
Välkommen på workshop!

Nu planerar vi att starta upp och driva ett nätverk om energifrågor kopplat till byggnader i Blekinge. 
Vi tror att ett ökat erfarenhetsutbyte och utbildningar gör att vi får mer hållbara och energismarta 
byggnader i länet.  Därför vill vi gärna få veta vilka utmaningar och frågor som du tycker är viktiga. 
Välkommen till en heldag med inspirerande föredrag och en workshop om framtidens byggnader! 

Datum: Tisdagen den 8 maj  

Tid: 09.00 -16.00 (samling från 08.30) 

Plats: NetPort Science Park, Biblioteksgatan 4 i Karlshamn

Workshopen arrangeras av 

med stöd av

Framtidens energismarta 
byggnader i Blekinge

8 maj i Karlshamn

Anmäl dig på länken https://simplesignup.se/event/130201 senast 27 april!

Har du frågor? Kontakta Katrine Svensson
katrine.svensson@energikontorsydost.se
Tel 073-508 85 29

Eventet riktar sig till dig som jobbar med fastighetsrelaterade energifrågor i offentlig sektor,  
levererar energismarta lösningar eller på andra sätt vill vara med och påverka framtiden för  
energismarta byggnader i Blekinge!



Framtidens energismarta byggnader i Blekinge 
Program 

08.30 Samling med mingel och fika  

09.00 Inledning – bakgrund till varför vi är här i dag 
 Energikontor Sydost 

09.20 Att bygga enligt Cradle to cradle  
 Exempel från Ronneby. Johan Sandberg, Cefur  

 Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg – Sveriges största plusenergihus 
 Erfarenheter från projektering till drift. Anna Vesterberg/Jonny Rolf, Regionfastigheter 

10.30 Paus 

10.45 Framtidens hållbara byggnader och städer
 Henrik Ny, Blekinge Tekniska Högskola

11.00 Uppstart av workshop – framtidens byggnader – nuläge och utmaningar – nätverk och lösningar
 Workshop del 1. Framtidens byggnader – hur ska de se ut i Blekinge? 

11.30 Offgrid med solceller och vätgas för lagring – hur fungerar det i praktiken? 
 Exempel från Off-Grid villa i Göteborg, Vårgårda bostäder och Mariestads kommun. 
 Hans-Olof Nilsson och Pontus Lundgren, Nilsson Energy 

12.00 Lunch på Gourmet Grön 

13.00 Återkoppling vision Framtidens byggnader 

13.20 Workshop del 2. Nuläge, var står vi idag och vilka är våra största utmaningar de närmaste åren. 
 Vilka frågor ska vi prioritera inom respektive fokusområde? 

14.00 Upphandling av intelligenta energisystem
 Intelligent Energy Management projektet och nätverk för beställare. 
 Katarina Hansell, Netport Energikluster 
 
 Hur kan nätverk stödja ert energiarbete? Informationscentrum för hållbart byggande  
 och Goda Hus 
 Stefan Olsson, Energikontor Sydost/GodaHus 

14.20 Fika 

14.50 Workshop del 3. Hur ska en gemensam plattform för energismarta byggnader bidra till vår vision?  
 Vilket stöd vill vi ha från plattformen? På vilket sätt vill vi samverka? 

15.30 Redovisning för respektive fokusområde och gemensam diskussion 

15.50 Summering av dagen 

16.00 Avslutning


