
NYHETSBREV
MARS 2017

För tredje året i rad bjöd Curt Nicolin 
Gymnasiet (CNG) i Finspång in till Blixtlåsets 
regionfinal.

– Det är jättekul och häftigt att se ungdo-
marnas kreativitet. Det är viktigt för oss att 
boosta deras självkänsla, säger Johanna 
Sivesson på Energiriket.

Blixtlåsets är svenska gymnasiemästerska-
pen för innovatörer. Region Östs final hölls 
i Finspång 9 mars. 34 lag från exempelvis 
Örebro, Falun, Gävle och Finspång deltog 
i tävlingen, varav CNG i Finspång ställde 
upp med tio lag. Sju av bidragen vann flest 
av juryns röster och får fortsätta att tävla i 
riksfinalen på KTH i Stockholm 23 mars.

– Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla 
Sverige med smarta innovativa lösningar, 
säger Jens Zetterstedt på Energiriket.

Bland de unga utställarnas innovationer 
fanns bland annat ett smidigt lock för att 
behålla kolsyra i läskburken, en laddnings-
bar och miljövänlig elektrisk tändare, en 
smart komposthållare och ett mobilskal med 
hållare för hörlurar. Jurygrupperna består av 
företagare och politiker. 

Energiriket ingår också i juryn och har även 
ett eget pris för bästa energi- och miljöteknik.

Smart Wash Solutions (SWS) från CNG 
är ett exempel på en produkt med fokus på 
energieffektivitet. De presenterar en innovativ 
diskmaskin som inte kräver någon el och som 
drivs av en turbin från vattentrycket. Det går 
dessutom åt mindre vatten än vid handdisk.

– Vår produkt är perfekt för unga vuxna i 
den första lägenheten, säger lagmedlemmar-
na i SWS.

Vinnare av Energirikets pris blev Click. De 
har utvecklat en vikbar plastlösning för att 
undvika plastkorkar på mjölkpaket. Produkten 
förenklar upphällning och återförslutning.

Janne Ström på CNG tycker det är roligt att 
träffa ungomar med fräscha idéer.

–  Ungdomarna här har ett nytt och 
oförstört sätt att se lösningar och brinner för 
sina innovationer. Jag tycker att Blixlåset är 
det bästa vi gör på vår skola. Det finns så 
många olika delar i detta, som att samarbe-
te, att vara kreativa, skapa innovationer och 
att presentera sina lösningar på ett smakfullt 
sätt, säger Janne Ström. 

UNGA INNOVATÖRER STÄLLDE UT PÅ 
BLIXTLÅSETS REGIONFINAL I FINSPÅNG

Det nya året började med en rivstart genom 
uppstart av Energinätverk #2 och återträff 
med Energinätverk #1. Vi diskuterade ige-
nom den energikartläggning som studenter 
från Linköpings Universitet genomförde i 
höstas. Jag var själv med vid ett tillfälle och 
slogs av vad man upptäcker när man tittar 
med ”energieffektiviseringsögonen”. Det har 
genomgående varit positiva signaler från 
samtliga företag som deltagit i aktiviteterna. 
Nu arbetar vi för att få ut det mesta möjliga 
från dessa kartläggningar, genom att analy-
sera resultaten och genomföra förändringar. 

Regeringen har miljö i fokus och satsar på 
att lyfta industrin i Sverige. Det innebär 
att man kan söka stöd för att genomföra 
satsningar hos företag, som exempelvis 
digitalisering och testbäddar.

Under året har vi sett en enorm utveckling 
för just additiv tillverkning hos Siemens. Vi 
ser att hela regionen har stora möjligheter 
att möta den framtida tekniken genom en 
testbädd för additiv tillverkning. Där vi 
bland annat ser möjligheter för energieffek-
tivisering för företag. Nyligen lämnade vi in 
en ansökan till Vinnova för att genomföra 
en förstudie om en plattform för en testbädd. 
Tillsammmans med industrin, akademin och 
skolan ser vi stora möjligheter att hjälpa 
företag att möta denna teknologi och bygga 
en framtida modell samt därmed stärka regi-
onen. Vi håller tummarna för ett får positivt 
gensvar från Vinnova.

Nyligen hölls Blixtlåsets regionalfinal på 
Curt Nicolin Gymnasiet. Läs artikeln här 
bredvid. En nyhet i år är att Blixtlåset plane-
rar att genomföra ett ”draknäste”. Detta för 
att skapa möjligheter för innovationerna att 
gå från idé till verklig produkt eller tjänst. Vi 
har genomfört inspirationsdagar på skolor 
runt om i regionen för att lyfta intresset för 
Blixtlåset. Vi har då även haft fokus på 
området energi- och miljöteknik och pratat 
om likabehandling och jämställdhet. 

Läs också om våra energinätverk och om 
vår studieresa till Holland på nästa sida.
Senaste nytt hittar du alltid under fliken 
”Nyheter” på www.energiriket.com. 
Trevlig läsning!

VD JENS ZETTERSTEDT                        
HAR ORDET

Energirikets Johanna Sivesson och Jens Zetterstedt hade en fullspäckad dag tillsammans med 
många unga innovatörer från regionen på Blixlåsets regionfinal på CNG i Finspång 9 mars.
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STUDIERESA         
TILL HOLLAND
Energiriket och Region Östergötland arrang-
erar en studieresa till Holland 28-30 mars.

– Vi är 30 personer från regionen som 
åker till Holland för att ta del av Foodvalleys 
arbetssätt kring bland annat innovationer, 
testmiljöer och företagsdriven forskning. Vi 
respresenterar olika verksamheter och har 
därför olika fokus och utgångspunkter för re-
san. Det ska bli mycket intressant att se hur 
de bedriver forskning och deras samverkan 
mellan industrier och internationella affärer, 
säger Jens Zetterstedt.

Resan anordnas av Region Östergötland 
och East Sweden Business Region (ESBR) är 
sammanhållande för besöket. Mer informa-
tion om besöket kommer längre fram.   

NYA ENERGINÄTVERK           
UNDER VÅREN
Under våren startar nya nätverk med energi-
kartläggningar i Katrineholm och Örebro. 

Just nu är arbetet med att fånga upp företag 
i Katrineholm och Örebro under våren i full 
gång. 

– Till detta arbete handlar vi nu upp resur-
ser för att klara av att genomföra energikart-
läggningar i den takt vi önskar, säger Jens 
Zetterstedt. 

De nuvarande nätverken fortsätter att rulla 
på. I maj kommer det första nätverket att 
träffas för att arbeta igenom den kartlägg-
ning som har gjorts. Projektet med energi-
nätverk ligger i fas med projektets plan med 
att nå totalt 40 företag innan 31 december 
2018.

Under vintern har frågan om att samverka 
för att få fler laddstationer för fordon i regi-
onen lyfts till företag, medlemmar i Energi-
riket och till medlemmar i energinätverken.

– Så här långt har vi fått ungefär 15 
intresserade och vi jobbar nu vidare med 
vilken typ av laddstation som är aktuell och 
var i regionen de skulle finnas, säger Jens 
Zetterstedt.

Energiriket har träffat Vattenfall för att se hur 
deras upplägg ser ut. Vattenfall ansvarar 
bland annat för driften av de sex laddstatio-
ner som finns på  Siemens i Finspång. Några 
av frågorna som lyfts är hur pass integrerade 
lösningar de intresserade företagen söker. 
Ska laddstationen vara intelligent och bland 
annat kunna debitera kostnader till den som 
nyttjar stationen? 

– Jag räknar med att ha en tydligare bild 
av projektet inom kort, för att ge intressen-
terna en sammanfattande bild av möjliga 
alternativ att ta ställning till. Därefter är 
tanken att handla upp en eller flera lösningar 
och samtidigt söka möjlig finansiering, säger 
Jens Zetterstedt. 

FLER LADDSTATIONER I REGIONEN
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