillverkning, säger Jens Zetterstedt på 
Energiriket. 

Under projektets gång har Curt Nicolin Gym-
nasiet (CNG), Siemens, Finspångs kommun, 
Mjölby Kommun och Linköpings Universitet 
(LiU) visat ett stort intresse att medverka i en 
satsning. För LiU:s del skulle det innebära 
att man både kan utbilda studenter och ge 
möjlighet till att bedriva forskning. Då additiv 
tillverkning bygger på digitala processer har 
förstudien också fokuserat på andra digitala 
verktyg, som är en viktig del i att skapa en 
utbildningsmiljö i framkant. Bland annat 
driver CNG en samverkan med Microsoft 
med så kallad holoportation. Det innebär att 
man blir mindre platsbunden och kan utbilda 
virtuellt på distans. 

– Sammantaget ser vi enorma möjlig- 
heter till att skapa ett nationellt centrum kring 

utbildning inom området, som bidrar till att 
industrin utvecklas och ökar sin konkurrens-
kraft, menar Jens Zetterstedt. Curt Nicolin 
Gymnasiet är sedan några månader tillbaka 
utsedda av Skolverket till att vara en så 
kallad branschskola med inriktning 3D-till-
verkning inom industrin. 

Se mer om holoportation på:   
www.youtube.com/watch?v=7d59O6cfaM0

VI ÄR ENERGIRIKET
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DETTA ÄR PÅ GÅNG
• 21 mars:
Blixtlåsets regionsfinal på Curt Nicolin 
Gymnasiet i Finspång. Blixtlåset är svenska 
gymnasiemästerskapen för unga inno-
vatörer. Regionsfinalen är öppen för 
allmänheten. Välkommen!

• 18 april:
Energiriket arrangerar ett speedinnovation 
på Örebro Universitet, i samarbete med 
Teknikcollege Örebro, Örebro Universitet 
och Curt Nicolin Gymnasiet. 85 teknik-
collegeelver från Örebro och Karlskoga 
deltar. Eleverna ”pitchar” sina idéer på 
innovationsuppdrag från företag i regionen, 
som också agerar jurymedlemmar till-
sammans Energiriket.

NYTT UPPDRAG  
FRÅN FINSPÅNGS  
KOMMUN
Energiriket skall genomföra en förstudie  
i syfte att se vilka möjligheter det finns att 
bilda ett utvecklingsbolag med fokus på  
att skapa tillväxt i Finspång. 

Utgångspunkt är upplägget som valts i 
organisationen ”Tillväxt Motala”. Ett upp-
lägg som ska anpassas till Finspång och 
syfta till att skapa bästa möjliga förutsätt-
ningar att nå tillväxtmålen satta för år 2035. 
En rapport skall vara klar 20 april 2018.
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