
Prisregn - som preghdes
av energi och renovering
Arets Nordbyggmissa priglades i hiig
grad av energi- och renoveringsfr6gor.
Det mirktes inte minstavdesemina-
rier och priser som delades ut under
missdagarna.

iloRDBycG. Nordens stiirsta,""vs- och bygg-
mdssa, Nordbygg, samlade i ir fler dn
9OO utstlllare och drygt 48 OOO besrjka-
re. En viktig del av mdssan handlade om
de seminarier och priser som delades ut
under mdssdagarna.

Den stora prisdagen var torsdagens
eftermiddag, di ett flertal priser delades
ut, bland annat det av Slussen.biz, Svensk
Ventilation, Svenska Kyltekniska Fiiren-
ingen och Energi & Miljritekniska Fcire-
ningen instift ade Stora Inneklimatpriset.

Priset delades ut fdr lS:e iret i rad, i
ir av ordfciranden f6r jurygruppen, Lars
Ekberg CIT Energy Management. Vinna-
re bland de 37 inliimnade fdrslagen blev
Free Energy Sverige med bidraget Hybrid
Solar System. Priset togs emot av fdreta-
gets svenske vd Lars Andr6n.

Hybrid Solar System utnyttjar v6rme-
pumpens frirdelar att ta tillvara ftirnybar
energi. Genom att kombinera geoenergins
potential att sdsongslagra solenergi
med termiska solfingares m<ijlighet till
momentant effekttillskott, uppnir man
en mycket lig energianvdndning. Enligt
motiveringen dr det vinnande bidraget
en genomtdnkt prefabricering som gcir
produkten platsbesparande och enkel att
installera.

Ett modernt styr- och 6vervaknings-
system, som Sven ger konsumenten
mrijlighet till hjAlp med injustering och
problemlcisning pi distans, borgar fdr att
utlovade prestanda kan uppnis. Systemet
har goda frirutsiittningar att bidra till ett
komfortabelt inomhusklimat.

Vld samma tillf6lle delades flera andra
priser ut, bland annat Nordbyggs guld-
medalj som i ir gick till ventilationstill-
verkaren Klimatfabriken som utvecklat en
flAkt med sju olika funktioner, vilket gdr
den smidig att anpassa till bostadens olika
ventilationsbehov. Funktionerna iusteras
med en multifunktionsvdljare o.h flekt.n
iir tystgiende och energisnil. priset dela-
des ut frir sjunde gingen av Nordbygg
Tidningen Byggindustrin och Svensk
Byggtjiinst. Prisutdelare var Svensk Bygg-
tjinsts vd Erik Hellqvist.
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Nordbyggs guldmedalj gick till Klimatfabriken.

Renove-ra energismart var ett av m6nga
tema pa de 6ppna seminarierna.

Tidigare pi dagen hade priser delats
ut till de tre bdsta energisparfrirslagen
f6r det som kallades "Sveriges vanligas-
te hus - bostadslimpan pA tre v&ningar,,.
Deltagare i tdvlingen var studenter frin
kurserna Energieffektivisering i bygg-
nader - Teknik och system respektive
Energieffektiva byggnader och byggnads-
komponenter vid Uppsala universitet.
Tdvlingsuppgiften var att ge fdrslag pi
ndra noll-energirenovering fcir en utvald
fastighet med milsdttningen att minska
husets energianviindning.

Tdvlingen arrangerades inom ramen f6r
EU-projektet NeZeR (promotion of Smart
and IntegTated NZEB Renovation Measu-
res in the European Renovation Market)
som pigir 2OI4-2OI7.

Syftet med NeZeR-projektet er att
friimja "nAra nollenergi',-renovering och
anvdndandet av frirnybara energikdllor pi
den europeiska marknaden. Fem liinder

deltar - Sverige, Finland, Holland, Rumi-
nien och Spanien - och i projektet ingir
stider, bostadsbolag och forskningsin-
stitut. Svenska partners dr IVL Svenska
Miljciinstitutet, Stockholms stad, Stock-
holmshem och Stockholm stadshus.

Det hus de hade fett till sitt fdrfogande
var kanske den vanligaste formen pA ett
svensk flerbostadshus - en trevenings
limpa, denna ging placerad i Stockholm.

De tre vinnande bidragen frin Sverige
kommer att gi vidare till en europeisk
workshop. Bidragen kennetecknades av
minga olika intressanta synpunkter pi
hur energianvdndningen kan minskas;
forutom installation av FTX-ventilation
och bergvirme, omfattades Aven byte av
glasrutor fcir att behilla det ursprungliga
utseendet pi huset, tilldggsisolering och
att inbegripa hyresgdsterna i energiarbe-
tet.

Det vinnande bidraget, kallat Energi-

Aven i6r st6llde EMTF ut p6 Nordbygg -
som vanligt med en egen barista.
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System, fickLars And16n som representerar foretaget Hybrid Solar

bunkring av en 50-talsbyggnad, klnne-
tecknades av juryn av hrigmarknadspo-
tential och repeterbarhet. I huvudsak
kdnnetecknades detta av isoleringsAtgdr-
der, fonsterbl'ten, sdnkt inomhustempe-
ratur, FTX-installatior.r och bergvdrme.
Genom dessa itgirder kunde energian-
vdndnir.rgen minskas frin 152 till 37 kwh
vdrme per kvadratmeter och ir.

Pris fiir bista energispararbete delades

ocksi ut pA Nordb-vgg. Prisutdelare var

Regin som utifrdn exempel frAn hela vdrl-
der-r valt ut tre vinnare i sin tlvling, Regin

Energy Saver Awards. Det forslag som

kom pa frirsta plats var ett arbete med

vdrmereglering och belysningskoncept
som sdnkt ett transportbolags er-rergikost-

nader med loo miljoner kronor.
I huvudkategorin "The Energy- Saving

Solution of the Year" gick vinsten till det

vistsvenska foretaget Systeminstallation,
som gjort en totalltisning till foretaget

Schenker. Exempelvis infcirdes utbild-
ningar av personal for att sdkerstdlla
energioptirneringen i foretagets alla fast-

igheter.
6vriga prisbelonta blev dels ir.rstalla-

torer som energieffektiviserat Stortinget
i oslo, dels ett iranskt foretag som arbe-

tat med smarta energilosningar for ett
kombinerat shoppingcenter och hotell i
Arman. I jurl'n som utsig vinnarna ingick
representanter frAn srivdl Energirnyndig-
heten som frd,n branschledande svenskt
nlringsliv.

Mark Kretz
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