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Org.nr 802448-0876                                                                          
c/o Energikontor Sydost AB  
Framtidsvägen 10 A 
351 96 VÄXJÖ  
 

Allmänt 

GodaHus - Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost är en regional satsning på teknik och FOU 

med fokus på renovering/ombyggnader av alla typer av byggnader. Genom att höja den tekniska 

kunskapsnivån hos både beställare och leverantörer skapas förutsättningar för snabbare etablering 

av en regional marknad.  

Föreningen bildades i juni 2009 som en ideell ekonomisk förening med 15 medlemmar. I skrivande 

stund är medlemsantalet 31 st fördelade på de fyra stora aktörerna i byggbranschen: beställare, 

entreprenörer, leverantörer och konsulter. I GodaHus bedrivs huvudsakligen seminarieverksamhet, 

fortbildningsverksamhet och projektutveckling. Den interna organisationen består förutom styrelsen 

av en ledningsgrupp, tekniska kommittén (TK) och för närvarande de interna temagrupperna 

Skruvarna (driftfrågor), BGH (beställargruppen) och Solstrålarna (solenergifrågor).  TK behandlar 

frågor inom projekt-, teknik- och metodutveckling (t.ex. erfarenhetsåterföring) samt utveckling av 

samverkan mellan GodaHus och lärosäten (t.ex. LNU) för effektivare kunskapsöverföring till 

branschen. Se vidare på www.godahus.se. 

 

Uppnådda mål under projekttiden 2013-2014 
 

 Några ombyggnadsprojekt med lågenergitema uppstartade av medlemmar: 

o  Olofsgården, Åseda, äldreboende- Uppvidingehus 

o Kv. Sparven, Åseda, 19 lgh+omb lokaler (sol+vp)  - Uppvidingehus 

 

 Uppstartade nybyggnadsprojekt av medlemmar med lågenergitema: 

o Kv. Våren, Karlskrona, 5125 m2 boa, 60 kWh/m2/år- Karlskronahem 

o Kv. Täppan, Växjö, 48 lgh, 55 kWh/m2/år – Växjöbostäder 

o Kv. Minnet, Växjö, 78 lgh, 55 kWh/m2/år – Växjöbostäder 

o Kv. Vallen, Växjö, 71 lgh, 55 kWh/m2/år – Växjöbostäder 

o Kv. Passet, Växjö, 80 lgh, 55 kWh/m2/år – Växjöbostäder 

o Kv. Portvakten (Trummen), 115 lgh, 55 kWh/m2/år – Växjöbostäder 

o Kv. Burspråket 1, Växjö, förskola 1775 m2 BTA, 43,7 kWh/m2/år (solceller) – Vöfab 

http://www.godahus.se/
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o Kv. Capella 1, Växjö, 22 lgh, Miljöbyggnad silver – HSB Sydost 

o Kv. Åsikten, Ljungby, äldreboende, 60 kWh/m2/år – Ljungby Kommun 

o Kv. Solallen, Växjö, 21 lgh, 70 kWh/m2/år + solceller,vp (nollenergi) – Skanska, 

Energirevisor 

o Kv.Örnen, Tingsryd, vårdcentral o tandvård 2700 m2, 75 kWh/m2/år – 

Landstingsfastigheter Kronoberg 

o Kv Vasa, Växjö, strålbehandling 941 m2, 72 kWh/m2/år – Landstingsfastigheter 

Kronoberg 

 

 Tekniska kommittén har under projekttiden haft fem protokollförda möten. Uppstart av 

Beställargruppen BGH och Solstrålarna (internt nätverk specifikt för integration av 

solcellsteknik i byggnader) har genomförts med vardera ett möte under projekttiden. BGH 

kommer att fokusera på beställarfrågor tex livscykelkostnader, större utvecklingsprojekt, 

upphandlingsfrågor, byggregler, organisationsfrågor etc. 

 GodaHus har medverkat i LÅGANs nationella nätverk för samverkansinitiativ och deltagit på 

samtliga nätverksmöten där presentationer har getts om verksamheterna i GodaHus. 

 Forskningsenheten på LNU- Hållbar byggd miljö (Sustainable Built Environment)– har nu 

verksamhet med 10 personer under ledning av prof. Leif Gustavsson. 

 Inom satsningen ”Expertkompetens för hållbart träbyggande” - ehtb@lnu.se  ingår kursen 

”Hållbart byggande och energisystemanalys”  under våren 2015. GodaHus har deltagit i 

planeringen och framtagandet av denna kurs (ej finansierat av LÅGAN). 

 GodaHus stödjer och medverkar i styrelsen för fortbildningssatsning ”Expertkompetens för 

trähusbyggnation” i samverkan med LNU. 

 

Målsättningen att presentera sydostkommunernas energiprestanda på vår hemsida har styrelsen 

beslutat ändra. Dessa jämförelsetal hanteras istället inom det interna nätverket Skruvarna och tjänar 

som underlag för beslut för föreningens nyinstiftade ENERGISPARPRIS som delas ut till bästa medlem 

vid den årliga föreningsstämman (se nedan). 

 

Målsättningen med att i stor skala introducera en metod för erfarenhetsåterföring har visat sig svår 

att uppnå. Tekniska kommittén har dock slutfört framtagandet av den frågelista vars svar är tänkt att 

utgöra basen för en kommande databas med erfarenheter. Slutsatsen av vårt arbete är att det 

uppenbarligen krävs mer ”hands-on” – aktiviteter för att förmå våra medlemmar att använda denna 

lista i sina ordinarie projekt och se den som ett hjälpmedel. Frågan om hur vi går vidare kommer att 

behandlas av styrelsen. 
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Uppnådda resultat – mät- och uppföljningsplan 
För att möta målet om substantiell kunskapsuppbyggnad har GodaHus dessutom varit aktiv inom 

följande områden: utvecklingsprojekt mellan medlemmar, fortbildning, kommunikationsplattform 

och seminarieverksamhet. Nedan beskrivs i detalj vilka mål som uppnåtts inom dessa områden enligt 

mät- och uppföljningsplanen. 

A - Utvecklingsprojekt mellan medlemmar 

Under projekttiden har utvecklingsprojekt startats upp med medlemmar som aktiva deltagare och 

ofta som examensarbete. Följande utvecklingsprojekt är avslutade och presenterade: 

 FTX i självdragshus (slutfört 2013) 

 Utvärdering av kulvertförluster, Ronnebyhus (slutfört 2013) 

 Utvärdering av kulvertförluster, Sigfridsområdet Växjö (slutfört 2014) 

 Utvärdering av frånluftvärmepumpsystem (slutfört 2014) 

 Uppföljning passivhus Portvakten (slutfört 2013) 

 Vårdcentral Lessebo, uppföljning energikrav (slutfört 2013) 

 

 Solhybridsystem-utvärdering (slutfört 2014) 

 Utvärdering avloppsvvx, Portvakten (slutfört 2014) 

 Kv. Körsbäret,Växjö-energiuppföljning efter renovering, nya UC (slutfört 2014) 

 Videum, hus F-H, energiuppföljning (slutfört 2014) 

 Miljöklassning-erfarenheter (slutfört 2014) 

Projektrapporterna finns presenterade på GodaHus hemsida www.godahus.se.  

 

Följande utvecklingsprojekt är i skrivande stund föreslagna av medlemmar men ännu inte 

behandlade av styrelsen: 

 Hur energieffektivisera i en kulturhistoriskt intressant byggnad – Kv.Hermes? 

 Jämförelse av olika befintliga solcellsanläggningar-skola,bostad, Vikaholm 

 Minimera köldbryggor vid renovering av balkonger – Kv.Falken,Älmhult 

 

 

B – Fortbildning 

GodaHus har under 2013-14 arrangerat två omgångar av en fortbildningssatsning. Den första för 

verksamma byggnadsingenjörer och tekniker (livscykelkostnader, byggnaden som system, fukt och 

miljöklassning etc). Den andra omgången som startade i augusti 2014 och pågår till april 2015 har 

som målgrupp drifttekniker. De moment som tas upp under de sju heldagarna är grundläggande VVS-

, styr- och värmepumpsteknik, termiskt inomhusklimat och fuktkunskap, ritteknik, injustering, 

driftteknik, systemlösningar och solcellsteknik. Utbildningen avslutas med en studieresa. 

 

I första omgången under 2013 deltog 25 personer. Under den nu pågående omgången (hösten 

2014/våren 2015) deltar 45 personer. 

 

 

http://www.godahus.se/
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C – Kommunikationsplattform 

Under projekttiden har föreningen etablerat sin hemsida på www.godahus.se.  Hemsidan skall vara 
en plats för informationsinhämtning angående föreningens verksamhet. Där kan man nu hitta 
slutrapporter från våra utvecklingsprojekt och dessutom finns ett antal goda exempel presenterade 
inom det avslutade EU-projektet RIEEB. Detta utgör basen för den tänkta kunskapsbanken som skall 
byggas upp på hemsidan. Detta arbete har dock blivit försenat men överlag fungerar hemsidan nu på 
ett tillfredsställande sätt. 

 

D – Seminarieverksamhet 

Seminarieverksamheten har under projekttiden i huvudsak utgjorts av  

 Medlemsaktivitet – heldag (två per år, totalt 4 under projekttiden) 

 Linnéseminarier – 2-3 timmar (6 under projekttiden) 

 Skruvarna – nätverk, heldag (3 under projekttiden- därefter fortbildningsdagar) 

 EnergiTing Sydost – seminarium 13 november. 

 Beställargruppen GodaHus-BGH, nätverk-uppstart 1 dec 2014 

 Solstrålarna – nätverk specifikt om solcellsteknik-uppstart 1 dec 2014 
 
En typisk medlemsaktivitet genomfördes i samband med föreningsstämman den 23 april 2014. I 
protokollet för detta evenemang kan man läsa: 
 
I anslutning till stämman genomfördes ett seminarium på förmiddagen under rubriken 
”Lågenergihusdagen”. Stefan Olsson berättade lite om vad Energikontor Sydost är engagerad i liksom 
vad som är på gång på nationell nivå. Johan Skarendahl, IQs informerade om Energimyndighetens 
nya forskningsprogram E2B2 och också om EU´s nya Horisont 2020. Per-Erik Eriksson, SP informerade 
om Smart Housing Småland och de möjligheter till samarbete som finns där. Leif Gustavsson, LNU 
presenterade sin forskargrupp för Hållbar byggd miljö och de forskararbeten man är inblandad i. 
Eftermiddagen inleddes av Växjös Kommunalråd Per Schöldberg som berättade om Växjös tankar 
framåt, därefter presenterade medlemmen Per-Erik Magnusson, IVP exempel på deras verksamhet 
med en översyn av hur viktig definitionen av verkningsgraden vid återvinning i 
luftbehandlingsaggregat är (vi uppmanades att använda ”torr verkningsgrad”). Kristian Olsér, 
Ronnebyhus (medlem) fortsatte med att berätta om deras nya solcellsanläggning på 1300 m2 som 
precis har tagits i drift.  Som inledning på stämman presenterade Christer Carlsson, ordf. förslaget till 
den nya verksamhetsplanen och informerade samtidigt om kommande studieresa till Halland och det 
studiebesök vi hoppas få till stånd i augusti från Chile. 
 
Som avslutning på dagen tilldelades Allbohus/Alvesta Kommun föreningens första ENERGISPARPRIS 
2013!   

http://www.godahus.se/
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Ett exempel på Linnéseminarium är den 15/5 2014 då Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers gästade oss och 
talade under rubriken ”Ekonomi i energirenovering”. Antal deltagare ca 25 (konsulter, leverantör, 
studenter). 
 
Skruvarna genomförde ett av sina typiska nätverksmöten den 28 november 2013 i Ljungby. På 
programmet fanns presentation av Landstinget Kronobergs arbete med energieffektivisering vid 
Lasarettet i Ljungby, föreläsning om styr- och övervakning och studiebesök på Kv. Åsikten - ett nytt 
energisnålt äldreboende i Ljungby. Antalet deltagare var 40 st. 
 
För mer information hänvisas till de tre Lägesrapporterna som skrivits för de tre första halvåren av 
projekttiden och till bifogad Mät- och uppföljningsplan. 

 

Växjö den 3 december 2012 

Projektledare: 
Stefan Olsson, Energikontor Sydost 
Stefan.olsson@energikontorsydost.se 
0709-890181 
    
Se även www.godahus.se;      Bilaga: Mät- och uppföljningsplan Nov 2014 
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LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett samarbete mellan 
Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västa Götalandsregionen, Formas, 

byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader. 
 

 
 

www.laganbygg.se 
 
 
 
 


