Välkommen till ett Testbed Event under rubriken

Energieffektivisering för
LTH-området
Måndag 17 november 2014 kl. 13-16*
Ingvar Kamprad DesignCentrum (IKDC),
Sölvegatan 26, Lund
Akademiska Hus, Sustainable Business Hub, Urban Magma och
Future by Lund bjuder in miljöteknikföretag och innovatörer till ett
Testbed Event för att hitta produkter och lösningar som kan öka
energieffektiviteten hos byggnaderna i LTH-området.
Dagen börjar med att Akademiska Hus presenterar de problem de
ser framför sig och vad de behöver hjälp med. Därefter får ett antal
företag hålla en presentation för en panel från Akademiska Hus,
Lunds Universitet och Lunds kommun.
* Efter sista presentationen kl. 16.00 bjuder vi på afternoon tea då
företag och panel kan mingla.
3:e och 4:e november arrangeras en kort rundvandring i ett av
husen för den som vill orientera sig innan detta arrangemang.

Akademiska Hus mål och konflikten
energieffektivisering-bevarande
Akademiska Hus har ambitiösa hållbarhetsmål.
Ett mål säger att man ska minska mängden köpt
energi med 50 procent mellan åren 2000-2025
(även innefattande verksamhetens el). Ett annat
mål säger att koldioxidavtrycket som uppkommer
vid drift av fastigheterna ska elimineras. Detta hade
i sig varit en utmaning. Akademiska Hus måste
dessutom förhålla sig till det faktum att arkitekturens
gestaltning ska bevaras och fasaderna vårdas.
LTH-området är ritat av arkitekten Klas Anshelm och
byggdes under ett antal år på 60-talet.

Både antalet studenter och antalet anställda som
befinner sig i byggnaderna har ökat betydligt sedan
de byggdes. Detta och nya regler innebär helt andra
krav på ventilationsstandard.
Vissa lokaler har problem med inneklimatet. Det kan
handla om dragproblem, att ytterväggen är kall på
insidan vintertid, att det är för kallt eller för varmt i
vissa rum. I LU:s krav och råd ställs också krav på
höga luftflöden som kan öka dragproblemen.
http://www.bygg.lu.se/upload/Arbetsmiljo/Krav_och_
Rad.pdf
Ett marklager med värmepump som försörjer några
av byggnaderna med värme och kyla finns på
området.

Området
LTH-området utgör nästan 193 000 m2BRA
(kvadratmeter bruksarea) , ca 45 procent av
Akademiska Hus fastighetsbestånd i Lund.
På nästa sida ser du en flygbild över området.
Byggnadernas förutsättningar och dagens
krav/möjligheter
Likt många byggnader från denna tidsepok slukar
de energi. I snitt:
•

värme 95 kWh/m2BRA (fjärrvärme samt
delvis spetsfjärrvärme)

•

fjärrkyla 55 kWh/m2BRA

•

el (fastighetsel och verksamhetsel)
110 kWh/m2BRA

Enligt BBR-krav får nyproducerad lokalbyggnad
använda max 80-125 kWh/m2, till värme, kyla och
enbart fastighetsel beroende på ventilationsbehov.
Fasaderna består av 1½ stens tegel med putsad
insida, U-värdet beräknas till 1,2 W/m2,K. Nya
fönster på marknaden har lägre U-värde än detta.

Detta söker Akademiska Hus
Akademiska Hus söker alla typer av
produkter, tjänster och lösningar som kan öka
energieffektiviteten i byggnaderna samtidigt
som hänsyn tas till att bevara arkitekturen
och fasadernas utseende. Fokus ligger på
energieffektivitet men även hållbarhet och
inneklimat.
Så här går Testbed Event till
Dagen börjar med att Akademiska Hus presenterar
de problem de ser framför sig och vad de behöver
hjälp med, i mer detaljerad form. Därefter får ett
antal företag presentera sina produkter, tjänster eller
lösningar för en panel från Akademiska Hus, Lunds
Universitet och Lunds kommun. Varje företag får
fem-tio minuter på sig så det gäller att koncentrera
presentationen till själva lösningen.
Efter Testbed Event kommer Akademiska Hus att
utvärdera de presenterade förslagen tekniskt och
ekonomiskt för att se hur och om de passar in i den
egna kravställningen.

INTRESSEANMÄLAN FÖR PRESENTATION SAMT ÅHÖRARANMÄLAN
Om du vill hålla en presentation ska du
skicka in en intresseanmälan till Bengt
Malmberg senast 30 oktober. I anmälan
vill vi att du kort beskriver din produkt/
tjänst/lösning och hur den kan bidra till att
energieffektivisera byggnaderna på LTHområdet.
Bengt Malmberg,
Affärsutvecklare, Sustainable Business Hub
e-post: bengt.malmberg@sbhub.se
tfn: 070-619 63 13

Du kan också delta som åhörare, gratis. Noshow debiteras dock 495 kr. Anmälan här>>
Du som vill vara med på en kort rundvandring
har möjlighet till det 3/11 eller 4/11 kl 10.00.
Anmäl dig direkt till Li Lövehed, nedan. Frågor
om byggnadernas förutsättningar och vad
Akademiska Hus efterfrågar ställs också till Li.
Li Lövehed
Energistrateg, Akademiska Hus
e-post: li.lovehed@akademiskahus.se
tfn: 046-31 13 29
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