
Föreläsare Innehåll

9:00 - 10:30 Simone Kreutzer (IG Passivhus Sverige; Växjö) och 
Stefan Lundström (Laholmshem; Laholm)

Välkommen till Sveriges andra passivhuskonferens, välkommen i 
Laholm! [EN]

Dr. Burkhard Schulze Darup (Arkitekt; Berlin, 
Tyskland) 

Hur blir våra befintliga hus klimatneutrala till 2050?  [EN]

Helmut Krapmeier
(Arkitekt; Wolfurt, Vorarlberg, Österrike) 

Livscykelanalyser för hållbara byggnader – ”Endast siffror räknas”  
[EN]

10:30 - 10:45 Kaffepaus

10:45 - 12:00 Ralf Bermich (VD Energi och klimatskydd; Heidel-
berg, Tyskland) 

Bahnstadt i Heidelberg – koncept, kvalitetssäkring och uppföljning 
av världens största passivhus-stadsdel  [EN]

Paul Simons
(Blower-Door GmbH; Springe, Tyskland)

Renovering av Tellkamps skolläger – på väg till klimatneutralitet  
[EN]

12:00 - 12:30 Mässmonter-speeddejting De intressantaste nyheterna på mässan presenteras i en snabb 
genomgång (15 utställare á 2 minuter)

12:30 - 13:30 Lunch / mässa

Glänninge passivhus- idrottshall delad i mitten där den ena hälften är konferenssal och den andra utställningsyta.

Dag 1, torsdag 24 oktober 2019; kl. 9-17 

Eftermiddagsmoderation – Vi kan så mycket mer! 

13:30 - 15:00 Meddelas senare Politiska beslut för ett hållbart Sverige – hur blir vi klimatneutrala? 
Incitament?

Thomas Sterner
(Professor för miljöekonomi;
Göteborgs Universitet)

Tekniska möjligheter för energibesparing och utformning av politi-
tiska verktyg som främjar energibesparing, reducering av CO2-emis-
sioner samt ekologiska byggnader  [EN]

Birgitta Govén
(Sveriges Byggindustrier; Stockholm)

Implementeringen av färdplanen för en hållbar, klimatneutral och 
konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor

Margareta Wilhelmsson
(Sveriges Arkitekter; Stockholm)

Höga krav på god arkitektur och ekologisk hållbarhet går hand i 
hand

15:00 - 15:15 Fikapaus

15:15 - 16:15 Christian Björneland 
(Projektledare; Malmö stad)

Malmö bygger hållbart
Strategier och färdplan för klimatneutralt byggande

Hanna Ljungstedt  
(Miljöutredare; Göteborg stad) 

Fossilfria förskolan ”Hoppet” och Göteborgs satsningar för en fossilfri 
förvaltning 2030

Ingrid Westman (Friendly Building; Stockholm) Vi behöver en ”Greta” för byggbranschen också.

16:15 - 17:00 Debatt Klimatneutralt, fossilfritt, CO2-neutralt – fungerar det bara i teorin? 

Årets hållbarhetsevent tar ett samlat grepp kring 
hur vi kan leva och bygga utan att förstöra vår jord.               
Möt de bästa internationella och svenska experterna!

Det ordnas också en innovationsmässa och ett stu-
diebesök på Sveriges mest ambitiösa skolbygge, Nya 
Glänninge passivhusskolan. Konferensen hålls i den 
nybyggda passivhus-idrottshallen.

Det blir poetry slam och speeddejting,  och vi har 
en fantastisk illustratör på plats som kommenterar 
konferensen med sketchnotes. På kvällen erbjuds en 
god tre rätters middag med underhållning på hotell 
Riviera Strand i Båstad. 

I konferenspaketet ingår två dagars konferens inkl. 
kvällsevent, två nätter på spahotell och transfer. Vid 
bokning senast 1 april kan du dessutom resa gratis i 
vår ”gröna” tågkupé från Stockholm, Malmö eller Göte-
borg. Allt detta från 8900:-!

Transfer

Boende 

Anmäl dig nu!

Tanja Wehr
Illustratör som kommenterar 
konferensen med teckningar

18.30 Välkommen och mingel

19.00 Illustratör Tanja inleder kvällen med en annorlunda 
sammanfattning av dagens konferens

19.30 Helmut Krapmeier och Paul Simons:  
Rapport från en hållbar resa - med tåget till  
passivhuskonferensen i Kina

Tre rätters middag

21.00 - Livemusik 

Förmiddagsmoderation – Vår tid är nu! 

passivhuskonferensen.se

på hotell Riviera Strand i Båstad

Gemensam busstransfer från hotellet till konfe-
rensen kl. 8:00 och tillbaka 17:30 (båda dagar) 

Kvällsaktivitet 

Hotel Riviera Strand, Rivieravägen 33, 
269 39  Båstad och Hotell Skansen  
(boende och transfer ingår vid bokning av  
konferenspaketet)

Karl-Erik Grevendahl är vår hållbarhetsmoderator under förmiddagen. Han har bred erfarenhet av nationellt och internationellt arbete 
med miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor..

Helmut Krapmeier, vår hållbarhetsarkitekt från Österrike,  
modererar dagens andra föreläsningspass.

Klimatkärlek, kunskapsdejting 
och ett hav av inspiration



Föreläsare Innehåll

8:50 - 
10:30

Catarina Rolfsdotter-Jans-
son (moderator; Malmö)

Inledning konferensdag 2

Nick Grant
UK Passive House Trust; 
Hereford, UK

No brexit for passive houses 
[EN]

Dr. Berthold Kaufmann
(Passive House Institute 
(PHI); Darmstadt, Tyskland)

Passivhus från Kina till Sverige 
och tillbaka [EN]

Dipl. Ing. Dieter Herz 
(Herz und Lang GmbH; 
Kaufbeuren, Tyskland)

Passivhushotell – hållbara  
semesterboenden i Tyskland 
och Österrike [EN]

Nick Grant
(UK Passive house Trust; 
Hereford, UK)

Do you ever look at a wild bird 
and think it looks too functio-
nal? [EN]

10:30 Kaffepaus 

10:45 - 
12:30

Stefan Lundström
(VD Laholmshem)

Invigning Glänningehallen med 
skola. Laholms klimatarbete 
och ambitioner.

Viktoria Ljungberg Hötzel
(Horisont Arkitekter; Malmö)

Laholms första passivhus - 
Glänningeskola och idrottshall 

Simone Kreutzer och  
Berthold Kaufmann
(IG Passivhus och PHI)

Överlämning – PHI passivhus-
certifikat Glänningeskola och 
idrottshall och utsikter för pas-
sivhus i Sverige.

Stefan Lundström, Viktoria 
Ljungberg Hötzel, Simone 
Kreutzer m.fl.

Rundvandring i Glänningesko-
lan för media och besökare

12:30 - 
13:30 Lunch / mässa

Mässan är nu öppen för  
besökare

13:30-
16:00

SESSIONS 1-4

16:15 - 
17:00

Avslutande debatt
med elever och politiker från 
Laholm. Poetry Slam ”Aktiv 
för klimatet”
Slutord: Simone Kreutzer

Vi måste göra något NU. 
Hur får vi byggindustrin att 
bygga hållbart och kostnadsef-
fektivt?
Tillsammans är vi oslagbara!  
Vi ses igen!

Förmiddagsmoderation – Vi är på rätt väg! 

SESSION 1
Skola, matsal
CIRKULÄRT LIV: HÅLLBART 
LIV MED KRETSLOPPTAN-
KAR
Moderation: Simone Kreutzer

SESSION 2 
Skola, musikrum
VACKRA PASSIVHUS – VINST 
I KVALITET, KOMFORT OCH 
EKONOMI 
Moderation:  Ingrid Westman

13:30 - 
13:50

Gabi Schlichtmann (Arkitekt, 
Hannover, Tyskland) ”Hållbar 
livsstil – mindre är mer! ” [EN]

Verena Michalek (ProKlima, 
Hannover, Tyskland) ”Passiv-
hus för alla - vackert, komfor-
tabelt och prisvärt” [EN]

13:50 - 
14:10

Stefanie von Heeren (Arki-
tekt, Hannover, Tyskland)
„Återvinningshus i Hanno-
ver - tillverkat av återvunnet 
material”  [EN]

Thomas Isselhard 
(Arkitekt; Verden, Tyskland) 
Centrum för hållbar konstruk-
tion- 3“ [EN]

14:10 - 
14:30

Marcus Jansson
(Horisont Arkitekter; Malmö) 
”Circuitushusen - cirkulära 
tankar i arkitekturen”

Zack Norwood
(HSB GBG Projektledare)
”Boendekomfort i Kv Stacken 
efter passivhusrenovering”
 [EN]

14:30 - 
14:45

Magnus Björkegren (Smart-
Village; Öland)
“Hållbar livsstil för alla”

Passivhusprojekt

14:45 - 
15:00                                Fikapaus i matsalen

15:00 - 
15:20

Catarina Rolfsdotter-
Jansson (Författare, Malmö) 
”Framtidsspaning baklänges 
– 2050: så fick vi en hållbar 
värld”

Charlotta Winkler
(WSP; Solenergiexpert; Halm-
stad) ”Solenergi gör passiv-
hus till passivhus plus”

15:20 - 
15:40

Lukas Lundquist  
(Stockholm stad)
“Byggherregemenskap för 
hållbara byggnader”

David Uddare (Fastighetsä-
gare, Stockholm)
”Första Passivhuset  
Premium i Sverige”

15:40 - 
16:00

Anders Ejlertsson
(Miljöinstitut, Malmö) “Vad är 
ett hållbart byggmaterial?”

Robin Berkhuizen (Emrahus, 
Landskrona) “LSS- passivhus-
boende made in Landskrona”

Eftermiddagsmoderation – Tillsammans är vi oslagbara!

SESSION 3
Skola, bibliotek
DIGITALISERING OCH E-
MOBILITET: CHANSER FÖR 
KLIMATARBETET 
Moderation: Jasenka Hot

SESSION 4
Idrottshall, plenum: 
TILLVERKARFÖREDRAG
ÖPPET FÖR BESÖKARE

Moderation: Karl-Erik Grevendahl

Göran Werner (Senior konsult, 
WSP, Stockholm) ”Digitalise-
ring i bostäder – vilken nytta 
ger det?”

SmartWin, Stockholm
”Fönster, dörrar, solavskärmning, 
lås”

Tommy Wesslund
(IG Passivhus, Växjö) “Centrum 
för Idrott och kultur CIK- håll-
bar styrning av en passivhus-
ishall”

SIGA
„Lufttäthet – hållbart och enkelt“

Erfarenheter med digitalisering Andreas Östlund, (Isolerlandsla-
get, Stockholm)
”Hållbart och miljövänligt isole-
ringsmaterial”

El-mobilitet Fossilfria material

                                                  Fikapaus i idrottshallen

Mauritz Glaumann
(Högskolan i Gävle) “Beräk-
ningsverktyg för byggnadens 
klimat- och energipåverkan”

REC Indovent
“Ventilationsaggregat för små-
hus”

Energibesparing med  
digitalisering

Menerga
Vänners skola 

Mattias von Malmborg
(ebab, Stockholm) “Energide-
klaration för passivhusskolor”

Mikael Bergbom
(Friendly Power, Stockholm) 
“Solceller och batterier för obero-
ende hushåll”

Detaljerat 
konferens- 

program

Passivhus- och hållbarhets- 
konferensen 2019
24-25 oktober 2019, Laholm

Dag 2, fredag 25 oktober 2019; kl. 9-17 

Anmäl dig nu!

Tre parallella sessions i Glänningeskolan för konferensdeltagare och en tillverkarsession i Glänningehallen.Catarina Rolfsdotter-Jansson är författare, journalist, föreläsare och vår 
moderator under förmiddagen med hållbar utveckling som specialområde.


