
  

 

   

 

 

 

Goda hus - Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 

 Adress Telefon Org. nr 

 c/o Energikontor Sydost AB  Tel: 0709-890 181 802448-0876 

 Smedjegatan 37     

 352 46 VÄXJÖ 

FORTBILDNING 2016-2017   

Energieffektiva Byggnader 
 

För sjätte året i rad genomför Goda Hus en fortbildningssatsning. Vi erbjuder en 
utbildning med kvalificerade föreläsare som riktar sig mot aktuella teman kring både 
nyproduktion och på befintlig bebyggelse med avsikt att belysa helheten kring energi 
och miljö. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten hos de som är med och 
beslutar om förändringar, planerar genomförandet och förvaltar våra fastigheter. Vid 
varje utbildningstillfälle ges utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan 
deltagarna. 
 

Årets tema 
Verktyg för att klara de nya samhälleliga kraven på byggnader.  
 

Målgrupp 
Målgruppen för årets fortbildningssatsning är: byggherrar, byggmästare, 
fastighetschefer, byggchefer, projektchefer, platschefer, förvaltare, konstruktörer, 
arkitekter, bygglovshandläggare och likn. som vill lära mer om energieffektiva 
byggnader.  
 

Omfattning 
Utbildningen ges vid 7 heldags tillfällen (08.30 – ca 16.00) med inledande fika kl 08.00. 
Planerad start är den 23 september 2016 och avslutande tillfälle preliminärt i maj 2017. 
Innehåll, plats och anmälan för höstens tre fortbildningstillfällen framgår av sidorna 2 
och 3 i detta dokument. Vårens tillfällen bestäms under tidig höst.  
 

Kursadministration  
Goda Hus svarar för kursadministrationen  
 
Kursavgift inkl lunch och fika 

2500 kr ex. moms/person och utbildningsdag. Vid 5 anmälda per gång per företag är 

den femte gratis. Vid 10 anmälda är 2 gratis  
 (OBS ! Fortbildningstillfället den 12 oktober inkl lunch är helt GRATIS!) 

 
 

Välkommen att delta i GodaHus fortbildning 2016-17 ! 

 

Christer Carlsson 

Ordförande  GodaHus 

 



 

Kursinnehåll 2016-17 

Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 

 Adress Telefon Fax Org. nr 

 c/o Energikontor Sydost AB  Tel: 0470 - 72 33 20  fax: 0470-72 33 73 556713-0116 

 Framtidsvägen 10 A     

 351 96 VÄXJÖ 

#1. Fredag 23 september 2016 – Samverkansentreprenader och 
hållbart byggande. Boverkets nya regler för verifiering av 
energikrav vid ny- och ombyggnad som gäller från 1 november i 
år!!! 

 Möt Lars Nilsson fd fastighetschef Landstinget i Värmland, en av 
Sveriges främsta inom samverkansentreprenad. Lär mer om denna 
entreprenadform och hur hållbarhetsfrågor/energieffektivt byggande 
kan förstärkas och utvecklas inom denna. 

 Upplägg och erfarenheter från skola i Älmhult -Lars Lund, Älmhults 
kommun 

 Boverkets nya regler om verifiering av energikrav- energisamordnare-
energiavtal enl Sveby– Per Wickman, Energirevisor 

 

Plats: Länssjukhuset Kalmar, hus 16 plan 2, konferensrum Epidemin –  

              vägbeskrivning skickas till alla anmälda omkring 15 september. 

 

Anmäl dig här:  
http://simpleeventsignup.com/event/79735-23-september-kalmar-fortbildning-

2016-2017-energieffektiva-byggnader 

 

 

#2. Onsdag 12 oktober 2016 – Energilyftet (OBS! GRATIS!) 

Introduktion till webbaserad utbildning för energieffektiva byggnader. Studiebesök 
trygghetsboende Volontärbacken, Ronneby.  
Energilyftet är en av Energimyndighetens kunskapsinsatser för att påskynda 
utvecklingen mot lågenergibyggnader. Syftet med Energilyftet är att förbereda den 
svenska byggprocessen för kommande nära-noll krav. 
 

Plats: Volontärbacken, Lindblomsvägen 1E, Ronneby 
 
Anmäl dig här: 

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/byggnader/energilyftet/anmal-
dig-till-energilyftet/ 

 
 
 
 

http://simpleeventsignup.com/event/79735-23-september-kalmar-fortbildning-2016-2017-energieffektiva-byggnader
http://simpleeventsignup.com/event/79735-23-september-kalmar-fortbildning-2016-2017-energieffektiva-byggnader
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/byggnader/energilyftet/anmal-dig-till-energilyftet/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/byggnader/energilyftet/anmal-dig-till-energilyftet/


 

Kursinnehåll 2016-17 

Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 

 Adress Telefon Fax Org. nr 

 c/o Energikontor Sydost AB  Tel: 0470 - 72 33 20  fax: 0470-72 33 73 556713-0116 

 Framtidsvägen 10 A     

 351 96 VÄXJÖ 

#3. 1 december 2016 – Lågenergibyggnader – hur räknar man? 
och praktiskt exempel från förskola i Växjö  

 De nya byggreglerna (NNE), energi- och kostnadsberäkningar samt 
LCC-kalkyler för lågenergihus – Svein Ruud, SP 
 

 Praktiskt exempel presenteras från förskola i Växjö – nn, Vöfab 
 

Plats: Växjö, lokal meddelas senare 
 

Anmäl dig här: 
http://simpleeventsignup.com/event/79747-1-december-vaexjoe-fortbildning-

2016-2017-energieffektiva-byggnader 
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