Energieffektivisering i SME

Energiriket bygger broar mellan
företag och akademi
Forskning, samverkan och innovation är i fokus för projektet Energiriket i Östra
Mellansverige. Målet är att små och medelstora företag i regionen ska öka sina
energieffektiviseringar med stöd från forskare vid Linköpings universitet.

I Företagskluster
”Samverkan i ett starkt och dynamiskt
kluster ska få företagen att våga tänka och
satsa på utveckling”, säger projektledare
Jens Zetterstedt, som är vd på Energiriket –
ett företagskluster inom energi och
miljöteknik med bas i Finspång.
Projektet ska genomföra energikartläggningar vid 40 företag för att dessa ska
kunna reducera sin energiförbrukning och
därigenom minska såväl klimatpåverkan
som egna kostnader. Kartläggningarna
görs av sistaårsstudenter från civilingenjörsprogrammet tillsammans med en
erfaren energikartläggare vid Linköpings
universitet.

”Studenterna kommer
nära företagens
verklighet”

I Våga tänka utveckling
”Hittills har projektet fått ett starkt gensvar
från företagen, vilket bådar gott”, konstaterar Jens. Genom samverkan hoppas vi få
allt fler företag att våga tänka utveckling
och att de som tidigare inte vågat satsa på
en högre kompetensnivå nu får kraft att
utveckla sin verksamhet. Ett av företagen
har redan ställt frågan om vi kan hjälpa dem
att ge förslag på nya tillämpningar för deras
produkter.
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I Möte mellan branscher

I Broar till akademin

Det är främst tillverkningsindustrin som deltar,
men även logistikföretag och ett måleri finns
med i projektet. ”Vår erfarenhet är att det är
bra med blandade grupper från olika branscher som vanligtvis inte brukar prata med
varandra. Det gör att deltagarna vågar öppna
sig och prata om sina utmaningar utan att
direkt uppleva konkurrens” förklarar Jens.

Jens Zetterstedt framhåller vikten av att uppnå
samverkan mellan plattformen och övriga aktörer i regionen som exempelvis Energikontor
och lärosäten. Han menar också att projektet
medverkar till att gränssnittet mot universitetet ökar.
Inledningsvis deltar en grupp om åtta företag
i kartläggningsarbetet. Nästa företagsgrupp
startar sin energikartläggning under december
2016.
”Tanken är att fortsätta bygga på energinätverken för att utveckla industrin i regionen.
Förväntade effekter är ett starkt och dynamiskt
kluster inom affärsutveckling med inriktning
energieffektivisering som blir ledande både i
Sverige och i övriga Europa”, avslutar Jens.

Forskning, innovation och samverkan möts
i projektet Energiriket

”Forskarperspektivet gör det möjligt
att utveckla innovationer inom
företagen”

Klimatsynk samordnar insatser inom Tematiskt mål 4

Klimatsynk kartlägger beviljade projekt, samordnar aktiviteter, skapar synergier och undviker överlappningar samt ökar
lärandet i de åtta regionala och det nationella programmet inom Tematiskt mål 4 ”Att stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer”.

Klimatsynk är ett EU-projekt medfinansierat av Tillväxtverket och Energimyndigheten.

Vill du veta mer om Tematiskt område 4, projekt med fokus koldioxidsnål ekonomi eller statliga stöd till företag som
satsar på klimatomställningen, besök www.tillvaxtverket.se/Klimatsynk kontakta eller kontakta Klimatsynk på
klimatsynk@tillvaxtverket.se

