INBJUDAN
Seminar Design Group välkomnar till 2019-års stora
forum för dig som arbetar med energi och drift i byggnader
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17 september i Göteborg
1 oktober i Stockholm

• Strategiska val för energismarta fastighetsägare
• Nyhetsblock - nyheter och lagar, nya direktiv, BBR,
Smart readiness factor, EPBD mm
• Ny certifiering - Miljöbyggnad iDrift
• Ekstahus & Wallfast visar energismart företagande
• Effekt- och kapacitetsbrist - det stora hotet?
• Panel – Hållbart och småskaligt, är lokala energisystem
vägen framåt?
• Case – framtidens energiförvaltning mellan olika aktörer
• AI-baserade optimeringslösningar
• Krav på elbilsladdare - möjligheter och hot
• Effektbrist kräver ny teknik och nya affärsmodeller
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Fördjupningsdag

18 september i Göteborg - 2 oktober i Stockholm

ECODRIVING AV FASTIGHET
Leds av: Willy’s CleanTech AB

Arrangör:

Mediapartner:

Utställare:

Boka dig redan idag! Anmäl dig på www.fed.nu

Samarbetspartners:

Fastighetsbranschens Energidag 2019
Årets program tar upp risker och hot för fastighetsägare att bli utan energiförsörjning.
Världsutveckling, resursbrist och klimatlarm gör att förutsättningarna för tillgång till
säker och billig energi snabbt förändras. Är detta ett verkligt hot för fastighetsägarna?
Under konferensen ger vi en aktuell bild av läget och utvecklingen. Du får konkreta tips
om senaste energismarta lösningarna och hur du kan förbättra tillgången till energi samt
minimera förlusten av den samma. Hur minimerar du riskerna i dina hus? Hur bygger du
en säker, smart och hållbar verksamhet för din fastighetsverksamhet?
08.20 Kaffe och registrering
09.00 Inledning av dagens moderator
Lotta Bångens, VD, EnergiEffektiviseringsFöretagen
(medverkar den 17 september i Göteborg)
Birgitta Govén, Energiexpert, Sveriges Byggindustrier
(Medverkar den 1 oktober i Stockholm)
09.10 NYHETSBLOCK
Utvecklingen går fort och det händer mycket nu när det
gäller energifrågan för fastighetsägarna.
Vi får en genomgång av aktuella utveckling, nyheter och
lagar, nya direktiv, BBR, Smart readiness factor, EPBD mm.
Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet,
Fastighetsägarna Sverige
09.50 NY CERTIFIERING - MILJÖBYGGNAD iDRIFT
Nu utvecklas ett nytt certifieringssystem för befintliga
byggnader av SGBC. Certifiering görs genom platsbesök i
byggnaden och bygger på ett poängsystem med baskrav
och valbara poäng. Vad är syftet? Vilka problem har man
sett under utvecklingen? Vad kommer att ingå? Resultat av
remisser och piloter?
Maria Forsgren, Chef Miljöbyggnad, SGBC
Åsa Wahlström, Projektledare, Miljöbyggnad iDrift
10.20-11.00 Förmiddagskaffe
Mingel och tid att träffa utställare
11.00 CASE - EKSTAHUS & WALLFAST VISAR
ENERGISMARTA OCH HÅLLABARA LÖSNINGAR
Hos Ekstahus och Wallfast vågar man testa nya energismarta lösningar, man optimerar energianvändningen och
jobbar hårt på att producera egen energi. Vad har man
gjort, hur går det och vilka brister finns i teknik och systemlösningar?
Christer Kilersjö, VD, Eksta Bostads AB (deltar i Gbg)
Carl Talling, Marknadschef, Wallfast (deltar i Sthlm)
11.40 EFFEKT- OCH KAPACITETSBRIST- DET STORA HOTET?
Underinvesteringar och kapacitetsbrist hotar allt från
enskilda hushåll, fastighetsägare och den elintensiva
industrin: Snart kan vi inte ansluta fler till näten, vad
händer då?
Lars Edström, VD, Göteborg Energi Nät AB
Henrik Bergström, chef för samhällskontakter,
Ellevio (deltar i Stockholm)

13.40 CASE - A WORKING LAB
Akademiska Hus berättar om sin nya innovativa byggnad,
belägen på Chalmers i Göteborg. Där utvecklar man byggnaden som en labbänk där framtidens lösningar testas i
samverkan med hyresgäster, leverantörer och forskare. Ett
tjugotal projekt är startade inom energismarta lösningar
som likström, solceller, batterilager, microgrid, etc.
Per Löveryd, Energistrateg, Akademiska Hus
Jan Henningsson, Projektledare, Akademiska Hus
14.10-14.50 Eftermiddagskaffe
Mingel och tid att träffa utställare
14.50 CASE – PROAKTIV ENERGIFÖRVALTNING
Så arbetar en av Sveriges största fastighetsägare med
energioptimering av sina hus. Energioptimering handlar
allt mer om att kapa effekttoppar. Företaget berättar om
deras erfarenheter, aktuell teknikutvecklingen och hur
man arbetar med att minska sin effektförbrukning.
Talare meddelas inom kort

15.20 TEKNIKFRONTEN - NYTT & HETT
Vi får en kort genomgång av de senaste tekniska
utvecklingarna inom 3 områden
AI-baserade optimeringslösningar för värme- och
elanvändning
Joel Mars Bodell, Power2U (deltar i Göteborg)
Camilo Tapia, Power2U (deltar i Stockholm)
Krav och installation av elbilsladdare möjligheter
och hot för fastighetsägare
Eva Lundmark och Marie Holmberg, Schneider Electric AB
Fastigheter som resurs - Effektbrist kräver ny teknik och
nya affärsmodeller
Mats Karlström, Ferroamp
16.10-16.20 AVSLUTNING OCH KORT SAMMANFATTNING
AV ÅRETS ENERGIDAG

12.00-13.10 LUNCH
13.10 PANELDEBATT: EFFEKT- OCH KAPACITETSBRIST OCH
LOKALA ENERGISYSTEM, FRAMTIDENS LÖSNINGAR?
Medverkande: Henrik Bergström, Ellevio. Lars Edström,
Göteborg Energi. Roland Jonsson, WSP. Carl Talling,
Wallfast. Christer Kilersjö, Ekstahus. Camilo Tapia och Joel
Mars Bodell, Power2U

Missa inte årets fördjupningspass

Energieffektivisering praktiken

►►

Missa inte valbar fördjupningsdag den 18 september eller den 2 oktober!

FÖRDJUPNINGSDAG: 		
18 september i Göteborg		

09.00 - 16.00

ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER

- analys och konkreta råd för energioptimering av fastigheter

2 oktober i Stockholm (3 plstser kvar)

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 husets
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

Fördjupningsdagen 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 25 personer

I samarbete med:
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TID & PLATS: 		

17 september: Konferens 08.30-16.30, Läppstiftet konferens, Lilla Bommen 1, Göteborg

			 18 september: Fördjupningsdag 09.00-16.00 Läppstiftet konferens, Lilla Bommen 1, Göteborg

			1 oktober: Konferens 08.30-16.30, Bonnier konferens, Torsgatan 21, Stockholm
			 2 oktober: Fördjupningsdag 09.00-16.00, lokal meddelas senare (fåtal platser kvar)

PRIS:			

Ditt val - boka

innan 25 augusti

ordinare pris

A. Endast konferens

4,495 kr

4,995 kr

B. Konferens + fördjupningsdag 8,095 kr

8,995 kr

C. Endast fördjupningsdag

5,495 kr

4,995 kr

BOKA-TIDIGT RABATT!

Anmäl dig innan den 25 augusti och få 10% i rabatt på ordinarie pris.		

ANMÄLAN: 		

Boka din plats på www.fed.nu

ÖVRIGT: 		
			
			
			

Öppet köp fram till den 17 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. Fakturering görs av Realstad AB 556797-6617 via Billograms
fakturatjänst 30 dagar netto. Vi reserverar oss för mindre programändringar.

			
			
			
Läs mer och boka på www.fed.nu
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AVSÄNDARE/RETUR:

Realstad AB, Klippvägen 8, 131 42 Nacka

