FEBY årsmöte 2018
I år kombinerade FEBY årsmötet med ett öppet miniseminarium som hölls på Skanska
kontor i Stockholm. Att man kan ha kul även på årsmöten demonstrerades av Hans Eek.

Hans Eek provar att titta på omvärlden med nya dimensioner.
Öppet klassningssystem
På seminariet gav Martin Erlandsson oss en inblick i LCA-metodikens problematik via en
redovisning av projektet Öppet klassningssystem. Val av metodik kan bli ganska
avgörande för resultatet, vilket är en slutsats som även kan tillämpas på BBRs
primärenergital.
FEBY18

Eje Sandberg, ordf i FEBY redovisade erfarenheter från passivhusbyggandet som hos
”mogna” passivhusbyggare ger säkrade energiresultat med utfall ofta lägre än beräknat.
Vidare redovisades grunddragen i FEBY18 som nu ersätter FEBY12 och där en del av
resultaten från Öppet klassningssystem har tagits tillvara. Värmeförlusttalet som
huvudkriterium har stärkt sin position och ingår också i Upphandlingsmyndighetens
dokument för upphandlingsstöd. I FEBY18 motsvarar FEBY Guld passivhusnivån.
Läs mer om FEBY18: http://www.feby.se/kriterier

ETC hyreshus i massivträ

Hans Eek, arkitekt bakom många av Sveriges passivhusbyggnader, redovisade ETCs nya
hyreshuskoncept för energieffektiva byggnader konstruerade med
massivträkonstruktion. Här tänker man sig även ersätta grundplattformens
betongkonstruktion med ren granit och fylla det öst-västorienterade taket med solceller.
Byggkonceptet har nu fått en rad markanvisningar i olika kommuner som visat mycket
stort intresse. Inte konstigt med tanke på att detta enkla och robusta koncept nu också
vunnit World Architecture Awards,
se https://worldarchitecture.org/architectureprojects/hpcem/etc_s_timber_crowdfunded_passive_houses-project-pages.html

Bakom designen står Hans Eek tillsammans med Kjellgren&Kaminsky.
Remissvar BBRs framtida energikrav
Eje Sandberg redovisade upplägget i Boverkets förslag, samt huvudpunkterna i vårt
remissvar, se http://www.feby.se/images/Rapporter/Remissvar_BBR_2020.pdf
Skanska ”Deep green cooling”
Jonas Gräslund från Skanska, ingenjören bakom koncept som högtempererad kyla och
självverkande tilluftkylbafflar och lågtempererad värme visade upp de fina resultaten
från huvudkontoret som med sina 55.000 m2 får hela sin klimatkyla från berget, men
helt utan stöd från värmepumpar. Med imponerande låga 38 kWh/m2 klarar man att
både kyla, värma (24) och driva (14) denna stora fastighet. Patenterat koncept.

Jonas Gräslund, Skanska omgiven av intresserade seminariedeltagare.
Värmen kommer via fjärrvärme, men förvärmning av friskluften sker med geovärme för
att balansera bergets temperatur över året. Med denna väldimensionerade anläggning
får man en mycket enkel systemlösning med små krav på driftorganisationen.
FEBY årsmöte
På årsmötet valdes årets styrelse. Därefter diskuterades vilka slutsatser man kan dra av
Energimyndighetens utvärdering av lågenergibyggnader. Utvärderingen visar att:
Dessa lågenergihus ger inte bara bättre ekonomi utan generellt sett också bättre
inneklimat, samt mindre fukt- och ljudproblem

