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Möte om Ukraina 
Datum & Tid: 15/2, 13.00 – 16.00 

Plats: ÅF, Hallenborgs gata 4, Malmö. 

 

Program 
1. Introduktion, Håkan Knutsson, SweHeat. 
2. NEFCOs projektfinansiering i Ukraina (Ronny Nilsson, Senior Adviser, NEFCO) 

a. Allmänna förutsättningar för NEFCOs projektfinansiering i Ukraina 
b. Projekt inom fjärrvärme och energieffektivisering i Ukraina 

3. DemoUkrainaDH  - förutsättningar och krav (Mikael Jönsson, Sweco, DemoUkrainaDH 
Coordination Consultant) 

4. Projektgenomförande i DemoUkrainaDH (Peter Dannbring, Projektledare, ÅF) 
a. Vad har gjorts, vad kommer att göras, vad vill DemoUkrainaDH åstadkomma? 
b. Vilka är problemen inom den ukrainska fjärrvärmebranchen? 
c. Möjligheter och utmaningar för modern fjärrvärmeteknik i Ukraina 
d. Partnerskap med Ukrainska företag 

5. Tid för enskilda samtal. 
 

Kostnad: Gratis för SweHeat-medlemmar. Adm-avgift på 690 kr + moms för övriga. 

Anmälan till:  http://simplesignup.se/event/71907-sweheat-ukraina  

Anmälan senast 2016-02-05 

Frågor: Håkan Knutsson, ordf, SweHeat, tel 0733 347977, hakan.knutsson@sweheat.com  

 

Bakgrund 
Info om Demo Ukraina: 

Målet är att 20 demonstrationsprojekt ska genomföras. Idag är sex projekt i princip färdigställda och 

sex till är på gång för att inleda upphandlingar nu under våren. Samtliga de genomförda projekten 

omfattar utbyte av fjärrvärmeledningar och installation av fjärrvärmecentraler och ett par av dem 

innehåller även nya effektiva gaseldade pannor. De projekt som är på gång innehåller i de flesta fall 

också rör och fjärrvärmecentraler men med ett betydligt större inslag av biobränsleeldade pannor. 

Bedömningen är att det finns utrymme för att sätta igång 4-6 ytterligare projekt om det går att finna 

lämpliga fjärrvärmebolag och projekt. Information om programmet och projekten hittas på 

www.demo-dh.org.ua.  
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Sweco har ett uppdrag att samordna hela DemoUkraina-programmet och se till så att det bedrivs så 

effektivt som möjligt och att föreslå lämpliga kommunala fjärrvärmeföretag att samarbeta med. ÅFs 

uppdrag är att hjälpa de utvalda fjärrvärmeföretagen att planera och genomföra projekten baserat på 

modern och effektiv design och öppen upphandling i konkurrens.  

Viktigt att påpeka att all upphandling ska ske konkurrensutsatt. Endast i undantagsfall kan unika 

komponenter eller system med ett begränsat värde handlas upp genom direktupphandling. 

Men eftersom målet är att tillämpa modern fjärrvärmedesign och modern fjärrvärmeteknik, d v s 

teknik som ofta inte tidigare tillämpats i Ukraina, så bör svenska och andra nordiska företag ha en 

konkurrensfördel. Det är då naturligtvis viktigt att de ukrainska bolagen blir medvetna om vad svenska 

företag kan erbjuda. Sweco och ÅF ställer upp på det här evenemanget för att informera om 

programmet och de möjligheter det kan ge svenska företag samt för att ge företagen möjlighet att 

informera om de metoder och tekniker de representerar.  

Nyttan med mötena kan vara; tips om lämpliga partners, distributionskanaler samt info om hur 

planerade upphandlingar kommer att ske. 

 


