Tekniska Kommittén
Möte nr 13 – 13 mars 2013

Minnesanteckningar
Närvarande: Tony Timm, InPro; Leif Gustavsson LNU; Anna Harju, LBE; Stefan Olsson,
Energikontor Sydost.
Meddelat förhinder: Mats Arvidsson, Hammarstedts; Ronny Gustavsson, Landstinget
Kronoberg; Mats-du-Bar, Ronnebyhus; Bengt Svensson IVP

1. Forum/referensgrupper
Vi identifierade följande pågående forum mellan forskargruppen och medlemmar:
a. Lindvägen, Kallinge (renovering av flerbostadshus). Mats-du-Bar, Ronnebyhus
deltar som beställarrepresentant.
b. Sandviksvägen, Växjö (renovering av flerbostadshus). Kenneth Faaborg,
Hyresbostäder deltar som beställarrepresentant. Se även punkt 4 nedan.
c. Redovisning av examensarbete i slutet av maj tillgängligt för alla medlemmar
2. Forskningsartiklar
LG har översatt och sammanfattat abstract (Building standard). Likaså två påbörjade dito
(Ventilation+Termisk massa). TK beslutade att detta är ett bra sätt att ta del av forskning
och LG kommer att fortsätta välja relevanta artiklar och översätta dessa. Kommer att
presenteras på vår hemsida.

3. Goda exempel - frågelistor
Vi gick igenom inkomna förslag på frågelistorna och kompletterade. Stefan justerar upp
listorna i linje med förslag och kompletteringar och så skickas dessa ut till medlemmarna
som uppmanas fylla ifrån sina senaste projekt.
Ifyllda frågelistor är sedan tänkta att samlas i en databas på hemsidan, kvalitetssäkring av
uppgifterna görs av tekniska kommittén. Huvudsakliga energieffektiviseringsåtgärder
skall vara sökbara i dokumentet.

4. Linnéseminarier
Vi konstaterade att senaste seminariet "Fjärrvärmeexpansion i Europa - en nyckel för att nå
energieffektiviseringsmålet till 2020" med Urban Persson från Högskolan i Halmstad blev en
framgång med många åhörare bl.a var fyra energibolag från Växjö, Lessebo, Kalmar och
Ronneby representerade.
Under den efterföljande diskussionen kom vi fram till följande grova preliminära program
framåt:
•

Maj – ”One-stop-shop”, energirenovering av villor – Leif G

•

Maj-Juni – ”Egen el” elproduktion med solceller – Stefan (+Hyresbostäder?)

•

4 september (kl 13-17) – Energirenovering av 70-talshus, klimatskal (Sandviksvägen
Växjö bl.a)

•

Oktober – ”Fuktsäker energirenovering” med Jesper Arvidsson, Lund

•

November – Renovera eller riva/bygga nytt?, Fastighetsekonom Linder, KTH

Leif och Stefan jobbar vidare med dessa förslag
5. Övriga frågor
Inga övriga frågor
6. Nästa möte
Bestämdes inget nytt möte.

Vid tangenterna
Stefan Olsson

Bilaga:

Frågelista Nybyggnad (130313)
Frågelista Ombyggnad (130313)

