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ENVIRONMENT •  ECONOMY •  EVOLUTION

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och 
miljöområdet. Årets tema är ”Omställning i praktiken – så bidrar vi till klimatmålen” och utgår 
från mål 7 inom Agenda 2030 om hållbar energi för alla. Under dagen kommer vi att göra nedslag 
kring aktuella frågor, utmaningar och lösningar inom cirkulär ekonomi, digitalisering i fastigheter 
och transporter.

Huvudtalare är Johan Kuylenstierna (Stockholms universitet och vice ordförande i Klimatpolitiska 
Rådet) som kommer att prata om den globala omställningsagendan. Moderator för dagen är  
Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet.

NÅGRA AV DAGENS TALARE

Johan Kuylenstierna är adjungerad professor vid Stockholms uni-
versitet och vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet. Han har arbetat 
med globala klimat- och vattenfrågor under 25 år bland annat inom 
flera olika FN organ. Han kommer att delta på EDAY 2019 med ett 
föredrag om ”Den globala omställningsagendan; utmaningar och 
möjligheter med en omställning till en ”klimatsmart” ekonomi”. 
Johan kommer att presentera de senaste trenderna och utmaning-
arna kopplat till klimatfrågan och exempel på olika drivkrafter som 
har stor inverkan på utvecklingen. En stor del av hans presentation 
kommer dock att fokusera på varför den nya klimatekonomin inne-
bär stora möjligheter och hur teknisk utveckling och nya aktörer har 
kommit att förändra förutsättningar för att nå ett fossilfritt samhälle 
samt varför det finns anledning till att vara optimist. 

Maria Huge-Brodin är professor i miljölogistik vid Linköpings Uni-
versitet. Hon har forskat inom många områden som kopplar ihop 
klassiska logistikfrågor med miljöperspektivet. Maria har ett stort 
intresse kring hur företag, i synnerhet transport- och logistikföretag, 
kan utveckla sin verksamhet för att möta dagens och framtidens 
utmaningar – med fokus på miljö och klimat. Under EDAY kommer 
hon att berätta om hur företag i godstransportsektorn kan arbeta 
mot ökad hållbarhet och vilka utmaningar de står inför. 

Christoffer Börjesson är CDO (Chief Digital Officer) på Fastighets-
ägarna i Stockholm. Han kommer att delta på EDAY 2019 med ett 
föredrag om ”Hur går digitalisering ihop med hållbarhet”. Så här 
beskriver Christoffer själv frågan om digitalisering i fastighets-
branschen på Fastighetsägarnas hemsida: ”Det handlar om att som 
bransch äga frågan om digitalisering, exempelvis genom att erbjuda 
tjänster som hemtjänst, renovering, bilpooler, matleverans eller an-
nat. Nya tjänster som inte ligger i närheten av vad fastighetsägare 
har erbjudit tidigare”.

Maja Jakobsson är processledare för Cirkulära Göteborg, ett om-
ställningsprojekt inom Göteborgs Stad. Hon kommer att delta på 
EDAY 2019 med ett föredrag om ”En cirkulär och resurseffektiv mö-
belhantering”. För att åstadkomma en hållbar offentlig konsumtion 
måste vi se till produkters hela livscykel. Vi behöver bedöma och 
mäta nyttan och resurseffektiviteten av produkter utifrån alla håll-
barhetsaspekter. Men kanske viktigast av allt är att vi bestämmer 
oss för att nå målet och att vi samarbetar och delar med oss av olika 
vägar att ta oss dit. 

AGENDA OCH ANMÄLAN - NÄSTA SIDA



AGENDA EDAY 3 APRIL 2019 - 08.30-16.15 - QUALITY HOTEL EKOXEN, LINKÖPING

08.30-09.00

09.00-09.15

09.15-10.00

10.00-10.15

10.15-11.30

11.30-12.30

12.30-13.20

13.20-13.45

13.45-14.15

14:15 – 15:30

15:30 – 15:45

15:45 – 16:15

Deltagaravgift:

Anmälan:

Sista anmälan: 

Fika och registrering

Arrangörerna hälsar välkomna

Johan Kuylenstierna, Stockholms universitet och vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet. 

- Den globala omställningsagendan; utmaningar och möjligheter med en omställning till en  
klimatsmart ekonomi.

Mingelpaus

BLOCK 1 - CIRKULÄR EKONOMI

• Klas Gustafsson, ledamot i delegationen för cirkulär ekonomi och vice VD för Tekniska Verken 

 – Cirkulär ekonomi på ”Oooiktigt”. 

• Maja Jakobsson, Cirkulära Göteborg  

 – Mot en cirkulär och resurseffektiv möbelhantering i Göteborg stad.

• Elin Ledskog, Againity  

 – Från spill till nytta -  Elproduktion från restvärme och hetvatten

Lunch

BLOCK 2 - DIGITALISERING I FASTIGHETER

• Christoffer Börjesson, Fastighetsägarna Stockholm  

 – Hur går digitalisering ihop med hållbarhet?

• Teodor Hovenberg, Envista  

 - Machine learning och rätt glasögon – vägen till den dolda värmesparpotentialen  
 i dina fastigheter. 
 

• Mathias Ericsson, Modio  

 – Making the world more energy efficient. One building at the time.

Sara Nilsson, Länsstyrelsen Östergötland   

– Så når vi energi- och klimatmålen tillsammans – en strategi för Östergötland

Fika

BLOCK 3 TRANSPORTER

• Maria Huge Brodin, Linköpings universitet  

 – Miljötransporter ur ett forskningsperspektiv

• Mats Eklund, Linköpings universitet  

 - Förutsättningar för marknadsexpansion av komprimerad och flytande biogas 

• Markus Olsson, Gasum  

 – Mot en renare morgondag 

• Alarik Sandrup, Lantmännen Agroetanol  

 – Etanolarena Östergötland - ett innovationskluster för hållbara godstransporter

Utdelning av Östergötlands miljöteknikpris

Reflektioner från dagen och framåtblick om hur omställningen i praktiken ska gå till 

Ordinarie pris 475 kr (exklusive moms), student 160 kr (exklusive moms). Lunch och fika ingår i avgiften.

Görs via följande länk:  https://simplesignup.se/event/145520

27 mars

 Bakom EDAY står Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet, Cleantech Östergötland,  
LRF och Energikontoret Östergötland. Årets evenemang genomförs i samverkan med Fastighetsägarna.


