Medlemmar i GodaHus
Medlemmar april
2017
(mars
2018)

Energisamordnare
ny kurs på

i samarbete med

godahus
ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER I SYDOST

Kontakta oss
GodaHus – Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost
Christer Carlsson, ordförande, 070-660 54 20, christer.carlsson@vofab.se
Per Wickman, vice ordf, 070-546 50 50 per.wickman@energirevisor.se
Stefan Olsson, vd, 0709-89 01 81, stefan.olsson@godahus.se

godahus.se
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Energisamordnare – Energy coordinator
Från och med 1 juli 2017 gäller nya skärpta regler vad gäller energihushållning och
värmeisolering i byggnader vid nybyggnation. Ytterligare skärpning följer från 2020,
samt krav på uppföljning av energikraven med framför allt energideklaration och
verifiering. Boverkets förslag om stora viten om energimålen inte uppfylls kommer att
ställa nya krav på energisamordning inom byggbranschen.
Linnéuniversitetet i samarbete med GodaHus erbjuder under hösten 2018 utbildningen Energisamordnare - främst riktad mot yrkesverksamma inom byggbranschen
men även mot ingenjörsstudenter med inriktning Energi och miljö, Byggteknik eller
Byggnadsutformning.

Kursen
•
•
•

Samverkansgrupper inom GodaHus 2018:
•
•
•

•

Fyra stycken tvådagarsträffar med föreläsningar, seminarier och studiebesök med
varvad teori och praktik.
Deltagarna förväntas utföra individuella uppgifter mellan träffarna och läsa en del
material för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen.
Kursintyg erhålls efter deltagande vid samtliga träffar samt godkända uppgifter.
Efter validering kan 7,5 hp erhållas.

Energisamordnarens roll
13 -14 september

Värmesystem i byggnader
15 -16 november

Byggnadens utformning
11 -12 oktober

Elförsörjning
13 -14 december

Energisystem och olika byggmaterial-simul- Tillförsel av värme/kyla-ventilation/
ering/ beräkning
återvinning-lagring

Energieffektiva byggnader - hållbarhetsfrågor och fukt/täthet

Sol och vindkraft, digitalisering-mät/styrsystem och energisamordning

Utbildningen är förlagd till Linnéuniversitetet, campus Växjö.
Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i Goda Hus (1 person per medlem) och
studenter vid Linnéuniversitetet. Tillägg medlem: 10 000 kr/person.
Ej medlem: 20 000 kr/person. Vid nytt medlemskap erhålles en fri plats.

Anmäl dig på
godahus.se

GodaHus - Samverkan och aktiviteter

Kontakt GodaHus:

Kontakt Linnéuniversitetet:

per.wickman@energirevisor.se

katarina.rupar-gadd@lnu.se

Per Wickman

Tel: 070-546 50 50

Katarina Rupar-Gadd

Solstrålarna – driver på
utvecklingen av egenproducerad
el i byggnader
Skruvarna – utvecklar kompetens
inom praktiska driftfrågor
LÅGAN - samarbete mellan Sveriges
Byggindustrier och Energimyndigheten för att stimulera marknaden för
lågenergihus.
Digitalisering, styr- och elsystem
- utvecklar möjligheter för digitala
lösningar i byggnader.

2018 handleder GodaHus
medlemmar 9 stycken exjobb
på Linnéuniversitetet i Växjö.

GodaHus bedriver fortbildningsverksamhet. 2018 ligger fokus på
Energisamordnarutbildningen.
GodaHus samarbetar med expertkompetens inom byggnation och miljö på
Linnéuniversitetet, samt bidrar med
handledning av exjobb.

Befintligt bestånd – 500 miljoner m2 potential!

Universitetsutbildning hösten 2018

Årlig enegispartävling arrangeras
där föreningens
medlemmar
tävlar mot varandra.
Vinnare utropas vid
föreningsstämman.

Växjöbostäder, vinnare 2016

GodaHus har sen starten 2009 bidragit till att regionen ligger i framkant
inom energieffektivt byggande
GodaHus vill skapa ett
starkt centrum för forskning och utveckling

GodaHus målsättning - med MEDLEMSNYTTA som ledord skall vi:
• bedriva regelbundna nätverksträffar för medlemmar med tyngdpunkt på interna
föredragshållare och studiebesök
• vidareutveckla vår fortbildningsverksamhet i samklang med nationella satsningar
och i samverkan med olika lärosäten, institut och andra initierade aktörer
• vidareutveckla vår roll som handledare av examensarbeten med ökad kvantitet och
kvalitet som målsättning
• aktivt bevaka trender och delta i samverkansinitiativ inom vårt fokusområde
• verka för ökad efterfrågan på energisamordnare

