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PERSONLIG INFORMATION 
 

Namn  Lotta Bångens 

Adress  Sommarbovägen 53, 132 37 Saltsjö-Boo 

Tel  070-343 92 12 

Fax  08-747 8698 

E-mail  lotta.bangens@aton.se 

Nationalitet  Svensk 

Födelsedatum  1963.09.26 
 

ARBETSERFARENHET 
Datum (från – till)  1995 -  

Namn och adress arbetsgivare  Aton teknikkonsult AB, Sveavägen 98, 113 50 STOCKHOLM 

Typ av arbete eller sektor  Energikonsult 

Befattning och titel  Seniorkonsult,  (egna företaget 19 Energikonsult AB är ¼-delägare i Aton) 

Huvudsakliga uppgifter och 
ansvar 

 Seniorkonsult med arbetsuppgifter enligt nedan. 
- Koordinering, projektledning och utförande av projekt inom områdena 

energieffektivisering och inomhusmiljö  
- Informationsinsatser inom energieffektivisering bl a utbildningar, 

seminarier 
- Marknadsanalyser och utredningar för energieffektiviseringspotentialer 
- Deltagande i statliga offentliga utredningar inom området 

energieffektivisering. 
- Utformning av beställarverktyg för energieffektiv upphandling 
- Utformning av verktyg för lönsamhetskalkyler (LCC) 
 

   

 
Datum (från – till)  2004 – 2009 

Namn och adress arbetsgivare  Föreningen Sveriges Energirådgivare, St Göransgatan 84, 112 38 
STOCKHOLM 

Typ av arbete eller sektor  Energiinformation, remissinstans, deltagande i den svenska energidebatten 

Befattning och titel  Ordförande 

Huvudsakliga uppgifter och 
ansvar 

 Leda föreningens arbete tillsammans med styrelsen innefattande bl a  
- verka för ökad energieffektivisering i Sverige 
- verka för förbättrat nätverk mellan medlemmar 
- ordna årlig kongress 
- samarbeta med myndigheter och organisationer inom energiområdet 
- verka för ökat samarbete mellan organisationer  
- samla energieffektiviseringsbranschen i Sverige 
- starta sektion för ”Energideklaranter” inom föreningen 
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- starta sektion för ”EnergiEffektiviseringsFöretag inom föreningen 
 

Datum (från – till)  2009 -  

Namn och adress arbetsgivare  EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF 

Typ av arbete eller sektor  Ideell förening för energieffektiviseringsföretag 

Befattning och titel  VD 

Huvudsakliga uppgifter och 
ansvar 

 - Leda föreningens arbete tillsammans med styrelsen 
- Verka för bra villkor för energieffektivisering i Sverige 
- Utveckla affärsmodeller för försäljning av energieffektivisering i 

samarbete med fastighetsägare 
- Rådgivning till företag och personer 
- Verka för samarbete mellan EEF, fastighetsägare, regionala energikontor, 

kommunala energi- och klimatrådgivare 
 

Datum (från – till)  2007 – 2008 

Namn och adress arbetsgivare  Energieffektiviseringsutredningen 

Typ av arbete eller sektor  Energieffektivisering 

Befattning och titel  Ledamot 

Huvudsakliga uppgifter och 
ansvar 

 Ge förslag på åtgärder för att göra hur Sverige ska implementera 
Energitjänstedirektivet, granskning av utredningsmaterial. Argumentera för 
energieffektivisering i expertgruppen och för sekretariatet. 

 
Datum (från – till)  2005 – 2006 

Namn och adress arbetsgivare  Oljekommissionen/Regeringskansliet 

Typ av arbete eller sektor  Energieffektivisering 

Befattning och titel  Ledamot 

Huvudsakliga uppgifter och 
ansvar 

 Ge förslag på åtgärder för att göra Sverige oberoende av olja. Analyser och 
faktainsamling.  

 
Datum (från – till)  1991 – 1995 

Namn och adress arbetsgivare  AIB Installationskonsult (företaget ingår numera i WSP-koncernen) 

Typ av arbete eller sektor  Energieffektivisering i byggnader 

Befattning och titel  Konsult 

Huvudsakliga uppgifter och 
ansvar 

 Energiutredningar (Boverket, Nutek) 
Energibalansberäkningar (bostadsföretag, kommuner) 
Utbildningar (driftpersonal i kommuner) 
Mätningar och analyser av energianvändning i fastigheter (framförallt med 
avseende på ventilation och belysning) 
Projektledning belysningsprojekt (Nutek) 

 
Datum (från – till)  1989 - 1991 

Namn och adress arbetsgivare  Svensk Energiförsörjning AB (företaget ingår numera ÅF-koncernen) 

Typ av arbete eller sektor  Allmän energiinformation 

Befattning och titel  Handläggare 

Huvudsakliga uppgifter och 
ansvar 

 Utredningsarbete, faktainsamling, arbete som skribent  
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UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING 
 

Datum (från – till)  1983 - 1989 

Namn och ort på 
utbildningsinstitut 

 
Kungliga tekniska högskolan, Stockholm 

Titel på examen  Civilingenjör, Maskinteknik (kylteknik) 

 

PERSONLIGA KVALIFIKATIONER OCH KOMPETENSER 
 

MODERSMÅL  Svenska 

ANDRA SPRÅK 
  ENGELSKA 

Läsa/skriva/tala  Mycket bra/ mycket bra / bra 

  TYSKA 

Läsa/skriva/tala  Bra/ hjälpligt/ hjälpligt 
 

SOCIALA KVALIFIKATIONER, 
KOMPETENSER OCH 

ERFARENHETER 

 - Se tidigare anställningar, befattningar 
-  

ORGANISATORISKA 

KVALIFIKATIONER, 
KOMPETENSER OCH 

ERFARENHETER 

 - Ordförande Föreningen Sveriges Energirådgivare 
- VD EEF 
- Uppdrag som projektledare (flera) 
- Driver egna företaget 19 Energikonsult AB (som ingår i Aton) sedan 1995 

TEKNISKA KVALIFIKATIONER 
OCH KOMPETENSER 

 Se ”utbildning” 
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REFERENSER (URVAL)   

Organisation  Referens – beskrivning 

Statliga myndigheter 
Boverket 

Energimyndigheten 
MIljöstyrningsrådet 

 Boverket 
- Energideklarering av byggnader (granskning av handbok) 
- BBR-krav för byggnader med elvärme (synpunkter på förslag) 

Energimyndigheten 
- ”Locket på!” Förstudie om energieffektivisering i professionella kök 
- KeepCool. EU-projekt för minimering av energianvädning för 

komfortkyla 
- Utredning om offentlig upphandling 
- Utredning avseende samarbete kring energieffektivisering mellan 

Indien och Sverige 
Miljöstyrningsrådet 

- Utredning offentlig upphandling. Kravspecifikationer 
- Utbildning LCC 

Offentliga utredningar  Ledamot i Energieffektiviseringsutredningen 
 
Utredning och underlagsmaterial till sekretariatet för 
Energideklarationsutredningen gällande belysning i flerbostadshus 

Energiprogram   Arbetat med ansökan och implementering av GreenBuilding i Sverige.  

EU-projekt  KeepCool (komforkyla) 
PowerHouse Europé (bistått SABO vid ansökan, uppstart och genomförande av 
projrkt avseende energieffektivisering i flerbostadshus) 

UFOS 
 

 Projektledning och rapportförfattande av: 
Räkna för livet (lönsamhetsberäkningar och LCC) 
Räkna för livet II (uppföljning av skriften ovan, ej publicerad ännu) 
Utvärdering av energideklarationer inom offentlig sektor (pågående arbete) 

Branscharbete  Projektledare för energikampanj hos VVS Företagen, Svensk Ventilation och 
Kyl- och värmepumpföretagen (pågående arbete) 
 

Fastighetsägare  Belysningsutbildning samt framtagande av handbok för Fastighetsägarna 
Stockholm 

Kommuner  Deltar i Stockholms stads energicentrums referensgrupp. Arbetet innebär att ge 
synpunkter på pågående arbete samt diskutera projektförslag.  

 
 
 


