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Energirådgivarnas kongress 2012
Hotell Scandic Anglais, Stockholm 9-10 maj

FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Vi vill inte vara en del av det
globala problemet – vi vill
vara en del av lösningen!
Visst är det viktigt att energieffektivisera, det är vi alla överens om!
Alternativen är dock många när det kommer till att välja i energidjungeln och det
är inte alltid lätt att förstå vad man väljer och dessutom känna sig övertygad om
att det har blivit rätt.
Under året har tunga internationella instanser som EU-kommissionen och
OECD/IEA både lockat och pockat. Effektivisering skapar nya jobb och sparar
pengar säger EU. Vi har bara några få år på oss innan vi passerat gränsen för
det tillåtna säger IEA. Men hörs de och hörsammas de?
Eller är frågan bara för svår?
Vid årets kongress vill vi belysa problemet och möjligheterna från lite olika håll.
Förutom att förklara en del fakta och teknik vill vi visa på att allt inte handlar om
teknik; det handlar också om hur man kommunicerar ett viktigt budskap och inte
minst att skapa en känsla kring något så viktigt som energieffektiva alternativ.
Du kommer också få lyssna och delta i en spännande debatt mellan några av de
viktigaste intressenterna i branschen. Som avslutning på kongressen kommer
it- och energiminister Anna-Karin Hatt att berätta vilka beslut som har fattats på
nationell nivå för att nå de övergripande målen om energieffektivisering.
Kom och träffa gamla och nya kollegor, mingla bland alla energiintresserade och
lufta dina åsikter i ett engagerat forum! Som vanligt avslutas första kongress
dagen med trevlig gemensam middag där Årets energirådgivare 2012 utses.
Välkomna!

Hans Nilsson
ordförande i EnergiRådgivarna
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Handlar energieffektivisering
idag om fjärrvärme, pellets eller
värmepumpar?
Energirådgivarnas kongress 9-10 maj 2012, hotell scandic anglais, stockholm
preliminärt program

Onsdag 9 maj
09.30-10.00 Registrering och kaffe
Välkomna till Energirådgivarnas årliga kongress! Hans Nilsson, Energirådgivarna
Sverige har börjat halka efter! Varför?

Hur kommer det sig att Sverige inte ställer samma krav på energibesparing som övriga EU?
Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen
Med gröna investeringar når vi längre

Energieffektivisering som medel för att nå målet om en grön ekonomi. Några exempel på hur
TCO ser och räknar på, energi, miljö och ekonomi. Kristian Skånberg, TCO
11.45–12.45 Lunch
Hur hänger det ihop?

Marginalel? Nordisk mix? Vilka energislag är klimatneutrala? Hur ska vi räkna på miljöeffekterna av
utsläpp från energianvändning? Lars Nilsson, Lunds Universitet
energieffektiviseringens risker

Finns det en gräns innan fukt, inneklimat mm sätter stopp?
Kristina Mjörnell, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Hur hittar vi de rätta argumenten?

Vi är alla olika och det gäller att hitta rätt argument för energieffektivisering i varje enskilt fall.
Hur fungerar vi människor när vi gör våra val och vilka faktorer triggar vårt sätt att tänka?
Susanna Göransson, Grandezza konsult
14.30–15.00 Kaffe

15.00–17.15 Paneldebatt. Vilka sparade kilowattimmar är bäst? Är alla sätt
att spara lika bra? Debatt mellan fyra personer som vill nå samma mål, men som har
lite olika synsätt på vägen dit:

•
•
•

Vilka är miljöeffekterna av energieffektivisering i fjärrvärmevärmda hus?

Är fjärrvärme alltid miljövänligt? Mikael Gustafsson, Svensk Fjärrvärme
Hur energieffektiva är värmepumparna?

Hur ser värmepumpbranschen på energisituationen? Hur räknar vi på energibesparingar
när vi installerar en värmepump? Vilka är fallgroparna? Per Jonasson, Kyl & Värmepumpföretagen
100 procent Förnybar värme

Det finns alternativ som med säkerhet använder sig av förnybar energi.
Är det den enda rätta vägen att gå – och blir det alltid lönsamt? Lars Andrén, Svensk Solenergi

•	Förvaltarens syn

Hur ska en förvaltare välja rätt uppvärmningsalternativ? Finns det enkla metoder att bedöma
vad som är rätt för varje enskilt bostadsområde? Roland Jonsson, HSB Riksförbund

18.30 middag där Årets energirådgivare 2012 utses

Torsdag 10 maj
08.00-08.30 kaffe
Visualisering

Det finns idag olika metoder för återkoppling och visualisering av energianvändning.
Vissa är skärmbaserade och vissa är fysiska gränssnitt. Underlättar dessa våra val i vardagen?
Stina Wessman, designer, Interactive Institute
Vem kan man lita på?

Miljö- och klimatuttalanden syns allt oftare i reklamen. Det lovas friskt både när det gäller energieffektiva
produkter och olika energislags miljöpåverkan. Kan man lita på det som utlovas och hur ska man tänka
och fråga för att komma rätt? Lars Jonsson, rådgivare i hållbarhetskommunikation, Yttra
10.00–10.15 Kaffe
Det är inte bara teknik…

För att åstadkomma bra, energieffektiva anläggningar räcker det inte med att bara prata i tekniska
termer. Det går att åstadkomma mycket genom att visualisera och skapa stämningar och känslor.
Svante Petterson, Philips
Så ska vi klara energi- och klimatutmaningen i Sverige!

It- och energiminister Anna-Karin Hatt berättar om regeringens energipolitik och sina prioriteringar som
energiminister. Vilka är de viktigaste målen? Vilka är de största utmaningarna? Hur möter vi klimatfrågan
i finanskrisens skugga och vilka är vägarna framåt? Anna-Karin Hatt, it- och energiminister
11.45 Avslutning

Hans Nilsson säger tack och på återseende!

anmälan
Deltagaravgift

EnergiRådgivarnas kongress är öppen för allmänheten och kostar 3 100 kronor exkl moms
per person. I denna avgift ingår ett medlemskap i föreningen under 2012. För medlemmar
i EnergiRådgivarna och i EEF kostar det 2 500 kronor exkl moms. Måltider inklusive festmiddag 9 maj ingår i priset.

Studerande är också mycket välkomna att delta på kongressen. De betalar 575 kronor inkl
moms per person och då ingår medlemskap i föreningen under 2012. Studenter som redan
är medlemmar betalar 225 kronor inkl moms. Lunch och fika ingår i avgiften, dock ej middag.
BOENDE

Logi ordnas inte av EnergiRådgivarna och ingår inte i kongressavgiften.
Anmälan

Anmälan senast 27 april. Anmälan är bindande. Inbetald deltagaravgift återbetalas endast
vid uppvisande av sjukintyg. Anmälan kan dock överlåtas på annan person. Antalet platser är
begränsat, först till kvarn gäller. Anmälan görs på EnergiRådgivarnas hemsida.
Du kommer direkt till anmälningsblanketten genom att klicka här!
Frågor

Välkommen att ställa frågor om kongressen till Birgitta Govén, tel: 070-210 14 44
birgitta.goven@aton.se

Energirådgivarna

St Göransgatan 84, 112 38 Stockholm
tel: 08 – 34 32 45 kansliet@energiradgivarna.com
www.energiradgivarna.com
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