
Hållbar byggnation  
och fastighetsförvaltning

För att utveckla Göteborg till en ännu mer konkurrens- 
kraftig och hållbar stad krävs det ett väl förankrat sam- 
arbete mellan de kommunala verksamheterna och det  

privata näringslivet. Miljöförvaltningen, Framtidskoncernen 
och Fastighetsägarna bjuder därför in till ett gemensamt  
seminarie där vi tillsammans ska diskutera hur vi genom 

samverkan kan nå uppsatta miljömål.

Miljöförvaltningen, Framtidenkoncernen och Fastighetsägarna hälsar välkomna.

Datum: 19 januari 2012

Tid: 8.00–12.30

Lokal: Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12 

Moderator: Karin Klingenstierna



8.00 Kaffe och registrering

8.30 Arrangörerna hälsar välkomna

8.40 Om välbefinnande och ett resurseffektivt samhälle 

John Holmberg, professor i fysisk resursteori och vicerektor för 
Chalmers

I takt med att våra inkomster ökar höjer vi också vår energi-
förbrukning. Men gör det oss lyckligare? 

9.15 Bostadshus ombyggt till lågenergihus, Katjas gata  

Mattias Westher, energistrateg Poseidon 

Lärdomar från att bygga om ett befintligt bostadshus från 
miljonprogrammet, till ett lågenergihus med minskad 
energiförbrukning med över 70%. Vilka erfarenheter tar vi 
med oss i nästa projekt vad gäller tekniska och ekonomiska 
avgränsningar? 

9.35 Egenproducerad vindkraftsel – är det miljövänligt? 

Bo Strandberg, vd Wallenstam NaturEnergi  

Wallenstam, ett fastighetsbolag som bygger vindkraftverk 
och producerar el till bolaget och dess hyresgäster.  
Varför? Hur?

Bensträckare

10.00 Skanskas gröna resa

Henrik Ahnström, projektledare Skanska  

“Alla pratar om vad som kommer att hända, vi på Skanska 
ser till att det händer. Gröna Skrapan i Gårda är en symbol 
för Skanskas gröna resa som bara har börjat.”

Program
10.20 Nordens första Svanenmärkta hyreshus

Micael Jansson, nybyggnadsansvarig Familjebostäder

De tre husen i Högsbo är de första hyreshusen i Norden att 
förses med Svanenlogotypen. Husen är energisnåla, har 
en god inomhusmiljö och kvalitet och material är noga 
kontrollerade under byggprocessen. Vad krävs och hur blev 
resultatet?

10.40 Fika med smörgås

11.10 Bolyftet – koncept för ombyggnad av miljon- 
programsområden

Anders Hylén, Affärsutvecklingschef Peab

Bolyftet, ett hållbart koncept för att rusta upp bostadsom-
råden - där den senaste miljö- och energitekniken används. 
De boende involveras och samtidigt erbjuds nya utbild-
nings- och arbetstillfällen.

11.30 Stadens miljömål

Ann-Marie Ramnerö, avdelningschef stadsmiljö,  
miljöförvaltningen Göteborgs Stad

Vilka mål har Göteborgs Stad? Och hur kan staden, entre-
prenörer och fastighetsägare tillsammans arbeta för att nå 
dem? 

12.00–12.30 Paneldebatt: Miljösatsning ur ett affärs-
perspektiv

Moderator: Karin Klingenstierna

Debattörer:

Kia Andreasson, miljökommunalråd i Göteborgs Kommun-
styrelse, gruppledare för Miljöpartiet 

Katarina Härner, energiexpert SABO 

Jan Thorsson, chef Energitjänster, Fastighetsägarna

Jan Olof Dalenbäck, Energi och miljö, Chalmers 

Anders Sandoff, ek dr Handelshögskolan, Industriell och  
finansiell ekonomi
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http://www5.goteborg.se/prod/Miljo/Pinn3Miljo.nsf/frmEnkatsvar25?OpenForm&ParentUNID=BD811D2B123B1535C1257958004D7EE0

