
   

   

 

Årsmöte 2018 
Tid:  18 april 

Plats:  Näringslivets Hus, Falun 

8.15 Årsmötesförhandlingar 

9.30 Kaffe 

10.00 Seminarium 

11.30 Lunch 

12.30  Seminarium, fortsättning 

16.20 Avslutning 

 
Seminarieprogram 
 
Årets tema är ”beslutsamhet”. Inbjudna föreläsare representerar alla personer och företag som med 
beslutsamhet vågar, tar ställning och agerar.  
 
 
10.00 – 10.10  Inledning 

  
10.10 – 10.45  ByggDialog Dalarna – landets starkaste kluster 
  Utvalda delar av 2017 års verksamhet presenteras. 

Personal från ByggDialog Dalarna 

10.45 – 11.30  Primärenergianvändning för att producera och värma energisnåla hus 
Ju energisnålare en byggnad blir, desto större betydelse får 
energiåtgången vid produktion av byggnaden. Trots detta finns det 
förhållandevis lite kunskap om vilken betydelse val av byggmaterial och 
byggsystem har för energianvändning över en byggnads livscykel. Hur 
påverkar uppvärmning med fjärrvärme och värmepump 
primärenergianvändningen? Hur ser ett modernt fjärrvärmesystem ut? 
 
Leif Gustafsson, Linnéuniversitetet 

 
11.30 – 12.30  Lunch 
  



   

   

 
12.30 – 13.15  Att förena samhällsengagemang och affärsidé 

SBB är ett av landets mest expansiva fastighetsbolag. Företaget har 
under snart två år investerat 20 miljarder i fastigheter. Stadshuset i 
Borlänge och drygt 460 lägenheter i Falun, är några av SBB’s fastigheter. 
Bolaget har som grundidé att långsiktigt äga och förvalta bostads- och 
samhällsfastigheter. 

Genom det stora samhällsengagemanget kommer kommuner och andra 
att finna en långsiktig samarbetspartner i SBB. 

Ilija Batljan, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) 

 
13.15 – 14.00  Digitalisera eller fastna i dåtiden! 

Potentialen för digitalisering inom bygg- och fastighetsbranschen är 
stor. Samtidigt ställer samhället allt större krav på effektiviseringar.  
Nu går tåget – häng på och möjliggör framtidens byggande.  
 
Maria Älfblom och Simon Iversen, WSP 

 
14.00 – 14.30  Kaffe 
 
14.30 – 15.15  Landstingsfastigheters roll i ett hållbarhetsperspektiv 

Landstingsfastigheter har sedan lång tid tillbaka arbetat i ett långsiktigt 
perspektiv. Ambitionen är att tillsammans med branschen fortsätta 
utvecklas. Här berättas om förvaltningens avsikter och vilka områden 
man pekar ut som strategiska.  

   
Kristina Appelberg och Jan Sjöberg, Landstingsfastigheter 

 
15.15 – 16.00  Våga bygga vackert, bygg i trä! 

Genom att bygga med förnyelsebara och naturliga material och med 
modern teknik skapar vi en livsmiljö där våra boende uppmuntras att 
leva hållbart och medvetet. Dom kommer också att njuta av att bo i hus 
med väggar man gärna tar på och som doftar trä och åldras vackert. 
 
Sandra Frank, Folkhem Trä 

   
16.00 – 16.20  Avslutning 
 
 
   


