
   
 
Inbjudan till digital workshop:  

Fastighetssektorns roll i elektrifieringen av energisystemet  
- nödvändig för att nå klimatneutralitet 
 
I den samhällsomställning som pågår för att bromsa klimatförändringarna växer ett antal 
makrotrender fram. En av dessa är elektrifiering som förändrar transportsektorn och industrin i 
grunden men även påverkar fastighetssektorns möjligheter och förutsättningar.  
 
Den byggda miljön med fastigheten i centrum utgör en nod, både i samhället och i energisystemet. 
Fastigheter, såväl bostäder som lokaler, har behov av el, värme och ibland även kyla, vars efterfrågan 
växer för varje år. Fastigheter kan även vara leverantörer av elenergi och spillvärme och blir då så 
kallade prosumenter. Dessutom förförfogar fastighetssektorn över parkeringsplatser för både 
bostäder, kontor och övriga lokaler, vilket gör att de stor utsträckning påverkas av omställningen 
inom transportsektorn.  
 
Fastighetsägares intresse av att göra hållbara, gröna investeringar ökar av flera skäl, tex EUs gröna giv 
och ”taxonomin”. Detta gör det naturligt att utgå från fastigheten när nya lösningar som passar in i 
det framväxande energilandskapet ska utvecklas. Vilken roll kan fastighetssektorn ta för att stimulera 
och accelerera energiomställningen samtidigt som man drar fördel av och minimerar negativ 
påverkan från omställningen. Hur kan fastighetsbolag och energibolag samverka för att identifiera 
och tillvarata nya möjligheter som de framväxande systemen i omställningen erbjuder? 
 
Vi, RISE och Energiforsk, bjuder härmed in ett antal aktörer från fastighetssektorn till en workshop 
för att tillsammans samtala om  

• hur ni ser på er roll i den pågående energiomställningen och elektrifiering av 
energisystemet 

• vilka nya möjligheter att skapa mervärde till era kunder, som ni ser 

• vilka utmaningar och barriärer ni upplever samt 

• vilka kunskapsgap som ni har identifierat - vad skulle ni ha nytta av att veta mer om? 
 
Workshopen kommer att hållas digitalt onsdagen den 22 juni kl 13-15. 
 
Registrera er på denna länk senast den 17 juni. 
En möteslänk att skickas ut senast dagen före workshopen. 
 

       

https://www.trippus.net/fastighetssektorns-roll-2022

