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Hur har energilösningarna för passivhus påver-
kat renoveringar i ”vanliga” hus? Och vad ställer 
det för krav på utbildning och kompetensutveck-
ling av exempelvis installatörer och hantverkare? 

Experter och företrädare för myndigheter och 
organisationer berättar om läget. Företag som 
till handahåller teknik och tjänster som leder 
till minskad energianvändning presenterar sina 
lösningar.

Det är frustrerande om resultatet av en effektiv-
iseringsåtgärd inte blir som man tänkt sig. Vi får 
lära oss hur man ställer krav på utförare och hur 
man utvärderar åtgärderna. Energikartläggning, 
upphandlingsstöd, bygg- och energisamordning, 
nya arbetssätt och affärsmodeller kan vara andra 
viktiga pusselbitar för en framgångsrik energief-
fektivisering. 

Vi jobbar tillsammans i workshops och dis-
kuterar hur energirådgivningens insatser kan 
utvecklas för att hjälpa beställarna att genomföra 
fler energieffektiviseringsåtgärder. 

Nya tekniska lösningar i all ära, men hur över - 
tygar vi fler att genomföra viktiga effektivi-
seringsåtgärder? Expert på det är Anna Bellman 
som med glimten i ögat lär ut några knep i 

konsten att få människor att göra som vi tycker 
är rätt.

Kommer energiministern? Det utgår vi ifrån! 
Oavsett vilka som sitter vid makten efter valet 
kommer vi att ha en intressant debatt om den 
aktuella energipolitiken.  

Moderator på konferensen är 
Jessica Cederberg Woodman, håll-
barhetskommunikatör och aktuell 
med boken Hyfsat hållbar.

Årets Energirådgivare (utses av  
EnergiRådgivarna) och Årets Fram-
tidsföretag (utses av EEF) – vilka de 
är får vi  
veta under middagen på Piperska muren!  
Och därefter blir det dans!

Missa inte chansen att träffa andra energirådgi-
vare, utbyta erfarenheter, bolla idéer 
och diskutera hur vårt arbete kan 
utvecklas. Boka din plats redan idag! 

Välkommen!

Birgitta Govén
ordförande i EnergiRådgivarna

Nu vässar vi våra verktyg för  
framtidens energirådgivning!

Utställare och övriga sPonsorer

Brinner du för att hjälpa företag, bostadsrättsföreningar och villaägare  
att genomföra energieffektiviseringsåtgärder med bästa resultat?  
Då har du nytta av att delta i Energi Rådgivarnas konferens!  
Här erbjuds färska kunskaper och erfarenheter om hur tekniken  
och marknaden ser ut i dag. 

Konferensen genoMförs i saMarbete Med energiMyndigheten,  
eef, energiKontoren sverige och hsb

Jessica Cederberg  
Woodman

Birgitta Govén
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9.30 Registrering. Kaffe och macka serveras

10.00 Välkomna till EnergiRådgivarnas konferens!  
 Birgitta Govén, ordförande EnergiRådgivarna

10.10  Vad gör Energimyndigheten för att få att få fart på energieffektiviseringsarbetet  
 i praktiken och hur ser EM på framtidens energirådgivning?  
 Anita Aspegren, avdelningschef, Energimyndigheten 

10.40 Hur har tekniken och marknaden för passivhus utvecklats sedan intro - 
 duktionen i början av 2000-talet. har de påverkat energilösningar vid renovering?  
 Eje Sandberg, Sveriges centrum för nollenergihus 

11.15 Presentation av företag/utställare som säljer/informerar om teknik och tjänster  
 som leder till minskad energianvändning (isolering, ftx, fönster)
 
12.00 Lunch. Mingel och tillfälle att träffa utställarna

13.00 Kompetensutveckling av yrkesarbetare för att möta ”Näranollenergihus-krav” 
 Maria Brogren, energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier och Per-Johan Wik, 
 projektledare, Energikontoret Skåne 

13.30 Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. 
 Simone Kreutzer, civilingenjör & certifierad passivhusexpert, Intressegruppen för 
 Passivhus

14.00 Presentation av utställare som säljer teknik och tjänster som leder till minskad  
 energianvändning (UFOS, injustering värme- och ventilation, avgasning)

14.30  Kaffe. Mingel och tillfälle att träffa utställarna

15.00 Använd möjligheten att ställa och följa upp energikrav.  att ställa energikrav och  
 utvärdera dem kräver kunskap om man vill vara säker på att få det man tänkt sig.  
 ncc delger sina erfarenheter av att hantera allt tuffare krav.  
 Svante Wijk, energistrateg, NCC

15.30 Energieffektiviseringssamordning ger draghjälp för genomförande av energi- 
 åtgärder.  samarbete mellan energikontoret i stockholm och eef.  
 Lotta Bångens, vd, EEF 

16.00 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller som möjliggör att potentialen 
 för energieffektivisering och förnybar energi i företag realiseras i högre grad .  
 Päivi Lehtikangas, Energikontoret, Regionförbundet Örebro

16.30 Slutsatser från sessionerna sammanfattas och diskuteras. 

19.00 Middag med korande av Årets EnergiRådgivare och Årets Framtidsföretag. 

Anita Aspegren

Eje Sandberg

Svante Wijk

Päivi Lehtikangas

Preliminärt Program. 27 november. Dag 1

Lotta Bångens

Maria Brogren Per-Johan Wik

Simone Kreutzer
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Roland Jonsson

Willy Ociansson

Anna Bellman

9.15 ”Ett hus – fem möjligheter”. vilka är de smartaste åtgärderna och går de att  
 genomföra utan att göra avkall på de boendes eller fastighetsägarens behov?  
 Presentation av studie samt ex. från finnboda hamnplan, ftx och mätning vvc  
 i stockholm, bebo/fortum
 Roland Jonsson, energichef, HSB

9.45 Hur får man till en bra beställning för injustering av värme- och ventilations- 
 system? 
 Willy Ociansson, Willys Cleantech

10.30 Konsten att övertyga för att få mer genomfört. hur du själv kan påverka det  
 intryck du ger när du möter nya människor, hur du får människor att gilla dig  
	 och	hur	du	lyckas	med	konsten	att	övertyga	för	att	få	fler	att	genomföra	 
 exempelvis energiåtgärder.  
 Anna Bellman, Bellacom Speaking Partner

11.15 Workshop. Hur kan energirådgivningens insatser utvecklas för att hjälpa  
	 beställarna	att	genomföra	fler	energieffektiviseringsåtgärder?	
 
12.00 Lunch. Mingel och tillfälle att besöka utställningen

12.45 Workshop. Fortsättning från förmidagen.

13.15 Resultat från workshop. Sammanfattning och diskussion.
 
13.30 Hur ser den politiska planen ut för att få att få fart på energieffektiviserings- 
 arbetet i praktiken? energipolitiska talespersoner kommer att bjudas in. 
 Hans Nilsson, Fourfact leder diskussionen

14.15 Sammandrag av konferensen och avslutning.

Preliminärt Program. 28 november. Dag 2

Hans Nilsson

deltagaravgIft EnergiRådgivarnas konferens är öppen för alla och kostar 4 300 SEK exkl moms för  
icke-medlemmar. I denna avgift ingår ett medlemskap i föreningen under 2014. Festmiddag 27 november ingår i priset.

För medlemmar i EnergiRådgivarna och i EEF kostar det 3 500 SEK exkl moms. Festmiddag 27 november ingår i priset.

bokar man senast den 10 oktober får man 400 SeK rabatt. Medlemmar betalar då 3100 SEK ex moms, 
icke-medlemmar 3 900 SEK ex moms.

Studerande är också mycket välkomna att delta. De betalar 575 SEK inkl moms per person och då ingår medlemskap i  
föreningen under 2014. Studenter som redan är medlemmar betalar 225 SEK inkl moms. Fika och lunch ingår i avgiften,  
dock ej middag.

bOende Logi ordnas inte av EnergiRådgivarna och ingår inte i konferensavgiften.

anmälan SenaSt 10 nOvember! Anmälan är bindande. Inbetald deltagaravgift återbetalas endast vid  
uppvisande av sjukintyg.  Anmälan kan överlåtas på annan person.  Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.  
Anmälan görs på EnergiRådgivarnas hemsida. Du kommer direkt till anmälningsblanketten genom att klicka här 

anmälan

energIrådgIvarna 

st göransgatan 84, 112 38 stockholm
info@energiradgivarna.com		•		www.energiradgivarna.com
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