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GodaHus fortbildning 2016-17

#4. Totalmetoden – Energieffektivisering av
byggnader med Totalmetodiken – en klok
investering
Datum
Tid
Plats

19 januari 2017
08.30 – 16.00
Konferensrum Ericsson, hus Echo, Videum
Framtidsvägen 18, Växjö
(se vägbeskrivning här: http://www.videum.se/konferens )

I både nya och befintliga byggnader finns ofta möjligheter att uppnå energibesparingar genom
förbättringar av byggnadens klimatskal, tekniska installationer och andra apparater.
Energieffektiviseringsåtgärder kan med fördel genomföras i kombination med en bibehållen
eller förbättrad inomhuskomfort och funktion av byggnaden. För en lyckad energirenovering
behövs tillförlitlig information om hur mycket olika åtgärder kommer att spara, om de är
kostnadseffektiva och vilken avkastning som kan förväntas. Vidare behövs en systematisk metod
för hur energieffektiviseringen ska gå till för att kvalitetssäkra att den förväntade avkastningen
uppnås.
Totalmetodiken hjälper dig som fastighetsägare, byggherre, konsult, projektör, arkitekt,
entreprenör med flera att göra en lyckad energieffektivisering där det är möjligt att nå betydligt
längre än med traditionella metoder. Detta görs genom att på enkelt sätt visualisera
företagsekonomiska möjligheter för energieffektivisering och på ett systematiskt sätt följa upp
energianvändning genom hela renoveringen. I denna kurs får du lära dig:
 att ta ett helhetsgrepp för byggnadens energifrågor
 att uppnå maximala energibesparingar inom fastighetsägarens lönsamhetsramar;
 att systematiskt arbeta med energifrågan i fokus genom hela processen;
 att tydligt presentera en ekonomisk analys av energieffektiviseringen för beslutsfattare;
 hur kvalitetssäkring kan göras för att uppnå förväntat resultat från
energieffektiviseringen;
 vad man bör tänka på vid upphandling av en Totalmetodiktjänst

Föreläsare: Mari-Liis Maripuu, Peter Filipsson CIT Energy Management Chalmers

Program
8:30- 9:00

Registrering och kaffe

9:00- 9:15

Introduktion till dagen, presentationsrunda

9:15- 10:00

Fördelar och möjligheter med Totalmetodiken, erfarenheter
från tidigare projekt

10:00- 10:10 Paus
10:10- 12:00 Tillämpning av Totalmetodiken i praktiken: genomgång av
arbetsprocessen, roller och ansvar

Inbjudan

12:00-13:00
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LUNCH

13:00- 14:00 Lönsamhetsberäkning enligt Totalmetodiken
14:00- 14:45 Genomgång av Totalverktyget, praktiskt exempel
14:45- 15:00 Kaffe
15:00- 15:45 Upphandling av en Totalmetodikstjänst
15:45-16:00

Diskussion och avslut

OBS! Förkunskaper: För att få ut mesta möjliga av kursen bör du genomföra del 4 och
8 i den kostnadsfria webbkursen Energilyftet

Välkommen att anmäla dig här:
http://simplesignup.se/event/88351-godahus-fortbildning-2016-2017energieffektivisering-av-byggnader-med-totalmetodiken

