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Ett seminarium om energieffektiva byggnader 

Stockholm, Norra Latin 

15 oktober 2014 

 

Hur låg energianvändning kan en byggnad ha och hur långt kan vi nå i fråga om 

att få alla aktörer med på tåget? 

 
LÅGAN bjuder in till ett seminarium om aktuell utveckling för energieffektiva byggnader. Var med och 

ta del av fem års erfarenheter från LÅGAN. Vad sägs om att lyssna till projektet ”Sveriges första 

Nollenergikontor” och ”Lågenergihus ovan polcirkeln”. Detta är endast ett axplock av vad dagen 

kommer att innehålla.  

 

Dagen avslutas med en workshop som tar upp aktuella frågeställningar inom lågenergiområdet. 

Diskutera lärdomar och framtida möjligheter att nå ännu längre. Vilka målnivåer och vilka 

definitioner behövs för nära nollenergibyggnader? 

 

Seminariet riktar sig till dig som är byggherre, arkitekt, exploatör, fastighetsägare, förvaltare, 

entreprenör, konsult, forskare, politiker, miljösamordnare och många fler.  

 

Seminariet kostar 700 kr exkl. moms 

Anmäl dig senast den 19 september: Boka här  

  

http://158.105.19.179/portal.aspx?sid=B01524AD-F5DC-E211-A241-005056B20FD8&pid=b41524ad-f5dc-e211-a241-005056b20fd8&adv=579ff8ba-7b27-e411-b33c-005056b20fd4
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Program onsdagen den 15 oktober 2014 

Tidpunkt Program 
9.00-9.30 Välkomstmingel med kaffe 

9.30-10.00 Inledning och presentation av LÅGAN 
Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier 

10.00-12.00 Demonstrationsprojekt  

 Sveriges första nollenergikontor Väla Gård  
Åsa Togerå, Skanska & Per Kempe, Projektengagemang  

Vallda Heberg, Sveriges första passivhuscertifierade villaområde 
Elsa Fahlén, NCC & Christer Kilersjö, Eksta 

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat  
Peter Cottman & Berth Olsson, Bengt Dahlgren 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-13.40 Utvecklingsprojekt Nätverk 

 Stämmer projekterad energianvändning 
med uppmätt?  

Eje Sandberg, Aton 

Energieffektivisering vid nyproduktion - 
Byggdialog Dalarna 

Åke Persson, Länsstyrelsen 

ByggaE-Metod för kvalitetssäkring av 
Energieffektiva byggnader 
Thorbjörn Gustavsson, SP 

Goda Hus – samverkansinitiativ för 
energieffektiva byggnader 

Stefan Olsson, Energikontor sydost 

13.40-14.40 Utvecklingsprojekt Demonstrationsprojekt  

 Identifiering av köldbryggor i 
miljonprogrammet 

Linda Martinsson Skanska 

Unik idrottshall vid Vänerns strand  
Fredrik Hedman, Skara kommun 

Förskola, form pedagogik 
Helena Westholm, EFEM 

Lågenergihus ovan polcirkeln  
Petra Jonsson, Lindbäcks Fastigheter  

Passivhus i praktiken – erfarenheter 
från ax till limpa 

Simon Strandberg, STUNS 

Skogsgläntas förskolan - kommunens 
första passivhus 

Kristin Åberg Nilsson,  
Danderyds kommun  

14.40-15.00 Eftermiddagsfika 

15.00-16.15 Workshop 

 Hur låg energianvändning kan en byggnad ha och hur långt kan vi nå i fråga om att 
få alla aktörer med på tåget? Vilka målnivåer och vilka definitioner behövs för nära 
nollenergibyggnader?  

16.15-16.30 Avslutning av Anita Aspegren, Energimyndigheten  

 


