
 

 

Skånes Energiting – 2007 
19 juni 2007, Stadionmässan i Malmö 

Skånes Energiting anordnas av Energikontoret Skåne som verkar för 
energieffektivisering och ökad användning av förnybara energikällor i 
regionen. Energikontoret Skåne är en enhet på Kommunförbundet Skåne.  
 
Skånes Energiting stöds av Energimyndigheten. 

Inledning 
Aldrig förr har klimatfrågan varit så aktuell som nu. I media syns och hörs rapporter om 
klimatförändringen mer än något annat ämne. Vad säger egentligen experterna i de senaste 
IPCC-rapporterna och vad blir konsekvenserna för oss? Meteorologen och klimatexperten 
Martin Hedberg inleder Skånes energiting för att berätta om hur klimatförändringen påverkar 
oss ur ett globalt perspektiv och hur Skåne påverkas lokalt.  
 
Den inledande sessionen lägger grunden till de efterföljande arenorna där konkreta lösningar 
och intressanta praktikfall visar vägen till ett mer uthålligt samhälle. Avslutningsvis knyter vi 
ihop dagen med en spännande debatt och frågestund om Skånes framtid inom energiområdet. 
Ta chansen som publik och ställ dina frågor till regionens ledande aktörer!  

Program 

8.30 Registrering och kaffe 

9.00–9.15 Välkomna och inledning 
Jon Andersson, Energikontoret Skåne 

9.15–10.00 Klimat i förändring – så påverkas Skåne 
Martin Hedberg, Swedish Weather & Climate Centre (SWC)1 

10.00 Kaffe och utställning 

                                                      
1
 Martin är initiativtagare till Swedish Weather & Climate Centre där han tillsammans med 

andra meteorologer arbetar med att förmedla väder- och klimatvetenskap. Han har arbetat i 
Försvarsmakten, på SVT och SR och är initiativtagare till ett Europeiskt nätverk av 
meteorologer och journalister som arbetar med bevakning av klimatfrågor. 
Martin Hedberg har ett djupt engagemang i klimatfrågorna som sträcker sig från beskrivningar 
av de vetenskapliga bakgrunderna, via scenarier över tänkbara händelser i framtiden till våra 
möjligheter att dels minska klimatpåverkan, dels anpassa oss till det som är oundvikligt. Och 
utmaningen att samtidigt utveckla samhälle och företag efter hållbarhet och uthållighet. 
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Arena 1 Energisnål nybyggnation 

Introduktion 
Intresset för energieffektivt byggande är större än någonsin. Höga energipriser ger förbättrade 
förutsättningar för god lönsamhet samtidigt som ändrade byggregler och lagen om 
energideklarering bidrar till att sätta fokus på frågan. Vilka möjligheter finns att bygga 
energisnålt? Varför väljer man att bygga passivhus och hur lyckas man? 

Moderator 
Lena Neij, professor Internationella Miljöinstitutet 

Program 

10.40-12.40 Inledning 
Lena Neij, Internationella Miljöinstitutet 

Från vanligt eluppvärmt hus till passivhus  
Hanne Dybro, Saint-Gobain Isover AB 

Malmö stads passivhussatsning – en lokal för flexibelt nyttjande 
Johan Larsson, Malmö stad, Stadsfastigheter 

Nyuppförda flerbostadshus i Värnamo – praktiska erfarenheter från ett 
passivhusprojekt 
Ulla Janson, Energi och byggnadsdesign, LTH 

Passivhus i Misteröd – erfarenheter från ett pågående byggprojekt 
Henrik Sundqvist, Skanska Sverige AB 

Passivhus i plåt - ur arkitektens synvinkel 
Gunilla Svensson, Gunilla Svensson Arkitektkontor 

12.40  Lunch och utställning 

14.00-15.00 Bra inneklimat till lägsta LCC – aktiva tilluftsdon för framtidens energikrav 
Thomas Lindborg, Lindinvent 

Kontorsbyggnader i glas – kan de bli energieffektiva? 
Åke Blomsterberg, WSP 

Energiberäkningar – hur får man tillförlitliga resultat?  
Helena Bülow-Hübe, Tyréns 

15.00  Kaffe och utställning 
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Arena 2 Energieffektivisering i befintlig bebyggelse 

Introduktion 
Möjligheterna att spara energi i det befintliga fastighetsbeståndet är stora. Den aktuella 
klimatfrågan, höga energipriser liksom den nya lagen om energideklarering gör det 
intressantare än någonsin att se över sin energianvändning. Här presenteras inspirerande 
exempel på hur andra jobbat med energifrågan. Lönsamma åtgärder, intressanta 
affärsmodeller och lagen om energideklarering är exempel på vad som tas upp under dagen. 

Moderator  
Anna Forsberg, handläggare, Energimyndigheten 

Program 

10.40-12.40 Inledning 
Anna Forsberg, Energimyndigheten 

Praktiska erfarenheter av energieffektivisering i kommunala fastigheter  
Charlie Nilsson, Svedala kommun 

Förnybar energi och effektiv energianvändning i vardagsförvaltningen 
Lars Tirén, Eksta Bostads AB 

Att förena mjuka och hårda frågor vid energieffektivisering – erfarenheter 
från Etik & energis arbete inom Svenska kyrkan 
Beatrice Torgnyson, Etik & Energi 

Många bäckar små blir ett stort energisparprojekt  
Daniel Svensson, WSP 

Effektiviseringsprojekt med garanterad besparing – erfarenheter från 
upphandling och genomförande 
Peter Jansson, Regionfastigheter 

12.40  Lunch och utställning 

14.00-15.00 Energieffektiva solskydd – praktiska resultat från ett 
demonstrationsprojekt 
Anders Hall, Solskyddsförbundet / Somfy Nordic AB 

Hämta värmen ur marken – möjligheter och tillämpningar 
Göran Hellström, Lunds tekniska högskola, Byggnadsfysik 

 Uppföljning och driftoptimering ger sänkta värmekostnader 
Björn Sandström, Sydsvenska Energiteknik 

15.00  Kaffe och utställning 
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Arena 3 Energideklarering 

Introduktion 
Enligt den nya lagen om energideklarering ska byggnader med lokaler och bostäder energi-
deklareras av en oberoende expert. Här får du en översiktlig genomgång och tolkning av 
lagen. Vad energideklarering betyder rent praktiskt för inblandade parter berörs och den nyss 
utkomna handboken för energibesiktning från SIS Förlag presenteras.  

Moderator  
Anna Forsberg, handläggare, Energimyndigheten 

Program 

15.40-16.40  Den nya lagen om energideklarering 
Thomas Johansson, Boverket 

 Energideklarering i praktiken 
Per Qvistbäck, Svensk Energideklarering 

Handbok för energibesiktning  
Karin Adalberth, Prime Project 
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Arena 4 Lönsam energieffektivisering i industrin 

Introduktion 
De flesta företag kan idag minska sina energikostnader. Tekniken finns och höga energipriser 
ger goda förutsättningar att nå lönsamhet. Men hur kommer man igång och finns det andra 
skäl att jobba med energifrågan än de rent ekonomiska? Under dagen presenteras exempel 
på tekniska åtgärder och arbetsmetoder som kan leda till sänkta energikostnader. 

Moderator  
Hans Nilsson, energiexpert, Four Fact 

Program 

10.40-12.40 Inledning 
Hans Nilsson, Four Fact 

Kunskaperna om effektivisering finns – varför görs inte mer? 
Tommy Lööf, Grontmij AB 

Internmätning – ett sätt att nå uppsatta energimål 
Thomas Norsén, EON 

Rätt mätning är en förutsättning för energioptimering och besparing - är 
M-bus nyckeln till framtidens standard? 
Bertil Göransson, Beijer Electronics Automations AB  

Varför handlar jag som jag gör – om att ta ställning i miljöfrågor 
Jonas Dahlgren, Svenska kyrkan i Helsingborg 

Ökat fokus på energi och transporter i tillsynen inom Skåne 
Katrine Svensson, Kristianstad kommun 

12.40  Lunch och utställning 

14.00-15.00 Värmeåtervinning inom industrin 
Michael Andersson, Dalkia 

Effektiv belysning inom industrin 
NN, Thorn Lighting 

Effektiv elmotordrift 
Bo Andersson, Emotron 

15.00  Kaffe och utställning 

15.40-16.40  Energistrategi inom IKEA Fastigheter  
Roland Hedlund, IKEA Fastigheter AB 

 Praktikfall 
NN 

Praktikfall  
NN
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Arena 5 Energiteknik – en tillväxtbransch 

Introduktion 
Marknaden för energiteknik växer regionalt, nationellt och internationellt. Riskkapitalister, inte 
minst från USA, börjar intressera sig för tillväxtmarknaden ”clean tech”. Energiteknikföretagen 
är dels företag med lång erfarenhet på en mogen marknad och dels uppstickare med 
kvalificerad spetsteknik. Vi får under denna arena lyssna till erfarenheter och framtidsvisioner 
från fem olika företag. 

Moderator  
Katarina Pelin, chef miljöstrategier, Regional utvecklingsledning, Region Skåne 

Program 

10.40-12.40 Malmberg AB – 75 års erfarenhet av energiteknik 
Rune Simonsson, Malmberg Water AB 

 Catator AB - designar skräddarsydda högteknologiska lösningar för 
dagens och morgondagens marknad 
Fredrik Silversand, Catator AB 

 Energieffektivisering och energioptimering av fastigheter 
Mikael Ahlström, ÅF Infrastruktur AB 

 Biogasteknik – en växande marknad 
Mattias Hennius, E.ON Gas 

Ett miljöteknikföretag på uppgång 
Kristofer Cook, Bioprocess Control Sweden AB 

12.40 Lunch och utställning 
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Arena 6 Fjärrvärme – möjligheter och motstridigheter 

Introduktion 
I omställningen till ett energieffektivt och hållbart energisystem spelar fjärrvärmen en viktig roll. 
Fjärrvärmens miljöfördelar är stora då förnybar energi och spillvärme kan användas. Att 
fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ är det nog ingen som ifrågasätter men vilka konflikter 
återfinns i fjärrvärmeanslutna områden, vad kan vi förvänta oss av fjärrvärmen i framtiden och 
vilka synpunkter har industrin på fjärrvärmen? 

Moderator  
Lennart Thörnqvist, professor, Institutionen för Energivetenskaper, LTH 

Program 

14.00-15.00 Är fjärrvärme ett uppvärmningssystem för framtiden – håller det i 50 år 
till? 
Harald Andersson, E.O.N 

 Ska man energieffektivisera i fjärrvärmeanslutna fastigheter? 
Egon Lange, MKB 

 Hör värmepumpar hemma i fjärrvärmeanslutna fastigheter? 
Roger Andersson, Thermia 

15.00  Kaffe och utställning 

15.40-16.40  Hur öppnar vi upp fjärrvärmenätet – industrins syn på morgondagens 
fjärrvärmenät 
Anders Ydstedt, Återvunnen energi 

 Fjärrvärme i Kristianstad 
NN, Kristianstad kommun  
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Arena 7 Biogas i Skåne 

Introduktion 
Många vet redan att biogas är vårt bästa fordonsbränsle alla kategorier. Vill du bli än mer 
övertygad eller fördjupa dig i produktion och användning av biogas är detta seminariet för dig. 
Vi rör oss från forskning till användning här och nu. Vi visar upp en modern dualfuel-lastbil där 
man behåller dieselmotorn men använder 80% biogas som bränsle och därmed minskar 
växthuspåverkan med ännu mer. Du kan också anmäla dig för provkörning av lastbilen. 

Moderator  
Franziska Larsson, ordförande i Biogas Syd 

Program 

10.40-12.40 Biogasutvecklingens grundförutsättningar 

Biogas Syd – en presentation 
Anders Nylander, Gabriella Eliasson, Biogas Syd, Lisa Germundsson, LRF 

 Bioenergi från jordbruket - presentation av det färska betänkandet SOU 
2007:36 och dess biogasförslag 
Mikael Lantz, Miljö och energisystem, LTH 

 Storskaliga biogasanläggningar  
Johan Benjaminsson, BioMil AB 

Skåne – en spjutspets inom biogasforskningen  
Lovisa Björnsson, avd. för Bioteknik, LTH 

Biogas i Danmark, fortid, nutid, fremtid 
Irini Angelidaki, Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet 

12.40  Lunch och utställning 

14.00-15.00 Biogas i småskaliga och storskaliga distributionsnät 

Kristianstads kommun – ett mönsterexempel på lokal biogasutbyggnad ? 
NN, Kristianstads kommun 

 Brålandaprojektet – ett nytt sätt att tänka gasnät för småskalig produktion 
Peter Eriksson, Hushållningssällskapet 

 Biometan genom förgasning av biomassa och anpassning till befintlig 
gasinfrastruktur 
Staffan Karlsson, Svenskt Gastekniskt Center  

15.00  Kaffe och utställning 
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forts. Biogas i Skåne 

15.40-16.40  Biogasfordon representerar god ekonomi idag och imorgon 

Gasbilar är ett lönsamt val för både företaget och den anställde 
Johan Rietz, Biogas Syd 

 Gasbilar som personalförmån – kommuner och företag kan driva på 
Leif Mogren, Mogrens & Partners 

 Vägverkets plan för reducering av vägtransporternas klimatpåverkan 
Per Nettelblad Vägverket (prel) 

Dual fuel för tung trafik – behåll dieselmotorn och minska CO2 med 80% 
Ingvar Augustsson, Linköpings Tekniska Verk (prel) 

 
Du som är intresserad av att provköra Duelfuel lastbilen under dagen kan anmäla ditt intresse 
(om du innehar lastbilskörkort) till Johan Rietz, johan.rietz@biogassyd.se eller 070-56 46 200 
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Arena 8 Vindkraft till land och till havs 

Introduktion 
För närvarande är det ett brinnande intresse för vindkraft, såväl för etablering av stora 
vindkraftsparker med stora energibolag som entreprenörer, som för uppförande av enskilda 
verk av privatpersoner. Ett viktigt inslag i vindkraftsdebatten är att skapa acceptans hos 
allmänheten för vindkraft. Vilka pågående projekt finns på vindkraftområdet i Skåne och vilka 
ekonomiska incitament kan finnas för att driva vindkraftverk? 

Moderator  
Lennart Värmby, regeringens vindkraftsamordnare 

Program 

10.40-12.40 Inledning 
Lennart Värmby, regeringens vindkraftsamordnare 

 Vindkraft i Skåne – vad är på gång till land och till havs? 
Jon Larsen, Göran Fagerström, Länsstyrelsen i Skåne 

 Vattenfalls vindkraftsatsning börjar med Lillgrund i Öresund 
Anders Dahl, Vattenfall 

 Stadsnära vindkraft – ett projekt i Helsingborgs stad 
Anna Trenell, Öresundskraft 

Att äga och driva vindkraftverk i privat regi 
Hans-Anders Odh, markägare 

Att skaffa mening och skapa acceptans för ett vindkraftprojekt 
Hervé Corvellec, Annette Risberg, Service Management, Lunds Universitet 

12.40  Lunch och utställning 
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Arena 9 Solenergi i Skåne 

Introduktion 
Intresset för solenergi växer starkt just nu. Tillväxttakten för solel har under senare år legat på 
över 40% årligen. Det säljs mer än 1 000 000 m² solfångare i Tyskland och ca 15 ggr mer i 
Kina. Intresset och försäljningen ökar även i Sverige. Regeringen har nyligen anslagit mer 
medel för solelsinstallationer i offentliga byggnader och solvärmebidragen har förlängts 
ytterligare tre år. Här ges möjlighet att ta del av vad som händer i regionen men också hur 
tekniken kan tillämpas kostnadseffektivt och på ett estetiskt tilltalande sätt och vad vi har att 
vänta oss i framtiden. 

Moderator  
Lars Andrén, ordförande Svenska solenergiföreningen 

Program 

14.00-15.00 Är genombrottet för solenergin här? - inledning och välkomnande 
Lars Andrén, Svenska solenergiföreningen 

 Målgruppsorienterad solvärme – olika exempel från Skåne 
Pär Börjesson, Effekta-Pannan 

 I huvudet på en solentreprenör – visioner, planer och framtid 
Robert Sundqvist, ExoHeat 

 Malmö, Sveriges solstad – så här tänker vi 
Martin Nilsson, Malmö Stad   

15.00  Kaffe och utställning 

15.40-16.40  Solelsinstallationer i Sverige – mode eller framtid? 
Petter Sjöström, Switchpower 

 Dansk design – en vägledning för tilltalande solenergianläggningar? 
Claus Smed Søndergård, DOMUS arkitekter 

 Solenergi – ett naturligt byggnadselement i framtida byggnader? 
Björn Karlsson, Energi och byggnadsdesign, LTH  
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Arena 10 Klimatinvesteringsprogram, KLIMP – 
erfarenheter och nya möjligheter 

Introduktion 
Bidrag inom Klimp delades ut för första gången 2003. Inför 2008 års ansökningsomgång finns 
ca 360 nya miljoner att fördela. Ta del av erfarenheter, goda råd inför ansökan, bedömnings-
kriterier mm. Hur har det gått för Skåne hittills och vad planerar Region Skåne? 

Moderator  
Carina Westerlund, KLIMP-ansvarig, Länsstyrelsen 

Program 

10.40-12.40 Inledning samt Klimp i Skåne så här långt 
Carina Westerlund, Länsstyrelsen i Skåne län 

 Vad har tidigare fått Klimpbidrag? 
Petter Lydén och Karin Hermansson, Naturvårdsverket 

 Råd och tips inför höstens ansökningsomgång 
Petter Lydén och Karin Hermansson, Naturvårdsverket 

 Region Skånes Klimpsatsningar 
Ann-Kristin Ekholm, Region Skåne 

Energimyndighetens bedömningar av Klimpåtgärder 
Thomas Björkman, Energimyndigheten 

Bidrag till tankställen för förnybara drivmedel 
Magnus Östling, Naturvårdsverket 

12.40  Lunch och utställning 
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Arena 11 Projektfinansiering genom EU-program 

Introduktion 
De flesta vet att EU avsatt pengar i fonder och program men relativt få svenska organisationer 
söker från dem. Varför? Vet man inte hur eller var man kan söka? Eller är det administrationen 
som avskräcker? Under denna eftermiddag bringar vi ordning bland fonder och program och 
låter några skånska företag och organisationer med erfarenhet från EU-projekt svara på 
frågan om det verkligen behöver vara så svårt.  

Moderator  
Lotta Hauksson, miljökonsult, WSP 

Program 

14.00-15.00 EU:s fonder och program – en översikt  
Lotta Hauksson, WSP 

 7:e Ramprogrammet – en bra fond för teknikutveckling 
Bengt Nilsson, Vinnova 

 Intelligent Energy for Europe (IEE) – en bra fond  
för implementering av befintlig teknik 
Lisa Lundmark, Energimyndigheten 

 Från fond till projekt – råd och dåd 
Lotta Hauksson, WSP 

15.00  Kaffe och utställning 

15.40-16.40  Erfarenheter från pågående EU-finansierade energiprojekt 

 Madegascar – ett IEE-projekt om gas för fordonsdrift 
Jon Andersson, Energikontoret Skåne 

 EU finansierar delvis Malmö stads hållbara utveckling 
Trevor Graham, Malmö stad, Miljöförvaltningen  

 SMILE – ett Civitas-projekt om miljöanpassade transporter 
Caroline Jiborn, Sunfleet 

 Eco City – ett Concerto-projekt om hållbara energilösningar 
Marcus Remmerfors, Öresundskraft  
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Arena 12 Klimatförändringens lokala påverkan 

Introduktion 
Det utsläpp av fossila växthusgaser som sker på grund av mänsklig aktivitet har inverkan på 
det globala klimatet och klimatforskare är eniga om att förändringar kommer att ske. Kraftiga 
stormar, ihållande regn och de värmeböljor som drabbat Sverige de senaste åren, för genast 
tankarna till klimatförändringen. Vilka förändringar i klimatet kan förväntas i framtiden och vad 
innebär det för Skånes kommuner? 

Moderator  
Martin Hedberg, meteorolog och klimatexpert, Swedish Weather Center 

Program 

14.00-15.00 Framtidens klimat – vad kan vi förvänta oss i Skåne? 
Martin Hedberg, SWC 

 Anpassningsportalen - ett verktyg för att möta klimatförändringen 
Maria Larsson, Hässleholms kommun 

 Stigande havsnivåer – konsekvenser för den fysiska planeringen 
Mats Åkesson, Länsstyrelsen i Skåne  

15.00  Kaffe och utställning 

15.40-16.40  Anpassningsarbete i Kristianstad kommun 
Katrine Svensson, Kristianstad kommun 

 Klimatpolitikens lokala förankring 
Bo Petersson, Lunds Universitet 

 Diskussion 



 

 

Skånes Energiting – 2007 
19 juni 2007, Stadionmässan i Malmö 

Skånes Energiting anordnas av Energikontoret Skåne som verkar för 
energieffektivisering och ökad användning av förnybara energikällor i 
regionen. Energikontoret Skåne är en enhet på Kommunförbundet Skåne.  
 
Skånes Energiting stöds av Energimyndigheten. 

Avslutande debatt: Skåne - ett oljeoberoende län 2020? 

Introduktion 
Energitinget avslutas med en debatt om Skånes framtid inom energiområdet. Flera av de 
viktigaste aktörerna i regionen finns representerade i panelen. Skåne har förutsättningarna att 
bli en ledande region för uthålliga energinäringar. Ska vi gå före och ta steget mot att bli ett 
oljeoberoende län? Vi står inför stora förändringar och någon kommer att bli vinnare och 
någon förlorare. Vilket ansvar har politiker och vad gör näringslivet? Ta chansen som publik 
och ställ dina frågor!  

Moderator  
Hans Nilsson, FourFact
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Debattörer 
Göran Tunhammar, Landshövding Skåne län 
Pia Kinhult, regionråd (m) 
Uno Aldegren, regionråd (s) 
Lennart Värmby, regeringens vindkraftsamordnare för sydvästra Sverige 
Nils-Göran Larsson, vd Fastighetsägarna Syd 
Bengt Ekenstierna, vd E.ON Gas Sverige AB 
Lennart Thörnqvist, professor Energivetenskaper, LTH 
Representant från LRF 

Program 

16.40 Mingel och lättare förtäring 

17.00–17.55 Debatt i plenum – Skåne - ett oljeoberoende län 2020? 

17.55–18.00  Avslutning  
Energikontoret Skåne  

                                                      
2 Hans Nilsson, FourFact AB, är född och uppvuxen i Malmö och började sitt engagemang i 
energibranschen vid Malmö Industriverk 1966 (ansvarig för el, gas och fjärrvärme). Han har 
varit ansvarig för det svenska energieffektiviseringsprogrammet med teknikupphandling och 
omställning av energianläggningar i länderna kring Östersjön under delar av 80- och 90-talet. 
Kring sekelskiftet var han verksam vid OECD/IEA i Paris med energieffektiviseringsfrågor och 
marknadsutveckling för ny energiteknik. Numera är han aktiv i en rad EU-projekt samt 
ordförande i IEAs program för DSM (Demand Side Management) i vilket 20 länder samverkar 
globalt. 


