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Energidepå 2011
konferens om energieffektivisering den 4–5 oktober 2011 i Falun



Dag 1 • FörmiDDag 4 oktober 2011

9.00 två studiebesök Buss avgår från Folkets Hus i Falun. 

två olika lösningar för att återvinna frånluft i miljon programsbyggnader 
Bojsenburg är Faluns största bostadsområde med 1 058 lägenheter och byggdes 
1974–78. Ursprungligen värmdes husen med elradiatorer men 2007–2010 kon
verterades hela området till vattenburet värmesystem med en fjärrvärmeundercen
tral i varje hus. Under 2010–11 utfördes en FTXinstallation i ett av husen med en 
utvändig kanaldragning av tilluften för en kostnadseffektivare ombyggnad. kanal
dragningen har gjorts så rationellt som möjligt med små ingrepp i varje lägenhet. 
en 25procentig minskning av energianvändningen har uppnåtts hittills. Den andra 
lösningen är ett hus som eldhärjades sommaren 2010. Där har man installerat nya 
fönster, tilläggs isolerat fasaden och samtidigt installerat en frånluftsvärmepump. 

Nyproduktion som värms med returvatten från fjärrvärmenätet
kvarteret Hyttkammaren stod färdig sommaren 2008 och innehåller 46 lägenheter. 
Huset har krävt merarbete för att nå den projekterade energianvändningen på  
78 kwh/m2 A_Temp. Det unika med denna fastighet, förutom att den är byggd på 
en trästomme med golvvärme, är att den värms till större delen av returvatten från 
fjärrvärmenätet till ett pris av 38 öre/kwh inklusive moms vilket innebär en låg upp
värmningskostnad för denna fastighet, cirka 55 kr/m2/år inklusive varmvatten och 
spetsvärmen för tilluften. 

10.30 Utställning, kaffe och energirik smörgås

11.00 inledning moderator Fräs Therese Berg
konferensen inleds med en presentation av  
värdföretaget kopparstaden, och om staden  
Falun. Pernilla Wigren, VD Kopparstaden 

11.25 Skåneinitiativets resultat 2007–2010 
sABo redogör för hur det går för företagen som 
deltar i skåneinitiativet. Vad har uppnåtts de tre 
första åren? 
Therese Rydstedt & Per Holm, SABO

11.40 Bensträckare

11.50 omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda  
– Vad innebär det för fastighetsägare i Sverige? 
näringsdepartementet berättar om innehållet i det omarbetade 
direktivet om byggnaders energiprestanda. Direktivet innehåller  
bland annat krav på att ”nära noll energibyggnader” ska uppföras  
vid nyproduktion och stränga energikrav vid större ombyggnader. även eUs förslag 
till nytt energidirektiv redogörs. Per Högström, Näringsdepartementet

12.25 ett helhetsgrepp på energieffektivisering
Att skapa bästa inneklimat till lägsta energikostnad handlar om  
att ta ett helhetsgrepp på byggnaderna och deras installationer. 
Men även när det gäller medarbetarnas kompetens och  
motivation. Jan Forslund, JiFAB

13.00 Lunch med utställning och mingel

Studiebesök: två olika lös
ningar för att återvinna frånluft 
i miljonprogramsbyggnader.

Studiebesök: Nyproduktion 
som värms med returvatten 
från fjärrvärmenätet.

Energidepå 2011
Nu är det dags för årets mest energiintensiva händelse! 
Årets konferens arrangeras som ett led i Sabos energi
utmaning och går av stapeln den 4–5 oktober i Falun.

Det blir ett fullspäckat lopp där vi i full färd mot målet tar 
välbehövda vätskepauser och fyller på depåerna med både goda 

och mindre lyckade energiexempel och aktuella 
frågor.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar 
med energifrågor i företagen, som vill ha in-

spiration och motivation i sitt energiarbete och 
träffa kollegor från hela landet. 

Varmt välkommen!
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Välj själv!
Åk på studiebesök tisdag 
förmiddag den 4 oktober 
eller onsdag eftermiddag 

den 5 oktober.



Dag 1 • eFtermiDDag 4 oktober 2011

Depå 1 Depå 2 Depå 3

14.00 gemensam rekommendation om  
hur avtal om individuell mätning  
och debitering bör se ut
sABo har tillsammans med 
Hyresgäst föreningen och Fastig
hetsägarna tagit fram en gemensam rekom
mendation om hur avtal om iMD bör se ut. 
rekommendationens innehåll presenteras. 
Anders Johansson, SABO

teknikupphandling av rationell  
isolering av ytterväggar och fasader  
i befintliga flerbostadshus
BeBo har tillsammans med sABo inlett en 
teknik upphandling för att driva på utvecklingen 
av rationell tilläggsisolering. Lösningarna ska 
kunna produceras och monteras på ett rationellt 
sätt, vara kostnadseffektiva och ha en låg miljö
påverkan ur ett livscykel perspektiv samt vara 
beständiga vilket innebär lågt underhålls
behov och låg risk för skador. 
Anbuden har kommit in och ut
värderats av en jury. Här redogörs 
för inkomna lösningar.  
Kristina Mjörnell, SP 

en energiutmanares arbete
Ulf klint vann tävlingen Årets 
energiutmanare 2010. Han 
berättar om vilka energiåtgärder 
som gjorts i karlskronahem,

och vi får bland annat höra om ett sjövärme
projekt. Ulf Klint, Karlskronahem

  

14.40 Mingelpaus med utställning

15.00 Så agerar en privat aktör
sedan årsskiftet ska allmännyttan verka enligt affärsmässiga principer. Vad innebär detta för energiarbetet? wallenstam berättar om hur man arbetar 
med energieffektivisering och satsning på förnybar energi, vilka slags investeringar man gör och hur man arbetar med hållbar utveckling. 
Bo Strandberg, VD Wallenstam NaturEnergi AB

15.40 Mingelpaus med utställning

16.00 kreativitet, uppfinnarjockar  
och stolligheter
Hur kommer det sig att karlstads  
Bostads AB kommit så långt i sitt  
energieffektiviseringsarbete? kan  
det ligga i företagskulturen? i ett dokumenterat 
forskningsprojekt har människorna i kBAB fått 
ge sin bild av framgångsfaktorer, värdegrund 
och arbetssätt i företaget. projektet redovisas 
bland annat med ett antal kortfilmer.
Jens Beiron, Karlstads Universitet

teknikupphandling av  
värmeåtervinningssystem i  
befintliga flerbostadshus  
– hur går det? 
stockholmshem har deltagit med
två byggnader i BeBos teknikupphandling. Två 
olika ventilationslösningar testas och är under 
utvärdering. stockholmshem berättar om de 
tekniska lösningarna, om installationerna, vad 
som gått bra och vad som gått snett under pro
jektet samt om vilka resultat som hittills nåtts. 
Peter Axelsson, Stockholmshem

miljö och energiarbete 
inom HbV 
Hur arbetar HBV med energi 
frågorna nu och framöver?
Bland annat kort om den nya  
lagen om energimärkning och  
dess innebörd. även en presen
tation av HBVs senaste spistest 
samt vilka trender HBV ser hos 
sina medlemmar inom energi
området. 
Åsa Sundqvist Olsson, VD och Rickard 
Andersson, upphandlingschef, HBV

16.40 Avslut, incheckning hotell

17.45 Gruvbesök i Falu koppargruva med tilltugg. Buss avgår från Folkets Hus i Falun. 

20.00 Middag med underhållning

22.30 Buss till hotell

Välj själv!
Flera parallella seminarier 

båda dagarna.



Dag 2 • FörmiDDag 5 oktober 2011

Depå 1 Depå 2 Depå 3

08.30 energieffektivisering av tvättstugor i örebrobostäder
Örebrobostäder jagar systematiskt eltjuvar. nu har man kommit till tvättstugorna, som visat sig vara mer  
energislukande än man först anat. Här visar ÖBo upp resultatet av mätningar, vilka åtgärder som gjorts för  
att komma tillrätta med den höga förbrukningen samt vilka resultat som uppnåtts. Jonas Tannerstad, Örebrobostäder

09.00 Bensträckare

09.10 gobitar från mitthem! 
Mitthem berättar bland annat 
om effekt optimering av fjärr
värme med tappvarmvatten, 
prioritering och ventilstorleks
optimering. Men även hur man gör inventering 
av energisparmöjligheter inför stam bytes och 
renoveringsprojekt för att kunna samordna 
åtgärderna. Stefan Wassbrink, Mitthem

Lärdomar från energisparprojekt  
som inte höll måttet
Uppsalahem delar med sig av 
erfarenheter från projekt med 
bland annat handdukstorkar 
och solfångare. Från beslut, till  
genomförande och uppföljning. 
Katarina Härner, Uppsalahem

09.50 Mingelpaus med utställning

10.10 Högre energieffektivitet i fastigheter 
med vattenkliniskt skalskydd
ny teknik gör det möjligt att erbjuda  
fastighetens hyresgäster ett skydd mot legio
nella och magsjukebaciller, samtidigt som 
högre energieffektivitet uppnås med konven
tionella och alternativa energikällor genom 
att sänka tappvarmvattentemperaturen. 
Teknikmarknad berättar om resultatet från 23 
för studier samt det nationella introduktions
projekt som inleddes under 2011 och som 
omfattar 100 byggnader och samarbetet med 
Boverket som ska leda till ett nytt regelverk. 
Bengt Simonsson, Teknikmarknad

Viktiga lärdomar från ett  
konverteringsprojekt till 
fjärrvärme
Vad visste man inte innan och 
vad tog man inte hänsyn till vid  
kalkyleringen? 
Patrik Sundberg, Skebo

10.50 Bensträckare

11.00 Sveby – metod för att standar 
disera och verifiera specifik  
energianvändning i nya byggnader 
redan år 2006 kom kravet i Bo 
verkets byggregler om att energi
användningen i nya byggnader ska säkerställas 
och verifieras efter två år i bruk. Hur beräk
ning och verifiering ska gå till var däremot inte 
bestämt. Bygg och fastighetsbranschen har nu 
enats om metoder för detta och en beskrivning 
av hur dessa mallar kan användas ges i föredra
get. Per Levin, SVEBY

erfarenheter av belysningsprojekt  
hos bostaden i Umeå 
Vilka lärdomar och resultat har  
uppnåtts vid Bostaden i Umeås  
olika belysningsprojekt avseende 
trapphus, stolpbelysning och fasadbelysning?  
Kurth Edman, Bostaden i Umeå

Visualisera energianvändningen med en 
enkel googleapplikation
Örebrobostäder arbetar intensivt 
med att få med sig hela sin perso 
nal i energijakten, då gäller det att  
visualisera energianvändningen. 
För att göra visualiseringen av byggnader och 
dess installationer tydligare har ÖBo skapat en 
enkel applikation via google maps, där 
man på kartor kan se hög respektive lågför
brukare. Genom att göra detta skapas incita
ment bland personalen att göra åtgärder. 
Jonas Tannerstad, Örebrobostäder

11.40 Lunch

Välj själv!
Flera parallella seminarier 

båda dagarna.



Första dagen avslutas med 
besök i Falu koppargruva samt 
middag med underhållning.
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Dag 2 • eFtermiDDag 5 oktober 2011

12.40 Norrbacka – erfarenheter från energirenovering av miljonprogramsbostäder
sigtunahem delar med sig av viktiga lärdomar från energiombyggnaden av 
två byggnader från miljonprogrammet bland annat med syfte  
att halvera energianvändningen. Vad fungerade, vad gick  
snett, hur rättades det till, vad är viktigt att tänka på till nästa  
gång och hur kommunicerade man med de boende under 
renoveringen? Jenny Berglund, Sigtunahem

13.20 Strategiskt energiarbete i kopparstaden 
Vilka energiåtgärder är egentligen rätt att göra för att både nå företagets ekonomiska mål och miljömål? koppar
staden berättar bland annat om sin konvertering av elvärme till fjärrvärme i ett område med över 1 000 lägenheter. 
Man berättar också om satsningen på egna vindkraftverk, om processen, den ekonomiska kalkylen och vilka lärdo
mar som dragits av projektet. Kenneth Ahlström, Ingrid Forsell och Ida Kasselstrand, Kopparstaden 

14.00 Bensträckare

14.20 Vinna eller försvinna
en föreläsning om samarbete och den individuella idrottaren i ett 
lag. och hur beroende man är av laget och hela stötteapparaten. 
om Torgnys karriär och resultat av hård och planerad träning med 
givna mål. Torgny Mogren, skidåkare

14.50 kaffe och kaka (konferensen slut för de som varit på studiebesök dag 1)

15.10 två studiebesök Buss avgår från Folkets Hus. samma besök som första dagen.

16.30 Buss åter Folkets Hus.

Välj själv!
Åk på studiebesök tisdag 
förmiddag den 4 oktober 
eller onsdag eftermiddag 

den 5 oktober.



Energidepå 2011

tid & plats 4–5 oktober 2011 på Folkets Hus på Teatergatan 3, Falun.
 
Pris 5 900 kronor exklusive moms för medlemmar i sABo  
(icke medlemmar 6 900 kronor). Logi tillkommer.
 
Vad ingår? i priset ingår kaffe, luncher, studiebesök och middag. Du får dess
utom tid att diskutera och utbyta erfaren heter med andra som arbetar med 
liknande frågor. 

målgrupp Alla som arbetar med energi, drift, teknik, förvaltning och miljöfrågor i 
ett bostadsföretag.

Logi Bokas och betalas av deltagarna själva. sABo har förbokat ett antal hotell
rum på First Hotel Grand i Falun, ring 023794 880 och ange bokningskod: 
sABo. pris enkelrum 1 299 kronor/natt inklusive moms. 

anmälan Du anmäler dig enklast via www.sabo.se under fliken Utbildning. 
Det går också bra att anmäla sig via epost till pernilla.liljestrand@sabo.se. 
Sista anmälningsdag 12 september. 

information Therese rydstedt, 08406 55 16, therese.rydstedt@sabo.se  
eller per Holm, 08406 55 21, per.holm@sabo.se 
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Sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag 
Besöksadress Drottninggatan 29, Box 474, 101 29 stockholm 
Tel 08406 55 00, fax 0820 99 04, hemsida www.sabo.se, epost info@sabo.se
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