Energideklarationsdagen – digital konferens 2021
Teknologisk Institut AB

Program tisdag 2 februari
9:00 Inloggning öppnar i Zoom
9:30 Moderator Magnus Jerlmark inleder konferensen
Magnus Jerlmark är tekniskt ansvarig för personcertifiering på KIWA Sverige, med lång
erfarenhet inom energideklarationer. Han är en mycket uppskattad föreläsare och återkommande
moderator på Energideklarationsdagen.
9:40 – 10:40
Energieffektiv renovering – lyckade metoder
• Vilka utmaningar kan man möta, vad beror de på och hur kan man få till konstruktiva
lösningar?
• Ta del av erfarenheter, metoder och projektexempel från Sofias kommande bok
Rekorderlig Renovering är metoden som använts i BeBo-kampanjen Halvera Mera, som består
av 60 genomförda projekt och förstudier. BeBo står för Beställargrupp Bostäder och är
Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus med fastighetsägaren från både
allmännyttan och det privata.
Göran Werner, projektledare, BeBo
10:50 – 11:50
Att använda energideklarationer för att analysera byggnadsbeståndet och styra
byggsektorn
Följande exempel kommer presenteras:
•
•
•
•

Energiklasser som ger åtgärdskrav och stödberättigar
Renoveringsstrategin
Energianvändning per person
Energideklarationen i två vågor

Mikael Mangold, forskare, RISE.
12.00-12.30
Energideklarationen – en svensk papperstiger?
• Energideklarationen – till nytta för vem?
• Var finns motivation och resurser för nödvändig förändring inför omgång 3?
• Behovet av ett branschorgan för energiexperter
Bosse Wikensten, projektledare, AT-Consult
12:30-13:30 Lunchpaus
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13:30 – 14:45
Utmanande och kontroversiell metod för energideklarationens framtid
• Lönnmetoden – hur och varför kom metoden till?
• Så ska metoden implementeras i Chile
• Hur beräknar man nödvändig energianvändning?
• Hur får man till en optimal energilösning?
Hans Lönn, civilingenjör, Fastighetsanalys
14:40-15:10
Att tillgodoräkna solcellsel
• Vilka praktiska problem finns vid utförande av energideklarationer?
• Metoder för en förenklad och precis beräkning
Axel Nilsson, tjänsteansvarig energideklarationer, Anticimex
15:10-15:40 Paus
15:40-16:50
Information och diskussion med Boverket
• Vad har hänt under året och vilka nya regler har kommit?
• Nya energihushållningskrav – vad innebär det för energideklarationerna?
• Uppdatering kring inspektionerna av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem
• Vad händer framåt med nya krav, klimatdeklarationer och energieffektiviseringsstöd?
Roger Antonsson och Mikael Näslund, utredare, Boverket
16:50-17.00 Konferensen avslutas

Kontakta mig med dina frågor
Fabian Wingfors
Projektledare
direkt: 0765-27 55 31 I växel: 031-350 55 00
e-post: fwi@teknologiskinstitut.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
– få aktuell information om våra kurser och konferenser inom ditt område.
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