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Energikontor Sydost

• Arbetar med förnybar energi och energieffektivisering 
• I nära samverkan med företag och offentliga aktörer 
• Är en organisation utan vinstintresse 
• Ägs av en förening där kommuner, landsting och 

regionförbund i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län 
är medlemmar

• Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel 
från svenska myndigheter och EU

Kronoberg Kalmar

Blekinge



Vi arbetar med klimat- och energifrågor

• Vi täcker hela sydost med kontor i Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona och Växjö.
• Runt 20 energiexperter arbetar på Energikontor Sydost. 



Våra mål

• Energieffektivisering
• Minska behovet
• Minska användningen
• Effektivare användning

• Förnybar energi
• En större andel av vår energianvändning 

ska komma från förnybara energikällor



Arbetssätt



Våra samarbetspartners

• EU
• Kommissionen, projektpartners, energikontor.

• Myndigheter
• Energimyndigheten, Trafikverket, Naturvårdsverket, 

Skolverket

• Regionalt/lokalt
• Regionförbund, länsstyrelser, kommuner, landsting, 

branschorganisationer, stiftelser, universitet, 
energikontor mm



Hållbara transporter

• Biogas sydost (nätverk)
• Fossilbränslefria kommuner 

(nätverk)
• Projekt

• Biogas Action
• Flytande biogas till land och till 

sjöss
• KOSAVA
• Low carbon logistics
• Resolve

Hållbart 
resande

Effektivare 
transporter

Kollektivt 
resande

Ändrade 
resvanor

Förnybara 
bränslen

Kunskaps-
höjning



Energikontor Sydost - historik

Regionala initiativ runt transporter sedan 1999

Ett av de första energikontoren i Europa att arbeta med transporter

Projekt och nätverk ihop med näringsliv och andra off. aktörer

Mobilitetskontor mellan 2005-2012 (i alla tre län)



Regionalt nätverk för EKR

• Sedan start – regionalt nätverk för energi- och klimatrådgivare, EKR

• Initiativ att utbilda regionens EKR i transportfrågor 2007 (E-tream)

• Nationell utbildning för EKR under 2009-2010



Läget nu och framåt?

• EKR –
”Den hållbara resan från A-Ö”, ”Fixa laddplats”
Provkörning miljöfordon i samverkan med andra aktörer

• Mobilitetskontor (transportsnålt samhälle) på G igen
• Drivmedelsnätverk i samverkan med regionen



Kunskapsdelning för att få ”verkstad”

• Ökad samverkan måste till för att nå miljömålen

• Vi är en stark region som kan göra skillnad

• Energikontoret och regionens EKR är regional/lokal kompetens att 
samverka med!



Tack för mig!

Roger Gunnarsson
roger.gunnarsson@energikontorsydost.se
Tel 070.6208305
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