
Austerland Skags - ny teknik och lokal samverkan för smart energiomställning 
 

Nygarn Utveckling AB i Östergarnslandet har erhållit medel från Energimyndigheten för att undersöka 
förutsättningar att skapa ett smart, andelsägt energisystem som kraftigt kan minska koldioxidutsläppen från 
lantbruk, godstransporter och 
lokalbefolkningens resande. 
Analysen ska leda till en optimering 
av energisystemet, både avseende 
teknik och kostnader, samt 
samhälls- och klimatnytta. Detta 
åstadkoms genom simuleringar av 
systemet i samverkan med 
företaget Energenious i Berlin.  
Simuleringarna ligger sedan till 
grund för en samlad genom-
förbarhetsstudie av systemet, där 
viktiga generella frågor om 
energiomställning belyses. 
 

Projekt Austerland Skags berör genom sin bredd och 
sitt systemperspektiv viktiga generella aspekter av 
de utmaningar som en djupgående 
energiomställning innefattar. Projektet fungerar 
genom detta som en skalbar modell, både för att 
hitta tekniska lösningar och strategiska processer för 
förverkligande av omställningen. 
  

Projekt Austerland Skags består av ett antal 
samverkande komponenter, det: 
 

• är systemiskt och helhetsinriktat, med stark 
lokal förankring 

• är innovativt och i teknologisk framkant 

• behandlar centrala frågeställningar och 
aktuella tekniska utmaningar inom 
energiomställningen 

• förenar lokala behov och förutsättningar med 
nationella och globala klimat- och 
hållbarhetsmål 

• betonar de sociala processerna betydelse för 
att engagera företag, myndigheter och 
allmänheten 
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