Tekniska Kommittén
Möte nr 4 – 11 mars 2011

Minnesanteckningar
Närvarande: Tony Timm, InPro; Leif Gustavsson, LNU; Stefan Olsson, Energikontor Sydost;
Bengt Svensson, IV Produkt; Ronny Gustavsson, Landstinget Kronoberg
Meddelat förhinder: Mats Arvidsson, Hammarstedts; Anna Engström, LBE
1. Information från IV Produkt
Bengt Svensson inledde med en presentation av IV Produkt. Det är högtryck i branschen
och IV expanderar bl.a påbörjas nu en utbyggnad av deras fabrik här i Växjö. Se bifogad
ppt-presentation
2. Projektgenomförande
Tekniska kommittén har av styrelsen blivit tilldelad att föreslå hur vi går vidare med
projekten B2+6, B3 och C1. Vid styrelsemötet den 22 mars kommer en presentation att
ske av nuläget.
Tabellen nedan sammanfattar den diskussion som genomfördes under mötet. Frågorna
gäller aktiviteter i GodaHus.
Projekt

Vad pågår?

Vad göra?

Vem ansvarar?

När?

B2+6
Renovering
bostäder+lokaler

Ronnebyhus
summerar
sina
erfarenheter
och samlar in
mätvärden
från projektet
Tallen. (pågår
motsvarande
aktiviteter hos
Växjöhem och
HSB
inom projektet
A1,A2+5 och
A6)

Initiera forskningsprojekt som
vetenskapligt analyserar möjliga
energihushållningsåtgärder och
följer upp genomförda åtgärder i
potentiella projekt.

LG (forskning)-initiera ansökan,
anställ doktorand

Våren
2011
,aug
2011

SOL-kontakter med och ev. ansökan
hos RFSS, undersöka möjligheterna
att integrera i
Energikontorets EU-projekt ”Cool
Bricks”. Kartlägga (tillsammans m
LG) nuläget i Araby
och HSB, Kalmar.

Aug
2011,

Initiera parallellt metodutveckling
innehållande ”allt” (kommunal
energiplanering, planering
byggnad,
kravställning, finansiering,
upphandling, utbildning av
aktörer,
förstudie, beräkningar,
projektering,
genomförande, verifiering,
uppföljning, brukarbeteende etc).
Metodutvecklingen sker genom
medverkan
i t.ex. projekt Espedalen i
Ronneby, projekt

Febmars,
2011

Araby i Växjö och projekt HSB i
Kalmar eller
liknande större
ombyggnadsprojekt (gärna
också något projekt med lokal). I
både
forskning och metodutveckling
engageras
GodaHus medlemmar i deras
naturliga roller som
beställare/entreprenör/konsult/
leverantör.

B3
Sjukvårdsbyggnad
”nära noll”

Lst Kronoberg
planerar,
projekterar.

Följ utvecklingen med Lst projekt
och den
nybildade föreningen ”Sveriges
Centrum för nollenergihus”. Påverka utvecklingen bl.a arbetet
med definition som pågår inom
den föreningen. Identifiera
pågående likartade projekt (t.ex.
nollenergihusen i Ronneby (villor)

SOL+LG

Våren
2011

C1
Bef.
fjärrvärme+passivhus?

Ansökan finns
inne
hos FORMAS
om
forskningsproj
(Vö
kom+VEAB
deltar).
Beslut i mars.

Avvakta beslut för ansökan=LNU
Projektet gäller kommunal
energiplanering – GodaHus
skall sprida info om projektet
och använda det i sin mafö
för att attrahera fjv-, vp- bolag
m.fl. att bli medlemmar

LNU=LG
GodaHus=SOL+styrelsen

Våren
2011

3. Nästa möte
Nästa möte med TK bestämdes till den 27/4 - 2011 kl. 09.00-12.00.
Plats: Centrallasarettet Växjö, Hus K, plan 5

Vid tangenterna
Stefan Olsson

