
Hitta till Sjöfartshuset

Sjöfartshuset är centralt beläget på Skeppsbron 10 i Gamla Stan, Stock-
holm. 

DUR-metoden är en ny metod som presenteras i boken ”Veri!ering av 
energianvändning i be!ntliga byggnader” som kom ut i bokhandeln i 
slutet av september 2012. För information om boken och ev. beställning 
klicka på Adlibris, Bokus eller Svensk Byggtjänst.

Kursen om DUR-metoden är en heldag. På förmiddagen går vi igenom 
bakgrunden till och principerna i DUR-metoden och på eftermiddagen går 
vi igenom hur DUR-metoden praktiskt används, med hjälp av ett beräk-
ningsverktyg för DUR-metoden. Ett antal verkliga exempel används.

Föreläsare vid kursen är Stig Lundberg, 
VISEM Energy Managament, 
författare till publikationen ”Veri!ering av 
energianvändning i be!ntliga byggnader”.

Plats Det anrika Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 i Stockholm. För  
 mer info om Sjöfartshuset klicka här.

Tid 23:e maj, kl 09.30 - ca 16.00 (samling med kaffe och 
 smörgås, 08.45 - 09.30).

Avgift 4 895 SEK, exklusive moms. Kaffe, lunch och ett 
 beräkningsverktyg för DUR-metoden ingår.

Anmälan Antalet platser är begränsat. Senaste anmälningsdag är 
 13:e maj. Anmälan är bindande, men kan överlåtas. 
 Anmäl dig på visem.se/kurser 

I kursavgiften ingår ett
beräkningsverktyg för DUR-metoden, 
samt publikationen 
"Veri"ering av energianvändning i 
be"ntliga byggnader".

KURS OM 
DUR-METODEN

T-station, Gamla Stan
ca 600m till Sjöfartshuset

Sjöfartshuset, 
Skeppsbron 10

PLATS

visem.se 08 40 608 60 info@visem.se
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AnteckningarFörmiddag 

08.45 Samling inkl. kaffe och smörgås
09.30 Genomgång av bakgrundsinformationen till 
 utformningen av DUR-metoden:

• Energifrågorna i en ny dager
• Behovet av en trovärdig veri"ering av energianvänd-

ning och energikostnader
• En byggnads balanstemperatur

10.45 Paus
11.00 Fortsättning

• Energiprestanda och dess osäkerheter
• Dagens veri"eringsmetoder och osäkerheter
• DUR-metoden, syfte och namn
• Beskrivning av principer 
• Beräkningar och funktioner

12.00-13.00 Lunch 
Eftermiddag

13.00 Fortsättning
• Rapporter
• Möjligheter
• Detaljerad genomgång av DUR-metoden med hjälp av 

ett beräkningsverktyg. Ett antal verkliga byggnaders 
energianvändning veri"eras med DUR-metoden, steg 
för steg

14.30 Paus
14.45-16.00 Fortsättning och avslutning

PROGRAM


