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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. 

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. 
Platsen för utbildningarna varierar inom sydost regionen (se nästa sida). Vid varje 
utbildningstillfälle ges utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan 
deltagarna. 
 
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!) 
 
 
 
 
 
 



 
Kursinnehåll 2016-17 
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1. 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. 

 

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

Introduktion till webbaserad utbildning för energieffektiva byggnader. 
Studiebesök 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: Ronneby 
 

 
3. 1 december 2016 – De nya byggreglerna om verifiering av 

energiprestanda BEN och energideklarationer BED. 
• De nya byggreglerna (NNE), energi- och kostnadsberäkningar samt 

LCC-kalkyler för lågenergihus – Svein Ruud, SP; Per Wickman; 
George Saros, Energivision; Erik Olsson, Boverket 
 
 

Plats: Växjö  
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Datum och innehåll för vårens fortbildningstillfällen: 

 

4. 19 januari 2017 – Praktisk användning av LCC-metod. 
Totalmetodiken enligt BeBo/Belok presenteras. Grupparbete 
med exempel. (medverkande från Chalmers, Göteborg)    
Plats: Växjö 
 

5. 16 februari 2017 – Målstyrd energiförvaltning med tips och 
erfarenheter (Roland Jonsson, HSB)   
Plats: Växjö 
 

6. 15 mars 2017- Regionala och föreningsinterna projekt 
 GodaHus-hearing (Vikaholm dagis+Brf?, vårdcentral Kalmar?) dessutom nya 
regionala exempel (prel. Pär Lagerqvist ny skola Miljöbyggnad Guld, Kalmar Geokyla, 
Kv Kilen, Ronneby, Haganässkolan, Älmhult, lågenergihus Lessebo och Gemla, 
Finnvedsbostäder Värnamo?). Presentation av våra egna förstudie(r) finansierade av 
Smart Housing Småland     
Plats: Pär Lagerqvist skola, Växjö? 
 

7. 11 maj 2017- Lokal elproduktion med solceller – teknik, ekonomi, 
erfarenheter. I samverkan m Solisyd i Blekinge. Studiebesök på en anläggning. 
    
 
I god tid före varje utbildningstillfälle kommer en särskild inbjudan att 
skickas ut med möjlighet till anmälan. Datumen och innehållet enligt ovan 
för de tre första tillfällena i höst är beslutade. Vårens datum och innehåll 
kommer att bestämmas senast under oktober månad. 
 
Välkommen att delta i GodaHus fortbildning 2016-17 ! 
 
Christer Carlsson   Stefan Olsson 
Ordförande  GodaHus  vd  GodaHus 
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