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Här finns den stora potentialen
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ras relativt snabbt: stora de-
lar av det svenska beståndet, 
inte minst bostäder inom 
det så kallade miljonpro-
grammet, kräver omfattande 
underhåll och upprustning 
de kommande åren. Då gäl-
ler det att göra rätt, annars 
missar vi möjligheten.

Föreningen GodaHus vill 
samla all den kunskap och 
erfarenhet som finns hos 

branschföreträdare, organi-
sationer och entreprenörer 
i Kalmar, Kronoberg och 
Blekinge. Samtidigt vill vi 
hitta nya vägar för att öka 

kunskaperna kring energi- 
och klimateffektivt byg-
gande. I dagsläget har vi 26 
medlemmar och intresset 
ökar kontinuerligt.

Idag har vi kommit långt när det 
gäller energieffektiv nyproduktion av 
småhus, flerbostadshus och lokaler. 
Tekniken och kunskapen utvecklas och 
allt fler ser nödvändighe-
ten med ett klimatsmart 
byggande. Men, titta på de 
två staplarna till höger: det 
låga huset representerar 
den årliga, totala nypro-
duktionen av byggnader i Sverige, un-
gefär fyra miljoner kvadratmeter. Det 

höga huset representerar det befint-
liga beståndet, ungefär 500 miljoner 
kvadratmeter – alltså 125 gånger mer 
än nyproduktionen. Här finns med 

andra ord den stora poten-
tialen och att utveckla nya 
metoder för att spara energi 
i det befintliga beståndet är 
alltså nyckeln till att nå de 
miljömål vi ställt upp, inte 

minst EU:s krav på halverad energian-
vändning i bebyggelse till 2050.

GodaHus har i dagsläget 26 

medlemmar och intresset 

ökar kontinuerligt.

”Att spara energi i det befintliga beståndet är alltså  
nyckeln till att nå de miljömål vi ställt upp”

Detta vill föreningen GodaHus

 GodaHus vill skapa ett 

starkt centrum för forsk-

ning och utveckling

Mot bakgrund av de förut-
sättningar som beskrivs ovan  
bildades 2009 föreningen 
GodaHus – Energieffektiva 
Byggnader i Sydost.

Syftet med föreningen är 
lika tydligt och djärvt som 

framåtsyftande: att göra 
Sydostregionen i Sverige till 
ett centrum för spetsforsk-
ning och utveckling kring 
energieffektivt byggande.

De stora energivinsterna 
finns alltså att göra i sam-

band med renovering och 
ombyggnad av befintlig 
bebyggelse. Här finns en po-
tential. Samtidigt finns här 
en utmaning – en utmaning 
som dessutom måste hante-

”Projekt där medlemmarna kompletterar  
varandra och nya idéer uppstår”

Navet i en riktigt kraftfull trio

Det som gör föreningen 
slagkraftig i samhällsut-
vecklingen och intressant 
för medlemmarna är att vi 
arbetar enligt Triple Helix-
modellen. Den bygger på ett 

aktivt deltagande och sam-
spel mellan regionala aktörer 
inom forskning, offentlig 
sektor och näringsliv. Det 
bärande i modellen är kun-
skap. Men kunskap i sig når 
inte sin fulla styrka så länge 
den är utspridd på isolerade 

öar. Därför är det GodaHus 
uppgift att agera brobyggare 
– att länka samman kunskap 
från olika områden och 
skapa dynamiska mötesplat-
ser och projekt där medlem-
marna kompletterar varandra 
och nya idéer uppstår.

Företag

Linnéuniversitetet

Offentliga aktörer

GodaHus länkar 

samman kunskap

Finansierar professur

GodaHus finansierar en profes-

sur och en forskningsgrupp 

inom energieffektivt byggande 

vid Linnéuniversitetet. På sikt är 

avsikten att det även ska startas 

en utbildning på avancerad nivå 

inom ämnet.

Föreningens målsättning:

• 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.

”GodaHus vill samla all den kunskap som finns i regionen”

EU: 20% minskad 

energianvändning i 

bebyggelse till 2020 

och sedan ytterligare 

30% till 2050


