
Välkommen till fastighetsbranschens Energidag 2017 som i år presenterar det 
senaste inom energieffektivisering och vilka lösningar som faktiskt fungerar.    

Målet med årets konferensdag är att presentera konkret utveckling för dig som arbetar med att 
renovera, effektivisera och förbättra byggnaders energiprestanda. Du får ta del av den senaste 
tekniken och vilka metoder och lösningar som fungerar bäst. Vi redovisar praktiska, robusta och 
kostnadseffektiva energilösningar från olika experter inom flera områden. Du får lösningar och 
verktyg för att öka ditt driftnetto och reducera er klimatpåverkan. Konferensen sker i samarbete med 
Energieffektiviseringsföretagen (EEF) och Willy’s CleanTech AB.  
 
Har du frågor! En expertgrupp kommer att svara på alla dina frågor om energieffektivisering som 
ställs under konferensen. Frågor och svar samlas i skriftlig dokumentation efter konferensen.

Arrangör och samarbetspartners:

I N B J U D A N

Seminar Design Group välkomnar till 2017-års stora  
forum för dig som arbetar med energi och drift i byggnader

26 september i Göteborg     28 september i Stockholm

fa st i g h e t s b r a n s c h e n s
E n e r g i d a g  2 0 1 7

BOKA  
TIDIGT-RABATT  

INNAN DEN 26 AUGUSTI

Boka dig redan idag!    Anmäl dig på www.seminardesign.se

Fördjupningsdag
27 september i Göteborg eller 29 september i Stockholm

ECODRIVING AV FASTIGHET
Leds av:  Willy’s CleanTech AB

 BÄSTA METODERNA OCH DE NYA LÖSNINGARNA

Utställare: Mediapartner:



        Expertpanelen
Mari-Louise Persson, Energistrateg, Riksbyggen (*STHLM) 

Willy Ociansson, Energijägare och innovatör, WCT AB

Jonas Tannerstad, Chef El & Automation, Örebrobostäder

Petra Kinnerberg, Energistrateg, Specialfastigheter (*STHLM)

Fastighetsbranschens Energidag 2017

08.30 Kaffe och registrering

09.00 Välkommen, inledning dagens moderatorer 
Mikael Gustafsson, Utvecklingschef, EEF  
- EnergiEffektiviseringsFöretagen 
Louise Trygg, Ph.D.Professor, Linköpings Universitet (*GBG) 
Åsa Wahlström, CIT Energy och Lågan (*STHLM)

09.10 Kundbehov och energitjänster 
Så vill kunderna att leverantörerna erbjuder och  
driver energieffektiviseringsprojekt 
Mikael Gustafsson, EEF

09.30 BLOCK 1: FÖNSTER 
Energieffektiv komplettering av fönster och nya smarta fönster 
som minimerar värmeinstrålning. 
1. Daniel Bengtsson, Grundels 
2. Thomas Almesjö, ChromoGenics
● Respons från expertpanelen

10.10 Förmiddagskaffe och tid att besöka utställare

10.50 BLOCK 2: VVC OCH ÅTERVINNING
Aktuell kartläggning och analys av VVC-förluster. 
Så sparar vi vatten och energi med Smart-VVC.
Ny innovation, VVC-Booster för pannrum.
1. Bengt Bergqvist, Energianalys AB 
2. Stefan Håkansson, HWQ 
3. Willy Ociansson, Energijägare, Willy’s CleanTech
● Respons från expertpanelen

11.40 BLOCK 3: ISOLERING
Korrekt isolering av byggnader är en av de mest  
effektiva lösningarna för att spara energi och minska  
utsläppen av CO2. Vi tar upp det senaste inom 
teknisk isolering (rör/kanaler) och vindsisolering.
1. Anders Olausson, Norisol
2. Philip Hurtig Andersen, Cremab  
● Respons från expertpanelen

12.20 Lunch

13.30 ATT GÖRA RÄTT! 
- VARFÖR BLIR DET SÅ OFTA FEL I PROJEKT? 
Hur driver man smartast ett projekt? I många nya  
ambitiösa stadsutvecklingsprojekt och i renoveringar blir  
det ofta helt fel, man missar målet och mycket av pengar  
och tid är bortkastat.  
Willy Ociansson, Willy’s CleanTech

14.00 BLOCK 4: VENTILATION 
Smart värmeåtervinning av ventilationsförluster.  
Utveckling av nya metoder och tekniska  
lösningar för byggnader.
1. Carl-Henrik Vinberg, Skorstensbolaget
2. Stefan Forsberg, SmartFront
● Respons från expertpanelen

14.50 Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställare

15.30 BLOCK 5: VÄRMESYSTEM OCH EFFEKTREGLERING
Injustering av värmesystem, ett delikat ingenjörstekniskt pro-
blem? Att tänka på, så optimerar Du ditt systemet. 
1. Mikael Henriksson, IMI Hydronic Engineering
2. Mikael Lundberg, Värmebalans AB
3. Lars Lindström, Enreduce Energy Control
● Respons från expertpanelen

16.10 BLOCK 6: STYRSYSTEM OCH VISUALISERING 
Moderna styrsystem för värme, ventilation och el som spar 
energi och enkelt går att hantera för brukaren.  
1. Thommy Lundström, Abelko Innovation
2. Conny Johansson, Nordomatic
● Respons från expertpanelen

16.50 Avslutning

*GBG= medverkar i Göteborg, *STHLM= medverkar i Stockholm

FÖRDJUPNINGSDAG:    ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER  
27 september i Göteborg  - analys och konkreta råd för energioptimering av fastigheter
29 september i Stockholm

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
Missa inte årets fördjupningspass 
Energieffektivisering praktiken

Konferensen har flera temablock med olika ämnesområden. Inom ett prioriterat område, där vi vet att 
många söker lösningar hålls 2-3 korta föredrag om den senaste tekniska utvecklingen och bästa lösning. 
Sedan sker en utfrågning och diskussion med en expertpanel samt åhörarna om de bästa lösningarna. 
Under konferensen kommer samtal och dialog prioriteras och i alla anföranden presenteras lösningar 
hur man gör, energiåtgärder samt normal lönsamhet. Föredragshållarna har inte rollen att sälja sina 
produkter eller tjänster.

Vad vill du veta? 
Expertgruppen och övriga talare kommer att svara 
på alla dina frågor om energieffektivisering som 
ställs under konferensen. Muntliga frågor eller via 
sms under konferensen. 

►►
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Missa inte valbar fördjupningsdag den 27 eller 29 september!      09.00 - 16.00

I samarbete med:



B Sverige
Porto betalt

TID & PLATS:   26 september: Konferens - 08.30-16.50, Radisson Blu Hotel Södra Hamngatan 59, Göteborg
   27 september: Fördjupningsdag - 09.00-16.00, Radisson Blu Hotel Södra Hamngatan 59, Göteborg
   28 september: Konferens - 08.30-16.50, Scandic Ariadne, Södra kajen 37, Stockholm
   29 september: Fördjupningsdag - 09.00-16.00, Scandic Ariadne, Södra kajen 37, Stockholm

PRIS:   

BOKA-TIDIGT RABATT! Anmäl dig innan den 26 augusti 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 26 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. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.   
   Vi reserverar oss för mindre programändringar. 

   www.seminardesign.se

AVSÄNDARE/RETUR:       Seminar Design Group AB, Birger Jarlsgatan 34, 114 29 Stockholm

Fastighetsbranschens  

Energidag 2017 Energieffektivisering...

Ditt val innan den 26 aug ordinare pris

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

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

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


