
Inbjudan - endagskurs och fördjupningsdag i Energieffektivisering

ECODRIVING AV FASTIGHET  
- analys och konkreta råd för energioptimering av byggnader

19 mars i Stockholm

 

Har du grepp om dina byggnaders olika delar som berör energianvändning? I denna kurs med energispecia-
listen och driftexperten Willy Ociansson får du konkreta råd för att vässa driften i dina byggnader. Du får en 
enkel och bra metod för hur du praktiskt går till väga för att snabbt hitta husets energitjuvar. Du lär dig de 
vanligaste felen i en byggnad och varför energianvändningen är så hög. Du  får tips, råd och metoder för att 
åtgärda enkla fel. Kursen är lika användbar för dig med lokaler som för dig med bostäder. En väl investerad 
dag för dig som vill minska energikostnaderna i dina hus. 

Områden och ämnen som tas upp under kursen:
»»  Har du en bra energistrategi och vad är en bra energistrategi?
»»  Vilket energislag passar bäst för min fastighet?
»»  Vilken värmeåtervinning passar bäst i min fastighet?
»»  Kan jag lita på energimätare och vattenmätare?
»»  Behövs alla installationer och vad gör jag med det som verkar onödigt?
»»  Styrning/Fördelning/Optimering: är energianvändningen rätt optimerad för min byggnad?
»»  Hur kan man tolka och analysera kundernas klagomål på brister i innemiljön?
»»  Var ska jag leta och vilka åtgärder gör kunderna nöjda?
»»  Var tar energin vägen? Analys - Förluster/ fällor/ energitjuvar

Under kursen kommer vi även ha ett ”besök i verkligheten”. Vi kommer att gå runt och leta vanligt  
förekommande fel och brister i ett hus. Var hittar vi energifällorna? vad är felet? och vilka lösningar finns  
för att snabbt åtgärda bristen. Efter rundvandringen sammanfattas och förklaras våra upptäckter med  
korta teorier bakom lösningsförslaget.



FAKTA: KURS - ECODRIVING AV FASTIGHET 2020
Datum och tid:   19 mars i Stockholm.  Tid: 09.00-16.00.  
 
Lokal: meddelas ca 4 veckor innan kursen
Pris: 4.995-5.495 kr per person.  Moms tillkommer.  I priset ingår kurs, dokumentation, samt lunch och fika. 
Max 25 deltagare. Öppet köp fram till en månad innan kurstillfället
Anmälan:  www.fed.nu

KURSLEDARE: 
Denna informativa och praktiska kurs leds av: Willy Ociansson, WCTAB

Willy har utvecklat konceptet ”EcoDriving av fastighet” och han har av Energimyndigheten utnämnts till ”Årets  
Energirådgivare” och av Almi till ”Årets Innovatör”. Willy är en mycket van föredragshållare anlitas bland annat av 
SABO som deras ”Energiexpert” och har erfarenhet från styrelseposter i många Energibolag och Fastighetsbolag.  
Willy var tidigare installationsansvarig på Karlstads Bostads AB. 

ECODRIVING AV FASTIGHETER

 
Kommentarer från tidigare deltagare 

- Jag vill tacka för en mycket lärorik kursdag Jag blev mycket imponerad av din gedigna erfarenhet,  
dina raka svar och pedagogiska förmåga. Otroligt bra med verkliga exempel under dagen.  
Ingela Oscarsson, Willhem AB

- Mycket nöjd med kursen. Väldigt bra liknelser och exempel. Gjorde det svåra enkelt.  
Tomas Amlöv, Amlövs Fastighetsförvaltning AB 
 
- Tack för en mycket intressant och lärorik dag. Tycker Willy är en fantastisk lärare och inspiratör. Jag 
saknar inte något på kursen. Willy kunde verkligen få alla att förstå och vara med i resonemangen då 
han förklarade på ett enkelt och tydligt sätt.  
Pär Sundberg, NODA Intelligent Systems AB 

- Jag är jättenöjd med kursdagen, tycker att Willy hade många bra tips, och en förmåga att engagera 
deltagarna i energifrågor från olika vinklar.  
Tomas Rasmussen, Energiingenjör, Landstinget Blekinge


