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Är det inte svårt, då är det inget för energi-
kontoret. Så brukar vi säga lite skämtsamt 
på kontoret. Men det ligger också något 
i det. Energikontoret har under sina sex 
år jobbat i flera utmanande projekt för att 
bidra till att länet ska nå sina klimatmål, och 
vara en aktiv del i omställningen. Utma-
ningarna har varit flera, men resultaten har 
också kommit. Vi har sett hur biogasöver-
enskommelsen har kommit på plats, flera 
företag genomgår genomlysning av sin 
energianvändning, fler väljer resfritt eller 
väljer hållbart resande i större omfattning. 
Det är glädjande, men vi har mycket kvar 
att göra.

Plusenergiforum, en unik, regional arena 
för kunskaps- och erfarenhetsutbyten inom 
våra huvudområden förnybar energi och 

energieffektivisering, är en viktig del i vårt 
arbete. Här har vi möjlighet att föra fram 
frågor, nyheter, forskning och goda ex-
empel som hjälper såväl oss, som företag 
och offentlig sektor att bli inspirerade att 
ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete. De 
möten som sker mellan deltagare, före-
dragshållare, företagare, företrädare för 
offentlig sektor samt en och annan vetgirig 
medborgare, gör att arbetet underlättas.

I år är det tredje gången som vi arrangerar 
Plusenergiforum. Vi hoppas att du som be-
sökare får med dig mycket 
kunskap och kontakter som 
du har nytta av i ditt fortsatta 
arbete för fossilfrihet och ett 
hållbart Sverige och Jönkö-
pings län.

Varmt välkommen 
till Plusenergiforum 2018

Carlos Pettersson
verksamhetsledare
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Lokaler

09.00–09.30 Frukost och registrering

09.30–10.30
Gemensam inledning (sal K11)

Megatrendernas påverkan på klimat- och hållbarhetsarbetet – Bobo af Ekenstam

10.30–11.00 Fika

11.00–12.00
Sal K12 – Hållbara transporter
Genombrott för flytande biogas 

till tunga transporter

Sal K11 – Energismarta 
företag och byggnader

Lösningar för stadsutveckling som främjar 
tillväxt och ett hållbart samhälle

Sal K10 – Hållbart resande
Money talks – ekonomisk lönsamhet som 

argument för hållbart resande

12.00–13.30 Lunch

13.30–14.30 Äntligen en strategi för gods 
– vad innebär det för klimatarbetet

Framgångsfaktorer för effektivare 
energianvändning i industriföretag

Delad mobilitet bortom 
storstaden, går det?

14.30–15.00 Fika

15.00–15.40 Teknikutveckling och e-handel – hur 
säkrar vi en klok miljöutveckling?

Trendspaning och goda exempel för hållbart 
byggande och energieffektivisering

Ett år med elcykelpremien 
– vad ser vi för resultat? 

15.40–15.50 Paus – förflyttning

15.50–16.30
Gemensam avslutning sal K11

Så kan omställningen bli en guldgruva för lands- och glesbygd

16.30–17.00 Kontakttid

09.00–17.00
Mässa/utställning

Program

Entré

K11 – Energieffektiva 
företag och byggnader

K10 – Hållbart resande

K12 – Hållbara transporter

Utställning

FikaLunch
Black & White, nedre våningen



Plusenergiforum inleds av Bobo af 
Ekenstam, vd för Docere Intelligence 
och chefredaktör för Sveriges största 
trendsajt Buzzter, tar oss med på en resa 
genom de stora förändringskrafterna och 
deras påverkan på klimat och hållbarhet. 
Du kommer att få en överblick över de 
tio viktigaste megatrenderna och hur de 
utvecklas.
Bobo af Ekenstam är vd för Docere 
Intelligence och chefredaktör för Sveriges 
största trendsajt Buzzter. Han har arbetat 
med att analysera trender och förändringar 
sedan 1988 och ägnar hela dagarna åt 
research och analys av trender och 

förändringar. Han undervisar också i ämnet 
Omvärlds- och trendanalys på bland annat 
Berghs School of Communication.

Globala megatrenders påverkan 
på klimat och hållbarhet

Sista november avslutas den operativa 
delen av Kraftsamling Biogas II, ett projekt 
som syftade till att öka andelen biogas som 
fordonsbränsle i Jönköpings län.
I september skickade energikontoret in 
en ansökan om ett nytt projekt, FASTR – 
Snabbare omställning till ossilfria transporter i 
Jönköpings län.
FASTR bygger på erfarenheter och in-
put inhämtat från de pågående projekten 
Kraftsamling biogas II, Bridging the GAP och 
Hela RESAN.

Mångfald av alternativ
Projektet har som mål, att både stad och 
landsbygd i Jönköpings län, har tillgång till 
en mångfald av förnybara och icke fossila 
drivmedels- och laddningsalternativ där 
regional infrastruktur, upphandlingar och 
drivmedelsproduktion främjar näringslivets 
och framförallt små- och medelstora före-
tags möjligheter att verka och utvecklas.
Syftet är att ge samhället bättre förutsätt-
ningar att nå prioriteringen om en fossi-
loberoende fordonsflotta 2030 och med 
ambitionen att bli ett Plusenergilän till 2050.

Pågår under tre år
Beslut rån Tillväxtverket väntas i december. 
Om projektet bevilljas startar det 1 januari 
2019 och pågår fram till 31 december 
2021. Projektledning sker i samverkan med 
Länsstyrelsen i Jönköpings län som också 
är samverkanspart.

Energikontoret 
söker nytt projekt

Pass 1 – gemensamt
Kl 09.30–10.30
Sal K11

För att Jönköpings läns vision om att vara 
ett Plusenergilän ska bli verklighet måste 
hela länet med. 
I det offentliga samtalet låter det ofta som 
att lands- och glesbygd dras med utma-
ningar och ligger efter i hållbarhetsarbetet. 
Men är det egentligen landsbygden som 
erbjuder unika värden och affärsmöjligheter 
i klimatomställningens spår? 
I ett panelsamtal lett av moderator Jakob 

Lagercrantz diskuterar vi hur klimatomställ-
ningen blir en guldgruva för landsbygden 
och glesbygden, i Sverige och inte minst i 
Jönköpings län.

Panelen
Helena Jonsson är landshövding i Jönkö-
pings län och ordförande i Klimatrådet.
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör 
på Region Jönköpings Län. 
Bernt-Arne Winberg, vd för möbelföretaget 
Hagagruppen
Mikaela Backman, filosofie doktor i natio-
nalekonomi och universitetslektor vid Inter-
nationella Handelshögskolan i Jönköping.

Pass 5 – gemensamt
Kl 15.50–16.30
Sal K11

Så kan klimatomställningen bli
en guldgruva för landsbygden

Tagga inläggen
#pef18
#plusenergiforum



Genombrott för flytande biogas 
i tunga transporter
Jan Strandhede, PR & Information Manager, Volvo 
Trucks
Erik Fromell, Senior Business Development 
Manager, Gasum AB
Henrik Dahlsson, Senior Advisor Hållbara Trans-
porter, Scania Sverige
Fler fordon, tankstationer, användare och 
såväl nationella som regionala och lokala 
satsningar – När det gäller den flytande 
biogasen som fordonsbränsle för tunga 
transporter ser det ut som att vi står inför ett 
genombrott. Under det här passet diskuterar 
vi behov och möjligheter för flytande biogas 
för att bli ännu mer eftertraktat. 

Äntligen en strategi för gods – men 
vad innebär det för klimatarbetet?

Den Nationella Godstransportstrategin
Anna Ullström, regeringskansliet
I juni presenterades den nationella god-
stransportstrategin. Syftet med strategin är 
att skapa förutsättningar för effektiva, kapaci-
tetsstarka och hållbara godstransporter. Vad 
kommer den att betyda för transportsek-
torn? Hur påverkar den klimatarbetet.

Regional plan för infrastruktur för elfordon 
och förnybara drivmedel
Jesper Agrelius, Länsstyrelsen i Jönköpings län
På regional nivå ska denna plan vara färdig 
i oktober 2019. Hur kommer arbetet att se 

ut, vad kommer planen innehålla? I vilken 
omfattning kommer de regionala klimatmålen 
att stödjas?

Teknikutveckling och e-handel. Hur 
säkrar vi en klok miljöutveckling?
Patrik Müller, betalningsexpert, DIBS
Fredrik Göransson, Science Park Jönköping
Fler väljer att göra allt fler inköp över nätet 
och e-handeln ökar explosionsartat. Idag 

omfattar e-handeln cirka 9 procent av 
handeln och till 2030 beräknas den ha ökat 
till 30 procent. I ett forskningsprojekt satsar 
nu näringsliv, det offentliga och akademien i 
länet på att Jönköpings län ska bli Sverige-
bäst på e-handel och logistik.
Hur kan vi säkerställa att denna utveck-
ling sker på ett hållbart sätt, med minskad 
klimatpåverkan, och vad krävs för att detta 
ska ske? Vad är viktigast för en positiv 
utveckling? 
Vi diskuterar med representanter för e-han-
deln och transportnäringen.

Hållbara transporter
Pass 2
Kl 11.00–12.00

Sal K12

Pass 3
Kl 13.30–14.30

Pass 4
Kl 15.00–15.40

Tank för flytande biogas på lastbil



Sal K11

Smarta lösningar för stadsutveckling 
som främjar både tillväxt och ett 
hållbart samhälle
Urbaniseringen ställer krav på en hållbar 
utveckling i våra städer. Stora delar av 
fastighetsbeståndet är i behov av renovering 
och för att möta efterfrågan på bostäder och 
lokaler krävs förtätning av våra städer.
Så kan vi på ett resurseffektivt sätt renovera 
hus för att möta dagens krav på boendekva-
litet och energiprestanda. Hur kan områ-
den omvandlas och växa till nya hållbara 
stadsdelar? 

Västra staden – den digitala trästaden, Nässjö
Malin Svensson, Nässjö kommun
Västra staden i Nässjö – den digitala trästa-
den, ska bli en plats där intressenterna ska 
använda sig av ny forskning, nya processer 
och metoder för samhällsbyggnad och ny 
digital teknik, samtidigt som fokus ligger på 
hållbarhet, energieffektivitet och trä som 
byggnadsmaterial.

Att samtidigt bevara, utveckla och energief-
fektivisera befintliga byggnader – erfarenhet-
er från GrowSmarter Stockholm
Mika Hakosalo, Site Manager GrowSmarter 
Stockholm
I GrowSmarter samarbetar åtta europeiska 
städer för att testa och utveckla smarta 
lösningar för urban, hållbar tillväxt. I projek-
tet ingår sex flerbostadshus från 1961, ett 
flerbostadshus från 2007, en kontorsbygg-
nad från 1965 och en slakthusbyggnad från 
1910. Ett av målen är minskad energian-
vändning med 60 procent när byggnaderna 
från 1960-talet renoveras.

Framgångsfaktorer för effektivare 
energianvändning i industriföretag
Ett effektivt utnyttjade av energi har både 
ekonomiska fördelar och bidrar till positiva 
miljö- och klimatmässiga effekter. Men vilka 
är nycklarna till ett lyckat arbete med energi-
effektivisering i länets industriföretag?

Energiledning och mervärden
Therese Nehler, Linköpings Universitet
Forskning på framgångsrika metoder för hur 
industriföretag kan arbeta med energieffek-
tivisering. Så kan företag i samband med 
investeringar värdera mervärden av ener-
gieffektivisering för att göra åtgärderna mer 
lönsamma.

AB Holsbyverken – ett gott exempel
Sofie Stråhle, AB Holsbyverken
AB Holsbyverken arbetar aktivt med ener-
gifrågan och deltar i ett företagsnätverk med 
fokus på energieffektivisering. De har valt att 
sätta ambitiösa mål för sin energianvänd-
ning. 

Affärsutvecklingsresa mot kundanpassade 
energitjänster
Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen
Genom att leverantörer av energitjänster får 
koll på beställarnas behov och att leverantörer 
hittar nya samarbetspartners kan marknaden 
för energitjänster utvecklas. Projektet Energi-
tjänster frågar kunder till energitjänsteföretag: 
Vad är ”energitjänster” för beställare och kun-
der? Vilka är förutsättningarna och drivkrafterna 
för energieffektivisering i olika branscher och 
verksamheter? Vad är viktigt för leverantörer att 
tänka på i kontakten med kunder?

Trender/goda exempel inom hållbart 
byggande och energieffektivisering
Byggbranschen ökar takten
Johan Nuder, Informationscentrum för hållbart 
byggande
För att nå klimatmålen krävs att byggbran-
schen ökar takten mot hållbart byggande och 
hållbar renovering. Det finns mycket kunskap 
och stor erfarenhet redan idag. En utmaning 
är att alla får tillgång till den för att kunna göra 
skillnad. Informationscentrum för hållbart 
byggande, som är ett initiativ från regeringen, 
samlar och sprider kunskap och information 
som ska främja hållbart byggande i Sverige.

Erfarenheter inom effektiv energianvändning
Per Sommarin, RISE
RISE är ett forskningsinstitut med stort fokus 
på hållbart samhälle. Per berättar om RISE 
senaste projekt och deras erfarenheter inom 
området ”effektiv energianvändning”.

Framtiden inom ljusbranschen
Johan Röklander, ljusdesigner (SWECO)
Ljus och belysning är beroende av varandra 
men inte samma sak. Vi revolutionerar just 
nu vår belysningsteknik, men vad betyder 
det för framtiden inom ljusbranschen?

Trygga energitjänster – ny auktorisation
Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen
Energieffektiviseringsföretagens nya aukto-
risation ökar tryggheten vid köp av energi-
tjänster. Den utgår från beställarens krav och 
önskemål på branschen som till exempel 
ökad lyhördhet, likvärdiga beräkningsmeto-
der och verifiering av åtgärder. Leverantörer 
ska också upplysa om de beroendeställ-
ningar som finns till andra företag. 

Energismarta företag och byggnader
Pass 2
Kl 11.00–12.00

Pass 3
Kl 13.30–14.30

Pass 4
Kl 15.00–15.40



Money talks – Ekonomisk lönsamhet 
som argument för hållbart resande
Att hållbart resande är bra för miljön och 
folkhälsan är sedan länge välkänt men det 
finns fler användbara argument när satsningar 
inom hållbart resande ska motiveras. Erik 
Stigell från Trivector presenterar sprillans nya 
forskningsresultat som visar på de samhällse-
konomiska vinsterna med gång, cykel och 
kollektivtrafik i ett svenskt perspektiv. Dessut-
om får vi höra hur Region Västernorrland ge-
nom att införa intern klimatkompensation för 
de anställdas tjänsteresor har lyckats minska 
både miljöbelastning och kostnader.

Föredragshållare
Erik Stigell, konsult, forskare och föreläsare 
med fokus på cykling, aktiv mobilitet och 
hälsa på Trivector, som presenterar resultat 
från den stora sk PASTA-studien.
Hanna Olovsson, projektledare för Energikon-
tor Norra Smålands projekt Hela RESAN, 
inviger resval.se
Emilia Rapp, projektledare för projektet Hållba-
ra resor på Region Västernorrland, samt Olle 
Bertilsson, hållbarhetssamordnare på Region 
Västernorrland, berättar om införandet av 
intern klimatkompensation (klimatväxling).

Delad mobilitet bortom storstaden 
– är det möjligt?
Delningsekonomin innebär nya möjligheter 
för delat ägande av t.ex. cyklar och bilar, 
men hittills har tjänsterna koncentrerats i 
storstadsregionerna. Kan tjänster för delad
mobilitet fungera även utanför storstadsom-
råden och på landsbygden? 

Jessica Berg, VTI, ger oss en översiktsbild 
och presenterar färsk data från förstudien 
KOMILAND – kombinerad mobilitet på 
landsbygd och i icke-urbana områden. Vi 
ges också en förtitt på slutsatserna från 
demoprojektet GoMate i Jönköping.

Dessutom får vi två konkreta exempel på 
lyckade insatser i frågan från resval.se. Mar-
tin Gunnarsson från Knivsta kommun visar 
hur en medelstor kommun kan etablera en 
elfordonspool, välanvänd både av kommu-
nens tjänstemän och privatpersoner. Vidare 
delar Maria Persdotter-Isaksson med sig 
av sina erfarenheter av när Tolg-bybor i alla 
åldrar blev frekventa samåkare både till jobb 
och fritidsaktiviteter.

Föredragshållare
Jessica Berg, forskare inom mobilitet, aktörer 
och planering på VTI.
Martin Gunnarsson är samhällsplanerare 
inom mobilitet och infrastruktur på Knivsta 
kommun.
Maria Persdotter-Isaksson är projektledare 
inom hållbart resande i Region Kronoberg 
och flitig samåkare i byn Tolg utanför Växjö.

Ett år med elcykelpremien 
– vad ser vi för resultat?
Efter drygt ett år med elcykelpremien (eller 
elfordonspremien som den egentligen heter) 
är det läge att blicka båda bakåt och framåt. 
Hur populär har premien blivit, vilka andra 
färdmedel tar elcykeln andelar ifrån, hur står 
det till med miljö- och hälsovinster och är 
våra samhällen redo för vågen av nya och 
allt mer heterogena cykelfordon? 
Hanna Olovsson från Energikontor Norra 
Småland leder en paneldiskussion då olika 
sakkunniga i frågan får ge sina svar på var 
elcykeln är på väg att ta oss.

Panelen
Klas Elm är vd för Svensk Cykling, 
organisationen som i sin senaste 
Cykeltrendrapport för 2018 bl.a. 
visar att nära fyra av tio svenskar 

kan tänka sig att köpa en elcykel.

Tomas Hallqvist, chef för enheten 
Miljöbidrag (som hanterar utbe-
talningar av elfordonspremien) på 
Naturvårdsverket.

Lotta Olsson, trafikingenjör på 
Jönköpings kommun, en kommun 
känd över hela landet som en stad 
där elcyklandet ligger i framkant, 

vilket också ställer krav på infrastrukturen.

Jessica Berg, forskare inom mobi-
litet, aktörer och planering på VTI. 
Kommer in med ett viktigt lands-
bygdsperspektiv i frågan.

Hållbart resande Sal K10

Pass 2
Kl 11.00–12.00

Pass 3
Kl 13.30–14.30

Pass 4
Kl 15.00–15.40

Cykelbiblioteket i Jönköping



VI ÄR EN DEL AV 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Webb: www.rjl.se/energikontoret
E-post: energikontoret@rjl.se
Facebook: energikontornorrasmaland
Twitter: @energikontoret
instagram: @energikontoret
Linkedin: @energikontoret

Stort tack för 
att du besökte 

Plusenergiforum!


