
2018
E N V I R O N M E N T  •  E C O N O M Y  •  E VO L U T I O N

Klimatsmarta Östergötland -  
goda exempel blir mainstream

PROGRAM EDAY 15 MARS 2018

När? 15 mars, kl. 9-18. 

Var? Ekoxen Quality Hotel, Linköping. 

Anmälan: Anmäl dig senast 12 mars på: 

https://simplesignup.se/event/126048



EDAY är en återkommande mötesplats för regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. 
Under en fullspäckad dag ges möjligheter att delta i givande möten och aktiviteter. EDAY är en samlingspunkt för  
experter, tjänstemän, beslutsfattare och forskare, som tillsammans diskuterar lösningar för en hållbar framtid.
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Registrering

Välkommen till EDAY 2018
Göran Gunnarsson, regionråd i Östergötland och  
Helen Dannetun, rektor på Linköpings universitet

Framtidsspaning – möjligheter och utmaningar i klimatomställningen
Keynote speaker: Jenny Stiernstedt, politik- och klimatreporter  
på Svenska Dagbladet

Fika och mingel

P R O G R A M 1 5  M A R S  2 01 8
MODERATOR: MALIN FORSGREN, CLEANTECH ÖSTERGÖTLAND

08.30-09.00

09.00-09.10

09.10-10.00

10.00-10.30

10.30-12.00

Seminariepass 

välj mellan:

12.00-13.00

Nya affärer inom förnybar energi
Utvecklingen inom förnybar energi går i en 
rasande takt. Prisbilden förändras snabbt och 
tekniken gör stora språng. Experter på förny-
bar energi ger en uppdatering av det senaste 
på området och hur framtidens energilösning-
ar kan se ut. Avslutningsvis tar vi upp frågan 
hur både leverantörer och kunder kan investera 
i lösningar som håller i framtiden.

Förnybart skapar  
nya möjligheter till  
decentralisering och  
lokala energisystem
Anna Wolf,  
Power Circle

Sol och vind - lönsamt även utan bidrag?
Daniel Kulin, Energimyndigheten

Vad händer inom solenergi?
Lennart Carlsen, Windon

Geolager som alternativ till batteri
Henrik Lindståhl, Tekniska verken

En stor beställares perspektiv
Jimmy Ekström, Lundbergs fastigheter

Samtalen modereras av Malin Forsgren,  
Cleantech Östergötland och Erik Gotborn,  
Energikontoret

Skogen som resurs för hållbar tillväxt
För att klara omställningen till ett hållbart 
samhälle måste vi använda de förnybara råva-
ror och energi, som vi har tillgång till. I Sveriges 
fall betyder det att skogen är och kommer att 
vara en viktig resurs. Den här sessionen kom-
mer att handla om hur vi i Östergötland kan 
öka skogens betydelse för en hållbar tillväxt, 
utan att för den skull göra avkall på andra håll-
barhetsmål. Avstampet görs i nuläget, men 
inriktningen kommer att vara ett framåtblick-
ande mot år 2030.

Hållbart skogsbruk
Anna Åman Sigbjörnsson, LRF

Den hållbara produktionen
Leonard Dahlberg, Holmen Paper

Använda skogen hållbart
Tomas Nord, Linköpings universitet

Klimat som  
förändrar skogen
Hillevi Eriksson,  
Skogsstyrelsen

Samtalen modereras av Peter Karlsson,  
Region Östergötland

Klimatanpassning i verksamheter
Klimatet blir allt varmare och extrema väderförhållanden innebär att verksamheter och fastigheter behöver klimat- 
anpassas. Men anpassning av verksamheten kan också innebära nya möjligheter att utveckla produktionen och 
nya affärsmöjligheter. Förutom att analysera sin egen verksamhet bör man se över hur strategiskt viktiga leveran-
törer påverkas av långsiktiga klimatförändringar eller extrema väderhändelser. En relevant fråga att ställa är hur 
försäkringsbolag och kommuner kommer att agera om det blir vanligare med översvämningar på företagets mark. 
Frågan om klimatanpassning tas upp som en strimma i alla pass under dagen och hålls ihop av Erik Glaas, forskare 
från Linköpings universitet.

Jenny  
Stiernstedt

Anna 
Wolf

Hillevi 
Eriksson

Lunch



13.00-14.15

Seminariepass 

välj mellan:

14.15-14.45

14.45-16.00

Seminariepass 

välj mellan:

Upphandling som ett verktyg  
för att nå miljömålen
Sverige ska vara fossilfritt senast 2045. Många kom-
muner går före, som Linköping vars mål är att vara 
koldioxidneutrala 2025 och Norrköping som siktar 
på att vara 100 procent förnybara 2030. Offentlig 
upphandling står för ca 20 procent av svensk eko-
nomi och har stor påverkan på möjligheten att nå 
miljömålen. Frågan är om vi nyttjar verktyget till 
fullo? Kommunalråd och tjänstemän med ansvar  
för miljö och upphandling diskuterar hur den  
offentliga upphandlingen skulle kunna öka takten  
i omställningen.

Nyttjar vi upphandling för att nå miljömålen?
Mattias Lindahl, Linköpings universitet

LoU som ett verktyg för att nå miljömålen
Peter Nohrstedt, SKL Kommentus (TBC)

Från de politiska målen till  
praktiskt genomförande
Karin Jonsson,  
kommunalråd i Norrköping  
Rebecka Hovenberg,  
kommunalråd i Linköping  

Panelsamtal - Kan vi växla upp takten  
i omställningen med hjälp av den 
offentliga upphandlingen?

Samtalen modereras av Malin Forsgren,  
Cleantech Östergötland

Fika och mingel

Är vi redo att byta bil?  
Dags för fossilfria lösningar!  
Personbilarna står för drygt hälften av transport-
sektorns växthusgasutsläpp och de måste börja 
minska snabbt. Det krävs rejäla förändringar i atti-
tyder, konsumentbeteende och inköpsmönster, hos 
både företag och privatpersoner. Vad kommer krä-
vas, hur kommer nya styrmedel att påverka och vad 
gör bilbranschen?

Inledning
Peter Henriksson, Östgötautmaningen och  
Ylva Ek, Energikontoret Östra Götaland

Gapet - vad ska till för att vi ska klara målet?
Martin Prieto Beaulieu, Gröna Bilister

Hur får vi fler att resa  
fossilfritt och hållbart?
Sofia Malander,  
Östgötatrafiken  
Jonas Kempe, Nobina

Vi byter våra tjänstebilar
Rickard Alenbratt, STO Scandinavia

Hur får vi privatpersoner och företag  
att välja rätt bil?
Richard Franzon och Adam Palm, Rejmes
Stefan Swenson och Christian Petersson, Engströms Bil
Linus Pålsson, Askling bil

Samtalen modereras av Peter Henriksson,  
Östgötautmaningen

Landsbygden levererar fossilfritt!  
Regionen tar ansvar för energin
I den föränderliga omvärld vi nu upplever, blir 
det oerhört viktigt att minska sårbarheten och 
ta tillvara regionens resurser på bästa sätt.  
Landsbygden besitter en stor potential att pro-
ducera mer förnybar energi. Med hjälp av prak-
tiska exempel får vi ta del av vad som sker idag 
och hur dessa företag ser på framtiden. Vilka 
nya möjliga produkter finns i pipeline?

Inledning
Peter Borring, LRF

Vilken potential har landsbygden att  
producera förnybar  
energi?
Uno Wennergren,  
Linköpings Universitet  
Serina Ahlgren, RISE

Dagens produkter som ersätter fossil energi 
och framtidens lösningar
Charlotte Elander, Energifabriken  
Bengt Samuelsson, Torpa Gård Konferens & Event 
Mats Eklund, BRC

Seminariet arrangeras i samarbete  
med Landsbygdsnätverket.  
Samtalen modereras av  
Peter Borring, LRF Östergötland

Landsbygden levererar fossilfritt! Hur kan 
politiska krafter tillsammans med nya innova-
tioner verka för en snabbare omställning?
Idag utnyttjar vi inte landsbygdens resurser 
maximalt. Vilka hinder finns och hur kan vi med 
nya innovationer och politiska beslut komma 
runt dessa hinder och snabbare driva på om-
ställningen. Finns det andra faktorer som påver-
kar? Hur resonerar de politiska beslutsfattarna i 
frågan? Vi behöver en bättre samverkan mellan 
stad och land.

Inledning
Harald Svensson,
Landsbygdsnätverket och Jordbruksverket

Hinder för produktion av förnybar energi
Elina Matsdotter, LRF

Spelet om den  
förnybara energin  
– vilka faktorer  
påverkar?
Per Frankelius,  
Linköpings Universitet

Politikens roll för ökad produktion  
av förnybar energi
Lise Nordin, riksdagsledamot (MP)

Seminariet arrangeras i samarbete  
med Landsbygdsnätverket.  
Samtalen modereras av  
Peter Borring, LRF Östergötland

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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EDAY A R R A N G ER A S AV

Prisutdelning Årets miljöteknikprofil

Vad behövs för att goda exempel ska bli mainstream? 
För att kunna uppnå målet om fossilfrihet behöver alla  
samhällets aktörer vara en del av omställningen. Hur ser  
politiken att vi ska uppnå förnybarhet till 100 procent och  
bli så resurseffektiva som möjligt?

Riksdagsledamöter Lise Nordin (MP) och Rickard Nordin (C)

Paneldebatt
Lise Nordin, riksdagsledamot (MP) 
Rickard Nordin, riksdagsledamot (C)  
Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)  
Anders Härnbro, regionråd Östergötland (S)  
Anita Jernberger, regionsråd Östergötland (L)  
Peter Butros, ledamot (V) 
Magnus Ek, förbundsordförande CUF

Afterwork och mingel i baren

16.00-16.15

16.15-16.45

16.45-17.30

17.30-18.00

Lise Nordin Richard Nordin
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