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Slutrapport
Vad på gå r internationellt inom områ det och vilken erfarenhet kan
dras av det?
WSP har få tt i uppdrag att gö ra en omvä rldsanalys och beskriva det som på gå r
internationellt inom områ det. Resultatet av denna ä r beskrivet i WSP:s PM
Omvä rldsanalys (se egen lä nk).

Vilka projekt finns/har genomfö rts nationellt inom områ det?
Det finns en rad olika projekt och insatser som har genomfö rts och som på gå r bå de
regionalt och nationellt. Mycket fokus ligger på fö retagen som utvecklar produkten och
tjä nsten, men det finns ä ven insatser dä r SMF som bestä llare kan erhå lla stö d. Det
finns dock ingen insats som tar ett nationellt grepp och erbjuder ett stö d med
utgå ngspunkt i SMF:s behov av energieffektiva lö sningar.

Hur kan insatserna inom det nationella programmet vä xla upp,
komplettera samt mö ta behoven i på gå ende nationella initiativ?
Flertalet av Energimyndighetens ö vriga projekt inom det Nationella
Regionalfondsprogrammet har som gemensamt syfte att få igå ng fö retag att arbeta med
energieffektivisering genom att gö ra en energikartlä ggning och bö rja arbeta
systematiskt och strukturerat med sin energianvä ndning. Inom ramen fö r dessa projekt
kan det uppkomma behov av energieffektiva lö sningar dä r vissa inte finns tillgä ngliga
på marknaden. Insatserna, som kan lyftas in i ett nytt ramprojekt, ä r framtagna fö r att
frä mja tillgå ngen till och anvä ndning av energieffektiva lö sningar. Hä rigenom kan ä ven
effekterna av ö vriga initiativ vä xlas upp.

Nedanstå ende nationella initiativ har identifierats som sä rskilt intressanta
att vä xla upp och/eller komplettera/samverka med:
Energieffektiviseringsnä tverken. Nä tverken kan fungera som behovsfå ngst dä r
behov av teknikutveckling kan identifieras. Fö retagen som deltar i nä tverken (inkl.
koordinatorer och energiexpert) ska kä nna till de stö dmö jligheter som finns och
uppmuntra fö retagen att gå vidare med teknikutveckling/innovation om det finns
ett intressant spå r/behov.
Energikartlä ggningsstö det (EKS). Genomfö rda energikartlä ggningar kan anvä ndas som
behovsfå ngst. Det kan ske genom att å tgä rder frå n energikartlä ggningarna lö pande
sammanstä lls och analyseras av Energimyndigheten. Gemensamma behov kartlä ggs och
kan ligga som grund fö rs specifika initiativ frå n Energimyndigheten, t.ex. bildandet av
bestä llargrupper och genomfö ra sä rskilda utlysningar.
Stö d infö r energieffektiv investering. Stö det avser en studie infö r en energieffektiv
investering. Behov av teknikutveckling kan uppkomma och projektet kan till viss del
anvä ndas som behovsfå ngst, dock i samverkan med EKS.
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Energitjä nsteprojektet. Stö d att demonstrera/testa nya energitjä nster kan uppkomma
och fö retagen kan då sö ka stö d frå n ett ev. ramprojekt. Ramprojektet kan ä ven
mö jliggö ra stö d att bilda bestä llargrupper fö r att gemensamt i grupp bestä lla
energitjä nster.
Regionala noder. Noderna har en viktig roll som vidarefö rmedlare av stö det, sä rskilt
kopplat till seminarierna efter genomfö rd energikartlä ggning.
Ovrig verksamhet på Energimyndigheten. Samverkan med insatser med SMF som
må lgrupp på avdelningarna Forskning och Innovation samt Tillvä xt kommer bli viktigt
fö r att samordna insatser och dra nytta av varandras projekt. Bland annat kan lovande
forskningsresultat få ngas upp och spridas via de kanaler som Nationella regionalfonden
har.
Etablerade nationella industrinä tverk. I den må n nä tverken kommer att fortsä tta
sin verksamhet kan dessa nä tverk anvä ndas som behovsfå ngst. Ingå ende fö retag
ä r också en intressant må lgrupp fö r det stö d som kan erbjudas i ramprojektet.
Industriparker/fö retagskluster. Identifierade industriparker och fö retagskluster som
verkar lokalt och regionalt kommer att vara en viktig kanal att nå ut med stö det och få
fö retag att bö rja arbeta med energieffektivisering. Beroende på mognadsgrad kan
fö retagen fö rst slussas in i ö vriga projekt, sen kan stö d frå n ett ev. ramprojekt bli
aktuellt.

Vilka aktiviteter och insatser behö ver ingå i ett
genomfö randeprojekt fö r att de tä nkta må len och effekterna ska
uppnå s på bä sta sä tt? Och vilken stö dgrund ska anvä ndas i
respektive aktivitet/insats?
Tä nkta insatser i projektet ä r framtagna utifrå n ramarna fö r det nationella
regionalfondsprogrammet, avdelningens effektmå l och det vi kä nner till om fö retagens
behov och hinder fö r energieffektivisering. Insatserna kommer i huvudsak att
adressera hinder så som Hö g upplevd risk och Lå g kunskap om energieffektivisering
och energieffektiv teknik.
Ett ramprojekt ä r tä nkt att erbjuda små och medelstora fö retag en verktygslå da med
olika stö dmö jligheter utifrå n sina specifika behov. Fö retag som deltar i
energieffektiviseringsnä tverk, vå ra tidigare branschnä tverk och ö vriga regionala och
lokala energinä tverk bedö ms vara enskilda intressanta må lgrupper.
Projektet kan schematiskt delas upp i två delar:
Insatser riktade till fö retag: Ett antal definierade stö d som fö retag kan sö ka
frå n Energimyndigheten utifrå n sina behov. Dessa stö d kan delas in i basstö d
som finns tillgä ngliga under hela projekttiden, och stö d via begrä nsade
utlysningar dä r Energimyndigheten utifrå n behov och utvecklingspotential
lyfter fram specifika områ den.
Arbete på Energimyndigheten fö r att frä mja teknikutveckling inom områ den
dä r behov tydligt finns identifierat. Utlysningar kan anvä ndas som ett medel fö r
att kraftsamla kring en specifik frå ga/insats.
Basstö det kan gö ras tillgä ngligt via en ö ppen utlysning under hela projektperioden och
kommuniceras som komplement till ö vriga regionalfondsprojekt. Utö ver det kan en
viss summa avsä ttas per å r till utlysningar inom utvalda områ den. Exakt vilka områ den
som blir aktuellt bö r beslutas under projekttiden och utgå r frå n det behov som få ngas
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upp hos SMF.
Stö dgrunderna fö r insatserna som riktas till SMF ä r Fö rordning (2008:761) om statligt
stö d till forskning och utveckling samt innovation inom energiområ det och Fö rordning
(2003:564) om bidrag till å tgä rder fö r en effektiv och miljö anpassad energifö rsö rjning.
Insatser som identifierats som mö jliga att lyfta in i ett ramprojekt ä r fö ljande:

Demonstrationsprojekt/test infö r implementering av nya lö sningar
Innovationskluster
Stö d att genomfö ra innovationsupphandling
Fö rstudier (infö r demonstration, teknikutvecklingsprojekt, upphandling)
Implementering av energiledningssystem eller uppfö ljningssystem
Utveckla samarbete med omgivande samhä lle
Kunskapshö jande insatser fö r organisationens personal
Utveckla verktyg och metoder

Hur ska genomfö randeprojektet lä ggas uppfö r att stimulera små
och medelstora fö retag att delta i projektet, ge bä sta mö jliga
mervä rde till ö vriga på gå ende projekt och vara enkelt fö r
fö retagen att ta del av?
Fö r att nå framgå ng i projektet kommer det vara viktigt att anvä nda de strukturer och
kommunikationskanaler som finns fö r SMF. Fö rutom att arbeta genom de på gå ende
regionalfondsprojekten, bö r ä ven ö vriga kluster/nä tverk/sammanslutningar som med
olika inriktning samlar SMF på ett lokalt och regionalt plan anvä ndas som
kommunikationskanal. En sammanstä llning ö ver så dana kluster/nä tverk ä r genomfö rd
av WSP, se PM "Kartlä ggning — Sammanstä llning av nä tverk och fö retagskluster".
Genom att befintliga strukturer anvä nds som kommunikationskanaler och behovsfå ngst
dä r lä mpligt, kan projektet spridas samt anpassas efter de behov som SMF har. Det blir
enklare att komma till ett forum dä r SMF redan finns samlade, ä n att sprida information
och projektidé er till enskilda SMF.
Det ä r ä ven viktigt att insatser i form av stö d till SMF kompletteras med aktivt arbete på
Energimyndigheten. Det bö r inkludera:
Frä mja marknadsintroduktion av forskningsresultat bl.a. genom samarbete med
avdelningen Forskning och Innovation. I detta inkluderas ä ven
spridningsaktiviteter och att matcha behov med lovande forskning.
Aktivt arbeta med behovsfå ngst fö r att identifiera utvecklingsområ den.
Data frå n energikartlä ggningsstö det och nä tverken kan lö pande sammanstä llas och
analyseras. Nä tverkens energiexperter kan aktivt jobba med behovsfå ngst nä r de
genomfö r/uppdaterar fö retagens energikartlä ggningar. Som ett resultat av detta
arbete, kan Energimyndigheten ta initiativ till att sä tta samman bestä llargrupp inom
ett visst områ de inom en viss bransch. T.ex. har pumpning inom industrin tidigare
identifierats som ett områ de som kan lä mpa sig fö r teknikupphandling.
Energimyndigheten kan utifrå n arbetet med behovsfå ngst ä ven vä lja att kraftsamla
kring specifika områ den och gö ra riktade utlysningar.
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Aktivt arbete med kommunikation och resultatspridning i syfte att genomfö rda
projekt och eventuellt nya produkter och tjä nster ska få en bred tillä mpning på
marknaden.
De stö d som Energimyndigheten kan komma att erbjuda till SMF må ste presenteras på
ett mycket tydligt och enkelt sä tt. Nä tverkskoordinatorer, energikontor och andra
viktiga vidarefö rmedlare behö ver få information och enkelt kommunikationsmaterial
fö r att sprida information om de stö dmö jligheter som erbjuds.
Fö r att underlä tta fö r SMF vid ansö kan behö ver tydliga instruktioner tas fram hur
ansö kan och kommande rapportering sker. Resurser på Energimyndigheten bö r
avsä ttas fö r att vä gleda fö retagen i den administrativa processen.

Vilka organisationer och nyckelpersoner behö ver engageras och
knytas till projektet?
Det kommer vara viktigt att arbeta via befintliga strukturer som på olika sä tt samlar
SMF. Nyckelpersoner ä r vidarefö rmedlare som mö ter SMF på ett lokalt och regionalt
plan i dialog kring energieffektivisering, men ä ven i andra frå gor. En framgå ngsfaktor
ä r att mö ta SMF i de sammanhang de verkar och dä rigenom få fram information om
projektet och de stö dmö jligheter som finns.
Identifierade vidarefö rmedlare behö ver ges tydlig och pedagogisk information. Det bö r
finnas informationsfolder om de stö d som erbjuds, bra information på websidan och en
tydlig PPT.
Fö ljande vidarefö rmedlare kan sä rskilt anvä ndas:
Energikontor
Lä nsstyrelser
Nä ringslivskontor på kommuner
Branschfö reningar
Lokala och regionala fö retagskluster
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