
 

 

 

Vi arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och 

hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart 

energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och 

regionförbund i sydost.  

 

 

 

 

 

 

 
 

HÅLLBARA BYGGNADER I SYDOST 

 

Välkommen till  

Smart energistyrning 
Energikontor Sydost och Netport Science Park bjuder 

in till ett kostnadsfritt och intressant webbinarium om 

smart energistyrning av fjärrvärme och kommunala 

erfarenheter av innovationsupphandling inom energi i 

Sverige och Europa. Det här webbinariet riktar sig till 

dig som jobbar med fastigheter, fjärrvärme, energi 

och upphandlingar. 

Lyssna på erfarenheter från sydöstra Sverige och hur 

innovativa lösningar kan spara energi. 

Anmäl dig senast 19/11. 

För frågor kontakta tommy.lindstrom@energikontorsydost.se  

 

  

RUBRIK 
DATUM: 23 november 

TID: 13.30 – 15.00 

PLATS: Online 

ANMÄLAN: Anmäl dig på denna länk 

mailto:tommy.lindstrom@energikontorsydost.se
https://www.simplesignup.se/event/186494-smart-energistyrning
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Smart energistyrning 

Program  

13.30 – 13.35 Välkommen! – Tommy Lindström, Energikontor Sydost 

13.35 – 13.50 Erfarenheter från projektet DIACCESS med Växjö kommun om 
innovationsupphandlingar inom energi – Stefan Olsson, GodaHus 

13.50 – 13.55 Allmän frågestund - Tommy Lindström & Lidia Salame, Energikontor Sydost 

13.55 – 14.10 Netport informerar om projektet Empower 2.0 som ska stötta innovationsföretag 
i fastighetsbranschen och vilka möjligheter projektet kan erbjuda framöver. – 
Katarina Hansell, Netport Science Park 

14.10 – 14.20 Film: Smart fjärrvärme i Karlshamn 

14.20 – 14.30 Film: Smarta undercentraler för fjärrvärme 

14.30 – 14.40 Representanter från innovationsföretagen medverkar och svarar på frågor 

14.40 – 14.55 Reflektion från deltagarna om smart fjärrvärme och andra aktuella ämnen inom 
digital energistyrning. 

14.55 – 15.00 Sammanfattning och information om kommande event – Energikontor Sydost och 
Netport Science Park 

 

 

Med finansiering från Energimyndigheten 

 

 


