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Samverkansgrupper inom GodaHus är:
•
•
•
•

Tekniska kommitten - samverkan
med LNU.
Beställar/entreprenörgrupp – hur
nå ”näranoll” i praktiken?
Solstrålarna – driver på
utvecklingen av egenproducerad
el i byggnader
Skruvarna – utveckla kompetens
inom praktiska driftfrågor

Föreningen har skrivit två remissvar
angående nya byggregler (BBR 24 och
25) under 2016 - 2017 och engagerat
sig starkt i processen för näranollbyggnader.
Under 2015 - 2016 medverkat vid
ansökan om YH-utbildning i Växjö
inom fastighetsteknik utan bifall. Nytt
försök görs hösten 2017.
Bedriver fortbildningsverksamhet
6-7 heldagar per år.

80 procent av byggnadsbeståndet
om 50 år är redan byggt idag
GodaHus sitter i styrelsen för LNU:s
fortbildningssatsning ”Expertkompetens för trähusbyggnation”.
GodaHus och medlemmar har också
genomfört utvecklingsprojekt inom
forskningsprogrammet Halvera Mera,
samt deltagit i flera EU-projekt.

GodaHus har i dagsläget
ett 40-tal medlemmar.

GodaHus har sen starten 2009 bidragit till att
regionen ligger i framkant inom energieffektivt byggande

Föreningens målsättning:

Befintligt bestånd – 500 miljoner m2 potential!

Samverkan och aktiviteter

Samverkan med LÅGAN
LÅGAN är ett samarbete
mellan Sveriges Byggindustrier och Energimyndigheten för att stimulera
marknaden så att lågenergihus både efterfrågas och
levereras med hög kvalitet.

liknande föreningar i landet
(Örebro, Dalarna, Umeå,
Värmland, och Luleå) och
det pågår projektutveckling
med de andra nätverken om
”dialogutveckling mellan
kommuner och branschen”.
EU: 20% minskad
energianvändning i
bebyggelse till 2020
och sedan ytterligare
30% till 2050

Se laganbygg.se

Fortbildning
GodaHus genomför ungefär
6-7 fortbildningar varje år.
Sammanlagt hittills cirka 40
heltidsdagar med runt 800
åhörare totalt! Det har varit
mest i form av föreläsningar

men även studiebesök på olika anläggningar i Karlskrona, Ronneby, Växjö, Åseda,
Kalmar för att nämna några.
Ämnena vid tillfällena har
varierat från grundläggande

VVS med ritningsläsning,
styrteknik till föreläsningar
om samverkansentreprenader, livscykelkostnader, driftoptimeringocherfarenheter
från olika projekt.

Företag
Linnéuniversitetet

GodaHus vill skapa ett
starkt centrum för forskning och utveckling

• Främja arbete med kvalitets- och kompetensutveckling.
• Leda projekt som styrelsen/medlemmarna önskar utveckla.
• Särskild inriktning mot renovering och ombyggnader.
• Verka för effektivisering och samordning av branschövergripande
utvecklingsprojekt med metoden ”byggandet som system och helhetstänkande” som grund.
• Skapa förutsättningar för ökad efterfrågan och tillgång på kunniga leverantörer av teknik till
energieffektiva byggnader.

Det handlar om att främja
utvecklingen av lågenergibyggnader (laganbygg.
se). Godahus har varit med
sedan starten 2009. Nu är
vi inne på tredje perioden
tillsammans med fem andra

GodaHus länkar
samman kunskap

Offentliga aktörer

Stödjer akademin
GodaHus har bidragit till rekryteringen av tre professorer och en
lektorstjänst i installationsteknik
inom energieffektivt byggande
vid Linnéuniversitetet (LNU).
GodaHus medlemmar har
bidragit med handledning av
cirka 25 exjobb. Samarbete har
även skett med andra lärosäten.

GodaHus bidrar till LNU:s ansökan för att få
rättighet att examinera civilingenjörer.

