
För 11:e året genomförs nu Energidagen. Många nya regler och lagar har införts som tvingat 

branschens aktörer att utveckla sin verksamhet och effektivisera sina byggnader. Miljöfrågan 

ligger i dag högst på många företags agenda och att arbeta med energi och miljö är i dag en 

vardagsaktivitet och rutin. Temat för årets konferens kommer att vara ”steget före”. dvs hur 

fastighetsägare redan idag kan effektivisera och bygga sina fastigheter för att möta de framtida 

kraven 20/20 och 50/50, NNE-byggnader och det nya energieffektiviseringsdirektivet.

I år genomförs konferensen både i Göteborg den 9 september och två dagar senare  

den 11 september i Stockholm. Även i år så finns det två intressanta fördjupningspass att välja. 

Arrangör:

I N B J U D A N

Seminar Design Group välkomnar till 2014-års stora  
forum för dig som arbetar med energi och miljö i fastigheter

9 september i Göteborg eller 11 september i Stockholm

fa st i g h e t s b r a n s c h e n s
E n e r g i d a g  2 0 1 4

ENERGIDAGEN  

FÖR 11:E ÅRET I RAD

Boka dig redan idag!    Anmäl dig på www.seminardesign.se, telefon 08–611 21 30

I samarbete med:

Missa inte valbara fördjupningspass den 10 eller 12 september 

Fördjupningspass - F1           10 och 12 september 09.30-15.30 

Solenergi för fastighetsägare
Leds av: WSP Sverige AB

Utställare:

Fördjupningspass - F2          10 och 12  september 09.30-15.30 

EcoDriving - Energioptimering
Leds av:  Willy’s CleanTech AB

Steget före

Mediapartner:

Rekord Media 



Fastighetsbranschens Energidag 2014

Den 9 och 11 september

08.30 Kaffe och registrering

09.00 Inledning av dagens moderator Agneta Persson.  
Global Director Future Cities, WSP Sverige AB

09.20 Ny strategi för energieffektiviserande renovering 
av byggnader
Pågående förändringar för energieffektiva byggnader med 
utgångspunkt i förslaget till nationell strategi för energi-
effektiviserande renovering
- Förändringar i energideklarationerna  
- Skärpning av byggreglerna  
- Det pågående arbetet med nära-nollenergi-
byggnader - Förslaget till renoveringscentrum.
Thomas Johansson, Energiexpert, Boverket

09.50 Ett hus, fem möjligheter 
Ett demonstrationsprojekt för energieffektivisering i  
befintliga flerbostadshus från miljonprogramstiden.  I en  
djupare redovisning av projektet får vi bakgrund och intres-
santa resultat. Beroende på målsättning och fastighetens 
lokalisering kan olika val av lösningar ge helt olika utfall.  
Vad är mest lönsamt, att renovera eller installera en värme-
pump? Hur kan värmepumpstekniken användas på bästa 
sätt? Ett hus, fem möjligheter är ett BeBo-projekt. 
Emma Karlsson, WSP Environmental 
Roland Jonsson, Energichef, HSB Riksförbund

10.10 Förmiddagskaffe

10.40 Bidrag för forskning och innovation från E2B2
E2B2 är ett nytt forskningsprogram och genomförs i sam-
verkan mellan Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad 
under perioden 2013-2017. Programmet har sex stycken 
forskning- och innovationsområden. När, var och hur söker du 
bidrag för forskning och innovation för energieffektivisering?
Johan Skarendahl, Programansvarig,  
IQ Samhällsbyggnad

11.00 Innovation och ett tekniskt paradigm  
I ett utvecklingsarbetet som pågår inom Örebrobostäder  
beskriver vi ett tekniskt paradigmskifte, sett från två  
perspektiv. Dels inifrån ur fastighetsägarens och dels utifrån 
sett från energileverantörerna sida.
Tomas Wall på Desiderate ( fd forskningschef på Fortum)      
Jonas Tannerstad, Chef El & Automation,  
ÖrebroBostäder AB (Årets fastighetsägare 2013)
    
11.30 Vad innebär ett energiledningssystem?
AFA Fastigheter har certifierats enligt energilednings-
systemet ISO 50001. Varför har vi gjort detta, vad uppnår vi? 
Vad innebär detta i teori och i det praktiska arbetet?
Ulrika Rydén, Energi och hållbarhetsansvarig,   
AFA Fastigheter

12.00 Lunch

13.00 CASE: Utmaningen - att bygga hus för framtiden
Att tänka efter, före. Husen vi bygger idag ska stå i kanske 
över 100 år, energin blir bara dyrare, material bättre och  
smartare och kunderna allt mer miljömedvetna och 
krävande. Hur gör vi då då?
Görel Hällqvist, Projektledare, ByggVesta  

13.30 ++HUS - Steget före med Halmstads Fastighets AB 
Sveriges första flerbostadsplusenergihus med 8 lägenheter i 
Harplinge byggt med plusenergiteknik för att på årsbasis  
producera mer energi än vad huset förbrukar för uppvärm-
ning, varmvatten, fastighetsel och hushållsel. Konceptet 
marknadsförs som HFAB++ för att tydliggöra att all energi 
medräknas, även hushållsel. 
Ulf Johansson, Energi och VVS samordnare,  
Halmstads Fastighets AB

14.00 CASE: Göteborgs stads strategi för energieffektivare 
fastigheter
Göteborgs Stad har under många år arbetat systematiskt 
med energieffektivisering i den egna organisationen. Man  
har med stöd från Energimyndigheten tagit fram en styrande 
strategi med fokus på både bostäder och lokaler som staden 
äger. Nu klubbas snart stadens klimatstrategiska program. 
Lokalförvaltningen har i sin tur brutit ned detta i en Energi-
effektiviseringsplan 2020. Vad har vi rent kontkret gjort, hur 
har det gått och hur går vi vidare? 
Nina Jacobsson Stålheim, Utvecklingsledare Energi & 
Miljö, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad 

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Forskning & Framtid i HSB Living Lab
I HSB Living Lab ska de boende testa produkter, material och 
sätt att bo. Byggnaden kommer att placeras inne på Chalmers 
campusområde i Göteborg och stå klar 2015. Resultaten kom-
mer att användas för att utveckla framtidens hållbara boende.
Sanna Edling, Projektledare, HSB Living Lab

15.30 CASE: Bra jobbat – Steget före med Vasakronan
Vasakronan kan årligen redovisa en minskad total energi-
användning. Når vi målen? Hur nära vårt långsiktiga energi-
mål ”50 % under branschen” är vi? Och framförallt, vad gör 
vi och vår omvärld 2014 för att bli ännu bättre? Vasakronan 
hävdar att utsikterna ser mycket lovande ut och att man är 
nöjda med resultatet hittills.
Lennart Lifvenhjelm, Chef Teknikstöd, Vasakronan  
(vinnare av energipris E-Prize 2013) 
                            
16.00 Kort sammanfattning och avslutning

Missa inte årets fördjupningspass   > > >



Fördjupningsdag:   SOLENERGI FÖR FASTIGHETSÄGARE
10 eller 12 september  - från praktik till verklighet

Intresset för egenproducerad solenergi och då särskilt egen elproduktion från solceller ökar kraftigt. Med stigande elpriser, billigare teknik 
och stort symbolvärde blir bl.a. solenergin allt viktigare och mer intressant. I samarbete med WSP presenterar vi en informativ dag om hur  
du lyckas med ditt solenergiprojekt. Hur kan solvärme användas och tillämpas, enskilt och i kombination med andra värmesystem.  
Genomgång av applicerade systemlösningar, kostnader och lönsamhetsberäkningar samt praktiska tips och råd när solvärme passar bäst. 
Vidare ägnas eftermiddagen åt en genomgång av tekniken för solel, exempel på installationer, möjligheter, kostnader och ekonomisk  
ersättningssystem vid inmatning på nätet. 

Under dagen tar vi upp följande delar:
 

Förmiddag - Solvärme
Solvärme för flerbostadshus och anslutning till befintliga anläggningar som t.ex. fjärrvärmenät.  
Möjligheter och utmaningar ur ett tekniskt perspektiv. Vilka fallgropar finns?

Eftermiddag - Solel
- Fastighetsägarperspektivet - varför intressant, hur ser framtiden ut?
- Vad man ska tänka på vid upphandling av en solcellsanläggning?
- Hur går man praktiskt tillväga för att bedöma lönsamheten och installera solceller?
- Vilka ekonomiska möjligheter finns?
- Dimensionering, möjligheter och utmaningar visas ur ett praktiskt perspektiv.

Fördjupningsdagen om solenergi leds av:  
Gunnar Lennermo och Charlotta Winkler från WSP Sverige AB 
 
OBS! Max 30 personer

Fördjupningsdag:   ECODRIVING AV FASTIGHET  
10 eller 12 september  - analys och konkreta råd för energioptimering av fastigheter

Har du grepp om dina byggnaders olika delar som berör energianvändning? Under denna heldag med Willy Ociansson får du konkreta  
råd för att vässa driften i dina fastigheter. Du får en enkel och bra metod för hur du praktiskt går till väga för att snabbt hitta fastighetens  
energitjuvar. Du lär dig de vanligaste felen i en byggnad och varför energianvändningen är så hög. Du  får tips, råd och metoder för att  
åtgärda enkla fel. En väl investerad dag för dig som vill ligga steget före.

Korta teoripass varvas med längre praktiska gruppdiskussioner. Olika delar som tas upp är:
- Har du en bra energistrategi och vad är en bra energistrategi?
- Vilket energislag passar bäst för min fastighet?
- Vilken värmeåtervinning passar bäst i min fastighet?
- Kan jag lita på energimätare och vattenmätare?
- Behövs alla installationer och vad gör jag med det som verkar onödigt?
- Styrning/Fördelning/Optimering: är energianvändningen rätt optimerad för min byggnad?
- Hur kan man tolka och analysera kundernas klagomål på brister i innemiljön?
- Var ska jag leta och vilka åtgärder gör kunderna nöjda?
- Vad betalar du för och kan du göra nått åt detta? – förhandling, avtal och smarta val
- Var tar energin vägen? Analys - Förluster/ fällor/ energitjuvar

Denna informativa och trevliga fördjupningsdag leds av: Willy Ociansson, WCTAB
Willy har utvecklat konceptet ”EcoDriving av fastighet” och han har av Energimyndigheten utnämnts till ”Årets Energirådgivare” och av  
Almi till ”Årets Innovatör”. Willy är en mycket van föredragshållare anlitas idag av SABO som deras ”Energiexpert” och har erfarenhet från  
styrelseposter i många Energibolag och Fastighetsbolag. Willy var tidigare installationsansvarig på Karlstads Bostads AB.

OBS! Max 30 personer

Missa inte valbara fördjupningsdagar den 10 och den 12 september!      09.30 - 15.30

I samarbete med:

I samarbete med:

F1

F2



B Sverige
Porto betalt

TID & PLATS:   09 september: Konferens, 08.30-16.00, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12 i Göteborg
   10 september: Fördjupningspass, 09.30 -15.30, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12 i Göteborg
   11 september: Konferens - heldag, 08.30-16.00, 7A ODENPLAN, Odengatan 65 i Stockholm
   12 september: Fördjupningspass - heldag, 09.30 -15.30, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm  

PRIS:   VAL INNEHÅLL I OLIKA BLOCK   TID  PRIS
   Alt 1 Konferens och fördjupningsdag  09.00-16.10 8 995 kr
   Alt 2 Endast konferens    09.00-16.30 4 995 kr
   Alt 3 Endast fördjupningsdag   09.30-15.30 4 995 kr

MÄNGDRABATT!  Anmäl 4 personer från samma företag men betala endast för 3!
 

ANMÄLAN:   Sker på www.seminardesign.se eller på telefon 08-611 21 30

ÖVRIGT:   Öppet köp fram till den 12 augusti, därefter är bokningen bindande. Plats kan vid  förhinder  
   överlåtas till kollega från samma företag. Lagstadgad moms tillkommer. I priset ingår konferens, 
   dokumentation, samt lunch och fika. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.   
   Vi reserverar oss för mindre programändringar. 

   www.seminardesign.se

AVSÄNDARE/RETUR:       Seminar Design Group AB, Birger Jarlsgatan 34, 114 29 Stockholm

I samarbete med:

Fastighetsbranschens  

Energidag 2014

Utställare:

Steget före ...

Mediapartner:

Rekord Media 


