
 

 

 Regional verkstad för ett  

Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 

Anmälan senast den 4 maj på www.energiintelligent.se 

 

Välkommen till Dalarnas   

Energi- och klimatseminarium 2016 

Tisdagen den 17 maj, kl. 8.30-16.00, Teknikdalen, Borlänge 

 

 

Program  
 

8.30–9.00 Registrering och kaffe/te och smörgås 
 

9.00–9.10 Välkommen 
 Ylva Thörn, landshövding och ordförande i Energiintelligent Dalarna 
 Leif Nilsson ordförande i Region Dalarna och vice ordförande i Energiintelligent Dalarna 

 

9.10–10.30 Dalarnas resa mot en hållbar energiomställning 

 Mycket har hänt och resan har bara börjat.  

 Här kommer du att möta 14 representanter från Dalarnas näringsliv och samhälle som berättar vad 

som skett och vad som behöver ske de närmaste tio åren. Alla är nyckelaktörer i energiomställnings-

arbetet. 
 

10.30–10.45 Paus 
 

10.45–11.00 Energiintelligent Dalarna 10 år 

 Per-Erik, som är miljöchef på Länsstyrelsen och en av initiativtagarna till Energiintelli-

gent Dalarna, ger sin bild av samverkan inom EID och vad den lett till. 

 Per-Erik Sandberg, Länsstyrelsen Dalarna 
  

11.00–11.30 Ett nationellt klimatpolitiskt ramverk—vad är det? 

     Miljömålsberedningen arbetar sedan ett drygt år med regeringens uppdrag att  

   utforma ett klimatpolitiskt ramverk. I detta föredrag ges en överblick av uppdraget och 

   knäckfrågorna inför kommande betänkanden.   

   Stefan Nyström, Miljömålsberedningen 
 

11.30-12.00 Näringslivets miljöarbete med resurseffektiva affärsmodeller     

 IVA presenterar sitt projekt Resurseffektiva affärsmodeller. Näringslivet har alla förut-

sättningar att spela en nyckelroll i denna förändringsprocess. Genom att utveckla resur-

seffektiva och lönsamma affärsmodeller bidrar de till uthållig, hållbar tillväxt. 

Caroline Ankarcrona, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 
  

12.00–13.30 Vegetarisk lunch 
 

13.30-15.20 Parallella verkstäder (se sid.2-3). Eftermiddagsfika serveras under passet. 

  Du väljer en av dessa när du gör din anmälan på www.energiintelligent.se 
 

15.35-16.00 Sammanfattning  

   Tillsammans med föreläsare, landshövdingen och ordförande i region Dalarna görs en resumé av dagen. 

http://www.energiintelligent.se/Sv/nyheter/Pages/2016-ars-regionala-energi--och-kliamtseminarium.aspx


 

 

Anmälan senast  

den 4 majpå  
www.energiintelligent.se 

Verkstad 3. Fossilfria drivmedel. Vilka möjligheter har/ger olika drivme-
del i Dalarna. 
Transporter står för cirka 70 % av Sveriges totala utsläpp av klimatgaser. Dalarna har Sveriges äldsta for-
donspark. För att nå en hållbar utveckling och nå uppsatta mål behöver fordonen minska sina utsläpp radi-
kalt. Vi bjuder in till en dialog kring möjligheter och förutsättningar för olika drivmedel utifrån ett regionalt 
och lokalt perspektiv.   

Syfte: Att identifiera lokala och regionala förutsättningar och möjligheterna med fossilfria drivmedel.  

Huvudsaklig målgrupp: Fordonsägare, företag, organisationer, strateger och politiker   

Arrangör: Energikontor Dalarna och Interreg projektet Green Drive Region  

Verkstad 1. Gör verkstad i småhusbranschen!  

Stora insatser behöver göras framöver i småhussektorn för att nå energimålen. Nya system, modeller och 
verktyg måste utvecklas, speciellt sådana som gör det motiverat för småhusägare att satsa på energieffek-
tiva villor. I denna workshop bjuds olika aktörer in för att delge sina erfarenheter i en spännande  
diskussion. 

Syfte: Att stimulera utvecklingen av energieffektiva småhus. 

Huvudsaklig målgrupp: Energirådgivare, småhustillverkare, entreprenörer 

Arrangör: ByggDialog Dalarna 

 

I hallen på Teknikdalen 

BEMANNAD UTSTÄLLNING  

 

Möt företag och organisationer 

som är medfinansiärer av 

seminariet. 

 

Verkstad 2. Helhetssyn för minskad klimatpåverkan.  

Målet på +1,5ºC är tufft. Med enskilda åtgärder försöker vi idag minska energianvändning och växthusgaser 
med magert resultat. Det behövs ett helhetsgrepp för att något radikalt ska hända och Dala Energiförening 
visar exempel på hur: livsmedelsproduktion, förädling, mat och kretslopp av näring kan ses i ett helhetsper-
spektiv. Utifrån det exemplet vill vi diskutera hur långt vi kan nå till år 2026.  

Syfte: Att ta fram goda  exempel på helhetssyn som leder till ett hållbart samhälle. 

Huvudsaklig målgrupp: Alla 

Arrangör: Dala Energiförening 

13.30-15.20 Sex valbara verkstäder– Välj i samband med anmälan 



 

 

Dalarnas regionala Energi- och klimatseminarium  

Den självklara mötesplatsen för samverkan, information och erfarenhetsutbyte för alla som arbetar 

med eller har ett intresse för hållbarhetsfrågor, framförallt ur ett energi- och klimatperspektiv. 

Syftet är att ge deltagare nya perspektiv och inspiration i energiomställningsarbetet. 

Seminariet samlar varje år nära 200 deltagare och är den självklara mötesplatsen för alla som arbetar 

med hållbarhets-, energi- och klimatfrågor. Årets seminarium är det trettonde i ordningen. 

13.30-15.20 Sex valbara verkstäder– Välj i samband med anmälan 

Verkstad 4. Smart renovering av flerbostadshus.  

Stora delar av det befintliga beståndet av flerbostadshus behöver renoveras, en insats som är förknippad 

med stora utmaningar. Som fastighetsägare innebär det oftast stora kostnader och svåra beslut men också 

stora möjligheter. I denna workshop bjuds ni in till en spännande diskussion kring hur flerbostadshus kan 

renoveras på ett energieffektivt och smart sätt.  

Syfte: Hitta strategier och metoder för effektiva och miljöförbättrande renoveringsprocesser av flerbo-
stadshus. 

Huvudsaklig målgrupp: Fastighetsägare 

Arrangör: ByggDialog Dalarna 

Verkstad 5. Pröva testbädd för energieffektivitet.  

En testbädd är ett öppet laboratorium som vänder sig till företag och andra organisationer som vill ut-
veckla, testa och demonstrera nya produkter och idéer i en miljö som på ett realistiskt sätt motsvarar den 
miljö de verkar i. Vi berättar om de testbäddar som finns tillgängliga inom energiområdet i regionen och 
diskuterar möjlig användning av dessa resurser: ”Testbädd-Energiförsörjning gruvan”, ”Testbäddar i an-
knytning till E16”, ” Testbädd för nya solenergilösningar med fokus på teknik- och affärsutveckling” samt 
”Högskolan Dalarnas klimatkammare-Testbädd för byggkomponenter”.  

Syfte: Visa några befintliga testbäddar och diskutera deras användbarhet för idéer, produkter och koncept.  

Huvudsaklig målgrupp: Företag och organisationer med produkter, koncept och idéer som är särskilt be-
tjänta av utveckling i testbäddar  

Arrangör: Högskolan Dalarna 

Verkstad 6. Veta, Välja, Vara - Lärande för hållbar konsumtion. 
Den globala klimat- och miljöpåverkan från svensk konsumtion ökar. Konsumtionsmönstren måste förändras 
– men hur gör vi det? I den här workshopen samlas vi som vill påverka människor till en hållbar konsumtion 
och diskuterar: Var finns tillfällen till lärande? Var finns hindren? Vad kan vi göra lite bättre? 

Syfte: Att få kunskap och förståelse för hur vi i olika sammanhang kan stärka människors möjligheter att 
ändra sina konsumtionsmönster. Koppla lärande till handlande och vetande till väljande. 

Huvudsaklig målgrupp: Opinionsbildare, organisationsföreträdare, politiker, pedagoger 

Arrangör: Nätverket för hållbar konsumtion 



 

 

  

 

Dalarnas Energi- och klimatsemi-

narium den 17 maj 2016 på  

Teknikdalen i Borlänge 

10 år med Energiintelligent Dalarna. Vad har hänt och 
framför allt, vad händer inom energiområdet i region-
en? Vad har gjort skillnad och vad återstår att göra de 
närmaste 10 åren?  
 
På detta seminarium får vi träffa aktörer inom olika 
sektorer i regionen som berättar om sitt arbete och de 
målsättningar de har för att leva upp till begreppet 
Energiintelligent Dalarna.  
 
Under eftermiddagen anordnas sju olika parallella 
verkstäder där vi arbetar fram förslag på konkreta åt-
gärder för att uppnå Dalarnas visioner och mål. 
 
Seminariet vänder sig till dig som är verksam inom 
såväl privat som offentlig eller ideell sektor och som 
exempelvis jobbar med strategiska frågor, upphandling 
och inköp, miljö- och energifrågor eller som förtroen-
devald, men även till dig som helt enkelt har ett in-
tresse för hållbar utveckling.  
 
Anmälan 
Du anmäler dig senast den 4 maj via denna länk:  
Anmälan. 
 
Du kan också anmäla dig via www.energiintelligent.se 
Kostnad: 480 kr (exkl. moms) per person inklusive 
måltider. Studenter: 240 kr (exkl. moms) per person, 
ange kod: Student 
 
Frågor besvaras av Kerstin Angberg-Morgården 
Länsstyrelsen Dalarna 
kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se 
tel. 010-225 02 76 

Ylva Thörn 

Landshövding i Dalarnas län och ordförande i 

Energi-intelligent Dalarna. 

Medverkande är bland andra: 

 
 

Samarbetspartner inom Energiintelligent Dalarna välkomnar dig till  

2016 års Regionala Energi-och klimatseminarium 

Leif Nilsson 

Ordförande i Region Dalarna och vice ordfö-

rande i Energiintelligent Dalarna. 

Caroline Bastholm  

Doktorand vid Högskolan Dalarna inom 
landsbygdselektrifiering i Tanzania, samt 
ordförande i svenska Ingenjörer utan gränser. 
2015 blev hon utsedd av Ny Teknik till en av 
Sveriges topp-30 mest inflytelserika och inspire-
rande kvinnliga ingenjörer. 

Dagens moderator är: 

Stefan Nyström 

Arbetar sedan 2014 som kanslichef för rege-

ringens Miljömålsberedning. Stefan är i botten 

civilekonom och har under lång tid arbetat i 

gränslandet mellan politik, näringsliv och 

samhälle med koppling till miljöfrågor.  

Caroline Ankarcrona 

Huvudprojektledare för projektet Resursef-

fektiva affärsmodeller – stärkt konkurrens-

kraft på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakade-

mien (IVA) 

Foto: Linus Meyer  

https://dinkurs.se/appliance/?event_id=35592
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=35592
http://www.energiintelligent.se/Sv/nyheter/Pages/2016-ars-regionala-energi--och-kliamtseminarium.aspx

