
8.30 INLEDNING
Fredrik Holm, moderator och aktiv i Hållbart byggande Värmland. 
Fredrik har verkat som kommunikatör och konsult i trettio år i svensk miljödebatt, ofta med 
vardagens miljöpåverkan i fokus. Han har också varit lärare i miljövetenskap på Karlstads 
universitet och klimat- och miljöstrateg på Länsstyrelsen Värmland.

8.45 BYGGDIALOG DALARNA - LÖNSAM SAMVERKAN
Åke Persson, Byggdialog Dalarna 
Åke Persson är verksamhetsledare för Byggdialog Dalarna. Föreningen har utvecklats till en 
plattform för samverkan mellan högskola, näringsliv och myndigheter. Åke Persson berättar 
om hur de genom att tillsammans möta samhällets ökade krav på hållbart och energieffektivt 
byggande utvecklar näringslivet och samhällsbyggnadssektorn.

9.30 BERÄTTELSEN OM GODA HUS
Stefan Olsson, Energikontor Sydost
Stefan Olsson är projektledare på Energikontor Sydost och sitter i styrelsen för föreningen 
Goda Hus i Växjö. Goda Hus representerar både offentliga och privata intressen som vill bidra 
till utvecklingen av energieffektiva byggnader. Stefan berättar om föreningens framgångar 
under sex verksamhetsår.

10.00 FIKA

10.30 BILDANDET AV FÖRENINGEN HÅLLBART BYGGANDE VÄRMLAND
Anneli Mälargård, NCC och Mikael Rosén, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Värmland var tidigt ute med hållbara byggnader och den kunskapen vill nätverket för Håll-
bart byggande Värmland utveckla. Anneli Mälargård, affärschef NCC Värmland har tidigare 
arbetat med hållbart byggande nationellt. Hon har erfarenhet från flera byggprojekt som 
fokuserat på hållbarhet och miljöcertifering. Mikael Rosén har arbetat med energieffektivi-
sering i fastigheter i mer än tio år. Ett av hans specialområden är energieffektivisering i äldre 
byggnader. Båda är aktiva i Hållbart byggande Värmland.

11.15 HUR LÅ(N)GT KAN VI NÅ?
Åsa Wahlström, CIT Energy Management och LÅGAN
Hur låg energianvändning kan en byggnad ha och hur långt kan vi nå i fråga om att få alla 
aktörer med på tåget? Åsa Wahlström, CIT Energy Management och koordinator för LÅGAN 
berättar om fem års erfarenheter från LÅGAN och utvecklingen av lågenergibyggnader 
i Sverige. Hur har utvecklingen sett ut, var står vi idag och vilka utmaningar står vi inför i 
framtiden?

11.40 NOMINERADE TILL GRUNDSTENEN
Malin Olin, byggteknik och Jens Beiron, miljö- och energisystem Karlstads universitet.
Juryns ordförande Malin Olin och jurymedlemen Jens Beiron presenterar de nominerade: 
Hagaborgsskolan Karlstad, Alsters förskola Karlstad och Hasselbol förskola Sunne. 

12.00 PRISUTDELNING
Grundstenen delas ut till bästa hållbara byggnad i Värmland 2014.

12.30 SLUT

För dig som vill stanna och äta lunch till självkostnadspris går vi gemensamt till lunchrestau-
rangen i samma byggnad efter seminariet.
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DATUM: 19 NOVEMBER
TID: 8.30 - 12.30
PLATS: KARLSTAD INNOVATION PARK

Nätverket för hållbart byggande bjuder in till seminarium. Prisutdelning av Grundstenen, priset till bästa hållbara byggnad i Värm-
land 2014. De nominerade är Hagaborgsskolan Karlstad, Alsters förskola Karlstad och Hasselbol förskola Sunne. Föredrag om hur 
man arbetar med hållbart byggande på två olika håll i landet, Goda Hus i Växjö och Byggdialog Dalarna  samt en inblick i hur arbe-
tet med LCC vara framgångsrikt? Nätverket Hållbart byggande är ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte som jobbar för att 
sprida information och visa på goda exempel inom hållbart byggande. Nu bildar vi förening och bjuder in dig att bli medlem. 

Program på nästa sida.

ANMÄLAN
Anmäl dig till eva.lingwall@regionvarmland.se senast den 10 november. 

Glöm inte att ange eventuell specialkost för fikat. Seminariet är kostnadsfritt. För dig som vill stanna och äta lunch till självkostnads-
pris går vi gemensamt till lunchrestaurangen i samma byggnad efter seminariet.
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