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Höstm öte 2 5 -2 6 ok to b e r
Elit e Gran d Hote l i Gä v l e
Progr a m
25 o ktob e r, exter n medverkan
10.00–12.00
12.00–13.00
13.00–13.10
			
13.10–13.30
			
13.30–14.00
14.00–15.00
			
			
15.00–16.00
16.00–16.30
			

Styrelsemöte (OBS, endast styrelsen)
Lunch
Välkomsthälsning: Per-Arne Vahlund, Ewa Wäckelgård
Moderator: Åsa Lindell Meetmarket
Vikten av forskning i utveckling av hållbara Gävle:
kommundirektör Göran Arnell
Gävle energisystemet idag och 2040: Inger Lindbäck
Forskningsprojekt knutna till Gävle energi och Gavlefastigheter:
Mattias Gustafsson, Harald Andersson, Jessika Sten-Englund,
Hossein Bakhtiari, Martin Eriksson, Daniel Jonsson
Paus med posterutställning och mingel
Internationell och nationell utblick på energisystemens
utveckling till 2040: Henrik Wingfors, Energiföretagen

16.30–18.00
19.00		

Workshop: Kommunernas energiutmaningarna till 2040
Middag

26 o ktob e r, in ter n medverkan
08.00
08.30–09.00
9.00–10.00
10.00–12.00
12.00–13.00
13.00–13.30

Buss avgår från Elite Grand hotell till Gavlehov
På gång i Reesbe: Jay Hennessy, Björn K, Ewa och Mathias
Samarbete mellan energi- och fastighetsbolag, viktigt för att
satsa på rätt åtgärder: Anders Holmsten, Niklas Lindmark m.fl.
Studiebesök Gavlehov: Patrik Hillbom
Lunch på Elite, buss från Gavlehov
Presentation av syntesarbetet: Ola Eriksson

13.30–14.30

Gruppmöten för doktorander, mentorer och handledare

VÄLKOMNA!

WOR KS H OP
Reesbes första projektfas går i mål hösten 2018. Flera av doktoranderna kommer då
att disputera och det är viktigt att fånga upp deras forskningsresultat och implementera dessa i våra Reesbe-företag och i branschen som helhet. Det är också viktigt att
våra företagsdoktorers kompetens tas till vara både vid högskolorna och i företagen.
Reesbe kommer därför att använda de tre sista höst- och vårmötena i den första
projektfasen till att summera vad vi gjort och blicka framåt i en serie om tre workshops
som tematiskt följer och bygger på varandra. Startpunkten blir höstmötet i Gävle.
Syftet med den första workshopen är att identifiera energiutmaningarna kommunerna
står inför för med tidshorisonten 2040.
Förväntat resultat av den första workshopen är att vi gemensamt i Reesbe formulerar
vilka energiutmaningar som svenska kommuner står inför, och vid detta tillfälle Gävle
som specifikt exempel. Reesbes styrelse och ledningsgrupp har ansvar för att följa
upp varje workshop och ta lämpliga initiativ internt och externt.
Workshopen sker i parallella grupper med 7 - 8 personer per grupp. Varje grupp leds
av en styrelseledamot och anteckningar förs av en person ur ledningsgruppen eller
styrelsen. Styrelsen och ledningsgruppen sammanställer gruppernas anteckningar till
ett underlag till nästa workshop.
WS1 Gävle ht 2017: Identifiera kommunernas utmaningar för att ställa om till resurseffektiva energisystem. Utgår från en målbild 2040
WS2 Borlänge vt 2018: Formulera breda ansatser för gemensamma forskningsfrågor
utifrån de identifierade utmaningarna.
WS3 Västerås ht 2018: Planera för hur forskningsfrågorna som formulerats i WS2
kan omsättas konkret i ansökningar och samarbeten mellan lärosätena och företagen.
Körschema för WS1:
15 min: kom fram till en målbild 2040: hur ser energisystemen ut? - systemskiften?
- energianvändning i olika sektorer?
60 min: identifiera kommunens utmaningar och möjligheter att nå dit?
15 min: summering, avslutning Per-Arne Vahlund

