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Tre korta 
om Energikontoret

• Ett av 15 regionala energikontor 
i Sverige, ca 360 i Europa

• Verkar för att länet ska nå sina 
energi- och klimatmål

• 15 medarbetare, projektledare, 
kommunikatörer & ekonomer



• Bedriver samverkans- och utvecklingsprojekt på lokal, regional nivå och 
ibland nationell nivå. Några exempel på våra projekt: Faster, Hela Resan, 
Nod för Energikartläggningsstöd.

• Skapar förutsättningar för regionen, kommunerna och näringslivet att 
lättare ställa om till en hållbar verksamhet ur i första hand ett energi-
och klimatperspektiv

• Erbjuder aktuell, objektiv och opartisk information och kunskap inom 
energi- och transportsektorn

Så arbetar vi



Energikontoret bildades 2012



Uppdrag & profilområden

Uppdrag

• Energieffektivisering

• Förnybar energi

• Samordna energi- & 
klimatrådgivning

Profilområden

• Hållbart resande och 
transporter

• Energieffektiva företag & 
produkter

• Hållbart byggande och 
renovering



Styrdokument

• Regionala utvecklingsstrategin (RUS - RJL)

• Klimat- & energistrategin (Länsstyrelsen)

• Hållbarhetsprogrammet (RJL)



Kopplingar in i Regionen
• Regional utveckling - RUS
• Miljö - Hållbarhetsprogram
• Länstrafiken + diverse 

transporter
• Upphandling
• Regionfastigheter
• Folkhälsa

Externt uppdrag (inte sugas in 
helt)

Energikontorets roll i Regionen och i länet

Kommuner
LST, ALMI, 

JU,  Science 
park m.fl

Nationellt: 
myndigheter

& nätverk

Näringsliv



Energikontorets 
organisation 



Energikontoret 2018 i siffror

10

14

Antal anställda januari

Antal anställda december

18 000Arbetade timmar 22 ggr

Aktiva projekt (inkl. nystartade)

7

11

Beviljade projektansökningar

Omsättning projekt MSEKOmsättning MSEK 11 10,2 (92 %)

Uppväxling basfinansiering



Projektportfölj



Hela RESAN + REDI

Kraftsamling biogas II  FASTR

Förnybar energi
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Energieffektivisering Energi- & klimat-

rådgivning

Hållbart resande & transporter (B+B+B)

Energieffektiva företag

Hållbart byggande & renovering

Energieffektiviseringsnätverk

Nod för Energikartläggningsstöd

Energikontoren Sverige transportsamordning

RUL2018-2020 + Informationscenter Hållbart byggande + FASTR (energilagring)

Horisont 2020 kunskap

Cykel

Vätgas

Cirkulär 

ekonomi

Industriell 

symbios

Solenergi 

& lagring

Mobilitet 

som tjänst



Förnybar Energi
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Energieffektivisering Energi- & klimat

rådgivning
Klimatrådet

Energi- & klimatrådgivarna

Ledningsgrupper: TUC, Campus Värnamo

Styrelser: Energikontoren Sverige, Föreningen biogassymbolen

FedareneEnergikontoren Sverige

4 Fokusgrupper Klimatveckan

Väderstreck för biogas

Länsstyrelsen, länets kommuner



Investeringar
 Ny tankstation för flytande biogas till 

lastbilar på Logpoint ca 20-30 miljoner. 
2019. Företag Gasum

 Flera logpointföretag har börjat med 
lastbilar på LBG biogas. Bla Elgiganten.

 Tankstation för flytande biogas till lastbilar 
på Ljungarum får kapacitet att tanka två 
lastbilar samtidigt. 2019. Företag 
Fordonsgas Sverige

 Tankstation i Vetlanda CNG klar 2020. 
Värde uppskattningsvis ca 15 miljoner. 
Företag Fordonsgas Sverige

 Sveriges modernaste biogasanläggning i 
Jönköping. Investering 200-300 miljoner. 
Företag HZI



 Länstrafiken köpte in ett 25-tal stombussar 
som lätthybrider alltså både biogas och el. 
Först i Sverige med den kombinationen. 
Okänt värde.

 Regionbussupphandling med flera linjer av 
regionbuss som kommer att gå på biogas. 
Okänt värde.

 Tanknings för biogas byggs nu på JLTs nya 
bussdepå i Jönköping. Okänt värde.

 Troligen tillkommer satsningar på 
tankstationer vid privata bussdepåer för 
biogas.

 June avfall satsar vidare på sopbilar på 
biogas. 



Energikontoret

Nätverk & rådgivning
 Nytt upphandlingsnätverk är igång nu med 

koppling till upphandling av transporter. 
Mycket uppskattat och välbesökt.

 Biogasnätverk är i startgroparna.
 Nytt nätverk för kommunernas 

bygglovshandläggare och energi- och 
klimatrådgivare för att stärka arbetet med 
mer energieffektiva byggnader i 
bygglovsprocessen.

 Två energieffektiviseringsnätverk med ett 
20-tal små- och medelstora länsföretag. 

 Vi leder ett nationellt nätverk med 30-tal 
kommuner och regioner inom resfria
digitala möten.



Energikontoret

 Länets Energi- och klimatrådgivning var 
med stor marginal bäst i Sverige på 
rådgivning om solenergi. I Sverige totalt 
55 000 rådgivningstillfällen

 Flera kommuner i länet har genomfört 
resvaneundersökningar och stöd i hur de 
kan jobba vidare inom området.

Energieffektivisering industri
 Vi har haft stor framgång med att få in olika 

stöd till studier eller investeringar i ny 
teknik. Bla. För flera gjuteriföretag



Energikontoret

Ökad medfinansiering från 300 tkr 
till nästan 1.2 mkr i basfinansiering

Från 10 till 14 personer 2018

2019 konsolidera verksamheten



Energikontoret

Informations- och inspirationsdag 
för politiker
Målgrupp Region och 
kommunpolitiker
(TIM och KSO) huvudmålgrupp



Tack!


