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09:00 Inledning  

08:00-09:00 Registrering och frukostmacka 

Skånes Energiting deklareras öppet av Skånes landshövding Anneli Hultén
tätt följt av Energikontorets Skånes avdelningschef Anna Nilsson och
Energikontorets Skånes orförande Petter Forkstam. 

Mattias Goldmann

Anneli Hultén

Lina K Wiles

Petter Forkstam

Tommy Persson

Anna Nilsson

FÖRMIDDAG TALARE 

10:10-10:40 kaffe och utställning

Vi kan förvänta oss ett kraftfullt tal av årets moderator Mattias Goldmann, vd för den 
gröna liberala tankesmedjan Fores samt utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige 
2016.  På Fores driver Mattias också 2030-sekretariatet, för en fossilbränsleoberoende 
fordonsflotta, som våren 2016 vann priset Bästa Innovation från Seco.

Tommy Persson, Länsstyrelsen Skåne, är projektledare för Skånes nya klimat- och 
energistrategi som kommer lanseras under Skånes Energiting 2018. Den nya strategin 
har arbetats fram av Klimatsamverkan Skåne, som är ett samarbete mellan 
Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne

MATTIAS GOLDMANN 

TOMMY PERSSON 

LINA K WILES 

Lina K Wiles, fil dr och hållbarhetsspecialist på  ÅF med spets i FN:s globala mål för 
hållbar utveckling. Under Skånes Energiting kommer hon att berätta hur Agenda 2030 
kan sättas i verket, med exempel från en stadsutvecklingsprocess i Malmö stad och en 
metodik som fungerar lika bra för offentliga som privata aktörer.

DEBATT 

Prisutdelning av årets Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris 

Årets debatt kommer modereras av Mattias Goldmann som kommer adressera de 
viktigaste frågorna inför årets val tillsammans med representanterna från de partier som 
ingår i energiöverenskommelsen. Deltagarna i debatten på Skånes Energiting är Kristina 
Yngwe, riksdagsledamot (C), Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot (M), Emma 
Berginger, kommunalråd (MP) och Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot (S), Lars 
Thunberg, Kommunalråd (KD) 

12:20-13:30 Lunch sedan kaffe i utställningen 

PRISCEREMONI 

ENERGIDEBATT 



14:00-14:25

14:30-15:00

Föreläsare: Jonas 
Tannerstad, ÖBO

Hur  vi  gör  Skåne  till  Sveriges

solenergitätaste  region  

Genom nätverkande och samarbete visar  
Per  Uno Alm nya möj l igheter  för  at t  lyckas 
med utbyggnaden av solcel ler  i  
Skåneregionen och hur  v i  gör  Skåne t i l l  
den region i  Sver ige som har  mest  
solenergi  i  e lmixen.

En  klimatsmart  stad  –  med

byggnader  som  energilager  

Öbo instal lerar  bolagets plat t form för  
energihanter ing i  kommunala och pr ivata 
fast igheter .  Husen kopplas ihop och kan 
kapa toppar ,  ladda elbi lar  och säl ja  el  e l ler  
lagr ingskapacitet  t i l l  Svenska kraf tnät .

Föreläsare: Per Uno Alm, Solelsyd

Havsbaserad  vindkraft !           

Regionen  som  netto- 

exportör  av  el   

En utbl ick om den generel la  
utveckl ingen på vär ldsmarknaden,  
vad som sker  i  Sver ige och slut l igen 
möj l igheterna i  Skåne.  DONG med si t t  
nya namn satsar  på förnybart  is täl let  för  
ol ja  och naturgas.

Föreläsare: Sune Strøm 
Ørsted (tidigare DONG Energy)

Föreläsare: Stina J 
Nilsson, Region Skåne

Höghastighetståg  i  Skåne

– En  nödvändighet  för

hållbara  långresor .  

Att  det  vore bra med snabba,  smidiga 
tågresor  t i l l  s t rategiska dest inat ioner ,  som 
ett  a l ternat iv  t i l l  f lygresor  både i  t jänsten 
och pr ivat ,  är  nog de f lesta överens om.  
Men vad krävs egent l igen för  at t  det  ska 
bl i  verkl ighet  och vi lka utmaningar  står  
närmast  at t  lösa? 
e 

Elproducent ,  ellagrare  och  fossilfri

så  långt  det  går  –  och  det  går  långt !  

Med eget  v indkraftverk,  solcel lsanläggning,  
e lhandverktyg,  e lbi l  och elmotorcykel  v isar  Den 
Blå Gården hur  det  är  möj l igt  at t  anamma de 
senaste teknikerna redan idag.  Som en av de 
första at t  ha bevi l jats  stöd t i l l  energi lagr ing råder  
det  just  nu ful l  akt iv i tet  kr ing att  instal lera och 
dr i f tsätta  batter ier  för  e l lagr ing.

Föreläsare: Åsa Abrahamsson, 
miljöstrateg och Göran Axberg, 

transportstrateg, Höörs kommund

Föreläsare: Gert Thell och Christina 
Högström, Den Blå Gården, 

Marieholm, Eslöv

13:30-13:55

Föreläsare: Mats Didriksson 
Affärsutvecklare, EON Energilösningar AB   

Föreläsare: Magnus Brolin, 
RISE Research Institutes of Sweden

Multifuelenergistationer   

–  kopplingen  mellan

energisystemet  och

transportsystemet  

I  Europa f inns ett  f ramväxande intresse för  
mult i fuelenergistat ioner ,  där  man kombinerar  f lera 
förnybara bränslen på samma stäl le .  Vi lka synergier  f inns 
mel lan el ,  b iogas och vätgas? Transportsystemet kommer 
få  en al l t  v ikt igare rol l  som lager  och balanser ing i  
energisystemet .   .  

ectogridTM  –  Framtidens

energilösning  för  den  hållbara  staden

är  redan  här  

Potent ia len i  s tädernas restenergi f löden är  så stor  at t  hela 
behovet  av värme och kyla kan täckas om den tas t i l lvara .  
Genom att  koppla ihop byggnader med ol ika energibehov,  
gör  ectogr id™ det  möj l igt  at t  utnytt ja  restenergi  på ett  
opt imalt  sätt  och i  grunden förändra hur  energi  hanteras i  
samhäl let .  E .ON bygger  vär ldens första ectogr id™ på 
Medicon Vi l lage i  Lund.  

Stadsdelsomvandling  och  energi-

effektivisering  på  bästa  sätt  –

erfarenheter  från  Linero  och  Cityfied

LKFs stadsdelsomvandl ing av Linero har  skett  på ett  
kostnadseffekt ivt  sätt  med små hyreshöjningar ,  
samtidigt  som hyresgästerna har  kunnat  bo kvar  
under  renover ingen.  Samarbete mel lan Lunds 
kommun,  LKF,  Kraf t r ingen och IVL har  resul terat  i  
renover ing och energief fekt iv iser ing av bef int l ig  
bebyggelse t i l l  nybyggnadstandard.

Smarta  energisystem  –  från  stadsdel

till  fastighet  

Projektet  Fossi l  Free Energy Distr icts  (FED) handlar  om 
lokala energisystem och utbyte av energi  på lokal  n ivå 
mel lan ol ika aktörer  och ägare av produkt ion.  Magnus 
lyf ter  även f ram Innovat ionsprojektet  DChus.  Projektet  
baseras på en modern byggnad,  där  taket  täcks med 
solcel ler .  I  käl laren huserar  et t  energi lager  och mel lan 
dessa komponenter  f inns ett  l ikspänningsnät  där  de stora 
förbrukarna skal l  kopplas in .  

Biogasmackar  i  mellersta  Skåne   

–  Klimatklivet  skapar  möjligheter

för  förnybara  drivmedel  

Under många år  kämpade t jänstepersonerna i  
Höörs kommun för  at t  få  möj l ighet  t i l l  
b iogastankning i  kommunen.  Eons ansökan t i l l  
K l imatkl ivet  gjorde drömmen sann och nu 
bör jar  resan för  at t  stä l la  om fordonsf lottorna i  
Höörs och Hörby kommuner t i l l  fossi l f r i  dr i f t .   

Föreläsare: Anna Alexandersson och Anna 
Cornander, RISE Research Institutes of Sweden 

 

15:00-15:25

Föreläsare: Håkan Sandin, 
SLU (SSEC)

15:30-15:55

Cirkulär  och  hållbar  l ivsmedels-

produktion  ur  ett  energiperspektiv

– gamla  Findusområdet  blommar

upp  igen  

Sver iges l ivsmedelsindustr i  har  f ramtiden för  s ig 
i  symbios med andra t radi t ionel la  industr ier .  I  en 
ci rkulär  ekonomi bl i r  v i  t i l lsammans 
konkurrenskraft iga,  hål lbara och kan dra nytta 
av idag outnytt jade resurser ,  v i lket  skapar  en 
win-win s i tuat ion med potent ia l  t i l l  ökad 
s jä lvförsör jningsgrad,  export industr i ,  samt 
1000-tals  arbetst i l l fä l le .  

Du missar  väl  inte vårat  mingel? 
Vi  kommer ha ett  mingel  med 
underhål ln ing som startar  k l  
16:00.  Varmt välkomna att  mingla!  
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AVANTI FUTUROPRESENTE

Moderator: Anna Mattson, Energikontoret Skåne Moderator: Sabine Täuber, Energikontoret Skåne Moderator: Per-Johan Wik, Energikontoret Skåne

Hur kan vi använda och uppgradera befintliga infrastruktur inom 
byggnader och transporter, så att vi når hållbarhetsmålen till 2030?

Hur kan vi verka för att lyfta fram och implementera tekniska 
innovationer, så att vi överträffar målen till 2030?

Hur kan vi skapa ny infrastruktur och bygga ett framåtsträvande 
samhälle, som når hållbarhetsmålen för 2030?

Föreläsare: Markus Paulsson, 
Lunds kommun och Jeanette 

Green, IVL Svenska 
Miljöinstitutet

FIKA  I  UTSTÄLLNINGEN 


