Anteckningar

Nätverksträff
Umeå den 11 januari kl 12 till 12 januari kl 13, 2012
Närvarande:
David Börjesson, STUNS, Energihusets Byggnätverk Uppsala
Karin Salevid, Student, Energihusets Byggnätverk Uppsala
Hans Ruthberg, Piteå, kommun, Nätverk i Norrbotten
Royne Söderström, Kompetensspridning Umeå, Nätverk i kallt klimat
Christer Johansson, Esam, Nätverk i kallt klimat
Åsa Ögren, Ordförande Byggnadsnämnden Umeå, Nätverk i kallt klimat
Ulrik Berg, Vice ordförande Byggnadsnämnden Umeå, Nätverk i kallt klimat
Jenny, Kompetensspridning Umeå, Nätverk i kallt klimat
Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier
Johan Hallberg, Sveriges Byggindustrier Umeå
Dag Lundblad, Energimyndigheten
Åsa Wahlström, koordinator LÅGAN
Ingen representant från nätverket Goda Hus

1

Ulrik hälsade välkommen och berättade om satsningar i Umeå.

2

Åsa W berättade att LÅGAN nu har 4 nätverk och att detta var första träffen för
erfarenhetsutbyte. Planeringen har varit att dessa träffas ska hållas två gånger per år men att
nätverken först nu har kommit igång. Deltagande på nätverksträffarna ingår i de kontrakt
som nätverk har med LÅGAN. En ytterligare träff planeras i år. Just denna del av LÅGANs
verksamhet sker på prov och nätverken har därför bara fått kontrakt på två år i första läget
och får sedan visa på att deras insatser verkligen leder till fler byggprojekt innan kontrakten
förlängs i ytterligare två år. Åsa presenterade därefter LÅGAN.

3

Dag berättade om vad som är aktuellt på Energimyndigheten.

4

Pär berättade om BIs arbete med lågenergibyggnader.

5

Åsa Ö och Royne berättade om Umeås nätverk i kallt klimat.

6

Hans berättade om Nätverk i Norrbotten och om satsningen Furunäset i Piteå.

7

David berättade om Energihusets byggnätverk i Uppsala.

12 januari: Studiebesök


Energieffektivt byggande i kallt klimat. Ett projekt som delfinansierats av CERBOF och är ett
projekt där Umeå kommun tillsammans med Umeå universitet följt sex olika hus från
byggstart till drift. Ronny Östin från Umeå universitet och Christer Johansson från Esam
berättade om projektet och dess resultat.



Skanskas hus på Gimonäs. Vi besökte ett av husen i projektet som byggts av Skanska. Mats
Andersson från Skanska tar emot oss.



Hållbara Ålidhem. Som en del i Delegationen för hållbara städers satsning är Ålidhem ett av
pilotprojekten. Vi tittade på hur man arbetat med att halvera energianvändningen i ett
miljonprogramområde i kombination med nybyggnation av lågenergihus. Albert Edman,
Utvecklingsstrateg från Umeå kommun visar runt oss på Ålidhem.



Påbyggnader av befintliga hus med lätta träkonstruktioner. Umehem har tillsammans med
byggföretaget AR Bygg utvecklat metoder för att smart kunna bygga på befintliga hus på ett
energi- och klimatsmart sätt. Hans Westin och Anders Lindgren från Umehem och AR Bygg
visade runt på Södra Ersmarksgatan på Haga. Stig Axelsson från Martinssons berättade om
Martinssons Byggsystem i trä.
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