
Hur kan företag spara pengar på att effektivisera sin energianvändning? Detta är temat för seminariet där fokus 
kommer att ligga på praktisk energieffektivisering. Vi vill inspirera dig att jobba mer med energieffektivi-
sering. Under dagen kommer du att få praktiska tips eller sätt att tänka som du kan applicera på din egen 
verksamhet. Efter seminariet finns möjlighet att fortsätta utbyta erfarenheter i nätverksform. Dagen arrangeras 
av Träcentrum tillsammans med Energikontoret Norra Småland och Enterprise Europe Network. 
 

Dag:  Tisdagen den 8 oktober 
Tid:  12.00—16.00 (vi börjar med lunch) 
Plats:  Träcentrum, Framtidsvägen 1, Nässjö 
Pris: 450 kr/deltagare exkl moms. I priset ingår fika och lunch. 
 Meddela ev specialkost vid anmälan 
 

Program: 
12.00 Lunch 
 
13.00 Energikontoret Norra Småland inleder dagen. 
 
13.20 SP—Gerhard Scheepers 
 SP driver projektet EESI ”energieffektivisering i sågverksindustrin” som demonstrerar att det går att minska 

energianvändningen i sågverksindustrin med minst 20% per producerad m3 till år 2020. Detta innebär att 
potentialen för total årlig kostnadsbesparing för energianvändarna är ca 390 miljoner kr, eller ca 22 kr/m3 för 
sågverken.  

 
13.50 Bergs Timber—Roger Eckerstig 
 Ingår i energieffektiviseringsnätverket inom SP,s projekt och är ett av de sågverk som har testat och utvärderat 

olika energieffektiva lösningar. 
 
14.20 Fika 
 
14.40 Swedish Wattguard—Henric Fransson 
 Wattguard presenterar effektiva och enkla koncept för att reducera elförbrukning och koldioxidutsläpp i 

belysningsintensiva miljöer.  
 
15.10 Callo Sintermetall—Per Klingberg 
 Callo har ett intressant resonemang kring energi och vad som är värt att jobba med och varför. De har stort fokus 

och kunnande kring att energieffektivisera maskinparken. 
 
15.40 Avslut 
 Carlos Pettersson på Energikontor Norra Småland sammanfattar dagen och informerar om Energikontoret och 

deras energinätverk för industriföretag.  
 
Information & Anmälan 
Du skickar din anmälan till Kristina Fagerström, Träcentrum kristina@tracentrum.se senast 27 september. 
Vill du veta mer om seminariet kan du ringa till Carlos Pettersson, Energikontoret Norra Småland tel 036-30 12 67. 
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