Rapport från möte på UU Campus Gotland för bildande av samverkansprojekt
avseende Småskalig energilagring – energiomställning på öar, 6/2 2019
Närvarande:

Stefan Ivanell
Johanna Liljenfeldt
José Soares
Karl Nilsson
Julius Bengtsson
Therese Mithander
Bernt Peterson
Leon Hansson
Roland Lindquist
Olof Hansson
Bo Hammar
Wolfgang Brunner

UU. Campus Gotland

Science Park Gotland
Capacity Development Studio, Visby
LRF
Länsstyrelsen
Region Gotland
Solcellsföretag
Austerland Energi

Stefan Ivanell
Planering för energiomställning för hela Gotland, vill använda Austerland Energi som ”case” för at se
på:
 Regelverk
 Marknadsmodeller, Afärsmöjligheter
 Lärprocess, Modellering, Tester
Therese Mithander
Bistår UU Campus Gotland med en EU-ansökan för perioden august 019 – våren 0 från
Regionalfonden Insatsområde 1: Teknisk utveckling och Innovaton.
Ansökan ska vara inne inom 14 dagar och de behöver, utöver Universitetet och Science Park Gotland,
en regional partner för sin ansökan.
Wolfgang Brunner
Presenterade kort tankarna bakom Austerland Energiprojektet utfrån den inlaga tll
Energimyndigheten som skrivargruppen just färdigställt (”Energiomställning genom lokalt
engagemang på Gotland”). Särskilt tankarna om et nätverk av samverkande små och stora
energiholoner passade perfekt in i bilden, likaså at Johanna Liljenfeldt kunde presentera preliminära
resultat ur det enkätundersökning som Austerland Energi och Campus Gotland gemensamt
genomfört.
Den eferföljande diskussionen utmynnade i följande förslag. I EU-ansökan presenteras et
samverkansprojekt och partnerskap mellan:
UU Campus Gotland
Science Park Gotland
Nygarns Utvecklings AB (Austerland Energi)
Roland Lindquist, Region Gotland utryckte en vilja at försöka medverka tll medfnansiering av
projektet.
Therese Mithander fortsäter med EU-ansökan, har planeringsmöten i ärendet med Wolfgang och
Julius fredagen den 15/ .

José Soares, UU Campus Gotland
I would like to inform you that the thesis we proposed to GEAB on “Impact of renewable energy
installatons and utliiaton of smart energy management systems on low voltage networks - a study
case at Östergarnslandet, Gotland” was approved. Julio Gadea at GEAB will be the contact person.
julio.gadea@geab.vatenfall.se
I talked with the student today and proposed Wednesday 13 th February at 10:00 for a possible
meetng with you so we can discuss diferent aspects regarding the project. I would like to ask you, if
possible, to make a short presentaton about Austerland Energi so the student gains a wider
knowledge about the project your team has been developing.
Furthermore, I would also like to ask if you are available to be the / one of the student thesis cosupervisor. I think this would ft perfectly as the project will be developed in collaboraton with
Austerland Energi. Basically, this means that you might need to assist the student with some of the
practcalites and provide him feedback on his fnal work.
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