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• Temagrupp Skruvarna – drifttekniker – Barna Benedek Ljungby Kommun

• Temagrupp Solstrålarna – solcellsteknik – Ulf Klint Karlskronahem

• Temagrupp GodaTech – digitalisering (IoT mm) – Stefan Olsson,tf

• Temagrupp GodaHåll – återbruk av byggmtrl – Anders Lundgren,SSAM

Aktuella aktiviteter:

Temagrupp= nätverk, utbildning, erfarenhetsutbyte, studiebesök, samverkan, lärorikt, kul mm



• LÅGAN – Energirenovering-3 demoprojekt- Martin Skoglund,VXB, styrgrupp

• Energisamverkan Blekinge 

• Fyra exjobb våren 2020 på LNU

• Doktorandtjänst LNU – 2019-21

• Energisamordnare – 7,5 hp LNU, 4ggr hösten 2021

• DIACCESS – Smart Heating i 3 skolor, innovationspartnerskap, 2020-22

• Utb för drifttekniker- YH, egen regi?

Aktuella aktiviteter (forts):



Senaste nytt:



Med finansiering av:

Diaccess
Digital Acceleration for Medium sized

Sustainable Cities

I samarbete med:



• Diaccess är ett treårigt projekt 

• Genom Urban Innovation Actions (UIA) 

• Genomförs av Växjö kommun, i samarbete 

med Wexnet, Vöfab, Castellum, dizparc, 

Företagsfabriken, GodaHus samt 

Linnéuniversitetet. 

Bakgrund



Smarta 
Värmesystem

Behovsägare: Vöfab och GodaHus

Behov: I Europa står energianvändning i byggnader för ca 40% av den totala 
energianvändningen. Eftersom nybyggnadstakten är relativt låg (ca 1-
2%/år) så kommer ca 80% av de existerande byggnaderna 2050 att utgöras 
av de som vi använder redan idag! För att kunna klara de 
beslutade långsiktiga klimatpolitiska målen (noll nettoutsläpp av 
växthusgaser 2045) måste vi således genomföra kraftfulla 
energieffektiviseringsåtgärder i det idag befintliga beståndet.

Behovet är att optimera värmetillförseln med lägsta möjliga utsläpp av 
CO2, med hänsyn tagen till rummet (den enskilda radiatorn), huset 
(det husegna systemet) samt energileverantör och energiproducent.

Cykel 1

Vi söker innovatörerna som vill 
lösa utmaningarna i partnerskap.

Innovatörer: WINNIIO, NODA, MALUS mfl



Smart snöröjning & 
halkbekämpning
Behovsägare: Tekniska förvaltningen

Behov: Växjö kommun har 55 mil gator och 17 mil cykelväg som vid behov 

kräver vinterväghållning dvs. snöröjning och halkbekämpning.

I nuläget vinterunderhålls samtliga villagator oavsett behov (aktuell 

status). Bemanningsprocessen tar mycket tid och skapar problem i att få 

kontroll när/om alla har startat samt hur mycket de har avverkat i sitt 

område/av sin rutt.

Cykel 1

Vi söker innovatörerna som vill 
lösa utmaningarna i partnerskap.



Behovsanpassad 
tömning av sopkärl
Behovsägare: SSAM

Behov: Inom SSAM arbetar 35 fordon med att samla in avfall. En 

pågående undersökning indikerar att ca hälften av sopkärlen skulle kunna 

tömmas mer effektivt om avfallsinsamlingen/tömningen skulle baseras på 

fyllnadsgraden i stället för dagens statiska körturer med tidsbestämda 

intervaller. Den största utmaningen ligger i att sätta upp en 

systemarkitektur, som utifrån analys av data, genererar behovsanpassade 

körscheman för tömning, istället för datumstyrda.

Cykel 2

Vi söker innovatörerna som vill 
lösa utmaningarna i partnerskap.



Att upphandla för innovation

• Presenterar utmaning – ingen tydlig kravbild

• Upphandlar partnerskap – inte färdig lösning

• Resultatet blir färdig lösning - inte pilot el. prototyp

• Avtalet ger kommunen nyttjanderätt – inte äganderätt, för 

den bli innovatörens.

Möjliggör kreativitet och samverkan.



Upphandling av innovationspartnerskap



Kommunen

• Lösning på problem

• Testad i egen miljö

• Effektförbättring

• Brukarnöjdhet

Innovatören

• Testbädd

• Verksamhetsexpertis

• Första kund / Referens

• Äganderätt för 
kommersialisering

Partnerskap med fördelar för båda parter



www.diaccess.se

www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/vaxjo

Följ projektet:



Tack för uppmärksamheten!


