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Välkommen till ett magasin med
gränsöverskridande upplägg
De flesta artiklar i detta magasin är direkt saxade ur ecoinside.nu som är projektets
hemsida och bara så där lagom redigerade för att kunna publiceras i tryckt format.
Det är med andra ord direkta ögonblicksbilder där och då från de aktiviteter vi
arbetat med i de båda Interreg-projekten ecoINSIDE och ecoINSIDE2. För mer info
rmation och övrig dokumentation som rör slutrapporteringen, såsom filmer mm,
hänvisar vi till www.ecoinside.nu.
Med önskan och förhoppning om god läsning!
Maria Fallström och Ann-Louise Larsson
kommunikatörer i ecoINSIDE-projekten
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ecoINSIDE2
- gränsöverskridande living lab
ecoINSIDE2 är ett projekt som handlar om innovation och hållbar tillväxt i Inre
Skandinavien. Prosjektet skal øke konkurransekraften til små og mellomstore bedrifter (SMB) og bidra til at disse utnytter de markedsmuligheter som det grønne
skiftet gir i Indre Skandinavia, nasjonalt og internasjonalt. Dette skal blant annet
gjøres gjennom et utstrakt samarbeid om innovation och miljödriven affärsutveckling, kompetanseutvikling og bruk av Living Labs for uttesting og demonstrasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus/Oslo, Hedmark,
Dalarna og Värmland.

Tre fokusområder:
ecoINSIDE2 bygger vidare på de goda resultat som bland annat skapats i det tidigare Interreg-projektet ecoINSIDE. De tre fokusområdena Cirkulär Ekonomi i Inre
Skandinavien, Skandinaviskt Center för Solenergi & Energisystem och ZEIS (Zero
Emission Inner Scandinavia) ska utnyttja de möjligheter som cirkulär ekonomi
och digitalisering innebär och bidra till att øka grön tillväxt i Inre Skandinavien,
få fram fler innovationer och öka kunskapsöverföring och idéutväxling mellan
starka forskningsmiljöer, investorer och andra företag.

Finansiärer
ecoINSIDE delfinansieras av EU:s regionala utvecklingsprogram Interreg SverigeNorge. Interreg är ett EU-program som handlar om att utveckla samarbetet över
nationsgränserna. Interreg kallas även “Europeiskt territoriellt samarbete” och
finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programmen har utformats för att lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en
gemensam lösning.

Några huvuddata
Projektperiod: 1 juli 2018 – 30 juni 2021
Insatsområde: Små och medelstora företag
Svensk projektägare: Arvika kommun
Norsk prosjekteier: Kunnskapsbyen Lillestrøm
EU-stöd : 904 675 €
Statlige IR-midler: 375 000 € (3 638 625 NOK)
Totalbudget: 2 983 100 €
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V

i på Dalarna Science Park har under projektets gång sett
hur projektet skapat framgång hos små- och medelstora
företag. Innovationsförmågan har stärkts genom de nya
affärsmöjligh eter som det gröna skiftet skapar. Den miljödrivna företagsutvecklingen är avgörande för vår framtid och det har
varit fint att se att samverkan över regions- och landsgränser skapar
större nytta än när man jobbar var och en för sig. Tack alla inblandade
för ett väl genomfört projekt!

Angelica Ekholm
VD

Ledamot

Dalarna Science Park

Styrgrupp ecoINSIDE2

S

om företrädare för projektets ägare Arvika kommun är jag
stolt över vad som åstadkommits i ecoINSIDE2. Vi har från
vår sida följt alla innovativa projekt och idéer och sett hur väl
projektet möter inriktningen mot ett mer hållbart samhälle.
Det är också glädjande att se den goda samverkan som vuxit fram
mellan alla parter i projektet och inte minst med Kunnskapsbyen
Lillestrøm och Solenergiklyngen på norsk sida. Jag vill passa på att
rikta ett tack till alla som bidragit i det framgångsrika samarbetet!

Anna Wikstrand
Bitr kommundirektör

Projektägare

Arvika kommun

ecoINSIDE2

D

et har vært fint å følge ecoInside2 og se den imponerende
bredden i arbeidet som er gjort i prosjektet og kunnskapsdelingen det har ført til gjennom studiebesøk, arbeids
møter og kurs på tvers av grensen. Å være en del av ecoINSIDE2-nettverket har gitt oss i Elverum Vekst faglig påfyll og nye
kontakter som vi drar god nytte av i utviklingen av Ydalir bydel.

Anna-Thekla Tonjer
Prosjektleder

Daglig leder

Ledamot

Elverum Vekst

Elverum Tomteselskap AS

Styrgrupp ecoINSIDE2
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Gränsöverskridande satsning
mot gemensamma mål
FNS GLOBALA MÅL.“Klimatförändringarna är ett verkligt och
obestridligt hot mot hela vår civilisation”, står det att läsa i FNs
trettonde globala mål. “Utsläppen av växthusgaser fortsätter att
stiga, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem,
havsförsurning, mänsklig säkerhet, matp roduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.”

D

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

etta var något som en grupp personer i
Dalarna och Värmland på svensk sida
tillsammans med personer i Akershus och
Hedmarks fylken på norsk sida redan för
över tio år sedan funderade över. Man såg behovet av
en gemensam gränsöverskridande satsning för att nå
det som dagens trettonde globala FN-mål strävar mot.
Därför inleddes 2008 gemensamma satsningar inom
förnybar energi, energieffektivisering och miljö i det
gränsöverskridande Interreg-projektet FEM (Förnybar energi, Energieffektivisering, Miljö). Detta projekt
levde i olika former kvar ända till 2015 och partner
samarbetet resulterade i olika satsningar inom
hållbart byggande, vind- och solkraft, utveckling av
nya energiparker tillika nätverk (Akershus Energipark i Norge och Glava Energy Center i Sverige) med
utbildning, kompetensutveckling, teknikutveckling
och forskning i fokus, samt satsning på framtidens
arbetskraft genom att lära barn mer om energieffektivisering och miljö.

system samt på cirkulär ekonomi inom avfall och
hållbart byggande. Både FEM- och ecoINSIDEprojekten har fyllt och fyller en mycket viktig roll i
det globala arbetet i att göra nödvändiga förändringar för att skydda vår planet.

Från FEM till ecoINSIDE

– Det bästa med dessa projekt har varit att få jobba
med alla engagerade och duktiga människor och få
uppleva att man är en del av ett team på tvärs både i
organisation, län och land, säger Trine K Berentsen,
huvudprojektledare för de tidigare FEM- och eco
INSIDE-projekten samt för ecoINSIDE2-projektet.

När FEM-projektet avslutades, tog det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE vid, även
det med Arvika kommun som projektägare, och
sama rbetet fortsatte. Det är fortfarande i stort sett
samma aktörer och fortfarande i stort samma viktiga
fokus, om än ett ökat dito på solenergi och energi-
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Nära 70 innovationer
Projektet kompetensutvecklar små och medelstora
företag inom solenergibranschen, hållbart byggande
och cirkulär ekonomi. Många nya innovationer har
sett dagens (sol)ljus tack vare dessa Interreg-projekt.
Bara i Glava Energy Center har runt 70 innovationer
utvecklats av innovatörer, forskare, studenter och
företagare. Många av dem har utvecklats vidare och
är idag produkter och förbättrad infrastruktur på den
svenska och norska marknaden vilket har lett att nya
arbetstillfällen inom förnybar energi skapats, främst
i Skandinavien, men även i andra länder. Detta har
med andra ort lett till att välståndet främjats över
hela världen, helt i linje med FNs globala mål.

ecoINSIDE och ecoINSIDE2 - Gränsöverskridande Living Lab

P

rosjektet ecoINSIDE
er grønn næringsutvikling i praksis.
Gjennom et hardt
arbeidende partnerskap
som bygger bygger videre
på erfaringer fra tidligere
interreg prosjekter har vi
sammen bidratt med nye
ideer, innovasjoner og
arbeidsplasser på tvers av
flere grenser.
Vi har lykkes med å lage et velfungerende svensk-norsk økosystem for innovasjon innenfor
sol og energisystemer, bygg og sirkulærøkonomi. Gjennom de ulike prosjektene som bygger på
hverandre, har vi stadig blitt skarpere og i utviklingsprosjekter. Dette er en viktig living lab
plattform som ecoINSIDE bidratt til.
Covid19 har gitt utfordringer for gjennomføring av grenseoverskridende samarbeid men og
åpnet for nye måter å jobbe sammen på som vil gi nytte også på sikt. Noe av det viktigste vi
etterlater oss er at vi ser at partnerne har funnet hverandre på tvers av land region og fag, og
posisjonerer seg videre sammen for å være med på nye prosjekter.
Det er inngått avtaler og man har lykkes med å institusjonalisere grenseoverskridende
arbeidspraksis som gir stor nytte for fremtiden. Solenergiklyngen har etablert seg på partner
skapet og vokst til en solid og moden klynge, og det er viktige svenske partnere med som
kjernep artner. Det er et eksempel på et samarbeid som har institusjonalisert seg.
Når vi ser bakover så må vi også kunne si at vi hadde flaks med valg av tema i prosjektet både
i ecoINSIDE1 og ecoINSIDE2. Vi har lært at det er viktig å ha en nær kontakt med EU systemet
og plukke opp endringer i markeder og reguleringer som vil få konsekvenser for fremtiden. Vi
har vært i forkant med omverdensanalyse av utviklingstrekk og samfunnsbehov vi skal løse.
FEM – prosjektet var veien fra energisparing til nye forretningsmodeller. ecoINSIDE var veien
til nye og ulike energi typer i sammenheng – et energisystem.
Å jobbe grenseoverskridende er noe man etter hvert får inn i ryggmargen. Merverdien i form
av synergier, kritisk masse og læring er verdifullt.
Takk til partnere og sponsorer. Ingen nevnt ingen glemt.
Vi gleder oss til fremtiden!

Trine Kopstad Berentsen
huvudprojektledare ecoINSIDE2

Kunnskapsbyen Lillestrøm/Solenergiklyngen

Medfinansierat av Interreg Sverige - Norge 2015 - 2021
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Fødselshjelper for
Solenergiklyngen
INNOVATIONSCENTER. Etableringen av Solenergiklyngen er et resultat
av et mangeårige Interreg-samarbeid, som brakte sammen et nettverk av
norske og svenske solenergiaktører.

S

olenergiklyngen er et ektefødt barn av Inter
reg. Uten støtten fra Interreg og Akershus
fylkeskommune ville vi neppe klart å etablere
en profesjonell næringsklynge for solenergi
bransjen, sier prosjektleder i ecoINSDE og daglig leder
i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen.
Kunnskapsbyen Lillestrøm la til rette for det første
solenergisamarbeidet, da et knippe aktører utgått
fra Interreg Norge-Sverige-prosjektene FEM og eco
INSIDE, ønsket å bygge opp en arena for samarbeid
innen solenergibransjen.
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Først FEM, så ecoINSIDE
Den første, gryende interesse for å samle solenergi
bransjen oppstod da flere solenergivirksomheter kom
sammen i Interreg-prosjektet FEM (2009-2015).
Solenerginettverket ble startet i 2013 og sekretariatet
for solenergisatsingen ble lagt til Kunnskapsbyen
Lillestrøm. Oppbyggingen ble finansiert av Akershus fylkeskommune. Initiativet fikk også støtte av
OREEC-n ettverket, IFE og bedriftene.
Solenergiarbeidet FEM-prosjektet ble fulgt opp av

ecoINSIDE och ecoINSIDE2 - Gränsöverskridande Living Lab
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D

et har varit spännande och lärorikt att få vara en del av
denna omställningsresa mot en mer Cirkulär Ekonomi. Jag
har varit med i projektledningen under en kortare tid men ser
att man åstadkommit otroligt mycket under årens lopp!

Susanne Åkerlund
Projektledare Sverige & Ansvarig Cirkulär ekonomi
Dalarna Science Park

ecoINSIDE og ecoINSIDE2 (2015-2021), som tok ansvar
for å samordne bransjeaktørene rundt en felles søknad om å få etablere en Arena-klynge.

Fikk arena-status
Med ecoINSIDE som den sentrale plattformen, gikk
60 aktører i Norge og Sverige sammen om å opprette
en næringsklynge for å skape vekst for solenergi
næringen.
Solenergiklyngen ble tatt opp i Arena-programmet
til Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd 20. juni 2016. Klyngens hovedmål er å styrke
innovasjonsevnen og konkurransekraften i det globale solenergimarkedet.
Solenergiklyngen ble i 2019 innvilget Arena Pro-
status i programmet til Norwegian Innovation

Clusters. Solenergiklyngen ble dermed tildelt fem
nye år med forsterket støtte, tilrettelagt av det statlig
finansierte klyngeprogrammet.

Medfinansierat av Interreg Sverige - Norge 2015 - 2021
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Glava Energy Center
10 år med stor bredd på
solenergilösningar

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

INNOVATIONSCENTER. Inom FNs nionde globala mål är “en fungerande
och stabil infrastruktur grunden för alla framgångsrika samhällen. För
att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför,
måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och
hållbara.”.

N

är ansökan skrevs runt 2008 för det gränsöverskridande Interreg-projektet FEM
(Förnybar energi, Energieffektivisering och
Miljö) resonerade man på liknande sätt.
Man ansåg redan då att “innovation och teknologiska
framsteg är nyckeln till hållbara lösningar för såväl
ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar
dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik
resursanvändning. Att investera i hållbara industrier,
forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla
viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar

12

utveckling.”, precis så som det nionde globala FN-
målet är formulerat.

Hållbara solenergilösningar
Därför tillägnades en stor del av FEMs projektbudget
att bilda ett innovationscenter som skulle bli internationellt ledande för framtidens förnybara energi
lösningar. Glava Energy Center med bas i Arvika, såg
därför dagens ljus ett år senare, då första spadtaget
togs. Där samverkar olika aktörer för att skapa nya
förutsättningar för innovation, lärande, utveckling
och tester inom solenergi. För en tid fanns Sveriges

ecoINSIDE och ecoINSIDE2 - Gränsöverskridande Living Lab
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ffektene på innovasjonsarbeidet er positive, men
kontinuitet og utholdenhet er viktig for å utvikle
et robust, grenseoverskridende samarbeid.

Ola Rostad

Ansvarig ZEIS
Tretorget

största solpark där med ett antal olika solenergilösningar på försök. och kan idag visa upp störst bredd
på olika solenergilösningar. Här har drygt 70 olika
innovationer och över 60 exjobb med fokus solenergi
och energisystem skrivits, utvecklats, testats och i
vissa fall gått från utvecklingsprojekt till faktiska
affärsidéer och nystartade företag.
- Syftet är att vi ska finna hållbara solenergilösningar och få ett bättre energiutnyttjande, säger Magnus
Nilsson, verksamhetschef Glava Energy Center, och
i många fall är våra utvecklingsprojekt även gräns
överskridande, vilket gör att erfarenhetsutbytet blir
både mer intressant och mer givande.

Över 10 år som testcenter
2019 firade Glava Energy Center 10 år som internationellt ledande testcenter dit människor från jordens
alla hörn söker sig för att forska och studera eller för
att göra studiebesök. Här finns även idag en databas
med olika soldata lagrad sedan 2009. Databasen loggas var sjätte sekund med väderdata från flera olika

solkomponenter och olika väderp arametrar och är
ovärderliga för forskare och företag världen över.

Vinnare av Solenergipriset 2021
Glava Energy Center bidrar med andra ord i allra
högsta grad till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som bidrar till en effektiv och jämlik resurs
användning, då det är en del i att hållbara industrier
och andra företag tillsammans med studenter och
forskare utvecklar nya miljövänliga tekniker, produkter och tjänster med fokus solenergi. Detta i sin tur är
viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar
utveckling.
Och det är tack vare FEM och ecoINSIDE som gjort det
möjligt för Glava Energy Center att dels verka för att
bland annat uppnå FNs nionde globala mål, dels vinna
Solenergipriset 2021 för årets prestation, som delas ut
av föreningen Svensk Solenergi.

Medfinansierat av Interreg Sverige - Norge 2015 - 2021
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ecoINSIDE bidrar til
smart solenergipark
SOLPARK NORGE. Det nye solcelleanlegget til Romerike Avfallsforedling
(ROAF) dekker et område sju mål, på Berger i Lillestrøm kommune.
Anlegget er Norges hittil største, bakkemonterte solcelleanlegg.
– Denne solenergiparken er unik i sitt slag, forteller administrerende
direktør i ROAF, Synnøve Bjørke.

D

et spesielle med solenergiparken som
oppføres på Ullereng-jordet, er at den får
tosidige solcellepaneler. Panelene kan fange
solenergi både på oversiden og undersiden,
slik at de også utnytter energirefleksjon fra snøen. De
er dessuten også vridbare – og følger solens bevegelse
over himmelen.
Bjørke tror den spesielle teknologiske løsningen vil
vekke stor interesse, både nasjonalt og internasjonalt – og at det vil bety mye for utviklingen av nye
systemer for produksjon av solenergi i Norge.
– Dette viser også at ROAF tar store steg mot det
endelige målet om å bli et fullt ut bærekraftig og
innovativt selskap med minst mulig klimaavtrykk,
sier hun.

14

Løftet fram av Solenergiklyngen
Det var Solenergiklyngen som tok initiativet til
prosjektet i 2017. Resultatet er blitt et langsiktig utviklingsprosjekt mellom blant annet ROAF og Interreg-prosjektet ecoINSIDE.
– Det er svært gledelig å se at denne solparken nå
endelig blir realisert. Den vil bidra til å skaffe mye
ny kunnskap til nytte for utviklingen av solproduksjonen både i Sverige og Norge, sier prosjektleder Ola
Rostad i ecoINSIDE og Solenergiklyngen.
ecoINSIDE har vært viktig som tilrettelegger for realiseringen av solenergiparken Scatec Solar har levert
selve anlegget som er basert på selskapets fleksible
system – «Release». Slike anlegg leveres oppsettings-

ecoINSIDE och ecoINSIDE2 - Gränsöverskridande Living Lab
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et bästa med ecoINSIDE-projektet har varit att vi tillsammans
med våra norska kollegor har kunnat jobba aktivt med att bidra
till en hållbarare och fossilfriare samhällsstruktur på båda sidor av
gränsen. Det har känts angeläget!

Per Eiritz

Per Eiritz AB/Glava Energy Center

klare i containere og installeres mye raskere enn
tradisjonelle solcelleanlegg.
– Det har stor verdi for oss å få testet ut teknologien
under ulike klimatiske forhold og se på hvilken effekt
refleksjonen fra snøen vil ha. Vi ser frem til å bidra til
å vise at solenergi er en teknologi som også fungerer
godt i Norge, sier Senior Vice President for Venture
Projects i Scatec, Frederic Grosse.

Et pionéranlegg
Solenergiklyngens daglige leder Trine Kopstad
Berentsen er stolt over at det nå etablereres et slikt
anlegg her til lands.
– Dette er virkelig «state of the art». Det er første
gang man tester ut denne løsningen i Norge, sier
Berentsen.
Det faktum at anlegget er flyttbart gjør at det i fremtiden kan plasseres på et ferdig deponi, slik at det ikke
beslaglegges potensiell matjord, påpeker hun.

Fornybart avfallssorteringsanlegg
Når det nye anlegget er i drift vil ROAF være selvforsynt med omtrent en fjerdedel av sitt totale energiforbruk, forteller miljødirektør, Glenn V. Lie Karlsen.
– I fjor installerte vi et solcelleanlegg på taket av
ettersorteringsanlegget vårt. Med den nye solcelle
parken i drift, vil de to anleggene produsere en
gigawattime i året.

støtter innovative teknologiprosjekter som bidrar til å
styrke energisystemet og gir klimagassreduksjon.
– ROAF har lagt stor vekt på at erfaringene fra bygg
ingen og driften skal deles med forskingsmiljøer,
Solenergiklyngen og andre markedsaktører, påpeker
Gjerstad.
I prosjektet «Seeing is believing» har ut over ROAF og
ecoINSIDE deltatt Scatec Solar, Akershus Energi, IFE,
Eltek, REC Solar Norway, Multiconsult, Solenergi
FUSen, Solcellespesialisten, Smartgridssenteret i
Trondheim og Innos/Glava Energy Center i Arvika.

Det er det samme som 1 million kWh – og tilsvarer
årsforbruket til 50 eneboliger.

Mange støttespillere
Solcelleparken har fått økonomisk bidrag fra Enova.
Seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad forteller at Enova
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Nya internationella möjligheter
med solenergi och regnvatten

INNOVATION. INTERNATIONALISERING. Penaka Solar arbetar för att
utveckla nya tekniska lösningar för elförsörjning och bevattning i utvecklingsländer. Santhan Reddy, Praneeth Kumar och Samhita Rathod
är entreprenörerna bakom Penaka Solar. Teamet fick tidigt kontakt med
Magnus Nilsson, på Glava Energy Center.

P

enaka Solar arbetar med utveckling av en
teknik som innebär att värdefull markyta
samtidigt kan användas för odling, produktion av solenergi och uppsamling av regnvatten. Detta innebär tillgång till billigare och mer
tillförlitlig elkraft och bättre utbyte av skörd från
odlingarna. Företaget planerar i första skedet för en
introduktion av tekniken i Indien, men även flera
länder är intressanta för Penaka Solars produkter.

Sol och regn ger hållbara lösningar
– Vi kommer från Indien och har själva upplevt
utmaningarna, säger Santhan Reddy. Vi har egna
erfarenheter från jordbruket och blivit medvetna om
klimatförändringarnas påverkan på matproduktion,
energins opålitlighet och vattenbristens utmaningar i
Indien och utvecklingsländer. Detta tillsammans med
vår passion för entreprenörskap har drivit oss att utveckla denna lösning. Vi vill lösa globala utmaningar
med exempelvis energi, mat och vatten genom en enkel hållbar lösning. Vår erfarenhet i Sverige har gett
oss stor exponering, kunskap och ett starkt nätverk.
Sverige är en av länderna i topp vad gäller nyföretag
ande i världen och det är därför vi har valt att starta
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i här. Under de kommande åren vill vi nå en lösning
för samhällen i nöd runt om i världen. Och vi börjar
med Indien. Vi letar också efter rätt samarbeten med
rätt organisationer för att få störst effekt. Vi vet att vi
har en lång resa att göra och vi är engagerade. Vi bjuder in idag för att möta morgondagens utmaningar.
- Kontakta oss gärna på santhan@penakasolar.com,
säger Santhan Reddy.

Kontakt med GEC och ecoINSIDE
Redan tidigt i bolagets start hade Santhan och Praneeth kontakt med Magnus Nilsson på Glava Energy
Center i Arvika.
- Penaka Solar arbetar inom ett intressant område där
de kombinerar solenergi, jordbruk och regnvatteninsamling. Detta affärsområde kommer att öka då
det finns samordningsvinster genom att kombinera
solenergiproduktion med jordbruk, säger Magnus
Nilsson, versamhetschef, Glava Energy Center.
Genom företagsinkubatorn på Dalarna Science Park
har företaget också fått affärscoachning för att utveckla teamet och de intressanta lösningarna på flera
globala problem.

ecoINSIDE och ecoINSIDE2 - Gränsöverskridande Living Lab

Unikt soltält

ger hållbar energi åt alla

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

INNOVATION. LIVING LAB. INTERNATIONALISERING. I FNs mål 7 kan
vi läsa att tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta de utmaningar vår värld står inför idag. En
stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent fram till år 2040.

I

nom ecoINSIDE-projektet bollade Magnus Nilsson
på Glava Energy Center och ett par norrmän för
några år sedan i den Skandinaviska montern på
Intersolar i München en idé om att fästa böjliga
solceller på segelduk. Det var en idé som snabbt
blev ett exjobb där en norsk student fick i uppgift
att tillsammans med Hallbyggarna AB dimensionera olika solenergisystem på en tältlagerhall. Nästa
studentj obb gav två studenter från Högskolan Dalarna i uppdrag att dimensionera solenergisystem och
batterilager för flyktingtält i samarbete med MSB.
Båda studentjobben med soltältduk utvecklades inom
ecoINSIDE och har testats på GECs Living Lab. Sam
tidigt har den norska firman Tarpon Solar AS utvecklats parallellt med dessa prototyper.

Prototyp till FNs tältläger
Nu har en tredje prototyp utvecklats med hopvikbara
soltältdukar med solceller från Midsummer AB som
anpassats för att tillsammans med litiumjon-batterier
och kraftelektronik från Farco AS kunna skickas till
FN:s tältläger i Panama och Dubai. Denna prototyp
kommer nu att testas under en tid av FN.

ecoINSIDE får möjlighet att jobba tillsammans med
Tarpon Solar AS med ny teknologi och vara en del
av världens första soltält. Vi följer nu med spänning
FN:s tester de kommande månaderna, säger Magnus
Nilsson, verksamhetschef Glava Energy Center. Här
i Glava finns de båda första prototyperna kvar i
praktisk drift, så vi står redo ifall det är något vi kan
hjälpa till med under testperioden.

Hållbar energi för alla
Då en stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder
fossil energi, blir förnybara energilösningar billigare,
mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att
ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan
vi säkerställa tillgång till el- och energitjänster för
alla utan att vi skadar vår planet.
Faller testerna väl ut på FNs tältläger har Tarpon
Solar AS tillsammans med Glava Energy Center, Hallbyggarna mfl tagit ett stort steg närmare att nå FNs
mål 7 tack vare Interreg-projektet ecoINSIDE.

– Vi tycker att det är väldigt spännande att vi inom
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Solkok
värmer
vatten
och
spar ved
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

INNOVATION. INTERNATIONALISERING. FNs åttonde globala mål berör
i stort om anständiga arbetsvillkor. ecoINSIDE har i denna artikel koncentrerat sig på delmål 8.4 som fokuserar på att förbättra resurseffektiviteten
i konsumtion och produktion, bland annat genom innovationen Solkok.

D

elmålet handlar om att “fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen
samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet
med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion
och produktion, med de utvecklade länderna i täten.”
Idag används oerhörda mängder ved vid matlagning
på den afrikanska landsbygden. Veden är en brist
vara och många, främst kvinnor, får gå långa sträckor
för att hitta tillräckligt med ved för kvällens matlagning. Att elda med ved är dessutom miljöförstörande
på ett sätt som inte är önskvärt. Sist men absolut inte
minst, att elda med ved inomhus är inte hälsosamt.

Spar tid och miljö
Solkok är ett gott exempel på hur ecoINSIDE jobbar
mot de globala målen. Man spar in på veden då ved
eldningen kan minskas betydligt vid matlagning.
Och kvinnorna, för det är främst kvinnor, behöver
inte längre ägna timmar åt att samla in ved, utan kan
istället arbeta, vilket leder till ekonomisk tillväxt som
gynnar både den egna familjen och samhället i stort.
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Samtidigt spar vi på miljön, då frityroljan kan återbrukas och uppvärmningen sker med solenergi.

Solkok - smart lösning
– Solfångaren på Solkoken består av en konkav spegel
som koncentrerar solljuset mot ett rör med vatten,
vilket värms upp och förångas, säger Are Kjeang,
Karlstads universitet. Vattenångan i sin tur värmer
upp energilagret till runt 150 grader, vilket håller
värme tills man vill använda kokaren för matlagning.
Energilagret kan till exempel vara en tunna fylld med
begagnad frityrolja, rapsolja eller liknande.

Från Klässbol till Kenya!
Utvecklingen av Solkok sker i samverkan mellan
Glava Energy Center, lokala företag i Värmland
med Sunfuria i spetsen samt studenter och lärare på
Karlstads universitet tillsammans med bland andra
organisationen Ingenjörer utan gränser. Efter att
framgångsrika tester har genomförts i Klässbol, byggs
nu första systemet upp vid en skola i Kenya.

ecoINSIDE och ecoINSIDE2 - Gränsöverskridande Living Lab

Bærekraftsdeklarasjon
for solenergi
BESTE PRAKSIS.

S

olenergiklyngen har ved hjelp av EPD-Norge og
Asplan Viak utviklet verdens første uavhengige
system for bærekraftsberegning av solcellepaneler.
Interreg-prosjektet ecoINSIDE har vært en viktig
fasilitator i dette arbeidet.
– Sammen med våre såre samarbeidspartnere har vi
fått etablert et transparent system som får fram sammenlignbare sett med verdier for de ulike produktene og produsentene. Dette er helt avgjørende for at
kommune og andre store innkjøpere skal være i stand
til å gjøre kvalifiserte valg. Nå har innkjøperne fått
de redskapet de trenger for å kunne foreta nettopp de
miljø- og klimavurderingene som mange av kundene
har etterspurt, sier ecoINSIDEs prosjektleder Barbro
Renland Nordby.
Hun forteller om en klart økende trend der utbyggere
bruker miljødeklarasjoner som sentrale elementer i
sine beslutningsgrunnlag.

sjonen av solcellepaneler en miljøpåvirkning. Markedet etterspør i stadig større grad en standardisert
metode med objektiv tallfesting av solcellepanelenes
bærekraft – gjennom hele livssyklusen.
Nå har den norske EPD-stiftelsen, offentlig sektor og
partnerne i Solenergiklyngen utviklet et svar på dette. De nye produktkategorireglene vil være sentrale
komponenter i beregningen av miljøproduktdeklarasjonene.
– De vil være gyldige over hele Europa og kan også
brukes over hele verden. Dette er et stort skritt for en
enda mer bærekraftig produksjon av solcellepaneler,
sier Barbro Renland Nordby.

– Det gjelder både i offentlige og private anskaffelser.
Uten miljødeklarasjoner vil det bli svært vanskelig –
om ikke umulig – for produsentene å konkurrere om
de store oppdragene. De gjennomsnittlige standardtallene som brukes i beregninger per nå er dårlige og
dette hindrer utbredelsen av solceller på bygg, sier
Barbro Renland Nordby.
Solcellepaneler skaper bærekraftig, lokal energiproduksjon, men som alle andre produkter har produk-

D

et har varit otroligt häftigt at få vara en del av det
gränsöverskridande samarbetet inom ecoINSIDE och
få följa med i utvecklingen av alla hållbara lösningar mot
en mer cirkulär ekonomi. Härligt jobbat, allihopa!

Cajsa Hagberg
Dalarna Science Park/Falu Energi & Vatten AB
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Solpaneler som
smälter snön

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

INNOVATION. FNs tolfte globala mål har hållbar konsumtion och produktion i fokus vilket bland annat kräver att vi, för att uppnå hållbar utveckling, minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

I

nom projektet har ett antal olika innovationer
utvecklats med fokus på hållbar konsumtion och
produktion, varav Innos AS innovation Weight
Watcher är en, då den kort och gott möjliggör att
befintliga solceller producerar mer solel.

Weight Watcher
– Syftet med Glava Energy Center är att vi ska finna
innovativa och hållbara solenergilösningar, säger
Magnus Nilsson, verksamhetschef. I många fall är
våra utvecklingsprojekt även gränsöverskridande
och Innos AS är ett ypperligt exempel på detta!
Den norska uppfinningen består av sensorer som
sitter på solcellerna vilka mäter last och temperatur.
När snön på taket blir för tung, larmar sensorerna
och systemet kopplar om och skickar tillbaka precis
så mycket el som behövs för att värma upp panelerna
så att snön smälter bort. För precis på samma sätt som
att en glödlampa blir varm, så blir en solpanel det.
Den el som gick åt för att smälta upp till två kilo snö
per kvadratmeter och timme, sparar man in på bara
ett par dagar och ger i slutändan ett bättre utfall i
produktionen, då panelerna även producerar solel på
vinterhalvåret och tidigare på våren.
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Möjliggör installation på alla tak
– Utmaningen är smälta snön på panelerna med
minsta möjliga mängd el och samtidigt bibehålla
panelens kvalitet så att den klarar kraven på 25 eller
30 års garanti, säger Tommy Strömberg, VD Innos
AS. Att kunna installera solpaneler på tak som inte
klarar av tyngden av både solpaneler och mycket snö
samtidigt som produktionen ökar, skapar helt nya
förutsättningar för framtida solelinstallationer.

Internationellt pris
I september 2020 tilldelades Innos AS PV-Magazine
Top Business Model 2020 Awards för sin innovation.
Innovationen har funnits på den norska marknaden
sedan 2017 och är redan installerad på ungefär
40000 kvadratmeter takyta där. Snart får vi även
se den installerad både på svenska tak och i resten
av världen! Inte så illa för en svensk-norsk idé som
utvecklats, testats och formats till en färdig produkt.
Och allt började i de värmländska skogarna på Glava
Energy Center.

ecoINSIDE och ecoINSIDE2 - Gränsöverskridande Living Lab

Flytende
solenergi for
kystnære byer

INNOVASJON.

M

ange av verdens tettest befolkede byer ligger
ved kysten. Flytende solenergianlegg kan gi
kortreist strøm til slike energikrevende områder.
For over to år siden vedtok Solenergiklyngen å
satse på flytende sol. Klyngepartnerne dannet en
innovasjonsgruppe med både de store utbyggerne,
de mindre oppstartselskapene og IFE.
Det ble tidlig klart at et demosenter for uttesting er
viktig for utvikling av nye teknologier. Et flytende
testanlegg skal bygges på sensommeren 2021, i Frøya
kommune. Utbyggingen skjer i regi av Equinor og
Moss Maritime.

– Hvis vi lykkes her, kan vi lykkes alle steder, uttaler
Hanne Wigum. Hun leder teknologienheten som
arbeider med vindkraft og solenergi i Equinor.
Selskapene Ocean Sun og Fred Olsen Green Power
skal teste offshore flytende solkraftverk utenfor kysten av Grand Canaria. Equinor, Moss Maritime, Ocean
Sun og Fred Olsen Green Power er med i innovasjonsgruppen for flytende sol.

Ser mot Sørøst- Asia
Multiconsult har kartlagt investeringene i fornybar
energi i utviklingsland fra de skandinaviske landene.
Rapporten som er utarbeidet for ZERO, Solenergi
klyngen og Norfund, konkluderer med at Norge er
et hestehode foran sine Skandinaviske naboland på
fornybar i utviklingsland.
Ocean Sun, med ti ansatte har allerede fått på plass
et 100 KWp testanlegg utenfor Bergen og et mindre
testanlegg i sjøen utenfor Singapore. Det lille selskapet har som mål å bygge store kommersielle solparker
ved kysten, innsjøer og vannkraftreservoarer over
hele verden.

”

– For flere land, spesielt i Sørøst- Asia, er flytende
solparker eneste mulighet, da det ikke finnes ledig
plass på land, sier CTO i Ocean Sun, Børge Bjørne
klett.
Det lille selskapet med ti ansatte har allerede fått
på plass et 100 KWp testanlegg utenfor Bergen og et
mindre testanlegg i sjøen utenfor Singapore. Målet
er å bygge store kommersielle solparker ved kysten,
innsjøer og vannkraftreservoarer over hele verden.
Et hestehode foran.

Bygger på norske fortrinn
Flytende solenergi er nå i ferd med å seile opp som et
av de områdene innen fornybar energi som har klare,
norsk konkurransefortrinn. Det skylde den historiske
kompetanse innen vannkraftsindustrien, kombinert
med ledende kompetanse innen produksjon av silisium til solceller og maritime næringer.
Bjørneklett har sterk tro på at flytende solenergianlegg vil gjøre det spesielt bra i Singapore og andre
land i Sørøst-Asia. Han forteller at anleggene har vist
seg å tåle røft vær. Med direkte kjøling mot vannet
har de dessuten høyere virkningsgrad enn landbaserte anlegg.

Ä

r det något projektet har lärt mig så är det att - ingenting
är omöjligt! Det gäller bara att samarbeta. Jag ser med
spänning fram emot att fortsätta följa de innovationsarbete som
arbetats upp under projektets gång.

Felicia Casselbrandt
Kommunikation
Dalarna Science Park
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Powered by the Sun
MØTEPLASSER. Økt elektrifisering krever økt fornybar kraftproduksjon.
Ifølge den norske solkraftbransjens kan det innen 2030 lages nok strøm til
alle boliger i Norge.

D

et viser “Veikart Sol mot 2030” som ble lagt
fram på konferansen «Powered by the Sun».
Et av de viktigste spørsmålene veikartet
skulle besvare var: Hva skal til for lykkes
med kommersialisering og skalering i de ulike segmentene i denne sammensatte næringen?
Bygningsmonterte solenergianlegg har et enormt
potensial, bekrefter senterleder Erik Marstein ved
FME SUSOLTECH, som står bak veikartet sammen
med Solenergiklyngen.
– Det er fullt mulig å få til minst 30 TWh med kraftproduksjon på fasader og tak som allerede er bygget i
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Norge. Skal vi lykkes med dette vil den direkte sysselsetting knyttet til solcelleanlegg i Norge stå for rundt
5000 årsverk i 2030, sier han.
Ifølge rapporten vil solkraftbransjens næringsutvikling de neste ti årene tiltrekke seg 20-40 milliarder NOK i investeringer.

Myndighetene må med
– Det er viktig å oppdatere reguleringer og ramme
verk i kraftbransjen for å legge til rette for økt
utbygging av solkraft i Norge på en god måte, sier
Trine Kopstad Berentsen som er daglig leder i Sol
energiklyngen.

ecoINSIDE och ecoINSIDE2 - Gränsöverskridande Living Lab

”
S

verige och Norge har en lång gemensam gräns. Delvis delar vi historia, men
vi har också olika erfarenheter. I nutid har vi som länder olika styrkor och
spetskompetens där vi kan lära av varandra. Det är en investering för vår gemensamma framtid. ecoINSIDE är en bra plattform att stå på i det arbetet. Det ger oss
möjlighet att som grannländer tillsammans bygga en bättre och grönare framtid!

Ola Granholm
Extern utvärderare i projektet
Framväxtbolaget i Dalarna AB

Hun mener solkraftbransjen kan være selve nøkkelen til økt elektrifisering i Norge, dersom den får lov.
Men da må også myndighetene bidra med regulatoriske tiltak, påpeker hun.
– Begrensninger på plusshus, borettslag og nabolagsstrøm må fjernes og innføringen av effekttariffer
må settes på vent inntil pilotprosjektene er evaluert.
Myndighetene må legge vekk det varslede kravet
om omsetningskonsesjon for anlegg som produserer
over 1 GWh. Og så må Enova sikres en forutsigbar
støtteordning som kan økes og utvides til større bygg,
understreker Berentsen.

Omfattende bransje
Norsk solbransje har i dag ledende aktører innen alt
fra utvikling og drift av solparker, ny teknologi for
flytende solkraftanlegg, miljøvennlig produksjon av
solcellematerialet silisium og løsninger for installa
sjon av solcelleanlegg i stadig smartere bygg.
– Utvikling av et solid hjemmemarked er også veldig
viktig for eksportmarkedet. Teknologi utviklet og
testet for eksempel på et Asko- eller REM-tak, har en
stor eksportmulighet, sier Trine Kopstad Berentsen.
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Studiebesök:

Silicon Valley
och

San Fransisco
STUDIERESOR. ”Silicon Valley is
a mindset not a location”.

I
•

början av projektet reste representanter för eco
INSIDE till Sillicon Valley och San Fransisco i
syfte att stötta nya och befintliga små och medelstora företag när det gäller:

Platsen i Sunnyvale där allt började, kallas Lucky
Building. Markägaren intill Stanford University
beslöt sig för att ge plats för några utvalda startups,
bland annat det som skulle bli Google och PayPal.

att hente inspirasjon fra og opprette kontakt med
regioner, lände och cluster som er ledende innen
for sol, bygg og sirkulær økonomi för att öka
kunskapsnivån.

Nordic Innovation house

•

att ytterligare utveckla nätverket för solaktörer
i Sverige och Norge för att stötta innovations
processer och kompetensutveckling som gör att
SMF utvecklas.

•

att utveckla innovationer och miljödriven affärsutveckling mot nya internationella mål.

Nordic Innovation House är ett unikt nordiskt
samarbete mellan Danmark, Sverige, Norge, Finland
och Island. De kan ses som en brygga som förenar
världens kalla hörn med de viktigaste ”hotspots” runt
om i världen.

På agendan fanns besök inplanerade hos många olika
organisationer och företag inom affärsutveckling,
innovation och FoU.
– Resan gav otroligt många nya kontakter och möjlig
heter framöver, vi här på Dalarna Science Park har
redan inlett diskussioner med Nordic Innovation
House om ett samarbete och ser definitivt möjlig
heter som kan gynna våra partners i ecoINSIDE, säger
Sara Skärhem, Dalarna Science Park.

Plug and play i Sunnyvale
Plug And Play är en innovationsplattform som förenar de bästa startupsen med de största företagen och
finns idag i 23 länder. Här finns naturliga mötesplatser för 700 events, samarbete med Stanford Univer
sity och bästa kontaktytorna för B2B.
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Regnskapsklynge for
sirkulær økonomi
BESTE PRAKSIS.

N

orges første sirkulære regnskapsklynge er etablert etter initiativ fra Regnskap Norge, som også
leder arbeidet i klyngen.
ecoINSIDE støtter initiativet som består av represen
tanter fra regnskapsbransjen, næringslivet og akademia. ecoINSIDE partner Høgskolen Innlandet ved
Handelshøgskolen Innlandet på Rena er sentrale i
arbeidet.

skapsbransjen, norsk næringsliv og utdanningssektoren vil ha nytte av i tiden som kommer.

– Det er utrolig spennende at regnskapsbransjen
fokuserer på sirkulærøkonomi, sier Ola Rostad, som
har vært med på noen møter i klyngen.

Regnskapsklyngen peker på regnskapsførerne som
en sentral nøkkel i denne omstillingen. Som næringslivets nærmeste rådgiver, er det regnskapsføreren
kundene vil søke bistand hos når virksomhetene skal
omstille sine virksomheter til sirkulære forretningsmodeller. Deler av arbeidet blir oppsummert i ei bok
som blir utgitt høsten 2021 og resultatene blir også
presentert på konferansen NEON 2021.

Han forteller at deltakerne har gått løs på ulike problemstillinger knyttet til regnskap, skatt og avgift i
omstillingen til sirkulær økonomi.
– Det finnes flere regnskapsmessige hindre som forsinker innføringen av sirkulær økonomi. Regnskapsklyngen er et viktig initiativ som kan bidra til å løse
opp i dette, mener Rostad.

Nye forretningsmodeller vil påvirke både bokføring
og økonomistyring. I mange tilfeller vil dette også
kunne utløse behov for nye finansieringsløsninger.

Gruppen har gått løs på oppgaven med et imponerende stort engasjement. Regnskap Norge er overbevist
om at klyngen vil finne konkrete løsninger som regn-

J

ag var under några år projektledare och jag minns den tiden
med värme. Visst, det var hårt arbete, och utmaningarna vi
hade var inte lätta att hantera, men med det teamet vi hade, så
klarade vi det fint tillsammans!

Sara Skärhem

Dalarna Science Park/RISE
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JÄMSTÄLLDHET

Nätverk för mångfald
och hållbart byggande
JÄMSTÄLLDHET. Nu startar ett nytt affärsnätverk för kvinnor i byggsektorn. Women Building Sweden ska utveckla det hållbara byggandet i
Dalarna och övriga landet, skapa nya affärsmöjligheter, arbeta för mer
innovation och driva på för att få in fler kvinnor i byggbranschen. Här är
FNs mål fem i fokus; jämställdhet mellan kvinnor och män som en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling, maktfördelning, inflytande
och resurser.

N

ätverket Women Building Sweden består,
än så länge, av ett tjugotal kvinnor i Norra
Mellansverige, alla med koppling till byggbranschen. Målet är att nätverket ska växa
både nationellt och internationellt.
Initiativet kommer från Gabriella Hagman, VD på
Mondo Arkitekter Dalarna AB och Kristina Hansen,
VD på Structor Byggteknik Dalarna AB.
– Att bidra till att fler kvinnor kommer in i branschen
och dessutom vågar ta ledande roller är oerhört viktigt. Branschen och företagen mår bättre och blir mer
lönsamma och innovativa om de är jämställda. Vi vill
förändra strukturer och normer och ta del varandras
kunskaper för att nå innovation och affärsnytta,
säger Gabriella Hagman.

Mångfald i branschen
Affärsnätverket ska bland annat hålla i ett mentors
program och anordna föredrag med experter inom
exempelvis digitalisering, cirkulär ekonomi, innovation, teknik, social hållbarhet och ekonomi.

i ett mansdominerat skrå. Mångfald i branschen
kommer att öka innovationsgraden och gynna alla
aktörer, säger Susanna Karlevill, vd på Kopparstaden.
Under lanseringen den 11 september medverkade
Rodin Genoff, vd för Rodin Genoff & Associates,
affärs- och innovationsexpert och författare till boken “New Women, New Men, New Economy”.
Nätverket har tillkommit i samverkan med Bygg
Dialog Dalarna, Dalarna Science Park och Industriellt
UtvecklingsCenter Dalarna samt Paper Province.
Interregprojektet ecoINSIDE2 ser nätverket som en
viktig möjlighet för att bidra till hållbar jämställdhet,
integration och internationalisering.

Lansering 11 september 2020
– Det ska bli spännande att följa det här nätverket,
inte minst ur ett kvinnligt ledarskapsperspektiv i en
bransch som är väldigt mansdominerad, säger Ylva
Thörn, landshövding i Dalarnas län, som kommer
vara på plats och inviga nätverket.

– Vi kvinnor behöver visa att vi finns som förebilder
för andra kvinnor och hjälpas åt att stötta varandra
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Återbyggdepåer invigda
i Borlänge och Karlstad
ÅTERVINNING.

D

ala återbyggdepå har invigts i Borlänge, där
byggavfall för återbruk säljs till både privat
personer och företag. Målet är att till 2030 återbruka
2500 ton byggmaterial. En satsning som ska gynna
både klimat, ekonomi och ett socialt samt integrerat
arbetstränande för funktionshindrade.
Byggavfall utgör en stor del av våra avfallsströmmar
och att deponera och förbränna avfallet innebär
stort resursslöseri och ger en betydande klimat- och
miljöpåverkan. Om rester från rivning, nybyggnation
och renovering istället tas omhand och få nya användningsområden kan stora miljövinster och även
ekonomiska vinster göras.
Sola byggåterbruk i Karlstad är ett komplement till
Solareturen och en del av Karlstads kommuns arbete
med att uppmuntra till att återvinna och dela. På sikt
kommer verksamheten övergå till att drivas som ett
arbetskooperativ, ett socialt företag som styrs av dem
som arbetar och företagets affärer används för att
skapa jobb för dessa och andra som har eller har haft
svårt att få arbete. Uppbyggnaden av Sola byggåterbruk inspirerades bland annat av Dala återbyggdepå.
Genom ecoINSIDE2 stöttar vi de båda återbyggdepåernas cirkulära ambitioner och målsättning om ett
hållbart byggande för större framtida vinningar.

Projekt Femina:

Vill se fler kvinnliga företagsledare inom högteknologi
JÄMSTÄLLDHET.

I

nterregprojekt Femina arbetar för att stärka
kopplingen mellan jämställdhetsarbete och smart
specialisering inom högteknologiska sektorer samt
för att få en större delaktighet från kvinnor i entreprenörskap, arbete och ledarskap. Här är FNs tionde
mål i fokus, vilket verkar för ett samhälle där ingen
lämnas utanför i utvecklingen.
I projektet fokuserar man på regioner där högteknologiska sektorer identifierats som prioriteringar inom
de regionala smart specialiseringsstrategierna.

Man utbyter även erfarenheter mellan varandra för
att förbättra policies och program, men också för
att sprida nya arbetsmetoder. Det man speciellt vill
utveckla är stärkt kvinnligt entreprenörskap, stärkt
anställningstrygghet och karriärmöjligheter inom
högteknologiska SMF.
I Dalarna fokuserar projektet på jämställdhet inom
industrin och lokala samverkansparter är bland
andra Triple Steelix, ecoINSIDE och IUC Dalarna.

Nio partners från Norge, Sverige, Tyskland, Spanien,
Rumänien, Grekland och Italien deltar i projektet.
Tillsammans lär deltagarna sig av varandra och hittar
sätt att arbeta vidare för att stärka jämställdheten.
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Hållbarhet i fokus på
Sustainability bootcamp
BESTE PRAKSIS. Tillsammans började vi utforska de globala hållbarhets
målen under pre-sustainability bootcamp våren 2020. På grund av
rådand e pandemi fick den planerade tvådagars workshopen i hållbarhet
skjutats på till hösten; istället blev det en digital workshop för ett 50-tal
politiker, företagare, främjare och intresserade.

F

okus var på att ge en introduktion till FNs
globala hållbarhetsmål, vad det innebär och
några goda exempel på hur kan man jobba med
hållbarhet i sitt företag eller verksamhet.
Genomgång av Agenda 2030s mål och delmål och att
alla är lika viktiga och odelbara.
Kreativa processer och introducerade Idédiamanten,
vilket är en metod man kan använda för att få igång
kreativiteten.

Fysiskt möte i september
Som uppföljning genomfördes en fysisk tvådagarsövning med fördjupning av hållbarhet arrangerat av
ecoINSIDE2 tillsammans med Dalarna Science Park,
Almi och Coompanion.
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Kreativa övningar varvades med hållbara föreläsningar och praktiska övningar för fördjupning av
FNs globala mål.
Företagen Spendrups och IKEA inspirerade med
information om hur de arbetar hållbart. Ett lysande
exempel var integrationsprojektet där utlandsfödda
kvinnor arbetar i varuhuset och syr till kunder samtidigt som de lär sig svenska och startat ett kooperativt företag.
Deltagarna arbetade däremellan med hållbarhets
målen och delmålen vilket resulterade i att alla fick
med sig en ”verktygslåda” med påbörjat arbete för
att ta hållbarhetsutmaningarna vidare i sina egna
verksamheter.

ecoINSIDE och ecoINSIDE2 - Gränsöverskridande Living Lab

”
L

evende innovasjonsmiljøer skapes gjennom å bygge tillit, relasjoner og kompetanse i grenseoverskridende nettverk. ecoINSIDE har jobbet med å bringe
sirkulære tanker inn i disse grenseoverskridende nettverkene. Jeg er stolt og
ydmyk over å ha fått vært en del av denne reisen for å skape bærekraftige
samfunn for fremtiden.

Barbro Renland Haugjord
Universitetet i Oslo/Intransit

Hur ska du som företag börja?
•

Börja smått och låt
det växa

•

Avgränsa till ett
eller några delmål

•

Involvera med
arbetarna

•

Avgränsa till ett
eller några delmål

•

Bygg upp en
struktur

•

Våga sätta ambitiösa mål
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Ny strategi for mer bruk av tre i
bygg og konstruksjoner i Elverum
BESTE PRAKSIS. Tre leverer på globale, regionale og lokale klimamål,
på sosial bærekraft, pris og på sirkulærøkonomi. Elverum kommune har
siden 2006 jobbet aktivt med å øke bruken av tre i byggeprosjekter. I 2008
vedtok kommunestyret “Veileder for bruk av tre” med visjonen “Skape en
by hvor moderne bruk av tre blir en del av byens positive egenart”. I løpet
av det siste året har veilederen blitt til en strategi for hvordan kommunen
skal jobbe aktivt for å øke bruken av tre i bygg.

V

eilederen var den første i sitt slag i Norge
og har vært et nyttig strategisk redskap for
å fremme bruk av tre som byggemateriale
både i kommunens egne bygg og i andre
bygg i kommunen. Den har bidratt til økt kompetanse
for utbyggere, planleggere, myndighetsforvaltere med
flere, og positivt omdømme for kommunen. Siden
innf øringen av Treveilederen har kommunen blant
annet bygget flere bygg med utstrakt bruk av tre.
Flere av byggene har blitt nominert og vunnet nasjonale priser.

Behov for å revidere Treveilederen
Trebruk i store bygninger er i en stadig utvikling,
samtidig har det kommet nye virkemidler og ny
kunnskap. Regelverket og kompetansen om bruk av
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tre har endret seg siden 2008. Det utløste et behov for
å revidere Treveilederen. Kommunestyret vedtok derfor i 2017 at Treveilederen skulle revideres for å forsterking av innholdet og sikre en fortsatt utbygging
i Elverum med bruk av tre i fokus. Miljødirektoratet
og Hedmark Fylkeskommune (nå Innlandet) har gitt
støtte til revisjonsarbeidet. I samarbeid med ecoINSIDE gjennomførte Hugo Mårtensson ved Høgskolen
Innlandet en evaluering av dagens veileder. Etter
hans anbefaling bygges det nye dokumentet opp av
tre deler: et policydokument/strategi, en erfaringshåndbok og en bygningshåndbok.

Kompetanse og nettverk
Revisjonsarbeidet er gjennomført i samarbeid med
flere aktører i kommunen. Engasjementet i ecoIN-
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Andre veiledere for god praksis
BESTE PRAKSIS.

e

coINSIDE har fokus på grenseregional læring å
lære av hverandre regulatoriske rammebetingelser og strategier. Vi utvikler flere felles veiledere for
god praksis (for eksempel installasjon, elsikkerhet og
HMS). Detta är några av de guider som finns publicerade:
•

Rammer og best practice for solcelleinstallasjoner

•

Veileder om solenergi for brann- og redningsvesen

•

Praksisbeskrivelse for organisering og gjennomføring av installasjon av solcelleanlegg

•

Solenergi noe for din kommune - råd og veiledning for økt kompetanse for bestillere og andre
rettet mot offentlig sekt

Mer information om guiderna finns på
www.solenergiklyngen.no/veiledere

SIDE2 har bidratt med viktig kompetanse i prosessen. Spesielt viktig har det vært i forbindelse med
gjennomføring av seminarer, hvor Wenche I. S. Høye
i Tretorget har bidratt med kompetanse og nettverk.
To arbeidsgrupper bestående av ansatte på innkjøp, eiendom, landbruk,
arealplan, byggesak, Elverum Vekst og Tredriveren
i Innlandet har arbeidet
med strategidokumentet
og et erfaringsdoukument.
Regionrådet i Sør-Østerdal, ved Ane Christensen Tange, har stått for
prosjektl edelsen. Asplan
Viak ble engasjert for å
utarbeide forslag til den
tekst til trestrategien.

Seminarier om trebruk
Det har blitt arrangert to seminarer om trebruk,
erfaringer og hvilke muligheter som finnes i regionen. De samlet til sammen 109 deltagere fra offentlig
forvaltning og privat næringsliv. Seminarene har hatt
interesse både regionalt og nasjonalt. Opptak og pre-

sentasjoner fra seminarene er samlet på kommunens
hjemmesider under fanen Trebyen Elverum.
Strategien tar utgangspunkt i målsettinger som er
forankret i andre planer. Den tar utgangspunkt i tre
hovedsatsningsområder:
•

klima- og miljøutfordringer

•

næringsutvikling

•

samfunnsutvikling

Strategien danner et
grunnlagsdokument for
fremtidige planer: Det
viser det politiske ønske
om hvordan byggeriet i
Elverum bør foregå. Kommunens egne erfaringer
med trebyggeri samles og
systematiseres i en egen
erfaringshåndbok som
ferdigstilles i 2021. Den vil bli tilgjengelig gjort under
fanen Trebyen Elverum på kommunens hjemmeside.
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Stora förhoppningar på
framtidens trähus
MØTESPLASS. ecoINSIDE har i samverkan med Hållbart byggande i Värmland arrangerat ett antal olika aktiviteter med fokus träbyggnation. Målet
har varit att påverka folk inom byggbranschen att bygga mer i trä. Förutom att vara medarrangör i de två stora träbyggnadskonferenserna Knock
on Wood och Tree2Tower, har projektet arrangerat flera seminarier, en
skrivarstuga och några studieresor med fokus trä. Här nedan följer ett
förkortat referat från konferensen Bygg i trä!, februari 2016.

H

us byggda i trä är på intet sätt någon
nyhet. Så har vi ju gjort i många hundra år, och dagens produktion av småhus
består till uppemot 90 procent av trähus.
Men de stora stadsbränderna som härjade i Sverige
under 1800-talets andra hälft ledde till ett förbud
mot att bygga mer än två våningar trä. Det höll i
sig ända fram till EU-inträdet 1994. Detta trots att
brandväsendet länge vetat att en träbalk i ett brinnande hus håller betydligt längre än en motsvarande
balk i stål eller betong.

Sverige exporterade trähus på 1800-talet
- Sverige exporterade trähus i paviljongform redan i
början av 1800-talet, berättade Susanne Rudenstam
på Träbyggnadskansliet. Men det är klart att ett förbud i över hundra år gör att allt industriellt kunnande och all industriell utveckling försvinner.
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De första tio åren hände heller inte mycket. Men
några år in på det nya årtusendet började de höga
trähusen dyka upp här och var. Nu är nyproduktionen uppe i kanske tio procent av det årliga byggandet. Lite förenklat kan man säga att trähusen tagit en
procents marknadsandel per år.
- Någon större konkurrent till andra material är
det ännu inte, menar Susanne, eftersom byggandet
samtidigt ökar så snabbt i Sverige. Men ambitionen är
förstås att ta ytterligare marknadsandelar.

Tre goda argument för träbyggande
Som förespråkare för träbyggande kan hon stapla upp
en rad goda argument: Ett är givetvis klimatet. Den
som bygger in trä i sitt hus bygger också in koldioxid
jämfört med de som i stället väljer betong.
Ett annat är att trä är ett lätt och smidigt material. I
en studie från London krävde ett trähusbygge totalt
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”
V

i ser ett ökat behov och intresse för att renovera hållbart och cirkulärt.
ecoINSIDE har gjort det möjligt att titta närmare på detta och har
bidragit till att skapa framtidens hållbara renovering. Det har varit en
otroligt spännande resa som trots utmaningar i form av pandemin, lett till ett
ännu djupare samarbete över gränserna.

Maria Sten
Byggdialog Dalarna

93 lastbilstransporter. Ett motsvarande
betonghus hade krävt uppemot 700
transporter. Trämoduler kan också till
stor del göras klara i förväg, på fabrik,
och snabbt lyftas på plats på byggarbetsplatsen, vilket ger snabbare byggprocess.

konferens om trähusbyggande är inte så
konstigt. De värmländska bruken, som i
huvudsak tillverkar kartongmaterial, går
som tåget just nu. Men det gäller alltid
att se runt hörnet och finna utvecklingsvägar för framtiden.

Ett tredje är att träbyggande kan ge gott
om jobb på landsbygden, med alltifrån
skogsbruket till sågverken, limträfabrik
erna och anläggningarna som sätter ihop
byggmoduler. För det är här den industriella utvecklingen kommer in.

Trä eller stål i framtiden?

- De verkliga vinsterna kommer när man
utvecklat ännu mer förberedda bygg
moduler i trä, menar träbyggkonsulten
Lars Atterfors. Idag levererar träbyggarna ofta färdiga väggmoduler. I framtiden
kommer man kanske att leverera hela
rum eller andra volymdelar av höga hus.

Brist på kompetens
Men en sån utveckling ställer höga krav
på att allt blir rätt och av hög kvalitet
redan från början. Redan idag är bristen
på kompetens en flaskhals.
- Med insatser över ett brett spektrum,
från utbildning av skogsägare, sågverks
personal och snickare till utvecklad
industrialisering och förfinad marknadsföring kan trähusproduktionen bli en
stark näringsgren till gagn för landsbygd
i skogsregioner, menade Värmlands
landshövding Kenneth Johansson.
Samma tema spann Maria Hollander,
VD på The Paper Province på. Att hon
som representant för den värmländska
pappersnäringen valt att medverka på en

Kommer då stål och betong att vara helt
borta ur framtidens byggande? Nejdå,
svarade alla föreläsare, sådana material
har fortfarande en viktig roll att spela.
Tvärtom, betonade bland andra Malin
Olin, Karlstads universitet, gäller det
att även i framtiden göra noggranna
beräkningar av vilka byggsystem och
byggm aterial som leder till den minsta
totalbelastningen på miljön. Självklart
kommer betong fortfarande att vara ett
huvudalternativ för till exempel grundläggningen.

Massivhus blir vanligare
En trend som blivit vanligare, framför
allt på kontinenten, är att bygga så kallad
massivhus, där hela väggen utgörs av en
enda, rejält tjock konstruktion i massivt
trä. Trots att det på sätt och vis är en
enkel konstruktion, och trots att väggen
saknar tätskikt, har sådana byggen visat
sig ha bättre energiprestanda än vad man
beräknat. Så på framtidens byggen ser vi
kanske byggarna lyfta upp stora träblock
direkt från lastbilens flak, och på några
dagar sätta ett sjuvåningshus på plats.
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Mellsta returhus:

Mycket att lära när man
bygger baklänges
ÅTERVINNING BYGGVAROR. Är det en kyrka utan torn? Eller är det ett
gammalt snickeri? Varför har det i så fall så vackra och påkostade fönster
och dörrar? Servicehuset på Mellsta Camping liknar inget man normalt
finner på en campingplats, men så är det också ett av få hus som till största delen består av – gamla hus.

V

isserligen lär Cajsa Warg aldrig ha skrivit
att ”man tager vad man haver”. Ändå var
det ungefär så som servicehuset vid Mellsta Camping, strax utanför Borlänge, kom
till i slutet av 1990-talet.
–Det var lågkonjunktur i byggsektorn, och många
byggföretag såg ett behov och ett tillfälle att vidareutbilda sin personal. Samtidigt var miljödebatten då,
precis som nu, inriktad på återbruk av gammalt material, säger Claes-Göran Ahrén arkitekt i projektet.
Borlänge kommun, Byggmästareföreningen och dåvarande länsarbetsnämnden gick ihop om ett gemensamt projekt för att se om delar ur gamla byggnader
kan användas i nya. Tre äldre byggnader i trakten
skulle ändå rivas, förutom den servicebyggnad från
1950-talet som skulle ersättas, så det fanns fyra byggnader att plocka material ur.

Går det att bygga baklänges?
–Vi ville se om det gick att bygga baklänges, som
Thorbjörn Eriksson, projektledare på kommunens
fastighetskontor, sammanfattar idén.
Två av byggnaderna var gamla missionskapell – ett
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i Ornäs, ett i Hönsarvet. Det senare visade sig dock
vara så svårt angripet av hussvamp att det inte gick
att ta vara på. Därtill skulle en villa i Borlänge rivas.
– Kapellet i Ornäs hade vackra, spetsbågade fönster
i gotisk stil, och villans fönster var också i gott skick.
Det fick bli utgångspunkten för själva utformningen,
berättar Claes-Göran Ahrén.

Golv blev tak
Under den gamla servicebyggnaden fanns betongplintar som fick ett fortsatt liv under den nya byggnaden. Mellan plintarna kunde man också skapa en
grundmur av granitblock som fanns i ett kommunalt
förråd. Golven från såväl kapellet i Ornäs som från
den gamla servicebyggnaden fick också nytt liv. Både
de bärande bjälkarna och själva golvtiljorna kom till
användning, både som golv och nytt undertak.
–Däremot använde vi bara nytt virke i den stående
stommen, berättar Thorbjörn. Även om gammalt
virke ser friskt ut ville vi inte ta några risker med
konstruktionens viktigaste delar.
Även takstolarna gick att göra av återvunnet virke.
Yttertaket pryds av väl patinerade tegelpannor på de
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ytor där man inte lagt plåttak. Tegelpannor som är
någorlunda rena och fria från frostsprängning kan
hålla nästan hur länge som helst. Såväl ytter- som
innerpanelen består också av gammal panel, åtminstone delvis. Men här är det svårare att få till en bra
återvinning. Tunt och torrt virke spricker lätt när det
ska rivas, hur försiktig man än är med kofoten.

60 procent återvunnet material
Sammantaget utgörs ungefär 60 procent av Mellsta
returhus av återvunnet material. Därmed överträffade man det mål om 50 procent som man satte upp
inför bygget. Det är ju roligt att kunna återvinna
vackra detaljer och förstklassigt snickeri. Men är det
svårt att finna användning för dem i nya byggnader?
–En utmaning är att man aldrig på förhand kan veta
vad som går att ta vara på i ett gammalt hus förrän

man börjat riva. Det var ju en liten missräkning att
det ena missionskapellet var så angripet av hussvamp. Därför måste man också snabbt kunna tänka
om och tänka nytt.

Väl bearbetade snickerier
De vackra, spetsbågade fönstren från kapellet i Ornäs
har fått sätta karaktären på returhuset. De har fått
en och annan besökare att undra vad för sorts hus
det egentligen är. Men villan har också fått bidra till
husets gestaltning genom de många fönster i gott
skick som sattes upp i fasaden med utsikt över älven.

Tidskrävande arbete
De gamla materialen ska ju passa ihop inte bara till
utseendet utan även rent tekniskt. Thorbjörn berättar om hur byggnadsarbetarna fick lägga en hel del
tid på att antingen hyvla ned eller bygga på de återvunna delarna för att få dem att passa ihop.
–Och det är väl sådant som tyvärr gör den här sortens byggen dyrare än de som byggs med standardprodukter, där allt passar. Tänk på alla byggjobbare
som stod här och drog ut spik, hyvlade och grejade. Vi
fick även pyssla en hel del med förvaring och omlastning av de återvunna detaljerna.
–En god hjälp hade vi också av att alla fönster renoverades på Matjes Emilsgården här i Borlänge. Det var
ett gäng yngre killar som fick god vägledning av mer
erfarna fönstersnickare.

Tid är dyrare än material
Man kan ju tycka att återvinningen, som förstås är
klok ur miljösynpunkt, också borde innebära sparade pengar med tanke på allt som inte behöver köpas
nytt. Men tid är dyrare än material och det tar mer
tid att bygga baklänges. Så, tyvärr, de ekonomiska
argumenten är inte lika starka som de ekologiska.

Även den vackert mönstrade och ockragula ytter
dörren är hämtad från kapellet i Ornäs. Föga överraskande är det de riktigt väl bearbetade finsnickerierna, ofta av högsta kvalitet, som lättast finner nya
användningsområden.
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Dalarnas Villa ger
nyttiga lärdomar
DEMOPROSJEKT. Hur kan vi bygga hus så hållbart som möjligt och i
största möjliga utsträckning förebygga skador på grund av exempelvis
brand och vattenläckage? När Dalarnas Försäkringsbolag tog initiativet
till forskningsprojektet Dalarnas Villa var det dessa frågor de ville ha svar
på. När det dessutom bestämdes att byggnaden skulle svanenmärkas uppstod en massa spännande utmaningar.

B

ygger vi nytt bör vi satsa på energieffektiva
och miljövänliga lösningar. Det betalar sig på
sikt och det borgar också för en god inomhus
komfort. I Sverige har vi i stort sett byggt hus
på samma sätt som på 80-talet och det är hög tid att se
över hur vi bygger. En uppmärksammad forskningsrapport från IVA och Sveriges Byggindustrier visar
att de årliga koldioxidutsläppen från byggen är lika
stora som utsläppen från alla personbilar i Sverige.
Förhoppningsvis kan projektet Dalarnas Villa höja
kompetensen i byggbranschen när det gäller långsiktigt hållbara byggnader som också har en sund
inomhusmiljö för de boende.

Börja från grunden
För Fiskarhedenvillan, som levererade materialet
till huset, innebar projektet startskottet för ett nytt
hållbarhetsarbete för företaget. Hur kan man minska

36

en byggnads totala koldioxidavtryck under dess livscykel? I nuläget är det grunden på ett hus som står för
den största belastningen på miljön.
– Vi håller på att titta på olika lösningar på grunder
och också hur vi skulle kunna leverera sådana
lösningar själva istället för att behöva förlita oss på
underleverantörer, berättar Gunnar Jönsson, Fiskarhedenvillan.
Gunnar är övertygad om att utvecklingen mot mer
hållbara lösningar för nytillverkning av hus kommer
att gå snabbare de kommande åren.
– Med ännu bättre isolering och färre köldbryggor
försöker vi nå lösningar där husen inte behöver
värmep ump. Istället skulle till exempel solceller kunna leverera den försumbara mängd energi som krävs
för uppvärmningen.
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”
G

enom ecoINSIDE har vi kunnat bygga vidare på tidigare Interreg-projekt
och kunnat erbjuda svensk-norska innovatörer en unik arena för utveckling
av innovationer inom solenergi. Även den plattform för utbildning som projektet
har skapat har varit viktig för solenergibranschens utveckling.

Magnus Nilsson
Ansvarig Solenergi & Energisystem Sverige
Glava Energy Center

Vattenfelsbrytare nu standard
Inför projektet med Dalarnas Villa räknade projekt
gruppen på Dalarnas Försäkringsbolag ut att en
genomsnittlig reparation av ett vattenskadat badrum
ökar koldioxidutsläppet med 300 kilo. I det ingår tillverkning av nytt material, transporter, användandet
av olika verktyg med mera. Husbrand kan avge uppemot 25 ton koldioxid! Huset byggdes därför av material som minimerar risken för vatten- och brandskador.
För Fiskarhedenvillan innebar arbetet med att säkra
huset från vattenskador att en ny produkt, vattenfelsbrytaren, nu har blivit standard i deras hus.
En vattenfelsbrytare upptäcker, larmar och stänger
av vattentillförseln vid en läcka. Den har även andra
funktioner, som att automatiskt stänga av vattnet
när ingen är på plats. Den trycktestar automatiskt
vatteninstallation efter små droppläckage och har
temperaturvakt installerad som stänger av vattnet
vid risk för fryss kador.

koldioxidutsläpp. Den cellulosaisolering som använts
för Dalarnas villa ger ca sju gånger lägre koldioxidutsläpp jämfört med glasull och 10–100 gånger lägre än
stenullsisoleringen.

Miljövänlig isolering

100 ton koldioxid på 100 år

Arbetet med att bygga huset utfördes av Magnus
Byggare som även handledde elever från de gymnasiala byggutbildningarna som var på plats för att lära
sig om hållbart husbyggande.

Många nyttiga lärdomar är redan dragna från detta
spännande forskningsprojekt och fler lär följa under
kommande år då projektet fortsätter att samla in data
om energianvändning och inomhusklimat.

– Vi har byggt många villor men denna var speciell
på många vis. Eftersom byggnaden skulle leva upp
till kraven för svanenmärkning så blev mycket
av materialet nytt för oss. Vi fick dessutom hjälpa
rörmokaren med en mängd speciallösningar. Huset
har bland annat tre olika system för ventilation som
skulle provköras i olika omgångar. Värme och ventilation är helt behovsstyrda och allt styrs från ett
teknikrum.

– Projektet utvecklades till att mer och mer handla om hur vi kan minska avtrycket på miljön, både
under produktion och under drift, säger Gunnar
Jönsson, Fiskarhedenvillan. Många saker vi kom
fram till var nyttiga ögonöppnare. Som att få koll på
hur mycket utsläpp av koldioxid som ett hus står för
under sin livstid. Dalarnas villa beräknas hålla i 100
år och kommer fram till dess ha orsakat utsläpp av
100 ton koldioxid. Detta trots att träbaserade byggmaterial medför avsevärt lägre koldioxidutsläpp än
andra material.

Dalarnas villa är isolerad med cellulosaisolering gjord
av återvunna tidningar i ytterväggar och träfiber
som isolering i innerväggarna. Tack vare att materialen är förnybara samt binder koldioxid ger de låga
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Aurskog-Høland med
klimavennlige bygg
DEMO-PROJEKT. Aurskog-Høland kommune er en pilotkommune med
hensyn til klimavennlige bygg. Løken brannstasjon er tenkt grønt først
fra første stund, og byggingen følger kommunens klimahandlingsplan,
hvor nye kommunale bygg skal ha 40% mindre klimagassutslipp enn
tilsvarende standardbygg. Solcelleanlegget på Bjørkebadet er ett første
ledd i en beskrevet plan om å se solcelleanlegg og solstrømproduksjon på
kommunale bygg i sammenheng i et mikrogrid.
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”
D

et har varit väldigt givande att arbeta i projektet, då
ecoINSIDE har intensifierat högskolans samverkan
med branschen och de många partners i projektet.

Frank Fiedler
Högskolan i Dalarna

A

urskog-Høland kommune er en pilotkommune med hensyn til å bygge i tre. Klimagassregnskapet for Løken brannstasjon
viser 86 % reduksjon sammenliknet med et
standardbygg bygget i stål og med sandwichpaneler
kledd utvendig med trepanel. Løken brannstasjon er
bygget i massivtre (KLT), med limtredragere, innervegger i tre og utvendig kledning i tre. Det er ikke
mange, om noen, brannstasjoner som er bygget så å si
utelukkende i tre.

Ønsker inspirere og motivere
- Vi ønsker at dette bygget skal inspirere og motivere andre kommuner, og merker interesse. Vi deler
selvsagt det som måtte være ønskelig med tanke
på erfaringer, slik at det kan vises fram og være til
inspirasjon og nytte for flere, sier Ole-Christian Østreng, Rådgiver for miljøvern, strategi og utvikling i
Aurskog-Høland kommune. Han legger til at effekten
av å bruke tre i bygget, spesielt i bærende konstruk
sjoner og innervegger, var så god at konsulenten som
laget klimagassregnskapet «hevet øyenbrynene» og
kvalitetssikret regneøvelsen en ekstra gang.

Støtten fra ecoINSIDE avgjørende
- Vi er også stolte over solcelleanlegget på Bjørke
badet, legger han til. I dette prosjektet har ecoINSIDE
vært konkret involvert ved at Peter Bernhard, Asplan
Viak har vært fagrådgiver for oss i kommunen. Både
i fasen forut for anbud, ved evaluering av tilbud og
i overtagelsesfasen. For dette prosjektet har støtten
fra ecoINSIDE og fagkompetansen hos Asplan Viak
og andre partnere i ecoINSIDE vært avgjørende, sier
Østreng. Solcelleanlegget på Bjørkebadet er ett første
ledd i en beskrevet plan om å se solcelleanlegg og solstrømproduksjon på kommunale bygg i sammenheng
i et mikrogrid. Der skal også ladestasjoner for elbiler
være integrert og også muligens lagring av strøm
på batteri. Denne siste fasen av prosjektet er ikke
beskrevet i detalj ennå, da vi ikke har finanser til å
gjennomføre det foreløpig, men vi har «satt fokus på
det» og ønsker å legge til rette for det, sier Østreng.
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Grundstenen

- det årliga hållbarhetspriset
DEMOPROJEKT. Varje år har projekten tillsammans med föreningen Hållbart byggande i Värmland belönat byggprojekt som präglats av ovanligt
goda hållbarhetsambitioner. Det har varit både ny- och ombyggnationer,
samt värderats utifrån energiprestanda, materialval, samhällsplanering
och sociala aspekter. Priset kommer att fortsätta att delas ut i föreningens
egen regi efter projektslut. Här presenteras projektens alla vinnare!
Sliperiet i Borgvik, Grums

N

är produktionen av slipmassa på Sliperiet
i Borgvik las ner, förvandlades kraftverket efter några decennier från sliperi till
förråd. Numera har byggnaden sedan drygt tio
år klivit fram som ett av Värmlands, kanske
Sveriges, viktigaste kulturcentra och ett
utflyktsmål med konst, fotografi, musik och
gastronomi på menyn.

2020

Sliperiet vann 2020 dels för byggnaden i sig
är intressant, dels för den verksamhet som
utvecklats genom åren. Priset delades med
Gamla Kraftstationen i Deje.

Gamla Kraftstationen i Deje

1

913 byggdes kraftverket och försåg både
industrin och bygden med elkraft.

Än idag omvandlas vattenkraften till el i en
intilliggande modern byggnad. Den gamla
kraftstationen har fått annan dragningskraft.
Många kommer dit för utställningarna, konserterna och evenemangen. Andra kommer dit
för att titta på den kvarvarande utrustningen
från kraftverkstiden.
2020

Gamla Kraftstationen vann 2020 tack vare
eldsjälar med kulturella ambitioner som har
visionen att Gamla Kraftstationen i framtiden
ska utvecklas till ett kulturcentrum.

BRF Tuggelite, Karlstad

B

RF Tuggelite byggdes för 35 år sedan med
ambitionen att skapa en resurssnål bebyggelse i social gemenskap. Stort fokus fanns på
energifrågor och husen har tekniska egenskaper som gör att behoven av köpt energi ligger i
samma nivå som för ”nollenergihus”. Tuggelite
fick priset 2019 då de är den första moderna
ekobyn och med andra ord den älsta i Sverige.

2019

40

ecoINSIDE och ecoINSIDE2 - Gränsöverskridande Living Lab

Förskolan Lotsen i Karlstad

2

018 års pris gick till förskolan Lotsen för
att man vågat gå före och bygga i massivträ. Förutom att nå Miljöbyggnad silver, har
man också utnyttjat en svårplanerad tomt
på ett genomtänkt sätt. Lekytan på taket och
den rundade träfasaden i vackert orange färg
väcker särskild uppmärksamhet.

2018

Förskolan Lillmunken i Munkfors

L

illmunkens förskola vann 2017 för att
det är en förskola byggd med omsorg om
barnens miljö när det gäller utformning av
byggnaden och utemiljön. Förskolan är projekterad för att motsvara Miljöbyggnad silver.
Ett plus för den elcykel som används för att
transportera barnen!

Lillängen, kvarter på Hammarö

I

nio hus med byggår 1972 har man bland
annat genomfört olika energiåtgärder i
form av tilläggsisolering, nya fönster, nya
fasader, förbättrat husens täthet, byggt nya
balkonger, renoverat badrummen, installerat
värmeåtervinning på frånluften och sett över
den utvändiga miljön. Lillängen vann 2016 då
hela projektet genomsyrades av möten med
hyresgästerna, med syftet att ge alla möjlighet
att komma till tals under hela byggprocessen.
Under ombyggnadsprojektet på tre år kunde
de boende dessutom bo kvar i lägenheterna.

2017

Lotsens förskola,
Karlstad
2016

Neonatalavdelningen, Centralsjukhuset i Karlstad

I

och med ombyggnationen av avdelningen
för förtidigt födda, lades stort fokus på att
bygga hållbart bland annat genom att under
arbetets gång fasa ut mängder av kemikalier
och ersatt dem med mer hållbara materialval.

2015

Nu har man en av Europas mest moderna avdelningar med lägst barnadödlighet i Sverige.
Alla inblandade arbetsgrupper i byggprocessen utbildades att bli delaktiga och medvetna
om den hållbara profilen. Och i längden blir
det inte dyrare att jobba med ett långsiktigt
hållbart fokus.
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Tema stadsutveckling:

Arvika hamn
DEMOPROSJEKT. Arvika hamn är en viktig del av stadskärnan och kommunen har långtgående planer på att utveckla hamnområdet och använda det på ett mer genomtänkt sätt. Visionen är att det ska utvecklas hållbart och göra Arvika mer attraktivt genom att erbjuda nya möjligheter
för näringsliv, kultur och föreningar - liksom för alla arvikabor.

E

n del i arbetet med att nå visionen i den
fördjupade översiktsplanen är att inspireras av ecoINSIDE, som Arvika kommun är
projektä gare till. Projektet har via föreningen Hållbart Byggande i Värmland och Sustainacon
Sweden AB haft möjlighet att bidra med erfarenheter
och kunskap kring processen mot hållbar stadsutveckling.

Studenter bidrar med hållbara lösningar
Studenter från Högskoleingenjörsprogrammet i
byggteknik inriktning husbyggnad på Karlstads universitet har involverats genom olika projektarbeten
i delkursen Hållbart byggande. Först arbetade man
fram idéer på helhetslösningar kring hållbarhetsprogram och områdesplanering och därefter skapade
de fiktiva byggnader och kvarter inom området.
Studenta rbetena har genomsyrats av höga miljö- och
hållbarhetsambitioner. Bland annat har de flesta
byggnaderna haft stommar av massivträ för att också
svara upp mot kommunens träbyggnadsstrategi.

kring processer för hållbar stadsutveckling. Under
dagen medverkade aktuella stadsutvecklingsprojekt och utbytte erfarenheter med varandra. Bland
annat var represanter från projekten Arvika Hamn,
Jakobsdalen i Borlänge, Lummerhöjden i Leksand och
Ydalid i Elverum med under dagen.
Under dagen lärde vi även mer om hållbarhetscertifiering av stadsdelar, "Citylab", som Arvika kommun
har valt att arbeta med, samt om medborgardialoger
och sociala konsekvensanalyser. Några goda exempel hann vi också med; Riksbyggen med BRF Viva i
Göteborg med dess arbete kring ekosystemtjänster
och mobilitetslösningar och Västerport i Varberg
om deras arbete kring hållbarhetsfrågor i ett stadsutvecklingsområde med liknande utmaningar som
Arvikas hamnområde.

Processer kring hållbar stadsutveckling
Inom ecoINSIDE har föreningen även arrangerat
en konferensdag i samverkan med Arvika kommun
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Varsam och energieffektiv
renovering av Tjärna Ängar
DEMOPROSJEKT. Om de nationella energi- och klimatmålen ska nås, behöver renoveringstakten med effektivare energilösningar öka samtidigt
som energiåtgärderna behöver effektiviseras. Man behöver smarta lösningar som gör det möjligt för boende att klara hyresnivåerna, samtidigt
som de sociala sammanhangen ställer stora krav på fastighetsägaren.

I

Borlänge har ett demonstrationsprojekt genomförts för att utveckla en renoverad och kostnadseffektiv näranollenergibyggnad (NNE). Arbetet
har utförts tillsammans med det kommunala
bostadsbolaget.
Resultaten visar att det är fullt möjligt att genom
ett strukturerat arbetssätt med helhetsgrepp och en
paketering av energiåtgärder skapa en hållbar renovering.

Betydligt sänkt klimatpåverkan!
Testbyggnaden och dess boende har följts från ett
år före renovering till över ett år efter idrifttagning.
Byggnadens energianvändning (Bbea) kunde sänkas
med 55 procent från 146 till 66 kWh/m2. Ur ett livscykelperspektiv sänktes dessutom klimatpåverkan
betydligt. En långsiktig ekologisk hållbarhet förutsätter dock att frånluftsvärmepumpen förses med
miljövänlig el.

Innovativa detaljer
Det innovativa i projektet är tekniken med frånluftsvärmepump (FX) och tilluftsradiatorer som
tillsammans med skalåtgärder kan implementeras
varsamt; för klimatet, ekonomin såväl som för de
boende. För att visa potentialen med tekniklösningen
har jämförelser gjorts med två från början likvärdiga
referenshus som har renoverats med och utan värmeåtervinning (FTX).
Varsam energieffektiv renovering – Tjärna Ängar är
ett av projekten som har genomförts i programmet
med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten.
Projektet har genomförts av forskningsprogrammet
E2B2, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet) tillsammans med Högskolan Dalarna.

Sociala resultat visar att hyresvärd och hyresgäster
trots varsam ambition, blev renoveringen en tuff belastning för hyresgästerna. Följden blev bland annat
att hyresvärden införde trapphusvis evakuering till
temporära moduler för att minska belastningen på
hyresgästerna.

Medfinansierat av Interreg Sverige - Norge 2015 - 2021

43

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Ydalir i fokus
HÅLLBART BYGGANDE. Att utveckla hållbara samhällen är en viktig del
i FN hållbarhetsstrategi. Till 2030 ska städernas negativa miljöpåverkan
minskas bland annat genom bättre luftkvalitet och hanteringen av avfall.
Genom att bygga i trä gör att urbana områden på ett enkelt sätt kan bygga
på, bygga ut och bygga till på ett hållbart och innovativt sätt. Mål 11, hållbara städer och samhällen, fokuserar på detta.

E

n grupp från bland annat Byggdialog Dalarna
besökte norska stadsdelen Ydalir i Elverum
för att studera hållbart träbyggande och livscykelanalyser.

– Området Ydalir planeras nu och kommer att ligga
på östra sidan av Riksväg 25 mot Trysil, endast en
till två km från Leiret (Elverums centrum), berättar
Frida Lacis, projektledare för projektet Jakobsdalen,
Borlänge, som deltog i resan. Den nya staden Ydalir
är därmed urban och naturlig på samma gång. Ydalir
kommer att få ny skola, förskola och idrottshall samt
cirka 700 enheter. Under hela utvecklingsperioden
görs investeringar för ca 3 till 4 000 000 000 kronor.
Till detta har Ydalir har fått stöd från norska statens
innovationsmyndighet Enova till planeringsarbetet.

Ett bra ställe att bo
I Ydalir kommer det att byggas bostäder i blandad
upplåtelseform: fristående hus, tvillinghus, radhus, låga och höga block, det vill säga något för alla
smaker. Elverum tomteselskap är medlem i forskningscentret FME-ZEN (www.ntnu.no/zen) och
kommer att bli ett mycket miljövänligt område. Här
kommer det att finnas bostäder med låga energi-och
underhållskostnader, ökad användning av trä i
konstruktionen och fokus på bra inomhusklimat och
välbefinnande. Detta kommer också att återspeglas i
energilösningar som fjärrvärme och solceller, materialval och transportlösningar. Bra lösningar pågår
för bilkollektiv, cykelvägar och kollektivtrafik. Ydalir
ska bli ett bra ställe att bo - med ett gott samvete för
miljön av köpet.

del att faktiskt ta ett sådant här tydligt ställningstagande som man gjorde här när det kommer till att
bygga i material som ger lågt klimatavtryck och då
blir trä ett naturligt val. Det är häftigt, tycker jag.
Naturligtvis fick det uppmärksamhet även internationellt vilket är väldigt positivt för träbyggandet
och alla goda effekter som medföljer. Här fokuserar
man även mycket på forskning kopplat till de positiva
effekterna av att vistas i träbyggnader ur bland annat
hälsoperspektivet.

Jakobsdalen bygger hållbart
Den planerade stadsdelen Jakobsdalen, i nära anslutning till Borlänge centrum, har som fokus att vara en
föregångare inom bland annat forskning, innovation
och hållbarhet. I Jakobsdalen finns även här ett fokus
på träbyggnation och på att kunna koppla ihop byggandet med forskning. Därför är det så viktigt att få
möjligheten att kunna ta rygg och utbyta erfarenheter av andra som kommit lite längre i sin resa med att
tillskapa en ny stadsdel. Tanken är att Jakobsdalen
ska fungera på samma sätt som exempelvis Ydalir när
det kommer till erfarenheter och utbyte av lärdomar,
påpekar Frida Lacis.
Just nu i Jakobdalen är det kommunala bostadsbolaget Tunabyggen igång med tillskapandet av ett område med flerfamiljshus samtidigt som vi inom kort
kommer att gå ut och markanvisa ett bostadsområde
i Jakobsdalen som kallas för Vattenparken. Området
ligger 700 meter från resecentrum. Ca 160 bostäder
kan byggas på området som är 7600 kvm stort.

-Något som slog mig när jag var på besök i Ydalir
var deras mod, menar Frida Lacis. Det krävs en hel
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”
F

or meg har ecoINSIDE2 vært grønn næringsutvikling i
praksis og vi har bidratt til å lage et godt svensk-norsk
økosystem. Vi jobber nå videre med skarpe utviklingsprosjekter.

Trine Kopstad Berentsen
Huvudprojektledare & Ansvarig
Solenergi & Energisystem Norge
Kunnskapsbyen/Solenergiklyngen

Skrivarstuga för
träbyggnadsstrategier
INFORMATIONSPLATTFORM.

P

rojektet ecoINSIDE har tillsammans med föreningen Hållbart byggande i Värmland under 2017
arrangerat en skrivastuga som vände sig till de som
har eller kommer att få det konkreta uppdraget att ta
fram en träbyggnadsstrategi eller motsvarande dokument och process i sin kommun. Ambitionen är att
de efter avslutad träff ska ha åtminstone ett utkast
till dokument klart, och en tydlig idé om hur genomförandet ska gå till. Representanter från kommuner i
både Sverige och Norge närvarade under mötet, bland
andra från Elverum och Eidskog kommune i Norge
samt från Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Årjäng och
Sunne kommun i Sverige.
Under de två dagarna fick deltagarna inspiration,
feedback och goda råd av bland andra Wenche Höye,

Tretorget, och Erik Stenhammer, Elverum kommune
samt Enar Nordvik, Skellefteå kommun, Tobias Eriksson och Per Branzén från Sunne kommun.
Anders Josephsson, Träbyggnadskansliet och Lars
A tterfors, Atterfors Consulting deltog också med
viktig byggnadstekniskt kompetens.
Skrivarstugan var upplagd så att korta presentationer
och genomgångar varvades med grupparbeten och
egen skrivtid. Deltagarna fick både skriva egna utkast
och ge respons på andras. Förhoppningen var att alla
inte bara är uppfyllda av inspiration för det fortsatta
arbetet, utan också har en hel del av skrivarbetet avklarat och på plats i den egna datorn. Man hann även
resonera kring hur man på bästa sätt kan samverka
till att driva processen framåt.
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Studieresor till norskt
träbyggande
STUDIERESOR. INFORMATIONSPLATTFORM.

V

id tre tillfällen har projektet i samverkan med
föreningen Hållbart byggande i Värmland
arrangerat studieresor till norskt träbyggande
i Norge. Med på resan har både företagare, privat
personer, kommunfolk och byggstudenter från Karlstads universitet följt med och ambitionen har varit
att öka intresse och inspirera att bygga mer hållbart
och i trä på svensk sida.

till kontorsbyggnader, bostadshus och tillverkande
industri besökts.
Förutom intressanta besöksmål, var kontakten mellan studenterna och företagare mycket uppskattad.
Bussresorna har varit ett arrangemang i samverkan med det gränsöverskridande Interreg-projektet
BioInno, som stått för de blivande byggingenjörerna
på Karlstads universitets del av resan.
Här intill finns ett bildspel på några av alla de besöks
mål man hunnit med på dessa resor.

Resorna har på norsk sida arrangerats av Wenche
Höye, Tretorget, som bistod med kontakter och
planläggning. Det blev intensiva dagar med många
intressanta besök, både på landsbygden och i stor
staden. Under bussresorna har allt från operan i Oslo
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”
E

tt spännande och viktigt gränsöverskridande Living Lab
där vi tillsammans har testat och utmanat vår kunskaper
och förmågor! Tillsammans kommer vi så mycket längre.

Ann-Louise Larsson
Kommunikation
Dalarna Science Park

Våler kirke er en av Europas største trekirke. Et fantastisk byggverk som allerede har mottatt flere priser!
Kirken er reist i stål, med kledning i ubehandlet malmfuru, - og innvendig panelt med bjørkefinér. Den
nye kirken har en grunnflate på 800 m2 med 350 faste sitteplasser.

I Hurdal med 3000 invånare finns en økolandsby med
hus i sunda material och god energiprestanda. Det lilla
gula huset är det första som byggts av halm.

Kontorsbyggnad i Sandvika som levererar mer energi till omvärlden än vad det själv tar i anspråk, räknat över den förväntade livslängden på 60 år. Huset har många fiffiga lösningar för minimal resursanvändning, till exempel uppvärmning med hjälp av energibrunnar, som drivs av solel på taket.
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sirkTre
- etablere den
helsirkulære
verdikjeden
for tre

ÅTERVINNING BYGGVAROR. - Det er med stor tilfredshet jeg ser at arbeidet med returtre som vi startet med i ecoINSIDE, blir videreført og får en
akselerert videreutvikling hos Norwegian Wood Cluster (NWC), sier Ola
Rostad. ecoINSIDE har dels bidratt med et kunnskapsgrunnlag om returtre til arbeidsg ruppa for bærekraft i NWC, og vi bidrar så godt vi kan også
til å få realisert storsatsingen sirkTre som skal etablere den helsirkulære
verdik jeden for tre. I ecoINSIDE er det særlig partnerne Sirkula og ROAF
som har vært aktive.

s

irkTre blir en av søkerne til Grønn plattform:
«Omstillingsmilliarden» fra Stortinget i mai
2020 som skal finansiere 10-14 helhetlige prosjekter innen grønn omstilling. Grønn Plattform
er en samarbeidsutlysning mellom Forskningsrådet,
Innovasjon Norge og SIVA. Grønn Plattform sin
ambisjon er å bidra til vesentlige forbedringer som
gir positive effekter for klima og miljø. Hele løpet fra
forskning, teknologiutvikling til forretningsutvikling
der det skal koble ulike faser fra kunnskapsproduksjon til implementering, kommersialisering og skalering av grønne teknologier, prosesser, produkter og
tjenester.

Vil sette fokus på ombruk
- Dagens verdikjede skog og tre er i stor grad lineær,
selv om det bindes karbon i skogproduksjon, sier
Kristene Nore som leder arbeidet med å få fram
planene for sirkTre. I Norge leveres det omtrent like
stort volum trevirke til «returpunkt» som det bygges i tre. I dag flises dette returtre for det meste til
energigjenvinning. Vi vil sette fokus på ombruk og
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materialgjenvinning og vil bidra til å etablere en ny
verdikjede for å gjøre verdikjeden helsirkulær.

Resultater blir en helhetlig verdikjede
sirkTre skal bidra til å finne svar på spørsmål som
hva må til for at returtre kan inngå som råstoff til vår
treindustri? Kan vi sortere flisa for variert ombruk i
produkter i bygg? Hvordan bygge med ombruks- og
returtre? Hvordan bør trekomponenter designes for
å sikre ombruk? Hva er morgendagens skog- og tre
industri i Norge? Prosjektet, eller kanskje mer riktig
programmet, beskrives derfor med en rekke delprosjekt der bedrifter og FoU miljø blir involvert. Mange
av disse er kjente partnere fra ecoINSIDE.
Resultater skal bli en helhetlig verdikjede som sikrer
at treindustrien blir sirkulær og klar til å møte EUs
taksonomi og bidra til å innfri nasjonale klimamål.

ecoINSIDE och ecoINSIDE2 - Gränsöverskridande Living Lab

Grenseoverskridende
Newtonrom

INNOVATIONSCENTER.

N

ewtonrommet på Magnor er en del av MEC –
Magnor Energy Centre. Sentret er bygget inn
Møllegården på Magnor samtidig som bygget
ble renovert og oppdatert til et energieffektivt bygg
med godkjennelse fra Enova.

Det ble helt naturlig at aktivitetene i Newton Magnor har et fokus på som Energi og Teknologi. Newton
Magnor tar imot grupper fra Barnehage og opp til
videregående. I tillegg bedrifter og andre grupper
som ønsker å besøke rommet.

Oppdatert byggeteknikk, bergvarme, solceller og varmegjenvinning er noen av tiltakene som er gjennomført i bygget.

I disse dager forsterker vi med ytterligere avansert
VR teknologi rettet mot blant annet bygg og anlegg
tilpasset både studenter og næringsliv.

Sør-Hedmark Næringshage har et fokus på klima og
bærekraft. Deltakelse i ecoINSIDE2 har derfor vært
viktig og en betydelig motivasjon til den satsningen
som nå er gjennomført med både Newtonrom, energisenteret MEC og et energieffektivt bygg.

”
D

et har varit en stor och inspirerande möjlighet att som både egen
företagare och ordförande i partnerförening få delta på en större
regional och internationell arena för att driva och verka för hållbar
utveckling i branschen. Arbetet i ecoINSIDE har lagt grunden för gränsöverskridande, långsiktiga relationer på både individ och organisationsnivå och skapat synergier med andra projekt i samma anda!

Per Andersson

Projektledare ZEIS
Föreningen Hållbart byggande i Värmland/Sustainacon Sweden AB
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Projektets nav?

Studenterna förstås!
STUDENTER. Genom åren, har studenterna varit projektets nav. De har
skrivit ex-jobb, hållit föredrag på våra aktiviteter och stöttat innovatörer
i arbetet med att utveckla idéer till färdiga produkter. Ibland är studenten
inte bara student, utan själv innovatör som genom projektet har fått möjlighet att utveckla sin innovation och sig själv till företagare.

”
”
”
A

tt göra exjobbet hos GEC ger möjligheter till många kontakter och insyn i
många spännande områden! All tänkbar teknik finns på plats, skulle du ändå
sakna något finns alltid möjligheten att ordna det. Och det finns alltid någon
expert ett samtal bort.

Johan Ericson

Student 2019, Karlstads universitet med ex-jobbet Lastprediktering: Med Neuralt Nätverk och Support Vector Regression

A

tt skriva exjobb vid GEC innebär att vara med och utveckla sol
energibranschen och få möjlighet att omsätta teoretisk kunskap till praktik.
I och med det fantastiska nätverket och kunskapsnivån fick vi inte bara en bra
utgångspunkt till vårt projekt, utan även ett stort kontaktnät inför framtiden.

Andrea Carlgren

Student 2018, Uppsala universitet med ex-jobbet Design och konstruktion av övningsanläggning för aktörer på solcellsmarknaden

I

came to Glava to learn to know the sector of renewable energies in Sweden and I
did not regret that decision. I was able to combine my internship at the GEC with
my thesis work and really felt like in the center of the industry. Numerous events
and meetings were the perfect location for networking and learning. I can recommend the GEC to all those who want to contribute their work to a sustainable
future – not only Fridays.

Jan Paul Dahm

Student 2017, Hochschule Flensburg med ex-jobbet Developing a planning- and communication tool for solar power plants in Sweden
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Studenter och innovationer

STUDENTER. Under projektens gång har många studenter från olika högskolor och universitet i olika länder skrivit sina ex-jobb, ofta tillsammans
med representanter från näringslivet. På svensk sida har studenterna
varit baserade på Glava Energy Center och på norsk sida på NTNU.

H

är beskrivs fyra ex-jobb som lämnades in och
godkändes under 2020.

Ladda husbilen offgrid
Det är en ständig kamp mellan dagens husbilsägare
att hitta den “bästa” ställplatsen i landet. Trycket
på naturnära och exklusiva platser där människor
kan ställa sina fordon är därför högt, men kravet på
elförsörjning kvarstår. Att dra elektricitet till dessa
platser innebär stora kostnader och påverkar naturen negativt. Behovet av en lösning som kan fungera
utanför nätet och samtidigt förse användarna med
elektricitet finns därför. Två studenter från Uppsala
universitet och Karlstads universitet har tillsammans
med Perfekta utvecklat en timmerstruktur som håller
upp solcellerna och innehåller nödvändig teknik som
möjliggör för husbilen att ladda sina batterier. Glava
Energy Center planerar att bygga upp en prototyp i
Glaskogen, Arvika.

Solbevattning på lantbruk
En student från Karlstads universitet har som exjobb
gjort en utvärdering av för- och nackdelar med soldriven bevattning av olika grödor för nordiska behov.
Modellen har lagt grunden för vad som är viktigt att
tänka på när man bygger ett solcellssystem och har
tagit hänsyn till olika grödor, klimatdata, jordar mm.

Syresättning av vattendrag
En student från NMBU har dimensionerat ett energisystem för syresättning av vattendrag och sjöar där
pumpar drivs med en offgrid-lösning med solel. En
första provkörning körs i Magnor.

Nyttja solenergin på avlägsna platser
Två studenter från Karlstads universitet har arbetat
med att göra det möjligt att använda sig av solenergi
på platser där elektricitet inte är tillgängligt och i
första hand med fokus lantbruk. Uppgiften har varit
att göra en mobil solcellspark som enkelt ska gå att ta
med till platser med hjälp av bil med dragkrok där det
behövs och därefter fällas ut till tredubbel solcellsyta. Dels har design av själva montagesystemet för
solcellerna, dels design av elsystemet gjorts. Tanken
är att det ska vara möjligt att koppla ihop flera mobila
enheter, för att kunna producera mer el vid behov.
Genom möjligheten att kunna förflytta enheten kan
den utnyttjas inom flera användningsområden, tex
för olika bevattningssystem, olika fordon och maskiner, campingar, festivaler mm då användningsområdena är oändligt. Funktionsprototyp kommer att byggas upp av Glava Energy Center och därefter testas.
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Utbytesprogram för
internationella studenter
STUDENTER. INTERNATIONALISERING.

T

vå studenter från Tokyo Institute of Technology
har deltagit i en utbytesperiod på Karlstads
universitet. De har studerat hur man kan använda
batterier i kombination med solenergi och därmed
öka lönsamheten och deras placering har främst varit
i Glava Energy Centers lokaler.
Chihiro Kato och Tomohiro Oka tillbringade sommaren 2019 på Karlstads universitet och Glava Energy
Center, där de gått en projektkurs inom elektroteknik.
De studerade hur batterilager kan användas i kombination med solenergi för ökad lönsamhet. Forskningen ingår dels i projektet ACES (Adaptive Control of
Energy Storage), dels inom ramarna för ecoINSIDE2.
- Det här är mitt första besök i Sverige och jag tycker mycket om den svenska naturen. Jag har testat
olika simuleringssystem utifrån affärsmodeller, säger
Chihiro Kato, masterstudent i materialvetenskap.
Batterierna kopplas till en fastighet och kontrolleras

”

därefter hur det fungerar när jag testar olika parametrar, för få största möjliga lönsamhet.
Tomohiro Oka, masterstudent i maskinteknik, har
besökt Karlstads universitet vid flera tillfällen och
det här är det fjärde gången.
- Jag fokuserar på hur man programmerar styralgoritmer så att batterilagret används och laddas på ett
optimalt sätt, säger han. Jag hade turen att komma hit
strax före midsommar och det var mycket trevligt att
vara med på ett riktigt svenskt midsommarfirande
här.
Karlstads universitet har sedan flera år ett pågående
samarbete med Tokyo Institute of Technology inom
både forskning och studentutbyte.

V

i har haft fokus på FNs globala mål i allt vi har gjort de senaste
dryga tio åren som de flesta av oss har jobbat ihop - något som är
viktigt på riktigt för mig! Mitt fokus att arbeta mot de globala målen
fortsätter, även om projektet nu avslutas. Det går ju inte att sluta nu!

Maria Fallström
Kommunikation
MaFalls AB

52

ecoINSIDE och ecoINSIDE2 - Gränsöverskridande Living Lab

Ex-jobb under projektens gång:
Eliminering av störningar på befintlig solcellsanläggning
Tobias Hedlund, Karlstads universitet
Kraftelektronik dimensionering och laddning
av batterier från en mobil solcellspark
Hannes Vedin, Karlstads universitet
Outdoor Stability Testing of Printed Organic
Solar Cells for Indoor Applications
Cathrine Hekkala, Karlstads universitet och
Epishine
Soldrivet bevattningssystem för svenskt jordbruk: Analys av koldioxidutsläpp och kostnad
i förhållande till bevattningssystem drivet av
dieselmotorpump
Laura Lindström, Karlstads universitet
Utvikling av off-grid oksygeneringssystem for
rensing av vann og innsjøer ved bruk av
solcelleteknologi
Torbjörn Brekke, NMBU och Eden Aquatech
Optimering av markstativ för solpaneler
Hans Friberg, Karlstads universitet
Utformning av hållbar energikälla för fritidsfordon: Att skapa möjlighet för elförsörjning
vid naturnära ställplatser
Albin Ahlsten Andersson, Karlstads universitet
Gevinsten av og løsninger for å rehabilitere/
pusse opp fylkeshuset på Hamar med BIPV
Adrian Nilssen, Askild Underbakke og
Rune Strand Sæterøy, NTNU
Solar tent: A photovoltaic generator model for
a flexible fabric with inbuilt cells
Manhal Ali och Tammam Ali,
Högskolan Dalarna
Utvärdering av kontrollstrategier för
batterilager
Chihiro Kato, Tokyo Tech, Japan
Lastprediktering med AI
Tomohiro Oka, Tokyo Tech, Japan
Lastprediktering: Med Neuralt Nätverk och
Support Vector Regression
Johan Ericson, Karlstads universitet
Design och konstruktion av övningsanläggning
Linnea Lindström, Emma Ekberg Berry,
Madeleine Stolpe, Amelia Oller, Andrea Carlgren, Elin Luedtke, Uppsala universitet
Developing a planning- and communication
tool for solar power plants in Sweden
Jan Paul Dahm, Hochschule Flensburg

Optimering og simulering av solceller lagt
på duk
Halvor Krunenes, NMBU, Tarpon Solar och
Hallbyggarna
Consequences of Nordic Conditions on the
Performance of Large-Scale Building Applied
PVInstallations
Ali Kurdia, Högskolan Dalarna och IFE
Performance Analysis of a Building Integrated
Photovoltaic System in Norway
Iyyaswamy Prashanth Ramaswamy, Högskolan
Dalarna och IFE
Utformning av kokenhet på solkokare: Designprojekt för den östafrikanska marknaden
Hampus Nilsson, Karlstads universitet och
SoletAer
Optimering Solvärmepump
Student Energi & Miljöteknik,
Högskolan Dalarna och SoletAer
Solenergi-teknologi
Studenter på Karlstads universitet och IFE
Test of solar collector
Kumar Gokula Manikandan Senthil, Högskolan
Dalarna och SoletAer
Solar power on the top of the world: Possibilities to provide the school in Thade, in Nepal,
with electricity from a solar cell system
Linnea Knutsson Gunnarsson,
Karlstads universitet
Polymer/silicon hybrid solar cells: Fabrication
and electrical properties
Sanna Lander, Karlstads universitet
Sustainability assesment of descentralised
solar projects
Ninad Mutatkar, KTH
Analyzing the Effect of Soiling on the Performance of a Photovoltaic System of Different
Module Technologies in Kalkbult, South Africa
Ashenafi Weldemariam Gebregiorgis,
Högskolan Dalarna
Testing of Apis System Platform in GridConnected Photovoltaic System and Comparison with Metrum for Fault Detection and
Diagnosis
Getu Temasgen Yeneneh, Högskolan Dalarna
och Metrum
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Evenstad perfekt for
energiopplæring
INNOVATIONSCENTER. På campus Evenstad har Statsbygg og Høgskolen
etablert et energisystem av nasjonal interesse.
– Mikroforum Norge er opptatt av at dette blir gjort enda mer tilgjengelig
for undervisning og forskning, sier Ola Johansson i Solcellespesialisten.

H

an er en av initiativtakerne bak Mikroforum Norge som er et nasjonalt, tverrfaglig
samarbeid for innhenting og deling av
kunnskap om bruk av fornybar energiteknologiog mikronett.
Johansson forklarer at det finnes mange typer mikronett, men at de har til felles at det er energianlegg
med kombinasjoner av energiteknologi. Slike nett
kan være koblet til det nasjonale energinettet, eller
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de kan være helt «offgrid». Det vil si helt uten å være
knyttet til elnettet.

Mikronett kan sikre strømforsyning
Slike mikronett vil kunne ha mange fordeler og vil
kunne bidra til å sikre energiforsyningen der det er
vanskelig å sikre stabil el-forsyning. For eksempel
fordi trær blåser over kraftlinjene. Mikronett kan
også være med å ta effekt-topper i nettet, og dette
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Det er særlig samspillet mellom de ulike enhetene
for energiproduksjon og hvordan disse igjen spiller
sammen med det nasjonale kraftnettet som det er
interessant å se på. Johansson peker på at særlig
det som skjer når strømmen går og når den kommer
tilbake igjen er ting som er viktig å se på. Blant annet
for å unngå ustabile tilstander i og mellom systemene.
Campus Evenstad
kan greie seg noen
timer uten å være
koplet til det nasjonale nettet, men
det gjenstår fortHar som ambisjon om å samle bedrifter og
satt en del før en er
FoU aktører om samarbeid for:
helt selvforsynt.

gjør at en kan holde kostnadene med elnettet lavere.

Regionrådet for Sør-Østerdal og kommunene i SørØsterdal har lenge vært i front med hensyn til energi
sparing og ny teknologi på energi. De har gjennomført flere prosjekter rundt dette og har fanget opp den
nasjonale interessen for anleggene på Evenstad.
– Det har derfor
vært naturlig for
oss å engasjere
oss i arbeidet med
å videreutvikle
bruken av anlegget
på Evenstad, sier
prosjektleder Ane
Christensen Tange
hos regionrådet.

Mikroforum Norge:

1. Storskala effektiv innsamling av viktige
data og erfaringer
2. Anvendt praktisk forskning på nye problemer
3. Veiledninger og ‘best practice’ som er
enkle (mulige) å følge
4. Dele kunnskap med de som trenger det

Sammen med
ecoINSIDE2 – der
både regionrådet
og Tretorget er med
– har regionrådet
søkt fylkeskommunen om midler til
et pilotprosjekt for
å se på økt bruk av
installasjonene på
Evenstad til utdanning og til produkt- og næringsutvikling. Pilotprosjektet regner med å ha sine anbefalinger klare etter sommerferien i år.

Faglig spisskompetanse
Solcellespesialisten og PQA AS bidrar med faglig
spisskompetanse og nettverk. Interreg ecoINSIDE2 og
Tretorget bidrar med nettverk og ser på modeller for
hvordan et slikt opplæringssenter skal drives.
– Vi i regionrådet har prosjektledelsen og skal jobbe
med den lokale forankringen, forteller prosjektleder
Ane Christensen Tange.
– Anlegget på Evenstad er spesielt siden det omfatter både elektrisk energi og varme, forklarer Ola
Johansson. Han legger til at det elektriske anlegget
er veldig avansert med batteribank, solceller og et
flisfyrt anlegg for produksjon av strøm (CHP-maskin).
Evenstad er dessuten det første stedet i Norge der
elektriske biler er koblet til et slikt anlegget ikke bare
for å bli ladet opp, men også for å kunne være en del
av batterianlegget.
– Mange har snakket om V2G (Vihicle to Grid), det vil
si bilbatterier som en integrert del av det elektriske
systemet, men anlegg på Evenstad var det først med å
prøve dette i praksis i Norge, sier Johansson.

Vil gjøre måledata tilgjengelig

– Øydriftsmuligheter og reservestrøm
gir fleksibilitet,
helt nye muligheter og sikkerhet og
er spesielt viktig i
forholt til utfordringer knyttet til
strømbortfall, sier
Johansson.

Praktisk kunnskap om mikronett
Mikroforum Norge er et nasjonalt initiativ som ser
på slike sammensatte energianlegg på mange steder i
Norge. Forumet ser at de ulike anleggene kan ha ulike
funksjoner, og de mener at Evenstad kan egne seg
særlig godt for undervisning og forskning.
– Selv om det ikke er direkte relevant for dagens studenter på Evenstad, så synes vi at dette er et forslag
som er vel verdt å undersøke nøyere, sier prosjektleder Ane Christensen Tange. Vi har trolig mange
grender og gårdsbruk som kan dra nytte av denne
type teknologi, men da må øke tilgangen på kompetanse regionalt, legger Christensen Tange til. Et slikt
senter vil også kunne legge til rette for ny virksomhet i regionen.
Mikroforum Norge skal skape og samle ny praktisk og
detaljert teknisk kunnskap om fornybar energiteknologi og mikronett, basert på data fra anlegg i drift.
Innsamlede måledata/kunnskap/erfaringer/løsninger
skal deles ikke bare mellom deltakere i samarbeidet,
men også ut til skoler og forskningsinstitusjoner som
velger å delta i uForum-samarbeidet, gjennom en
delingsplattform via en web-portal. Arbeidet i forumet skal deles i ulike samarbeidsgrupper, men detaljene i dette er ifølge Johansson under utarbeidelse og
åpent for hovedpartnere å påvirke.

En av hovedhensiktene med pilotprosjektet er å gjøre
måledata fra anlegget bedre tilgjengelig både for undervisning og for forskning. Dette er noe som blant
annet både Fagskolen Innlandet og NTNU i Gjøvik er
interessert i. Det foregår allerede en del forskning på
anlegget på Evenstad og mange studenter vil gjerne
bruke data fra anlegget i sine oppgaver, men denne
aktiviteten kan utvides mye.
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UTDANNING. Produktion och användning av energi är en av de största
faktorerna som påverkar klimatet. Solenergi är det snabbaste växande
förnybara energislaget och installationerna ökar med runt sextio procent
i Sverige och i Norge växer marknaden också markant.

S

om en naturlig följd av att marknaden växer
i Sverige och Norge ökar även efterfrågan på
kompetens inom solelbranschen. Ett av projektmålen har därför varit att öka kompetensen i Sverige och Norge genom att utforma och hålla
kurser med olika inriktningar inom solenergi och
energisystem.

Två olika utbildningskoncept
På Högskolan Dalarna har man utformat en solcells
installatörskurs med självstudiematerial i form av
inspelade föreläsningar som avslutas med två dagars
praktik på högskolan.
På Glava Energy Center erbjuder man istället solcellsinstallatörer en tredagarskurs, där teori varvats
med praktiska moment. Dessa övningar har skett i
solcellsparken på tak som står på marken. Kursen har
genomförts flera gånger under projektet och flera
andra kurser har utvecklats utifrån de erfarenheter
man fått med sig. Och själva övningstaken har studenter från Uppsala haft som ex-jobb att konstruera.
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Fortsätter kommersiellt efter projektslut
- Innan ecoINSIDE hade vi inget kursutbud alls, säger
Magnus Nilsson, men nu har vi fått möjlighet att
utveckla en fysisk utbildningsstruktur och som vi nu
kan erbjuda kommersiellt.
Nu finns kurser för projektörer, projektledare och
räddningstjänstens personal med inriktning solenergi i system. Och ytterligare kurser är på gång. Även
på Högskolan Dalarna kommer kurserna fortsätta.

Gott samarbete med Norge
Förutom att utveckla utbildningskonceptet i projektet, har man fått god draghjälp av projektpartners
med att sprida information om kurserna på svensk
och norsk sida. Och då GEC ligger nära norska gränsen, har norska solcellsinstallatörer kunnat delta på
kurserna.
- Under pandemin har vi erbjudit vissa kurser digitalt, vilket varit uppskattat av våra norska installatörer, som inte kunnat komma till oss, avslutar Magnus.

ecoINSIDE och ecoINSIDE2 - Gränsöverskridande Living Lab

Konferenserna på
Glava Energy Center
MØTEPLASSER. Fantastiska dagar, fantastiskt arrangemang och detta tack
vare fantastiska föredragshållare! Ända sedan FEM-projektets start, har
Glava Energy Center genom åren arrangerat intressanta konferenser i projektenas regi, dit folk från hela världen kommit för att lyssna och berätta.

D

essa konferenser är ett av flera goda exempel
på aktiviteter som först arrangerats inom de
olika Interreg-projekten och som efter projektets slut fått sådan betydelse för omvärlden att de
kommer att fortsätta att arrangeras i egen regi, i detta
fall av Glava Energy Center.
De senaste årens tema har varit Best practise i små
och stora solelanläggningar, Från subventioinerad
till marknadsmässig solenergi och Optimerad drift
av solcellsanläggningar och aggregerade tjänster.

”Det gör inget, minglet är så viktigt”
Glava Energy Center har bland annat tack vare dessa
konferenser blivit en viktig internationell mötesplats
inom solenergivärlden. Ett år besöktes konferensen
av en kvinnlig forskare från Athens universitet i
Grekland och oron var stor att hon skulle bli besviken, då alla föredrag det året hölls på svenska eller
norska. Hon svarade:
- Det gör inget, för minglet är så pass viktigt att jag
vill vara här ändå.

Många föredragshållare
Dessa konferensers unikitet är att föredragen är
korta och framförs av gräddan inom sina respektive
kompetensområden, att studenter alltid lyfts fram
och får presentera sina ex-jobb samt att det finns gott
om tillfälle både för mingel och studiebesök i GECs
egna lokaler och omgivningar. Både föredragshållare
och de nära hundra deltagarna som kommer varje år,
är inte bara från Sverige och Norge, utan även från
andra delar av världen.
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Mötesplatser har central
betydelse för projektet
MØTEPLASSER. Under projektets gång har vi nätverkats samt utbytt
erfarenheter, kunskap och information, först fysiskt så länge som det
var möjligt och därefter digitalt. Vi har setts i allt från smågrupper i
workshops och seminarier till stora konferenser med hundratals deltagare. Här följer ett litet axplock av alla de möten vi haft genom projektåren.
Sirkulærøkonomi i solenergibransjen
Hva betyr sirkulærøkonomi i solenergibransjen?
Selv om solenergi er utslippsfri og medfører lite
naturinngrep, må jo selvsagt også solcellepaneler
produseres, og om noen tiår vil prosjektene vi bygger
i dag være avfall. Det er en spesiell utfordring for solenergibransjen at avfallsstrømmene er så langt fram
i tid. Lenger enn mobiltelefoner, men også lenger enn
f.eks. elbilbatterier. Kanskje vil et anlegg stå i 20-40
år, og selv da er det kanskje rom for et bruktmarked.
De fleste aktørene i bransjen eksistert kortere enn
produktene de leverer vil vare. Hvordan man kan
bidra til sirkulærøkonomi kan være uklart for mange.
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Framtidens betong har reducerad klimatpåverkan
Ett par seminarier har hållits inom projektet kring
arbetet att utveckla betong med reducerad klimatpåverkan. I Värmland var det experter från Byggföretagen, Fastighetsägarna och Svensk Betong som
berättade om sitt arbete och i Dalarna var det Lunds
tekniska högskola, Cementa och Thomas betong.
Detta är två bra exempel på hur både föreningen
Hållbart byggande i Värmland och ByggDialog Dala
rna arbetat i projektet med att kompetensutveckla
byggsektorn att bygga mer hållbart.

ecoINSIDE och ecoINSIDE2 - Gränsöverskridande Living Lab

Informasjonsmøte om solenergi
i landbruket

Workshops med fokus solel, lagring,
elsäkerhet och elbilar

Vurderer du å ta i bruk solenergi på gården din?
Solenergi er spesielt godt egnet i landbruket, og gir
miljøvennlig utnytting av lokale energiressurser. 17.
mars arrangerer Solenergiforeningen, Norges Vel
og Aurskog-Høland kommune et gratis seminar i
Aurskog om støtteordninger, tekniske løsninger og
praktiske erfaringer fra gårdsbruk i Norge og Sverige.

Projektet har tillsammans med Glava Energy Center
och Karlstads universitet via EU-projektet Solar
Värmland arrangerat flera olika workshops med fyra
fokusområden; solel, energilager, elbilsladdning och
elsäkerhet. De har varit mycket uppskattade samt
intresset stort och välbesökta med drygt 60 deltagare
varje gång, då fokusområdena ligger i tiden.

Tillsammans bygger vi framtiden!

Dalarna minskar avfallet

Informationshalvdag om hur Informationscentrum
för hållbart byggande, kan hjälpa till i byggprocessen
med nya kontakter, bra hållbara exempel och hur du
kan bidra med idéer till fortsatt hållbart byggande!
ICHB är ett nationellt informationscentrum under
lättar för dig som vill bygga och renovera hållbart.

Knock on wood och Tree2Tower
På två stora träbyggnadskonferenser; Knock on
Wood och Tree2Tower, har ecoINSIDE2 varit en av
medarrangörerna. 160 personer samlades på respektive konferens i Karlstad för att under två dagar dela
kunskap, engagerade samt sprida hopp om klimatvänligare byggnationer för framtiden. Bland annat
höll Per Andersson, ordförande i föreningen Hållbart
byggande i Värmland tillika projektledare i ecoINSIDE2 ett intressant föredrag om byggproduktionens
klimatpåverkan.

Under 2019 arrangerades en konferens med full fokus
på cirkulär ekonomi på Dalarna Science Park i Borlänge En mycket inspirerande och välbesökt dag där
föreläsningar och workshops gav hopp om en ljusare
och betydligt grönare framtid.
Dagen inleddes med att landshövding Ylva Thörn
hälsade välkommen, därefter bjöd programmet på en
rad intressanta föreläsningar av bland annat Borlänge Energi, Ikea, Clas Ohlson, UHC och många fler!
Dagen avslutades med en träffande workshop i regi
av Josefina Sallén, RISE.

Cirkulär ekonomi med fokus bygg- och
rivningsavfall
Under två dagar träffades drygt femtio personer från
olika företag och organisationer inom Inre Skandinavien för en gemensam workshop med fokus cirkulär
ekonomi samt på bygg- och rivningsavfall.
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Mässor, montrar
och mingel
INFORMATIONSPLATTFORM. MØTEPLASSER. Förutom konferenser,
seminarier och workshops, har mässor varit en viktig mötesplats för nätverkande, erfarenh etsutbyte och kompetensöverföring. Under projektens
gång har projektet både arrangerat egna och deltagit på mässor, ibland
med egen monter och ibland som besökare.

A

tt arrangera mässor har varit bra ett sätt
att skapa naturliga mötesplatser mellan
olika aktörer i småhus- och solenergi
branschen.

Regionala mässor i Karlstad och Borlänge
I Karlstad har föreningen Hållbart byggande i Värmland arrangerat Värmlands solcellsmässa i projektets
regi under 2017 - 2019. År 2020 arrangerades även
en solmässa i Borlänge av bland annat Högskolan i
Dalarna i samma anda och tema, och även här med
projektet som arrangör.
På båda orterna har de regionala mässorna fungerat
som en mötesplats för den nya energiproducenten
tillika fastighetsägaren och det var många utställare
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och föredragshållare som deltog under dagen. Att just
skapa sin egen energi till taket blir allt mer en självklarhet för både villaägaren, bostadsrättsföreningen
och för företaget. På mässorna kunde man mötas för
att ta del av information och diskutera offerter. En
extra internationell touch fick mässan i Borlänge då
den även besöktes av en grupp från Ukraina.
I Karlstad tog mässan en annan sväng under 2020.
Föreningen Hållbart byggande i Värmland ansåg sig
inte ha resurser att driva mässan ett år till i projektets regi, utan valde att överlåta mässkonceptet till
två privata aktörer; Maria Fallström, MaFalls AB och
Per Andersson, Sustainacon Sweden AB. Alternativet
var att låta mässan försvinna, men då efterfrågan
på kunskap och information med fokus på solenergi,
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lagring, laddning och elfordon bara växer med åren,
var detta är bra alternativ för föreningen. Solmässan
kommer nu att finnas kvar även efter projektavslut,
fast nu med föreningen som medarrangör!

Projektet inspirerade till fortsättning
- Vi inspirerades både av att ecoINSIDE2 tillsammans
med föreningen Hållbart byggande i Värmland under
föregående tre år lagt grunden för den succé som
Värmlands solmässa tidigare varit och den stora
efterfrågan som solcellsinstallationer fortfarande har,
så vi beslöt oss för att åtminstone försöka genomföra
mässan även i år, säger Maria Fallström, även om det
blev oväntat tufft på grund av pandemin.

på alla de tidigare solmässor i projektets regi.
- Men vi ger inte upp. Nu planerar vi för fullt för
kommande mässor, säger Per Andersson, och vi
kommer att utöka mässarrangemanget under 2021 till
Göteborg och under 2022 siktar vi även på Borlänge!

Projektet möter studenter
I Karlstad har projektet haft en monter på Karlstads
universitets årliga jobbmässa Hots pot. Syftet har
varit att göra projektet och Glava Energy Center känt
bland studenter, och för att presentera förslag på exjobb med fokus solenergi.

Mot alla odds, mitt i den rådande pandemin, slog
Värmlands solmässa upp sina portar även 2020 i
Karlstad, med landshövdingen i Värmlands län Georg
Andrén som invigningstalare, redo att ta emot besökare. De 24 utställarna från hela Sverige fick gott om
plats på den 1000 kvm-stora ytan med mycket luft
och förlängda väggar mellan varje monter.
Och det lyckades, även om besöksantalet var färst på
grund av det rådande läget mitt i en pandemi, räknat
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Solelmässan i Uppsala
- en viktig nationell mötesplats
MØTEPLASSER.

A

tt både skapa och medverka på olika mötesplatser inom projektet ger en viktig infrastruktur för kommunikation, samverkan,
idéskapande och kompetensutveckling. Syftet är att
göra bland andra Glava Energy Center, Solenergi
klyngen och OREEC mer kända både nationellt och
internationellt.

Viktig nationell mötesplats
Ett led har därför varit att delta på Solelmässan i
Uppsala. Första året åkte representanter för projektet
dit för att se hur vi skulle förvalta vårt uppdrag bäst.
Kommande tre år har projektet både haft monter på
mässan och bjudit in till mat och mingel kvällen före
mässdagen. Senast besökte nära hundra personer
inom solcellsbranschen minglet för att få information
om projektet och Glava Energy Centers verksamhet
samt för att mingla med likasinnade inom solelbranschen, något som varit mycket välkommet.

Naturlig mötesplats i solcellsvimlet
I montern har GEC visat upp olika innovationer och
ex-jobb som gjorts inom projektet. Magnus Nilsson,
har hållit föredrag om projektet och GECs aktiviteter.
Första åren på en liten sidoscen och senast på mäs�sans stora scen.
Både minglet kvällen före, montern på Solelmässan
och möjligheten att presentera projektet och GECs
verksamhet på scen har gjort både GEC och projektet
mer känt nationellt som en naturlig mötesplats mellan olika aktörer inom solcellsbranschen.
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Made in Scandinavia
- den norsk-svenske solpaviljongen
INTERSOLAR.

e

coINSIDE legger til rette for at den norske og
svenske solenergibransjen får vist seg fram under verdens største solindustrimesse i München.

Parallelt med Intersolar arrangeres Europas største
utstillingsmesse for batterier og energilagringssystemer. Messen i München en ypperlig anledning for
solenergibransjen til å møte internasjonale aktører
innenfor de stadig voksende markedene for solstrøm,
energilagring og fornybar oppvarming.

Godt utstillingsvindu
– For ecoINSIDEs partnere er dette en glimrende arena for å vise fram sine løsninger til det internasjonalt
marked, sier prosjektleder Trine Kopstad Berentsen.
I tillegg til ecoINSIDE-partnerne Asplan Viak, Glava
Energy Center, FUSen, IFE og Multiconsult, deltar
en rekke små og store solenergibedrifter på den
norsk-svenske solpaviljongen.
– Gjennom vår felles deltakelse på Intersolar vil vi
markere vår internasjonale satsning for å skape vekst
gjennom nye, grønne arbeidsplasser, sier Trine Kopstad Berentsen – som viser til prognoser om at så mye
som 50 prosent av de internasjonale energiinvesteringene frem mot 2025 vil være knyttet til solenergi.
Hun viser til at Norge og Sverige har et stort fortrinn
gjennom sin rike tilgang på fornybar energi.
– Økende vektlegging av miljø og bærekraft har gitt
oss en unik mulighet til a produsere produkter og
tjenester med lavt CO2-avtrykk på grunn av vannkraften vår, sier Berentsen.
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Finansiärer:

Partners:

Interreg Sverige-Norge

Asplan Viak AS

Arvika kommun

Aurskog Høland kommune

Akershus Fylkeskommune

ByggDialog Dalarna

Hedmark Fylkeskommune

Direktoriatet for byggkvalitet,
avd Gjøvik

Region Dalarna
Region Värmland

Högskolan Dalarna (Energiteknik)
Høgskolen Innlandet/Evenstad/
Evenstad Innovation Center

Projektledning:
Arvika kommun
Dalarna Science Park
Glava Energy Center
Hållbart byggande i Värmland
Kunnskapsbyen Lillestrøm
Solenergiklyngen
Tretorget AS

Høgskolen Innlandet Rena
IFE
Joto Solutions AB
Karlstads universitet
Lørenskog kommune
Multiconsult AS
Otovo AS
Perfekta Industrier AB
Regionrådet i Sør-Østerdal

Styrgrupp:
Mikael Engstig, Arvika kommun
Angelica Ekholm, Dalarna
Science Park
Anna-Thekla Tonjer,
Elverum Vekst
Espen K0hn, Hedmark Fylkeskommune

ROAF IKS
Sirkula IKS
Siv.ing. Carl Christian Strømberg AS
(Solcellespesialisten)
Solenergi FUSen AS
Stellavik AB
SweModule AB
Sør-Hedmark Næringshage AS

Tom-Roger Fossum, ROAF
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ecoINSIDE2
- A living lab across borders
ecoINSIDE is a project about climate-driven growth in Inner Scandinavia, a
cross-border region containing the four counties of Akershus and Hedmark in
Norway and Dalarna and Värmland in Sweden.
Through commitment to green economic development through cross-border cooperation, the project will achieve added value and solve environmental and climate
challenges. This will be done by utilizing different skills and strengths, and establish cooperation between business, research and innovation environments across
the border.

Three focus areas
Almost 50 partners in four regions in Sweden and Norway (Inner Scandinavia) will
collaborate within the three focus areas. Within the focus areas Solar Technology &
Energy Systems and Sustainable Building Technology, there is potential for partner
ships and for achieving crossborder added value.
This innovation and development project will use the Living Lab methodology to
involve our partners and end users to develop new products and services.

Living Lab methodology
As the first Interreg project using the Living Lab methodology in the renewable
energy sector, ecoINSIDE will create and increase value and job creating activities
within three focus areas: solar energy & energy systems, sustainable waste management and sustainable building technology.

The project in numbers
Project period: 1 juli 2018 – 30 juni 2021
Project owner in Sweden: Arvika municipality
Project owner in Norway: Kunnskapsbyen Lillestrøm
EU funding: 904 675 €
Total budget: 2 983 100 €
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Sida

Text och foto

1

Omslagsbild. Foto: Steinar Aasen, Kunnskapsbyen Lillestrøm.

3

Välkommen till ett spännande magasin med annorlunda upplägg. Foto: Pixabay.com.

4-5

Sidorna 14, 27, 28, 44 och 49, se nedan. Sida 52 Utbyte internationella studenter Foto: Carina Olsson, Karlstads universitet.

6

Bakgrund Foto: Bru-nO, Pixabay.com.

7

Angelica Ekholm Foto: Dalarna Science Park. Anna-Thekla Tonjer Foto: privat. Anna Wikstrand Foto:
Arvika kommun.

8

Gränsöverskridande satsning mot gemensamma mål. Foto: Steinar Aasen, Kunnskapsbyen Lillestrøm. Text:
Maria Fallström, MaFalls AB.

9

Förord av Trine Kopstad Berentsen Foto: Steinar Aasen, Kunnskapsbyen Lillestrøm.

10-11

Fødselshjelper for Solenergiklyngen. Text och foto: Steinar Aasen, Kunnskapsbyen Lillestrøm. Susanne
Åkerlund Foto: Dalarna Science Park.

12-13

Glava Energy Center - 10 år med stor bredd på solenergilösningar Foto, stor bild: Glava Energy Center. Text
och foto, små bilder: Maria Fallström, MaFalls AB. Ola Rostad Foto: privat.

14-15

ecoINSIDE bidrar til smart solenergipark. Text och foto: Steinar Aasen, Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Per Eiritz. Foto: FEM-projektet.

16

Nya internationella möjligheter med solenergi och regnvatten. Text och foto: Ann-Louise Larsson, Dalarna
Science Park.

17

Unikt soltält ger hållbar energi åt alla. Foto: Tarpon Solar. Text: Maria Fallström, MaFalls AB.

18

Solkok värmer vatten och spar ved. Foto: Karlstads universitet. Text: Maria Fallström, MaFalls AB.

19

Bærekraftsdeklarasjon for solenergi. Foto: REC Solar. Text: Ola Rostad, Tretorget. Cajsa Hagberg Foto: privat.

20

Solpaneler som smälter snön. Foto: Innos AS. Text: Maria Fallström, MaFalls AB.

21

Flytende solenergi for kystnære byer. Text: Steinar Aasen, Kunnskapsbyen Lillestrøm Foto: Moss Maritime.
Felicia Casselbrandt. Foto: Dalarna Science Park.

22-23

Powered by the sun. Text och foto: Steinar Aasen, Kunnskapsbyen Lillestrøm. Ola Granholm. Foto: privat.

24

Studiebesök: Silicon Valley och San Fransisco. Text och foto: Felicia Casselbrandt, Dalarna Science Park.

25

Regnskapsklynge for sirkulær økonomi. Text och foto: Ola Rostad, Tretorget. Sara Skärhem. Foto: privat.

26

Nätverk för mångfald och hållbart byggande. Text och foto: Ann-Louise Larsson, Dalarna Science Park.

27

Återbyggdepåer invigda i Borlänge och Karlstad. Text: Ann-Louise Larsson, Dalarna Science Park. Foto: Daniel Elfving, ByggDialog Dalarna. Projekt Femina: Vill se fler kvinnliga företagsledare inom högteknologi.
Text: Felicia Casselbrandt, Dalarna Science Park.

28-29

Hållbarhet i fokus på Sustainability bootcamp. Text och foto: Ann-Louise Larsson, Dalarna Science Park.
Barbro Renland Haugjord. Foto: Kunnskapsbyen Lillestrøm.

30-31

Ny strategi for mer bruk av tre i bygg og konstruksjoner i Elverum. Text: Ola Rostad, Tretorget och Ane
Christensen Tange, Energi og klima i Sør-Østerdal, Elverum kommune. Foto: Elverum kommune.
Andre veiledere for god praksis. Text: Barbro Barbro Renland Haugjord. Foto: Kristin Svorte.

32-33

Stora förhoppningar på framtidens trähus. Foto, stor bild: Maria Fallström, MaFalls AB. Foto, små bilder och
text: Fredrik Holm, Holm Information AB. Maria Sten. Foto: privat.

34-35

Mellsta returhus: Mycket att lära när man bygger baklänges. Foto: Daniel Elfving, Byggdialog Dalarna. Text:
Fredrik Holm, Holm Information AB.
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36-37

Dalarnas Villa ger nyttiga lärdomar. Text: Thomas Alm. Foto: Daniel Elving, Byggdialog Dalarna. Magnus
Nilsson. Foto: Johan Ericson, Glava Energy Center.

38-39

Aurskog-Høland med klimavennlige bygg. Foto, Løken brannstasjon: Paul Yngve Degnes. Foto, Bjørkebadet: Kjell Flenstad. Text: Ola Rostad, Tretorget. Frank Fiedler. Foto: Högskolan Dalarna.

40-41

Grundstenen - det årliga hållbarthetspriset. Foto Sliperiet, Gamla Kraftstationen: Fredrik Holm, Holm
Information AB. Foto BRF Tuggelite: Maria Fallström, MaFalls AB. Foto Förskolan Lotsen: Maria Frisk,
Fastighetsägarna. Foto Lillmunkens förskola: Klara arkitekter. Foto Lillängen: hbvarmland.se. Foto Neonathalavdelningen: Klara Arkitekter AB. Text: Maria Fallström, MaFalls AB.

42

Tema stadsutveckling: Arvika hamn. Foto: Arvika kommun. Text: Per Andersson, Sustainacon Sweden.

43

Varsam och energieffektiv renovering av Tjärna Ängar. Foto: Tunabyggen AB. Text: Ann-Louise Larsson,
Dalarna Science Park.

44

Ydalir i fokus. Foto: Anna-Thekla Tonjer, Elverum Vekst och Elverum Tomteselskap AS. Text: Felicia Casselbrandt, Dalarna Science Park.

45

Skrivarstuga för träbyggnadstrategier. Text: Fredrik Holm, Holm Information AB. Trine Kopstad Berentsen. Foto: Steinar Aasen, Kunnskapsbyen Lillestrøm.

46-47

Studieresor till norskt träbyggande. Text, Våler kirke: www.visitnorway.se/listings/våler-kirke. Foto,
Exteriör Våler kirke: Rasmus Norlander. Övriga foton: Fredrik Holm, Holm Information AB. Text: Maria
Fallström, MaFalls AB. Ann-Louise Larsson. Foto: privat.

48

sirkTre - etablere den helsirkulære verdikjeden for tre. Text och foto: Ola Rostad, Tretorget.

49

Grenseoverskridende Newtonrom. Text och foto: Tom Strandberg, Sør-Hedmark Næringshage.
Per Andersson. Foto: privat.

50

Projektets nav? Studenterna förstås! Foto: Maria Fallström, MaFalls AB. Andrea Carlgren. Foto: privat.

51

Studenter och innovationer. Text: Maria Fallström, MaFalls AB. Foto: www.pixabay.com.

52

Utbytesprogram för internationella studenter. Text: Maria Fallström, MaFalls. Foto: Magnus Nilsson,
Glava Energy Center. Maria Fallström. Foto: Urban Lidström.

53

Ex-jobb under projektets gång. Text: glavaenergycenter.se. Foto: pixabay.com.

54-55

Evenstad perfekt for energiopplæring. Text och foto: Steinar Aasen, Kunnskapsbyen Lillestrøm.

56

Kurser i projektet. Text och foto: Maria Fallström, MaFalls AB.

57

Konferenserna på Glava Energy Center. Text och foto: Maria Fallström, MaFalls AB.

58-59

Mötesplatser har central betydelse för projektet. Text: N/A. Foto: Maria Fallström, MaFalls AB, Fredrik
Holm, Holm Information AB och Daniel Elfving, ByggDialog Dalarna.

60-61

Mässor, montrar och mingel. Text och foto: Maria Fallström, MaFalls AB. Foton: Ann-Louise Larsson,
Dalarna Science Park och Petra Hjerpe, MaFalls AB.

62

Solelmässan i Uppsala - en viktig nationell mötesplats. Text och foto: Maria Fallström, MaFalls AB.

63

Made in Scandinavia - den norsk-svenske solpaviljongen. Text och foto: Steinar Aasen, Kunnskapsbyen
Lillestrøm. Foto: Per Eiritz, Glava Energy Center.

64

Finansiärer, Projektledning, Styrgrupp och Partners. Foto: pixabay.com.

65

ecoINSIDE2 - a living lab across borders. Text: ecoinside.nu. Foto: pixabay.com.

66-67

Referenser, foto och text. Foto: debush, pixabay.com.
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Det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE2
med Arvika kommun som projektägare har handlat om
innovation och hållbar tillväxt i Inre Skandinavien inom
tre fokusområden:
• Cirkulär Ekonomi i Inre Skandinavien
• Skandinaviskt Center för Solenergi & Energisystem
• ZEIS (Zero Emission Inner Scandinavia)
Projektet har bidragit till ökad konkurrenskraft för små
och medelstora företag, så att de har kunnat ta marknadsandelar i det gröna skiftet, både nationellt och internationellt. Fokus i projektet har varit, precis som i de tidigare
Interreg-projekten FEM, FEM2 och ecoINSIDE, att fortsätta det gränsöverskridande arbetet för att Inre Skandinavien så att regionen även i fortsättning är ledande inom
grön tillväxt. Projektet har varit ett samarbete mellan länen Akershus, Hedmark, Värmland och Dalarna.
Projekttiden för ecoINSIDE2 har sträckt sig mellan 2018
och 2021, men detta magasin sammanfattar även aktiviteter och resultat som ägt rum mellan åren 2015 och 2018
i det föregående Interreg-projektet ecoINSIDE.
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