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Så kan vi skapa en mer hållbar bygg- och 
fastighetssektor 

Över en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från bygg- och fastighetssektorn. 
Och trots regeringens klimatmål om kraftigt minskade utsläpp går utvecklingen åt fel håll – 
sektorns energianvändning och utsläpp ökar, enligt färska siffror från Boverket. Därför arrangerar 
Energikontoret i Mälardalen Energitinget 2019, en inspirationsdag med fokus på hållbara 
fastigheter. Halvdagskonferensen hålls på Lokomotivet i Eskilstuna den 3 december. 

Bygg- och fastighetssektorn står inför en rad utmaningar. Varannan ny byggnad möter inte Boverkets 
krav på energiprestanda, import av byggprodukter bidrar till utsläpp i andra länder och det råder brist på 
hållbarhetskompetens inom branschen. Samtidigt behöver vi någonstans att bo. Till 2025 behövs 600 000 
nya bostäder för att tillgodose landets växande befolkning.   

Hållbarhet är lika med lönsamhet  
Det går att vända utvecklingen. Energitinget 2019 samlar talare som delar med sig av framgångsrikt 
klimatomställningsarbete från hela Mälardalen. Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, berättar 
om hur fastighetsbolaget minskade sin energianvändning med över 50 procent. Anna Malmberg, 
projektledare på Hyresbostäder i Norrköping AB, presenterar hur bolaget ska sänka sin energianvändning 
genom att påverka medarbetares och hyresgästers beteende. Och talar gör även bland andra Dag 
Lundblad från Energimyndigheten, Jonas Tannerstad från Örebrobostäder, Karin Wilson från Research 
Institutes of Sweden (RISE) och Daniel Kulin från elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle.

– Energitinget 2019 vänder sig framför allt till fastighetsägare, verksamma inom bygg- och 
fastighetsbranschen och de som är engagerade i en bostadsrättsförening, men även till alla som vill veta 
mer om energieffektivisering, solel och elbilar. Under dagen kommer vi att få höra många bra exempel 
på hur fastigheter och flerfamiljshus kan bli mer energieffektiva, säger Joel Runesson, projektledare på 
Energikontoret i Mälardalen. 

Ökad energieffektivitet, lägre energikostnader och minskad klimatpåverkan
Energitinget 2019 arrangeras för tredje året i rad. Bakom energikonferensen står Energikontoret i 
Mälardalen, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region 
Sörmland. Energitinget 2019 finansieras med medel från Eskilstuna kommun och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden.  
 
 
För mer information: 
Energikontoret i Mälardalen I Vd Lina Yng, lina.yng@energikontor.se, 070-540 09 97 
Energikontoret i Mälardalen I Joel Runesson, joel.runesson@energikontor.se, 070-216 34 14 
Boverket I www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-
status/vaxthusgaser/ 

Energikontoret i Mälardalen är ett regionalt energikontor med verksamhet i Södermanlands län, Västmanlands län,  
Uppsala län och Region Gotland. Vårt huvuduppdrag är att bidra till en hållbar energiutveckling i Mälardalen. I 
samverkan med myndigheter, lärosäten och näringsliv på lokal, regional, nationell och internationell nivå erbjuder vi 
stöd, kunskap och kompetens inom hållbar energiutveckling. Vi har kontor i Uppsala och Eskilstuna.


