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Slutseminarium – EU-projekt om
energieffektiv renovering i bostäder
Det är en stor utmaning att nå Nära Noll Energi nivå när vi renoverar våra befintliga
bostäder. I EU-projektet NeZeR - Nära Noll Energirenovering i befintliga bostäder har problem och möjligheter belysts ur olika aspekter; vad är tekniskt och ekonomiskt
möjligt, hur hög är miljöbesparingen och hur kan vi ta fram handlingsplaner för
energieffektiv renovering.
Stockholms stad, Stockholmshem och IVL presenterar i ett slutseminarium sina
erfarenheter från projektet och i en workshop under eftermiddagen diskuterar vi hur
vi kommer från EU-projektet till verkligheten!
Varmt Välkomna!
Datum: 2017-02-08
Tid: 9.30 – 16.00 (Fika från kl 9.00)
Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Hörsalen
Anmälan: senast 6 februari här: Webbanmälan
9.00

Fika och smörgås

9.30

Inledning. Susanna Höglund, Stadshus AB

9.45

Kort sammanfattning av projektet. Maria Ahlm, IVL

10.00

Kriterier för Nära Noll Energi renovering och Goda exempel.
Harry Matero, Stockholmshem

10.20

Miljöaspekter vid energieffektiv renovering. Mikael Ekhagen,
IVL

10.45

Handlingsplaner för energieffektiv renovering i befintliga
bostäder. Örjan Lönngren och Birgitta Govén, Stockholms
stad

11.00

Energirenovering i Solberga – förslag från studenttävling.
Harry Matero, Stockholmshem
Före lunch har du möjlighet att se förslagen från
studenttävlingen och även Goda exempel från lyckade
renoveringsprojekt i Europa i utställningen i anslutning till
slutseminariet.

12.15

17/01/2017

Lunch
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Workshop – Från EU-projekt till
verklighet
Det finns många kreativa lösningar och idéer på hur vi ska lösa renoveringen av våra
befintliga hus, men det saknas en tydlig väg framåt! Under eftermiddagen kommer vi
diskutera och lyfta fram tankar och idéer för hur vi ska ta oss från projekt till verklighet
för att lyckas uppnå Nära Noll Energi renovering i våra befintliga bostäder.
Moderator under eftermiddagen: Örjan Lönngren, Stockholms stad
Plats: Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
13.00

Hur jobbar vi vidare med energieffektiv renovering i Sverige?
Maria Ahlm, IVL

13.30

Panelsamtal 1: Hur ser myndigheter, politiker och
organisationer på möjligheten att uppnå energieffektiva
bostäder?
Björn Hugosson (Stockholms stad), Johan Flyckt
(Hyresgästföreningen), Maria Brogren (Sveriges
Byggindustrier), Petter Jurdell (SABO)

14.00

Hur styr politiken mot energieffektiv renovering? Alf Karlsson,
Statssekreterare vid Näringsdepartementet

14.30

Fika

14.45

Panelsamtal 2: Hur ska branschen möta behoven – är de
redan beredda?
Olof Sjöberg (Stockholmshem), Helena Ulfsparre
(Familjebostäder), Madeleine Nobs (NCC), Lotta Bångens
(Energieffektiviseringsföretagen)

15.15

Runda Bordssamtal. Med den input vi har fått under dagen
diskuterar vi i mindre grupper hur vi kan nå framåt för att nå
nära noll energi standard i våra befintliga bostadshus.

16.00

Sammanfattning och avslutning

Varmt välkomna!
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