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Medlemmar mars 2019

http://www.allbohus.se/
http://www.bengtdahlgren.se/sv/
http://www.energirevisor.se/
http://www.inpro-consult.nu/
http://www.ivprodukt.se/
http://karlskronahem.se/
http://www.ltkalmar.se/
http://www.lbearkitekt.se/
http://www.ljungbybostader.se/
http://www.ljungby.se/
http://www.nordomatic.se/
http://www.ronnebyhus.se/
http://www.schneider-electric.com/buildings
http://www.sweco.se/
http://www.uppvidingehus.se/
http://www.videum.se/
http://www.vidingehem.se/
http://www.asedavarme.se/
http://www.vofab.se/
http://www.afconsult.com/sv




Aktuellt:

• LÅGAN – projekt Energifrågan i bygglovprocessen (SKL), styrgrupp
• Skruvarna – drifttekniker – Barna Benedek Ljungby Kommun
• Solstrålarna – solcellsteknik – Ulf Klint Karlskronahem
• GodaTech – digitalisering (IoT mm) – Per Bengtsson Wexnet (SOL)
• Energisamverkan Blekinge
• Fyra exjobb våren 2019 på LNU
• Doktorandtjänst LNU – 2019-21, EE-mätning, analys, visualisering, egenP, e-system

• Energisamordnare – 7,5 hp LNU, 4ggr hösten 2019



28 november

24 oktober











DIACCESS

Digital Acceleration for Medium Sized Sustainable Cities

1 September 2019-31 August 2022
Budget ca 50 Mkr varav ca 40 Mkr från EU

This project is co-financed by the 
European Regional Development Fund 
through the Urban Innovative Actions 

Initiative

Presentatör
Presentationsanteckningar
Finansierat av EU genom UIA-programmet* UIA (Urban Innovative Actions) vänder sig till städer över 50 000 invånare som i bred samverkan vill lösa samhällsproblem genom världsunika lösningar.Lösa samhällsutmaningar genom bred samverkan



Partners i DIACCESS

Presentatör
Presentationsanteckningar
Projektet hålls ihop av Växjö kommun som har en övergripande projektledarroll.Ytterligare partners kommer knytas till projektet som leverantörer av lösningar genom upphandling.



Övergripande mål
• Utveckla innovativa lösningar som möter konkreta utmaningar för 

kommunkoncernens verksamheter
• Etablera en samverkansmodell för verksamhetsnära innovation mellan 

näringslivet och kommunen inom ramen för offentlig upphandling
• Etablera infrastruktur som möjliggör den smarta staden
• Bidra till att uppfylla Agenda2030-målen
• Bidra till det allmänna digitaliserings-/innovationsklimatet i Växjö

Smart Heating
• Tre skolor i Växjö
• Modern IT-teknik+konventionellt värmesystem
• Innovationsprocess – utveckla lösning i samverkan med 

leverantör
• Info via GodaTech till GodaHus medlemmar



Contacts

13

Stefan Olsson
stefan.olsson@energikontorsydost.se ; stefan.olsson@godahus.se

+46 709 890181

mailto:Stefan.olsson@energikontorsydost.se
mailto:stefan.olsson@godahus.se
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