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Ännu ett år har passerat.  När jag skriver det här har vårvinterns sol äntligen börjat titta fram. 
Under det gångna året har vi haft förmånen att arbeta vidare med energi- och klimatfrågor i
regionen tillsammans med företag, offentliga aktörer och samarbetspartners. I vårt län finns 
stora tillgångar på ren förnybar energi som ännu inte är utnyttjad och som vi bör förvalta på ett 
klokt sätt. I ett av våra projekt har vi utgått från detta och haft möjligheten att stötta ett antal 
företag att komma närmare eller nå investering för sina affärsidéer vilka kan bidra till ett hållbart 
samhälle. På samma tema arrangerade vi i november även norra Sveriges största energi-
konferens med ledande talare inom branschen dit ett hundratal besökare kom. 

Att energieffektivisera är viktig både för att minska våra koldioxidutsläpp och för att vi kommer 
att behöva vår gröna el också inom nya områden i framtiden. På uppdrag av Energimyndigheten 
stöttar vi företag att komma igång med, eller komma vidare, i sitt energieffektiviseringsarbete.  
Vi arbetar även med att hitta nya sätt för att de olika intressenterna kring en fastighet att gemen-
samt hitta incitament för att minska energianvändningen i sina fastigheter.

Under hösten har vi haft nöjet att besöka våra ägarkommuner i flera olika sammanhang, bl.a.  för 
att stötta de kommunala energi- och klimatrådgivarna som vi samordnar. Under mötena kring 
vår senaste förstudie om utvecklingen av strategisk energi- och klimatarbete har våra medarbe-
tare blivit överväldigade över den positiva respons de fått ute i kommunerna. Utifrån behoven 
och önskemålen som finns för ökat stöd kring energi- och hållbarhet hos våra kommuner hoppas 
vi nu få möjlighet att hjälpa dem ytterligare de kommande åren. Och med detta bidra till att vi i 
norr, utifrån våra förutsättningar, har möjlighet att nå regionala, nationella och internationella 
klimatmål.

Vi på energikontoret ser hur energi- och klimatfrågorna år efter år lyfts allt högre upp på agen-
dan. Det gläder oss att aktörer i norra Sverige ser hur viktiga dessa frågor är för oss och att vi 
inser våra stora möjligheter till att bidra till en hållbar samhällsutveckling, i landet och i världen. 
Inte bara genom våra energiresurser utan också genom stark kompetens, forskning och innova-
tion. Under tidigare nämnda konferens ansåg flera att mod och samverkan är de två största fram-
gångsfaktorerna för att norra Sverige ska kunna bli världsledande inom hållbara energilösningar. 
Så är det något vi får önska mer av kommande år så är det just de två sakerna, upptrappat mod 
och ökad samverkan. 

Vd:n har ordet

Katarina Delsing
Vd, Energikontor Norr

”Det gläder oss att aktörer i norra Sverige inser våra 
stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling”
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LEK³ – HÅLLBAR FASTIGHETSANVÄNDNING GENOM SAMVERKAN 
LEK3 är ett samverkansprojekt där vi vill skapa en effektivare energianvändning i fastigheter.
Projektet kretsar kring ett antal lokala samverkansgrupper i Norrbotten och Västerbotten som 
innehåller fastighetsägare, driftspersonal, förvaltare, brukare/hyresgäster och energibolag. I 
projektet ska vi sprida de kunskaper och erfarenheter som grupperna kommer fram till i sitt 
energieffektiviseringsarbete för att inspirera andra aktörer.

HÅLLBARA ENERGIINVESTERINGAR I NORRBOTTEN 
I projektet Gröna energiinvesteringar har vi vänt oss till dem som ser affärsmöjligheter inom 
energi- och klimatområdet och som vill vara med och driva idéer om hållbara energilösningar 
närmare realisering. Projektet resulterade i ca 8-10 förslag på energilösningar som vi tillsam-
mans med idébärarna och stark kompetens inom bland annat energiteknik, jämställdhet och 
affärsutveckling lyckats föra närmare investering.

PRESTRATUS, FÖRSTUDIE 
Under hösten 2018 påbörjade Energikontor Norr en förstudie i Norrbotten som ska ta reda på 
hur behovet av ytterligare stöd i energi- och klimatarbetet ser ut i våra 14 ägarkommuner.  
Studien som går under namnet preStratus är tänkt att ligga till grund för ett genomförandepro-
jekt som ska stötta kommunerna i Norrbotten att uppfylla de nationella energi- och klimatmå-
len utefter kommunernas egna förutsättningar.

Våra projekt under året

https://energikontornorr.se/projekt/lek3/
https://energikontornorr.se/projekt/grona-energiinvesteringar/
https://energikontornorr.se/projekt/prestratus/


TVÅ FÖRETAGSNÄTVERK I ENERGIEFFEKTIVISERING 
EEnet är ett långsiktigt nationellt projekt som vänder sig till små och medelstora företag med 
en energianvändning över 1 GWh. Energimyndighetern är projektägare och vi som ansvarar för 
genomförandet ute i regionerna är de regionala energikontoren och länsstyrelserna. 
Energikontor Norr koordinerar energieffektiviseringsnätverk i Norrbotten och Västerbotten.

EEnet  – Energieffektiviseringsnätverk

Samordning av Borgmästaravtalet

SAMORDNING AV ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I NORR 
Energikontor Norr ansvarar för samordningen av den kommunala energirådgivningen i Norrbot-
ten och Västerbotten. Vi samordnar energirådgivningen genom en regional utvecklingsledare 
(RUL) som arbetar i ett nationellt RUL-nätverk och i tätt samarbete med Energimyndigheten. 

Samordning av energi- och klimatrådgivare

PASTORATNÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING 
Energinätverk Pastorat och Församlingar i Norr har startats upp av Energikontor Norr i samarbe-
te med Luleå Stift och Energimyndigheten. I projektet ska vi dra lärdom av de olika pastoratens 
och församlingarnas tidigare erfarenheter vad gäller energieffektivisering och samtidigt hjälpa 
till i det fortsatta arbetet med energi- och miljöfrågor.

STÖD FÖR ENERGIKARTLÄGGNING I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
Energikontor Norr kan genom projektet Regionala Noder vara ett stöd till företag vid ansökan 
och beställning av energikartläggning och energikartläggningsstödet. Energikontoret kan även 
hjälpa till vid ansökan om fördjupade miljöstudier. Projektet ägs av Energimyndigheten.

Regionala Noder

STÖD I KOMMUNERNAS STRATEGISKA ENERGI- OCH KLIMATARBETE 
Energikontor Norr samordnar energi- och klimatavtalet Borgmästaravtalet i Norrbotten. Utöver 
rollen som regional koordinator är vi även ett tekniskt och strategiskt stöd till de kommuner 
som vill ansluta sig eller redan har anslutit sig till Borgmästaravtalet. 

Energinätverk Pastorat och Församlingar i Norr

https://energikontornorr.se/projekt/energieffektiviseringsnatverk-eenet/
https://energikontornorr.se/projekt/stod-for-energikartlaggning-i-sma-och-medelstora-foretag/
https://energikontornorr.se/projekt/energinatverk-pastorat-och-forsamlingar-i-norr/
https://energikontornorr.se/projekt/samordning-av-kommunal-energiradgivning/


Klimatkämpar från Norr är en kam-
panj vi lanserade under hösten 2017 
för att lyfta miljöhjältar som genom 
sina produkter och tjänster hjälper 
sina kunder att minska sin energian-
vändning och sina koldioxidutsläpp. 
För andra året i rad bad vi företag 
och organisationer att nominera sitt 
företag och valde sedan ut fyra olika 
organisationer inom fyra kategorier. 

De utvalda klimatkämparna lyfte vi i 
en artikelserie som fick spridning i 
media, och som vi hoppas kan ge in-
spiration till andra företag i regionen.  
 

Klimatkämpar 2018  
 
REKLAMCENTRA - klimatkämpar inom 
supereffektivitet. Deras energibesparande 
produkter hjälper kunderna att lysa upp sina 
budskap och samtidigt spara mycket energi!  
 
COMPODIUM - klimatkämpar inom tele-
porteringskraft. Deras videoplattform knyter 
samman människor och kompetens världen 
över och sparar användarna tillsammans över 
tiotusentals ton koldioxidutsläpp om året! 
 
SUNPINE - klimatkämpar inom grön trans-
formation. SunPine är med och bidrar till den 
gröna energiomställningen i transportsektorn 
och deras produkter bidrar årligen till 250 000 
ton koldioxidsreduktion! 
 
VILDAKIDZ - klimatkämpar inom hållba-
ra eldsjälar. Hjälper utsatta barn och ordnar 
aktiviteter för alla unga och lär dem samtidigt 
att agera hållbart.

https://energikontornorr.se/om-klimatkampar-fran-norr/


Norra Sveriges största energikonferens!
I november 2018 arrangerade Energikontor Norr norra Sveriges största energikonferens, 
Förädla världen i Norrbotten. Under konferensens två dagar samlades personer som i sina roller 
och organisationer vill att vi i regionen investerar mer i energi- och hållbarhet. 

Under två dagar i november slöt ett hundratal personer upp på Clarion Sense i Luleå för att ta ett 
gemensamt grepp om hållbara energiinvesteringar i Norrbotten. Syftet med konferensen var att 
lyfta trender inom hållbar energi, lyfta blicken mot den globala marknadens fortsatta utveckling 
och belysa de möjligheter som finns här i regionen för fler hållbara energiinvesteringar.  
Malin Strand från Fossilfritt Sverige talade om de ambitiösa och branschvisa klimatmål som många 
företag i Sverige skrivit under. Linda Burenius Magnusson från OX2 belyste kraften från förnybar 
energi och menade att utvecklingen inom förnybart kommer att bidra till nästa industriella  
revolution samt att tekniken för att ställa om till ett förnybart energisystem redan finns. 
 

Ökad medvetenhet om Norrbottens gröna affärsmöjligheter och stärkt 
hoppfullhet i klimatfrågan
Tomas Kåberger, professor i Industriell energipolicy vid Chalmers, har gedigen och global erfaren-
het från energibranschen och var även han en av konferensens huvudtalare. Han tyckte att
konferensen var ett bra initiativ för att skapa medvetenhet om vad som händer i omvärlden och 
ett bra tillfälle att upptäcka nya möjligheter som dykt upp på energimarknaden. Likt Linda Burenius 
Magnusson menade Tomas Kåberger att teknik som finns idag och som snabbt blivit billigare de  
senaste åren är lösningen på koldioxidutsläppen, men att vi behöver skala upp systemen ytterligare.

Andra röster från konferensen belyste värdet av att Norrbotten går före i energiomställningen.  
Flera uttryckte även att konferensen och det som togs upp under dessa två dagar gav dem hopp-
fullhet och framtidstro!

https://gronaenergiinvesteringar.energikontornorr.se/norra-sveriges-storsta-energikonferens-framtiden-for-hallbara-energiinvesteringar-ser-ljus-ut-i-norrbotten/


I våra omvärldsanalyser 2018 tittade 
vi på hållbar fastighetsanvändning och 
framtidens energiinvesteringar. Klicka 
här för att ta del av dem.

Uppmärksammat under året

Under hösten höll vi i en energiutbildning för 
pastoraten i Arvidsjaur och Arjeplog. Under 
dagen gick vi igenom drivkrafter och hinder, 
energikartläggningarna som gjorts samt ledning 
och rutiner. Personalen kom med egna förslag 
på hur de kan bli mer hållbara och visade ett 
stort engagemang. Många uppskattade att nu få 
en större medvetenhet kring energifrågan.

Med hjälp av Energiluppen tog vi fram 
översikter för kommunerna i Norrbotten där 
respektive kommun fick se hur energianvändning-
en fördelas över olika sektorer. Översikten visade 
bland annat vilka energikällor som kommunen 
använde sig mest av och hur stor andel av energi-
användningen som var förnybar. Det finns även en 
övergripande energiöversikt för hela länet.

energiluppen.se

https://energikontornorr.se/energioversikter/
https://energikontornorr.se/infocentrum/omvarldsanalyser/


GUN LINDKVIST (VICE VÄRD) OCH KURT NORDBERG (ORDFÖRANDE), BRF SÖDRA HAMNEN 
LEK3-deltagare ur samverkansgruppen i Piteå

”Vi har intensifierat vår energioptimering tack vare 
LEK3-projektet och Energikontor Norr!”



energikontornorr.se

https://energikontornorr.se

