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Pressinbjudan: IVAs projekt ”Ett
energieffektivt samhälle” inbjuder till
seminarium den 20 november
Hur ska Sverige lyckas minska energianvändningen per ytenhet i byggnader med
50 procent? Detta är en av utgångspunkterna för IVAs projekt ”Ett energieffektivt
samhälle”. På ett seminarium den 20 november presenteras det arbete som gjorts
inom området bebyggelse. Det blir också en paneldebatt med företrädare för
fastighetsägare och entreprenörer under ledning av seminariets moderator, Erik
Hellqvist, vd Svensk Byggtjänst.
Seminariet har titeln ”En halvering av energianvändningen i Sveriges
byggnader – är det möjligt?”, och innehåller bland annat följande
huvudpunkter:
•
•
•
•
•

Kommer Sverige att nå 50 procent minskad specifik
energianvändning i bebyggelsen?
Finns kompetens och resurser att nå målet?
Varför genomförs inte de åtgärder som är lönsamma idag?
Kommer våra flerbostadshus att förfalla med nuvarande
förhållningssätt?
Vad vill regeringen?

Tid, plats och anmälan
Tid: Tisdagen den 20 november, kl. 13:30–16:40 med efterföljande mingel.
Plats: 7A Konferens, Norrtullsgatan 6 vid Odenplan i Stockholm.
Anmälan: Anmälan görs via kalendariet på IVAs hemsida,

www.iva.se/kalendarium
eller via denna länk: http://www.iva.se/press/Kalendarium/En-halvering-avenergianvandningen-i-Sveriges-byggnader---ar-det-mojligt/Anmalanseminarier/
På IVA:s hemsida finns även uppdaterat program för seminariet.
Sista anmälningsdag är den 13 november. Deltagande är kostnadsfritt.
Mer info: Kontakta Kirsti Häcki, e-post kirsti.hacki@iva.se, tel 08-791 29 56.

Program
13:30
•
•
•

Välkommen samt kort presentation av projektet Ett
energieffektivt samhälle, Björn O. Nilsson, vd IVA
Energieffektivisering av Sveriges byggnader, Per Westlund,
ordförande arbetsgruppen Bebyggelse
Vad ska vi göra åt våra bostäder och vad är politikens
möjligheter?
Representant för Karlstad Bostad AB

14:25 Paus
14:40
•
•

•
•
•

Perspektiv från Södertälje, Anders Lago, ordförande HSB
Paneldebatt: Hur lyfter vi kompetensen att energieffektivisera
och renovera?
Medverkande: Ivo Martinac, KTH, Rikard Espling, Skanska
Installation, professor emeritus Arne Elmroth
Hur jobbar Vasakronan med energieffektivisering? Fredrik
Wirdenius, vd Vasakronan
En politik för energieffektivitet i bebyggelse, Cecilie Toftby,
energipolitisk talesperson (m)
Avslutande paneldebatt med Per Westlund, ordförande

•

arbetsgruppen Bebyggelse, Cecilie Toftby, energipolitisk
talesperson (m), Anders Sjelvgren, Boverket, Fredrik Wirdenius,
vd Vasakronan
Summering av Jan Nordling, huvudprojektledare ”Ett
energieffektivt samhälle”

16:40Mingel med tilltugg

Moderator: Erik Hellqvist, vd Svensk Byggtjänst

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag.
Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för
att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.
Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och
fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare
2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också
tillgängliga som e-böcker.
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