
   

 

 

 

BeSmå-dagen 2020 
12 november 2020, 9.30-15.30 

 
Vi vill hälsa er varmt välkomna till BeSmå-dagen 2020 som arrangeras som en digital 

konferens den 12 november. Konferensen kretsar kring fyra teman som återkommer igenom 

dagen. 

 

Program 
Besök  

 

9.30-10.40 Välkomna. Senaste nytt och värden av energieffektivisering. 

Dagen inleds med en trendspaning och presentationer från bland annat 

Energimyndigheten om det senaste inom energieffektiva småhus. Efter 

detta följer en introduktion från energi- och klimatrådgivningen om vilka 

faktorer som är viktiga för småhusägare och passet avslutas med en panel 

om hur t.ex. solceller, energi- och miljömärkningar och bergvärme bidrar 

till fastighetsvärdet.  

10.40-11.00 Paus 

11.00-12.00 Beteenden och vanor.  

Hur skapar man en vana? Och går det se typer av beteende i 

energianvändning? Detta pass ger en inblick i vilken roll beteendefrågor 

kan ha för en effektiv energianvändning och inkluderar en paneldiskussion 

om de viktigaste frågorna för framtidens effektiva småhus. 

12.00-13.00 Lunchpaus 

13.00-14.00 Forskning och aktuella projekt, del 1. 

Efter lunchen presenteras det senaste inom forskningen kopplat till 

energieffektiva småhus, samt aktuella projekt inom BeSmå. Detta delas 

upp i två pass. 

14.00-14.20 Paus 

14.20-15.30 Forskning och aktuella projekt, del 2, samt avslutning. 

I det avslutande passet fortsätter presentationer och frågor kring forskning 

och aktuella projekt inom BeSmå. Dagens avslutas med att återigen blicka 

mot framtiden, denna gång för BeSmå. 

 

Mer information finns på nästa sida...  

Senaste nytt och framtiden

Värden av energieffektiva småhus

Beteenden och vanor

Forskning och aktuella projekt



   

 

 
 

 
 

Om BeSmå och BeSmå-dagen 
Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus, BeSmå, startade år 2013. BeSmås 

syfte är att stödja utveckling och spridning av energieffektiva produkter och komponenter för 

energieffektiva småhus och att öka andelen energieffektiva småhus. Mer information finns på: 

www.besma.se.  

 

BeSmå-dagen riktar sig till alla som påverkar energianvändningen i småhus. Här redovisas 

resultat från BeSmås arbete och annat arbete med anknytning till energianvändning i småhus. 

Dagen ger en plattform för diskussioner och nätverkande mellan producenter, leverantörer, 

beställare, rådgivare, beslutfattare och experter. 

 

Praktiskt 
Datum: 12 november 2020. 

Tid: 9.30-15.30. 

Plats: Digitalt, mer information kommer inför konferensen. 

Kostnad: Gratis. Antalet deltagare kommer att begränsas för att anpassas utefter de tekniska 

förutsättningarna. Se därför till er att anmäla er innan platserna tar slut. 

 

Anmäl dig här! 

http://www.besma.se/
https://fepprd.svensktnaringsliv.se/FEP.WEB/boka/besmadagen-1?tId=9455de4a-e6aa-ea11-8142-003dd8b71e47

