Energidagen onsdagen den 19 maj
Byggcentrum anordnar Energidagen tillsammans med Byggvesta, Energimyndigheten,
Passivhuscentrum, SP, Stockholms stad, WSP samt utställare.
Plats: Quality Hotel, Nacka
Dagen riktar sig till alla aktiva i bygg- och fastighetsbranschen. Vi tar upp det senaste inom
energieffektivt byggande i avseende på lagkrav, utförande, möjligheter, kvalitet,
erfarenhetsåterkoppling, framtidsblickar samt vad Stockholms stad planerar inom området.
Då alla leden i byggprocessen är representerade får besökarna en bra bild och utbildning inom
ämnet energieffektivt byggande.
Med reservation för smärre förändringar.
08.15 - 08.40
Registrering, fika och mingel bland utställarna
08.40 - 08.50
Inledning och korta utställarpresentationer
08.50 - 09.10
Vad krävs för att klara halveringen av energianvändningen till 2050?Agneta Persson, WSP
Sverige AB
09.10 - 09.30
"Mål om nära nollenergihus - EPBD 2",
Tomas Berggren, Expert, Energimyndigheten
09.30 - 10.10
Nya BBR-Regler inom energiavsnittet, Svein Ruud, SP
10.10 - 10.45
Fika och mingel i utställningen
10.45 - 11.00
Möjligheter med plushus, Svein Ruud, SP
11.00 - 11.30
Kvalitetssäkring vid energieffektiv ombyggnad av miljonprogrammet, ett praktiskt exempel,
Kristina Mjörnell, SP
11.30 - 11.45
Stockholms stad satsar 10 miljarder på miljöprofil på miljonprogram,Joakim Larsson,
Ytterstads- och bostadsbolagsborgarråd, Stockholm stad
11.45 - 12.15
Hållbara Järva, energieffektiv renovering av flerbostadshus,
Lisa Enarsson, Projektledare Hållbara Järva, Stockholms stad

12.15 - 12.30
Frågestund med alla förmiddagens talare på scen
12.30 - 13.15
Lunch
13.15 - 13.45
Egenvärme med hög standard,
Svante Jernberg, Byggvesta och Jasenka Hot, WSP Environmental
13.45 - 14.15
Är inte passivhus lite väl extremt? Skillnad mellan olika sorters lågenergihus och hur långt
behöver man gå för att det skall bli bra och lönsamt, Anders Kyrkander, Passivhuscentrum
14.15 - 14.30
Fruktpaus och fika i utställningen
14.30 - 15.15
Projektering och utförande av passivhus,
Anders Kyrkander, Passivhuscentrum
15.15 - 15.35
Vilka passivhus har byggts och hur blev den verkliga energiåtgången?Charlotta Winkler,
WSP Environmental
15.35 - 15.50
Frågestund med alla eftermiddagens talare på scen
Utställningen är öppen 08.15 - 14.30
AB Strängbetong
"Termodeck från Strängbetong - modern uppvärmning"
Esylux AB
Visar hur man energisparar genom belysningsstyrning.
Paroc AB
Paroc stenull, den obrännbara isoleringen för lågenergi- och passivhus.
Saint-Gobain
Isover AB
Tilläggsisolering lönar sig! Att tilläggsisolera är en bra affär, både för dig och för miljön. Det
du satsar i material och tid får du igen på sikt. Med tilläggsisolering kan du sänka
uppvärmningskostnaderna med upp till 25%.
Sapa Building System AB
Energi- effektivitet, kontroll och tillskott
Energieffektiva lösningar innebär en helhetssyn på bygg-system och energi. Med våra
extraisolerade SX-profiler som bas har vi gjort det enkelt att integrera produkter som
solcells-glas, solskydd, vaku panel och lågemissiva isolerglas.
Allt förberett för dina energieffektiva lösningar.
Sto Scandinavia AB

Kompletta fasadsystem med fokus på lufttäthet och energieffektivitet.
Fler utställare kan tillkomma.

