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Fastighetsbranschen
Energidag 2016
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2016-års stora forum för dig som arbetar med energi och miljö i fastigheter

Erfarenhetsåtervinning:
09.10 BEBO/BELOK UNDER 3 ÅR
ett axplock av intressanta resultat 
från olika projekt frånde senaste 
åren presenteras
Göran Werner, BeBo 
Per-Erik Nilsson, BELOK

08.30 Kaffe och registrering

10.00 25 år med Passivhus
– uppföljning, utveckling och 
prognoser
Hur nära noll och hur lönsamma 
är passivhus? Vad behövs för 
att nå målet? Går det att räkna 
hem och fungerar det som det är 
tänkt? Vanligaste problemet
med teknik och varför? Trender, 

kostnader och resultat.
Simone Kreutzer, Certifierad passivhusexpert, IGPassivhus

10.40 Förmiddagskaffe

11.40 Erfarenhetsåtervinning:
Från Trettondagen till Brofästet
Stockholmshems passivhus  
Trettondagen i Hökarängen är ett 
hus som inte bara visar på möj-
ligheterna att bygga smart, utan 
också ger något till de boende: 
god inomhusmiljö och överskotts-
energi till kringliggande hus. Vi 

får ta del av erfarenheter från en utvärdering av projektet 
och hur man kommer att använda slutsattsernai sitt nya 
prestigeprojekt Brofästet i Djurgårdsstaden.
Torbjörn Kumlin, Projektchef, AB Stockholmshem
Johan Thorstensson, Projektansvarig, Incoord

12.20 Lunch

VÄLKOMMEN TILL ENERGIDAGEN 

För 12:e året genomförs nu Energidagen. 
Många nya regler och lagar som konti-
nuerligt införs tvingar branschens aktörer 
att utveckla sin verksamhet och effektivi-
sera sina byggnader för att kunna möta 
hårdare krav.
 
    Årets temat är ”Erfarenhetsåtervinning”. 
Vad har vi hittills lärt oss om energi-
effektivisering? Vilka slutsatser kan vi dra  
av tidigare genomförda projekt och hur kan 
fastighetsägare redan idag renovera,  
effektivisera och bygga hus för att möta 
allt hårdare krav i framtiden.

11.10 Erfarenheter – 5 år med 
LÅGAN-programmet
Resultat och lärdomar från  
programmet för byggnader
med mycket låg energianvänd-
ning (LÅGAN). Hur får man fler 
att vilja, våga och kunna bygga 
och beställa lågenergihus och 
energirenoveringar?

JMaria Brogren, Energi- och miljöchef,
Sveriges Byggindustrier

09.00 Inledning av dagens  
moderator
Aktuella frågor om nya lagar och 
regler som är på gång i Sverige 
och vad detta innebär för  
Fastighetsägarna.
Agneta Persson,
Global Director Future Cities,  
WSP Sverige AB

13.20 Green Building för bostäder
För att energieffektivisering av 
bostäder ska komma igång på 
riktigt är det från den 1 december 
möjligt att certifiera bostäder 
enligt GreenBuilding. Vad innebär 
detta? Hur går det till och vad 
skiljer mot lokalbyggnader? 
Linda Kjällén, Certifieringschef 
Sweden Green Building Council

Missa inte boka-tidigt rabatten!

 

Anmäl dig senast den 24 december  

och spara 1000 kr per person



16.20 Sammanfattning och avslutning

2016-års stora forum för dig som arbetar med energi och miljö i fastigheter

Fastighetsbranschen
Energidag 2016
18 februari – Clarion Hotel Stockholm

13.50 Skärpta energikrav 
i nya BBR
De senaste åren har energikraven 
i byggreglerna skärpts, senast 
med ca 20 procent beroende på
byggnadskategori och klimat-
zonen. Vad innebär detta för nya 
byggnader samt vid renovering av 
befintliga. För vem skärps kraven 

mest och vad blir nästa steg? Veronica Eade berättar om 
nya BBR. Hon var tidigare generalsekreterare på Energi 
och Miljötekniska Föreningen och är initiativtagare till den 
nyaboken ”30 frågor om BBR – Energi”.
Veronica Eade, Näringspolitisk expert energi & miljö
Fastighetsägarna MittNord

14.20 Akademiska Hus 
visar vägen
Smarta energilösningar för  
Sveriges största fastighetsbolag.
Vad vi gör och vad som fungerar. 
Framtida utmaningar.
Johan Tjernström, Energistrateg, 
Akademiska Hus

14.50 Eftermiddagskaffe

15.20 Nya Karolinska Solna 
Ett sjukhus i världsklass
Tack vare ett bra klimatskal, ener-
gieffektiva installationer och hög 
återvinning, ska NKS nästan halv-
era sin energianvändning jämfört 
mot dagens Karolinska.
Energiförsörjningen kommer att 
ske genom en kombination

av egenproducerad energi och fjärrvärme/ fjärrkyla. NKS 
kommer att ha miljösmarta tjänster och lösningar som 
gör det enklare för personalen att minska verksamhetens 
miljöpåverkan. NKS utformas för att uppnå högsta klass i 
Miljöbyggnad Guld och kommer även att certifieras enligt 
LEED.
Björn Qvist, Business Area Manager, ÅF

15.50 SUPERPANELEN  – 4 VISE HEN
Snillen spekulerar om energi
Medverkande talare: 
Jonas Gräslund, Teknikchef, Skanska
Jasenka Hot, Energisamordnare, WSP
Willy Ociansson, Energiexpert,  
Ulrika Jardfeldt, expert, E.ON 
(tidigare vd på Svensk Fjärrvärme)

 
Snillen spekulerar. Panelen kommer att spekulera och  
analysera aktuella frågor som:
• Kraven för NNE-byggnader • Vad innebär nya BBR?
• Tankar kring EPC-projekt genom åren • Nyttan med IMD
• Solenergi och Geoenergi mot fjärrvärme

Missa inte valbar fördjupningsdag den 19 februari! 09.00–16.00

ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER
- analys och konkreta råd för energioptimering av astigheter 

Har du grepp om hur dina byggnaders olika delar påverkar energianvändning? Har du energitjuvar utan 
att veta om detta? I denna populära kurs med energispecialisten och driftexperten 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.

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 Ener-
gibolag och Fastighetsbolag. Willy var tidigare installationsansvarig på Karlstads Bostads AB.

OBS! Max 25 personer



B

Arrangör:
Seminar Design Group AB, Birger Jarlsgatan 34, 114 29 Stockholm

Erfarenhetsåtervinning

TID & PLATS:
18 februari: Konferens – 08:30–16:20, Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
19 februari: Fördjupningsdag – 09:00–16:00, Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
 

Energidag 2016

Ditt vall senast den 
24 dec 

senast den 
18 jan 

ordinare 
pris

A. Endast konferens 3,995 kr 4,495 kr 4,995 kr

B. Konferens + fördjupningsdag 7,195 kr 8,095 kr 8,995 kr

C. Endast fördjupningsdag 3,995 kr 4,495 kr 4,995 kr

BOKA-TIDIGT-RABATT! 
Anmäl dig senast den 24 december och få 20 % i rabatt på avgiften.
Anmäl dig senast den 18 januari och få 10 % i rabatt på avgiften.

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 18 januari, 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.


