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Under Nordbyggmässan i Stockholm 

delades fl era priser ut, bland annat 

utsågs vinnaren av Stora Inneklimat-

priset 2009. Vinnare blev Jeff Electro-

nics AB för styrsystemet CCKYRKA. 

Jeff Electronics får priset för ett innovativt 
styrsystem som samtidigt är kommersiellt 
tillgängligt. Det är framtaget för kyrkor och 
andra kulturellt värdefulla byggnader där 
kravet på inneklimat är mycket höga. 

Årets Miljöprofi l 2009 blev Karin Adal-
berth, doktor i byggnadsfysik, för sitt 
uppmärksammade egnahemsbygge, Villa 
Åkarp. Juryn konstaterade i sin motivering 
att Karin Adalberth ”har tagit en stor per-
sonlig risk när hon tidigt tog beslutet att 
bygga Sveriges första plusenergihus, Villa 
Åkarp, att ha som sin privata bostad”. 

Guldmedaljen för Årets Hetaste Materi-
alnyhet 2009 tilldelades företaget Soltech 
Energys solenergisystem i form av ett glas-
tak designat som traditionella tegelpannor. 
Solens strålar passerar glaspannorna och 
absorberas av ett speciellt material och 
omvandlas till värme i en underliggande 
luftspalt. Systemet integreras sedan via en 
värmeväxlare med husets befi ntliga upp-
värmningssystem. Solenergin används för 
att värma huset och generera varmvatten. 
Produkten har tidigare presenterats i VVS-
Forum (sid 86 i nr 6–7/2009).

Jan Lööf

Nätverket OpenBIM hade en av de mer 
centralt placerade montrarna i entréhal-
len på Nordbyggmässan. OpenBIM arbe-
tar för en mer konsekvent användning 
av BIM inom byggsektorn, bland annat 
genom standardisering av ofta förekom-
mande processer och standardiserade 
och leverantörsoberoende gränssnitt för 
kommunikation. 

Camilla Lindskog, biträdande pro-
gramledare i OpenBIM, till vardags pro-
jektledare på Plan B Service AB, förkla-
rade att nätverket har 56 medlemmar, 
men att man inom kort blir 60. 

– Bland medlemmarna fi nns byggher-
rar, organisationer, byggentreprenörer, 
konsulter, men inga installationsentre-
prenörer, sa hon.

Speciellt beröm fi ck installationskon-
sulterna som hon menade ligger längre 
fram inom BIM än vad till exempel arki-
tekterna gör.

VVS-Forum kör för närvarande en 
tredelad artikelserie om BIM i byggsek-
torn. Sista delen i serien publiceras på 
sidan 46.

Jan Lööf

 Jeff Electronics vann Stora Inneklimatpriset 2009

Jeff Electronics fi ck ta emot Stora Inneklimatpriset 2009 av Ulla Hamilton (M) miljö- och tra-

fi kborgarråd i Stockholms stad. FOTO: JAN LÖÖF

Karin Adalberth blev Årets 

Miljöprofi l 2009. FOTO: JAN LÖÖF

Glastaket från Soltech Energy som vann guldmedalj för Årets 

Hetaste Materialnyhet. FOTO: SOLTECH ENERGY

OpenBIM växer – utom bland installatörer

Camilla Lindskog, biträdande programledare i 

OpenBIM, arbetar till vardags hos Plan B Ser-

vice AB som är ett företag inom virtuellt byg-

gande. FOTO: JAN LÖÖF


