
 

XPRESS Policy Samverkansworkshop 
 
Miljöhänsyn i offentlig upphandling för att öka innovation 
inom förnyelsebar energi: utmaningar, möjligheter och 
hinder för offentliga organisationer och små och 
medelstora företag 

 
Linnéuniversitetet, K-huset, Universitetsplatsen 1 
27 mars, 2020 kl. 10:00-15:00 i sal K1074 
 
Syfte:  

Offentliga upphandlingar kan vara ett effektivt verktyg för att främja innovation och 
integration av förnybar energi för kommuner och företag. Dock kan det vara svårt för en 
offentlig myndighet att hitta små och medelstora företag som kan erbjuda innovativa 
tjänster. Omvänt kan det vara ett hinder för små och medelstora företag att de offentliga 
upphandlingsförfarandena är för komplicerade. Workshopen ägnas åt att belysa 
förutsättningarna för små och medelstora företag att konkurrera i offentliga 
upphandlingar. Till exempel bör inte bara det "mest ekonomiskt fördelaktiga", utan också 
LCA (Livscykelanalys) ingå i utvärderingen av ett anbud. 

Denna samverkansworkshop sätter både hinder och möjligheter på dagordningen - 
inklusive EU:s upphandlingsregler. Workshopen bjuder in offentliga organisationer, 
innovativa små och medelstora företag och akademin i syfte att diskutera dessa hinder. 

Att delta i samverkansworkshopen är kostnadsfritt och ger kunskap om 

• Den senaste internationella forskningen om miljövänlig upphandling  
• Forskning om miljövänliga innovativa lösningar 
• EU: s upphandlingsregler 
• Svenska villkor för miljövänlig och innovativ offentlig upphandling 
• Barriärer för upphandling av miljövänliga och innovativa lösningar från 

kommunerna  

Workshopen kommer att hållas på svenska. Översättning kommer att ges för de 
engelsktalande gästerna. 

Anmäl dig här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2020/xpress-policy-
samverkansworkshop/ 
https://www.xpress-h2020.eu/ 
https://www.facebook.com/xpressh2020/ 
https://twitter.com/xpressh2020 
https://www.linkedin.com/company/30088834
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https://www.linkedin.com/company/30088834


 

om XPRESS: EU-projekt ska främja grön offentlig upphandling inom energisektorn 

I en tid då miljöfrågor väcker allt större oro över hela världen krävs insatser på många olika nivåer för 
att möta klimatutmaningarna. XPRESS är ett EU-projekt som ska stödja införandet av förnybara 
energikällor. Projektet fokuserar på offentliga upphandlingar inom energisektorn, och hur man kan 
underlätta för leverantörer av gröna alternativ. 

Projektet har en total budget på 3 miljoner euro och består av 16 partners från EU. Linnéuniversitetet 
är en partner i projektet. Vi arbetar med spridning av resultat genom kommunikationsaktiviteter. 
Projektets webbportal skapades för att underlätta framtida samarbete mellan innovativa små och 
medelstora företag och offentliga upphandlare.  

 

Kontakt 
Arash Kordestani, universitetslektor, projektdeltagare, 070-34 99 572,arash.kordestani@lnu.se 
Andreas Stephan, professor, projektledare, 036-10 17 60, andreas.stephan@lnu.se  
Fredrik Karlsson, universitetslektor, projektdeltagare, fredrik.karlsson@lnu.se 
Helena Forslund, professor, projektdeltagare, helena.forslund@lnu.se  
Jan Alpenberg, universitetslektor, projektdeltagare, jan.alpenberg@lnu.se 

Carina Sörgårn, forskningskommunikatör, 0470-70 85 52, carina.sorgarn@lnu.se  
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XPRESS Policy Samverkansworkshop 

09.45 – 10.00 Registrering och fika  

10.00 – 10.10 Välkomna, intro om dagen  
Dr. Arash Kordestani, Prof. Andreas Stephan, Prof. Helena Forslund,  
Dr. Jan Alpenberg, Dr. Fredrik Karlsson, Linnéuniversitetet 
 

10.10 – 10.30 Introduktion: HORIZON 2020 XPRESS preliminära resultat 
Riccardo Coletta - XPRESS projektkoordinator, APRE, Italien 
 

10.30 – 10.50 EU: s upphandlingsregler, svenska villkor för miljövänlig och innovativ 
offentlig upphandling 
Upphandlingsmyndigheten / Vinnova 
 

10.50 – 11.10  Barriärer för upphandling av miljövänliga och innovativa lösningar från 
kommunerna  
David Braic, upphandlingschef i Växjö kommun  

11.10 – 11.20  Bensträck 

11.20 – 11.40 En framtidsspaning om energianvändning med kopplingen till olika 
energikällor. 
Martin Forsén, NIBE Climate Solutions  

11.40 – 12.00 Innovativ biogasproduktion med flerfaldig miljönytta-rötning av 
havsbaserad biomassa 
Prof. Ulrika Welander, Linnéuniversitetet 

12.00 – 12.45           Lunch  
13.00 – 14.00 Quadruple Helix parallell sessions: Forskarna/företagare/politiker/ 

civilsamhället. Deltagarna diskuterar ämnen som föreslås i tre parallella grupper 
 

Parallell session#1: Hur man öka innovation inom förnyelsebar energi genom 
GPP? 

 Parallell session#2:  Hur miljöhänsyn i offentlig upphandling kommer att bidra 
till genomförandet av hållbart utvecklingsmål?  

 
Parallell session#3: Hur kan beslutsfattare stödjas för att öka miljöhänsyn i 
offentlig upphandling? 

14.00 – 14.15           Fika 
14.15 – 14.45 Integrering av resultaten från parallella sessioner och slutlig diskussion om 

möjliga policyrekommendationer 
 

14.45 – 15.00 Slutsatser om dagen - nästa steg 
15.00 Slutet av Samverkansworkshop 
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