
NYHETSBREV
OKTOBER 2017

Hur minskar vi svinnet och slöseriet av friskt och rent vatten 
när vi spolar för att invänta varmt vatten i kranen? Det var 
knäckfrågan som LiU i samverkan med Energiriket gav till 
400 elever på Teknikcollege Östergötland på Speed- 
innovation 14 september.

Linköpings Universitet (LiU) bedriver världsledande, gräns-
överskridande forskning, med spetskompetens inom exem-
pelvis energi- och miljöteknik. Tillsammans med Energiriket 
utmanade man eleverna på teknikcollege Östergötland att 
hitta kreativa, innovativa och nyskapande lösningar på 
ovanstående problem. 

Utdrag ur den bakgrundsfakta eleverna fick inför grupp-
arbetet: ”Vattenslöseriet betyder också att när man 
stänger kranen så står det kvar en volym vatten i rören 
mellan värmaren och kranen. Vatten som långsamt 
svalnar innebär en energiförlust och värme som inte 
kommer till nytta. Grovt kan man räkna med att förlusten 
är en kWh för 50 liter vatten som svalnar 20 grader. 
En kWh kostar 1-2 kronor, för att skapa sig en 
uppfattning om kostnaderna.”

Frågor som sökte brilljanta svar på Speedinnovation:
– Vad finns det för alternativ användning

av det varma vattnet i röret?
– Hur tar vi tillvara det kalla vattnet som   

spolas bort i väntan på varmvatten?
– Finns det lösningar som gör att vi aldrig   

spolar bort något vatten i väntan på varmvatten?

– På Speedinnovation efterlyste vi tekniskt smarta lös-
ningar, men också hur vi rent praktiskt använder 
varmvatten. Det var mycket spännande att se 
gruppernas innovativa och nytänkande lösningar, 
säger Johanna Sivesson på Energiriket. 

VATTEN I FOKUS PÅ SPEEDINNOVATION

Nu har hösten kommit och mörkret breder 
ut sig. Som tur är stannar inte världen för 
det. Vi har haft flera orkaner som härjat och 
skapat förödelse och stort lidande. Behovet 
av fokus på de allra viktigaste frågorna 
kring vårt klimat är större än någonsin. Po-
sitivt är ändå att vi har sett rejäla framsteg 
på många håll. Teknikutvecklingen fortgår 
och man får nästan dagligen höra om alla 
framsteg som görs. Det som gläder oss är ett 
tydligt engagemang från flera företag som 
ingår i våra energinätverk, där man går 
vidare med att investera i teknik som ger 
både lägre kostnader och minskad klimat-
påverkan. Det känns riktigt roligt! Lika roligt 
var det att se alla Teknik college-ungdomars 
engagemang på vår Speedinnovation 14 
september. LiU stod för problemformulering, 
som handlade om energibesparing och 
vattenbesparing. Vi fick fram en mängd 
lysande idéer som även LiU blev positivt 
överraskad av. Läs mer här bredvid. 

Vårt projekt ”Energiriket – En plattform för  
effektiva och hållbara energilösningar med 
starkt företagsfokus” har kommit halvvägs. 
Vi har nått en del av målsättningarna och 
har en del punkter att fortsätta jobba hårt 
med. Bland annat att få tillgång till LiU-stu-
denter som kan genomföra energikartlägg-
ningar. Dessutom är det samverkan med 
olika aktörer som behövs för att nå före-
tagen. Bland annat arbetar vi tillsammans 
med Katrineholms kommun. Där genomför 
vi seminarier för företag och hoppas få 
dem att ingå i energinätverk. Samma typ 
av samverkan pågår även med Linköpings 
kommun. 

Vad händer mer? Projektet kring additiv 
tillverkning går in i en annan fas. Vi bygger 
en modell med den senaste tekniken för hur 
en kompetensplattform och AM-verkstad kan 
se ut, både fysiskt och virtuellt. Vi har en 
bra grupp med små och stora företag och 
akademin. Dessutom finns mer potentiella 
projekt som vi arbetar med för att skapa 
nytta för industrin i regionen. Med LiU har vi 
nu ringat in några projekt som studenter kan 
använda i sina kurser under våren och som 
kan komma våra samverkande företag till 
gagn. Vi ser ljust på framtiden. Gärna med 
LED-belysning. Trevlig läsning!

VD JENS ZETTERSTEDT                        
HAR ORDET

Magnus Schenström från CNG introducerar Speedinnovation 14 september.

Några exempel på kreativa lösningar på Speedinnovation.



VI ÄR ENERGIRIKET
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DETTA ÄR PÅ GÅNG
• 20 oktober:
Energiriket deltar i regeringens ”Agenda 
2030”, som exempelvis innehåller globala 
mål för hållbar utveckling.

• 26 oktober:
Vi ställer ut på Energimässan i Mjölby.

• 16-17 november: 
Energiriket deltar i en spridningskonferens 
i Köpenhamn som arrangeras av EU.

• 4 december:
Energiriket årsstämma.

• Tillsammans med Linköpings Universitet 
och Dynamate tittar vi på att starta projekt 
inom Lean Energy.

NYA MEDLEMMAR
Vi är glada att presentera två nya   
medlemmar i Energiriket: Peikko och 
Antram Industri- och Filterpartner.

Peikko erbjuder gjutare, byggare, konstruk-
törer, utvecklare, golvspecialister, maskintill-
verkare, konstruktörer av kraftanläggningar, 
arkitekter och konstruktionsansvariga. Alla 
kan ha nytta av och dra fördel av Peikkos 
lösningar. Läs mer på www.peikko.se

Antram Industri- och Filterpartner har god 
lokal kännedom och har ett kostnadseffektivt 
och funktionellt sortiment av maskiner, verk-
tyg, kläder/skor, alla typer av filter, oljor 
och förnödenheter. Målgruppen är industri, 
hantverk, lantbruk, kommuner och annan 
offentlig förvaltning inom Östergötland
med omnejd. Läs mer på www.antram.se

Borggårds Bruk ingår i ett 
av Energirikets energinät-
verk.

– För oss är det viktigt 
att aktivt jobba med dessa 
frågor. Både när det gäller 
energibesparing och för mil-
jöns skull. Dessutom sänder 
det en signal till våra kun-
der att vi som dem har ett 
driv för en hållbar produk-
tion, säger David Kvammen 
som är technical manager 
vid Borggårds Bruk.

David Kvammen ser många
fördelar med att ingå i ett 
nätverk med lokala aktörer för att tillsammans 
hjälpa varandra till energisparande åtgärder 
och nya kundkontakter. Förutom träffar med 
nätverket bjuds det frekvent in till intressanta 
föredrag i regionen.

– Nyligen lyssnade jag på ett föredrag 
av Siemens som mynnade ut i ett möte med 
dem. Häromveckan gav ett föredrag om sol-
paneler idéer hur vi själva skulle kunna satsa 

på en investering när vi inom kort kommer att 
behöva renovera vårt tak.

Några exempel på Borggårds Bruks en-
ergibesparande åtgärder är att ha gått från 
uppvärmning med olja till flis och att byta till 
LED-belysning i fabriken.

– Vi är glada att dessa åtgärder både 
ger effekt på miljön och vår ekonomi, säger 
David Kvammen. 
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GIVANDE NÄTVERK FÖR BORGGÅRDS BRUK 
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