INBJUDAN
Seminarium om energikraven för byggbranschen
Välkommen till ett seminarium om de nya och kommande energikraven i byggreglerna och den
kunskapsutmaning detta innebär för bygg- och installationsbranschen. Om hur Energibyggare
och andra nationella kunskapshöjande satsningar kan vara till hjälp. Lyssna till branschexperters
kommentarer och analyser samt ställ dina frågor i den avslutande paneldebatten.
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Den 21 april 2017, kl. 10-11.45 (vi bjuder på lunch efteråt)
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Den 21 april 2017, kl. 10-11.45
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Robert Johannesson

Tillförordnad enhetschef Energi och
samhällsekonomi

Om Nära-NollEnergi-kraven för byggnader som precis trätt i
kraft och hur kraven kommer att skärpas framöver.

Boverket

Fredrik von Malmborg,
Miljö- och energidepartementet

Om EU:s Energiunion och de pågående förhandlingarna om
direktiven för energieffektivisering och byggnaders energiprestanda.

Maria Brogren

Om de nya kraven som gäller från 1 april och kommande
krav. Vad kommer de innebära för byggföretagen?

Energi- och miljöchef

Sveriges Byggindustrier

Magnus Everitt

Expert och projektledare inom områdena Energi o Miljö, Produktion, FoU och
Teknik

Om energimålen gällande installationer av förnybara
energikällor och byggsektorns syn på detta.

Installatörsföretagen
Thomas Berggren
Energiforskning

Om de fyra kunskapshöjande insatser som pågår.

Energimyndigheten

Åsa Douhan och Hans Söderström

Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen för projektet

SWEBUILD

Dag Lundblad
moderator

Energikontoren Sverige

Om utbildningen Energibyggare och dess framtida förvaltning, samt hur företag bäst kan utnyttja utbildningsmaterialet.

Om byggbranschens största utmaningar just nu.
Paneldiskussion med ovanstående experter.

O.S.A. senast 14 april till johanna.wallin@energikontorsydost.se

