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Inledning
HÅLLBART OFFENTLIGT BYGGANDE
I EUROPAS BERGSKOMMUNER

Dagens hus är angenämt svala på sommaren och behagligt varma på

				

vintern. De förbrukar lite energi, är byggda av inhemsk trä, sten eller
leraoch utvecklar därmed den regionala ekonomin. De kommuner i
europeiska bergsområden som började bygga hållbart har fått hjälp av
projektet MountEEE under åren 2012 till 2015. Sju partners, från Sverige över Alperna ner till Pyrenéerna, arbetar tillsammans för att lära
av varandra och på så sätt förbättra sina strategier och byggnadssätt.
De 36 byggnaderna som har byggts eller renoverats inom projektet
fungerar nu som inspirationskälla. Bland dessa byggnader finns det nya

			

stadshuset i Kiruna, nationalparkcentrets kontorsbyggnad i den franska staden Olette och en skola i den italienska staden Sagrado. Nyckeln
till framgången är en enhetlig, professionell och strukturerad strategi
för hela byggprocessen. Genom att använda servicepaket Hållbart byggande i samhället och tack vare de samarbetskommittéer som skapats i
partnerregionerna har vi uppnått projektets mål.
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VARFÖR SKA
MAN BYGGA
HÅLLBART?
För att bygga och renovera krävs mycket
resurser, mark, råvara för byggmaterial, energi
för förädling, användning och återvinning
av byggdelar. Sådana resurser är begränsade.
Man kan dock bygga och renovera hållbart genom
att man tar hänsyn till ekonomiska och sociala
aspekter, använder miljövänliga och förnybara
byggdelar, har en hög energieffektivitet och
använder sig av förnybara energikällor för den
energi man ändå behöver.

Miljöfördelar
Byggnader som kräver mindre energi för uppvärmning och varmvattenproduktion släpper
ut en mindre mängd klimatgaser. En viktig
aspekt i detta är också valet av byggmaterial.
Ofta krävs det mycket energi för att framställa

Ekonomiska fördelar

byggmaterialet (t.ex. metallbalk) att transpor-

Många beslutsfattare och investerare anser

tera det (t.ex. trä från länder utanför Europa).

fortfarande att det är dyrt att bygga och re-

Genom att använda ekologiskt, förnybart och

novera hållbart, eftersom de inte tänker och

lokalt byggmaterial skyddar man klimatet och

planerar långsiktigt. Det stämmer att investe-

stärker den regionala eko
nomin. Ekologiskt

ringskostnaderna är högre jämfört med stan-

och naturligt material minskar också de negati-

dardbyggnader, men de årliga kostnaderna

va hälsoeffekterna av byggmaterial på boende

för energi och skötsel är längre. På så sätt blir

och byggarbetare.

hållbara byggnader allt billigare ju längre de
är i drift. Att använda regionala byggmaterial

Sociala fördelar

såsom trä, sten eller tegel och anlita lokala fö-

Privata och offentliga hållbara byggnader

retag i byggprocessen främjar dessutom den

som invånarna identifierar sig med leder till

lokala ekonomin.

att den regionala identiteten stärks och främjar den sociala sammanhållningen. Om man
även anlitar regionala företag skapas arbetsmöjligheter och därmed också ett bra företagsklimat i regionen.
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Med helhetssyn
INT ERVJU MED SABINE ERBER

«Fördelarna med
hållbart byggande
ignoreras
fortfarande ofta.»

Sabine Erber, du är arkitekt vid energi-

Hur kommer det sig då att trots alla dessa

institutet Vorarlberg/Österreich.

fördelar byggs och renoveras byggnader

Hur skulle du definiera hållbart byggande

fortfarande enligt konventionella standarder?

och renovering?

Högre investeringskostnader skrämmer entre-

Målet är att renovera eller bygga nytt på så

prenörerna. Dessutom finns många beslutsfat-

sätt att beslutet att satsa på bra kvalitet och

tare som inte inser fördelarna, eftersom det

använda bra material lönar sig på sikt. Vi vill

inte finns någon transparent kvalitetssäkring.

Sabine Erber är en diplomerad

undvika att människor och miljö skadas och

Det kan vara svårt att se på ett klädesplagg om

ingenjör inom arkitektur och

därför arbetar vi för att byggstandarden håller

det är producerat på ett miljöskadligt sätt och

jobbar sedan 2007 vid energi-

så hög nivå som möjligt.

innehåller gifter. Samma gäller en byggnad, en

institutet Vorarlberg med

beslutsfattare har svårt att se om den är håll-

energieffektivt byggande. Sedan

Vad anser du vara fördelarna i jämförelse

2007 ger hon kommuner råd

med en konventionell byggprocess?

vid planering av energieffektiva

Byggnaderna har högre komfort, materialet

Den österrikiska kommunen Voralberg

och ekologiska byggnader med

är av bättre kvalitet och färre föroreningar

har kommit långt tillsammans med energi-

hjälp av servicepaket Hållbart

släpps ut i inomhusluften.

institutet när det gäller hållbart byggande

byggande i samhället. Hon leder

bar eller inte.

och renovering. Vilka fördelar har deltagan-

även internationella forsknings-

Vad anser du vara de största problemen i

det i projektet MountEE gett?

projekt som handlar om energi-

jämförelse med en konventionell byggprocess?

Vi har möjlighet att tillgodogöra oss andras er-

effektiva byggnader. Sedan 1999

Alla planeringsbeslut måste tas tvärveten-

farenheter. De använder andra principer som

bor hon i ett eget passivhus som

skapligt och i ett tidigt skede. Byggarbetarna

vi aldrig skulle komma på om vi inte deltagit

hon själv planerat.

är sällan vana vid att redan i ett tidigt skede

i utbytet. Dessutom hade vi möjlighet att ut-

fastställa vilka material som ska användas och

veckla ytterligare ett erbjudande till kommu-

att kontrollera att dessa sedan också används

nen, vi utarbetade ett rengöringskoncept och

när bygget väl är igång.

finjustering av driftstekniken. Dessa verktyg
kommer att vara till stor nytta när byggnaden
ska driftas.
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VAD OCH VEM
BEHÖVER MAN
FÖR ATT BYGGA
HÅLLBART
Med projektet MountEE visar man att många
europeiska kommuner vill bygga eller renovera
sina byggnader (såsom skolor, stadshus eller
evenemangshus) hållbart. Mestadels existerar
tekniken redan. Vad som saknas är strategier,
kunskap och effektivt samarbete. Kommuner
behöver stöd från experter för att kunna nyttja
redan existerande kunskap för att på så sätt
utveckla sina regionala strategier och finansiella
resurser.
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Genom samarbete kan
problem lösas redan
innan byggstart.
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Vad som är avgörande i detta är att övertyga

Regionala samarbeteskommittér var ryggraden

alla som deltar i byggprocessen, t.ex. entrepre-

i pilotregionerna. Alla som är involverade ar-

nörer, arkitekter, byggekologer eller byggar-

betar tillsammans med planeringen och verk-

betare, om det positiva i samarbetet.

ställandet av aktuella pilotbyggnader. Genom

Därför har man inom ramen för projektet

denna styrningsstrategi har man fått mer för-

MountEE etablerat sex så kallade regionala

ståelse för hållbart byggande och renovering

samarbetskommittér vars målsättning är att

och därmed säkerställt ett enhetligt samar-

• främja erfarenhetsutbyte inom området

bete inom partnerregionerna.

hållbart byggande och renovering
• förbättra befintliga förutsättningar
• utveckla en gemensam, regional strategi
för hållbart byggande och renovering
(i samarbete med redan existerande
nationella/regionala insatser)
• utvärdera och utveckla instrument som
stödjer ekonomin tillsammans med
investerare, samt överföring av kunskap
till politiska beslutsfattare
• utbilda alla som deltar i byggprocessen
samt hålla workshops
• Tack vare samarbetet i de regionala
arbetsgrupperna kommer kunskapen att
komma till nytta även efter att projektet
har avslutats.

Tack vare samarbetet i de regionala
arbetsgrupperna är den utarbetade
kunskapen nyttig även efter
att projektet har avslutats.
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Genom utbyte växer nya idéer fram
INTERVJU MED CAMILLE CRITIN

«Det var mycket viktigt
att kunna diskutera
byggprojekten med alla
deltagare i form av
en öppen diskussion.»

Camille Critin, hur kunde du övertygas

Hade ni svårigheter under samarbetet?

om att som arkitekt bli medlem i den regionala

Jag tyckte att samarbetet med alla deltagare

samarbetskommittén?

var mycket fruktbart. Ibland var det svårt att

Det var inte svårt, eftersom huvuduppgiften

delta i alla möten, eftersom vi alla har mycket

för CAUE (förening för arkitektur, stadsplane-

att göra.

Camille Critin är arkitekt

ring och miljö) i regionen Isère är att ge kom-

på CAUE, Föreningen för

munen råd vad gäller deras byggprojekt. Ut-

En målsättning som samarbetskommittén

arkitektur, stadsplanering

gångspunkten i vårt arbete är hållbarhet och

hade var att påverka hållbara bygg- och

och miljö i regionen Isère.

därför anser vi det vara förnuftigt att prata

renoveringsstrategier i partnerregionerna.

Han ger råd till kommunen

och diskutera med alla som deltar i byggpro-

Hur ser detta ut i regionen Isère?

i olika byggprojekt.

cessen om miljöaspekterna.

Tack vare samarbete med olika aktörer och
det kontinuerliga utbytet inom arbetsgrup-

Vilka var fördelarna med samarbetet

perna kan vi nu ta hänsyn till den enskildes

för CAUE:s dagliga arbete?

behov på ett bättre sätt. Det kommer hjälpa

För oss var det viktigt att sitta vid samma bord

oss att i framtiden sätta samman grupperna

som alla deltagare, att diskutera olika projekt

på ett bättre sätt.

och synpunkter för att på så sätt få nya idéer.
De olika erfarenheter och färdigheter som

Har den regionala samarbetskommittén

deltagarna har (rådgivningsorganisationer,

bidragit till en ny byggkultur i regionen?

statliga organ, offentliga ägare, arkitekter)

Samarbetet har bidragit till att det hela har

bidrog till ett mycket spännande utbyte och

fått en mer formell ram och därmed finns stor

allas kunskap har lyfts till en högre nivå.

potential att påverka den framtida byggkulturen i regionen.
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FRÅN IDÉ TILL
VERKLIGHET
Nyckeln till framgång i ett byggprojekt är en
enhetlig professionell, strukturerad och gemensam strategi i hela byggprocessen, från planering
till verkställande. Servicepaket Hållbart byggande
i samhället som har utarbetats av miljöorganisationen Vorarlberg, energiinstitutet Voralberg och
företaget Spektrum hjälper till med detta. Hela
processen stöttas av ett experteam som kan
bestå av ekologer, arkitekter eller miljörådgivare
i frågor rörande energi, ekologiskt byggande,
upphandlingsförfarande, kvalitetssäkring samt
operativ förvaltning. I projektet MountEE har
erbjudandet vidareutvecklats och anpassats till
partnerregionernas specifika miljö. 36 pilotbyggnader har byggts.
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Servicepaket
Hållbart byggande i samhället

Modul 0

•

Gratis initiativsamtal

Presentation i det politiska utskottet

	Genomförande av kostnadsberäkningar med beaktande av livscykelkostnader

Under ett första icke bindande samtal har man lyssnat till entreprenörernas
önskemål och perspektiv. Det första samrådet handlade om:

Modul 2

•

Samråd om och stöd för planeringen och anbudsförfrogan

Preferenser, chanser och kostnader för hållbart byggande och renovering

•

Innehåll, möjligheter, förutsättningar och kostnader för servicepaketet

I samarbete med entreprenörerna och planerarna kommer arbetsplaneringen

•

Presentation av liknande good practice-exempel

att optimeras energimässigt och ekologiskt. Som grund i anbudsförfrogan kommer

•

Möjligheter att verkställa det konkreta projektet

man att utarbeta ett koncept och utveckla material som är energimässigt och
ekologiskt optimerat. Konceptet innehåller förslag om konstruktion, material och

Modul 1

byggteknik. Innan anbudsförfrogan offentliggörs, ska en ekologisk kontroll av

Samråd om och stöd för den förberedande planeringen

specifikationerna genomföras. För att kunna göra detta ska särskilda ekologiska

Tillsammans med entreprenörerna och andra nyckelaktörer inom kommunen,

kriterier om valet av material ställas till förfogande. Modulens resultat blir ett

(såsom arkitekter och tekniska planerare) kommer man att utveckla insatser kring

projekt som är energimässigt och ekologiskt optimerat, dessutom juridiskt korrekt.

ekologi och energi samt komma överens om målsättningar för varje projekt.

Innehåll:

Resultatet från denna modul är gemensamma ekologiska riktlinjer som kommer

I samarbetet med entreprenörsföreträdare och planeringsteam:

att vara bindande för alla som är inblandade i planeringen. Innehåll:

•

Ekologisk optimering av konstruktionen

Vägledning under arkitekttävlingen

•

Vägledning vid och rimlighetskontroll av anbudsförfrågan

•

Skapa särskilda ekologiska kriterier om valet av material som en del

•

Formulering av energimålen och ekologiska målsättningar i

		tävlingsprogrammet

		

i specifikationerna.

•

Preliminär kontroll av de uppsatta projekten

•

Friställa produktdeklarationslistorna

•

Offentligt stöd

•

Offentligt stöd med krav för byggnadsarbeten

•

Vägledning under arkitekttävlingen

Vägledning vid anbudsförfrogan och tilldelning av uppgifter till tekniska planerare
•

Formulering av kraven

•

Stöd i utvärderingen av urvalet

•

Offentligt stöd

I samarbetet med entreprenörsföreträdare och planeringsteam:
•

Skapa ett ekologiskt program

•

Definiera målsättningar

	Stöd till planeringsteamet när det gäller energirelevanta ämnen
•
		
•
		

Genomgång av och kommentarer på byggtekniken och isolering,
anslutningsdetaljer och termisk brygga
Kommentarer på de energirelevanta kraven, såsom ventilation,
fönster och termiska ytterväggar.

MountEE
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Modul 3

Modul 5

Samråd om och stöd för prövning och verkställandet

Underhåll och kontroll

Efter tilldelning av ett uppdrag informeras alla hantverkare som befinner sig

Av erfarenhet vet man att kommuner också behöver stöd efter att en ny byggnad

inom ramen för servicepaketet Hållbart byggande i samhället om de ekologiska

färdigställts eller renoverats, eftersom även de bästa byggnaderna kräver korrekt

krav som gäller i byggprocessen vid ett informationsmöte.

underhållet är felaktigt. På så sätt stödjer modulen, som utvecklades av projektet

I produktdeklarationslistorna deklareras allt byggmaterial och alla kemikalier

MountEE, kommunerna att verkligen uppnå den planerade låga energianvändningen.

som ska användas på byggplatsen. Det innebär att endast deklarerade kemikalier

Ytterligare ett mål är att genomföra bygg-, underhålls- och basrengöring på ett

och deklarerat byggmaterial är tillåtna. Den ekologiska bygginspektionen testar

sådant sätt att utsläppet av föroreningar i inomhusluften minskar. Man kommer att

dem direkt på byggplatsen.
Innehåll:

ta särskilt hänsyn till underhållet, yttre fasader och hygieniska krav. Innehåll:
	Energiutvärdering

•

Informationsarbete för hantverkare om de ekologiska kraven för projektet

•

Detaljerad beskrivning av energianvädningen

•

Utbildning och vägledning om ekologisk övervakning

•

Utvärdering och analys av svagheterna

•

Stöd vid avtalsrättsliga problem

•

Verkställande av förbättringsåtgärder

Hållbar rengöring
Modul 4
Framgångskontroll genom kommunalt anställda
Den viktiga beståndsdelen i denna modul är att utbilda kommunalt anställda,
i kvalitetssäkring under hela byggprocessen. Under kontrollen genomförs
mätningar av luftkvalitén i rummet, lufttätheten, akustik och termografi.
Därutöver ska man kontrollera produkterna på byggplatsen. Resultatet är en
offentlig byggnad som har genomgått kvalitetsprövning, är energieffektivt
samt miljö- och hälsovänligt. Innehåll:
	Tekniskt stöd på byggplatsen
•

Utforma byggtekniken för optimal drift

•

Vägledning vid kontroll av lufttätheten

	Mätningar av inomhusluftkvalitén (VOC och formaldehyd, hälsa och bekvämlighet)

•

Optimering av rengöringsplaneringen

•

Stöd vid anbudsförfrågan gällande byggrengöring

•

Skapande av ett rengörings- och vårdkoncept för underhållsrengöring

		

vilket inkluderar kriterier för rengöringsprodukter och fiber

MountEE

22	

Final Report 

23

Med Service för framgång
INTERVJU MED DIETMAR LENZ

Dietmar Lenz, du hade en avgörande roll i

Hur är det med kommunernas kostnads-

skapandet av servicepaket Hållbart byggande

nyttoberäkningar?

i samhället. Vad är bakgrunden till en sådan

När man räknar in ekologiska och energimäs-

rådgivande verksamhet?

siga målsättningar i planeringsprocessen är

År 2000 publicerade miljöorganisationen

det heller inte svårt att omvandla det ekono-

Vorarlberg rapporten Ekologiska riktlinjer för

miskt. Det stämmer att investeringsbehoven

byggen. I början trodde vi att dessa riktlinjer

stiger. Målet är dock inte att minska investe-

skulle vara ett verktyg för alla kommuner att

ringskostnaderna utan livscykelkostnaderna.

hög utsträckning till uppbyggandet

bygga hållbart. Dock visade det sig det att

Därutöver får kommunerna byggnader som

av servicepaket Hållbart byggande

kommunerna behöver stöd och rådgivning

innehåller en mindre mängd skadligt material

i samhället och är en av dess

under hela processen. På grund av detta har

och som släpper ut färre föroreningar i inom-

grundare.

vi skapat servicepaket Hållbart byggande i

husluften. Merkostnaden är bara 2 procent.

samhället.

«Servicepaketet
erbjuder råd
under hela
planeringsfasen.»

Dietmar Lenz arbetar vid miljöorganisationen Vorarlberg och är sedan
2001 chef över ÖkoBeschaffungsService Vorarlberg. Han bidrog i

underhåll, in och bistår kommuner med råd

På grund av olika regionala förutsättningar

Inom projektet MountEE har en femte modul

kring hur man energi- och kostnadsoptimerar

gick det inte att överföra erfarenheterna i sin

Hur kan kommunerna på ett konkret

införts — Service och underhåll. Varför krävs

verksamheten. Därutöver stöttas kommu-

helhet. Efter att partnerregionerna hade de-

sätt nyttja detta servicepaket?

det ytterligare stöd efter färdigställandet/

nerna framför allt med underhållsrengöring,

finierat sina behov och vi fick reda på de ak-

Kommunerna får expertvägledning hela vä-

renoveringen av byggnaden?

så att få skadliga ämnen släpps ut i inomhus-

tuella lokala förutsättningarna kunde vi dela

gen från den förberedande planeringsfasen

I moderna byggnader är det rätt komplicerat

miljön.

med oss av vår erfarenhet. Resultatet visar att

till verkställandet med särskild hänsyn till

att styra tekniken. Facility Managers i kommu-

ekologiska och energimässiga aspekter. På så

nen är ofta överbelastade med att optimera

Servicepaketet har genom projektet

inom ramen för projektet MountEE verkligen

sätt blir den hållbara byggprocessen inte mer

tekniken och teknikexperter står sällan till

MountEE överförts till andra bergsområden

kan jämföras med den standard man uppnått i

komplicerad för kommunerna än en konven-

förfogande efter att byggnaden överlämnats.

i Europa. Vilka erfarenhet tar vi med oss

Vorarlberg.

tionell byggprocess.

Här kommer den femte modulen, service och

därifrån? Funkar det? Om ja, hur funkar det?

de byggnader och strukturer som har byggts
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Pilotregionerna och pilotbyggnaderna

1

2

15 byggnader har byggts och 21 har renoverats
med hjälp av servicepaket Hållbart byggande
i samhället och regionala samarbetskommittéer.

3
5

pIlotregIonerna
1. Norrbottens och Västerbottens, Sverige
2. Dalarna, Sverige
3. Delstaten Vorarlberg, Österrike
4. Regionen Friaul-Julisch-Venetien, Italien
5. Region Rhône-Alpes, Frankrike
6. Regionalparken i de katalanska Pyrenéerna, Frankrike

6

4

MountEE
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KIRUNA STADSHUS

1

NORRBOTTENS OCH VÄSTERBOTTENS
län, svERigE
Norrbotten och Västerbotten är Sveriges största län och täcker en
tredjedel av landets areal. Norrbottens län ligger vid polcirkeln och har
14 kommuner med sammanlagt 250 000 invånare, medan Västerbotten består av 15 kommuner med sammanlagt 260 000 invånare. Båda
länen har ett mycket kallt klimat.
I Norrbotten finns Sveriges största berg Kebnekaise (2 107 m.ö.h) och
den djupaste sjön, Hornavan, med sina 232 m. Länet har 20 vattenkraftverk som producerar 14 tWh ström. Det motsvarar elva procent av den
totala strömproduktionen i Sverige. I augusti 2010 utsåg den svenska

pIlotByggnader

regeringen Norrbotten tillsammans med Skåne och Dalarna till pilotlän

— nyBygge

för hållbar utveckling. Västerbotten har en omväxlande natur. Länet

• Hedlunda förskola i Umeå

sträcker sig från Östersjön, genom ändlösa skogar, till fjälltopparna vid

(Västerbotten)
• Vegaskolan i Vännes
(Västerbotten)
• Patienthotellet Sunderby
sjukhus (Norrbotten)
• Nytt stadshus Kiruna
(Norrbotten)
pIlotByggnader
— renoVatIon
• Vuollerim 6000 museum
(Norrbotten)

norska gränsen. Västerbottens huvudstad Umeå var år 2014 den europeiska kulturhuvudstaden.

Kirunas nya stadshus är ett samarbetsprojekt mellan
Kiruna kommun och gruvföretaget LKAB då delar
av staden behöver flyttas på grund av gruvbrytningen.
Energi- och miljökrav enligt arkitekttävling:
• Om möjligt ska delar av det gamla stadshuset
återanvändas, • Energianvändning ska vara
högst 50 % av BBR utan tillägg för ventilation,
• Byggnaden ska klara kriterier enligt Swedish
Green Building Council´s certifiering miljöbyggnad,
nivå silver, • Föreslagna material ska granskas
med hjälp av t.ex. Sunda Hus
Det vinnande förslaget Kristallen uppfyllde initialt
inte alla energi- och miljökrav men en bearbetning
av konceptet har genomförts framgångsrikt.

27
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HUR?
Kiruna kommun samverkar med LKAB i omvandlingen av staden. Stadshuset är en av de
första fastigheter som ska flyttas. Kommunen
utlyste en arkitekttävling medan LKAB ansvarade för själva byggandet. När stadshuset
är färdigställd blir kommunen ägare till byggnaden. Nenet, Norrbottens energikontor, har
inom ramen för MountEE projektet bidragit
med kunskap för att utveckla de miljö- och energikriterier som användes i arkitekttävlingen
och även senare i processen. Alla tävlingsbidrag har bedömts av en jury. Det vinnande förslaget ”Kristallen” uppfyllde först inte alla krav,
men det uppdaterade konceptet som presenterades i april 2014 gjorde det.
Det nya stadshuset i nya Kiruna

Siffror/Data

Vad har vi lärt oss?

ska vara färdigbyggt 2016.

Typ av fastighet: Stadshus, förvaltningsbygg-

Samverkan med Kiruna kommun var givande

nad; År: Byggstart 2015, Invigning, juni 2017

men tidskrävande. Det var viktigt att alla de

(preliminärt); Storlek: 9700 m , 3 våningar;

olika målgrupperna involverades och att idén

Investering: 250-500 MSEK; Energibehov:

om ett modellprojekt förankrades ordentligt.

2

56 kWh/m ; Förnybar energi: Fjärrvärme,

Information till och samtal med alla berörda

baserat på avfall, torv och flis; Ventilation

är viktigt från första stund, det krävs mycket

Behovsstyrd: mätning av temperatur,

kommunikationceras.

CO2 och användning av PIR; Byggmaterial:

Att väga in byggnadens hela livscykel i be-

Föreslagna material ska granskas med hjälp av

dömningen av byggmaterial och val av upp-

t.ex. Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

värmningssystemet är väldigt viktigt, inte

2

minst med tanke på det delade ansvaret mellan Kiruna kommun och LKAB.
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Framgångsberättelse:
Ju mer desto billigare
Många byggnader i Norrbotten och Västerbotten är byggda enligt
standarden för passivhus och uppnår därmed utmärkta miljö- och energisiffror. Detta har möjliggjorts tack vare entusiastiska beslutsfattare
som konsekvent har följt visionen om hållbart byggande och renovering.
Nyproduktion av byggnader blir allt billigare vilket är en framgång. Det
beror på att entreprenörerna, företagen och byggarbetarna nu har mer
kunskap. Framgången främjas av att det finns program som bevakar
energisiffrorna och kvalitetssäkrar hela byggprocessen. Det blev till exempel 35 procent billigare att bygga Vega-skolan i Vännäs jämfört med
vad dess föregångare kostade.

Att den byggnadens inre
konstruktion består av järn visar
järnets vikt för Kiruna.

Final Report 
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ASPEBODA SKOLA,
FALU KOMMUN
2

DALARNA
svERigE
Dalarna är ett glesbygd område i det svenska inlandet med 280 000
invånare på 29 000 kvadratmeter. Under semestertiden stiger siffran
eftersom denna attraktiva trakt lockar till sig flera miljoner turister årligen. Genom turismen och de energiintensiva industriföretagen såsom
metall- och gruvindustrin och pappersproduktionen har energiproblematiken prioritet. Den svenska regeringen utsåg Dalarna tillsammans
med Skåne och Norrbotten till pilotregionen för hållbar utveckling.
Länsstyrelsen, som omfattar 15 kommuner, arbetar sedan 2003 för att
leda olika samhällsaktörer i riktning mot nya, gemensamma energimålsättningar. Detta organiseras inom ramen för ”Energiintelligent Dalarna” som är ett nätverk av alla intressegrupper inom energisektorn.
Arbetet resulterade bland annat i framtagning av en energi- och klimatstrategier för både hela regionen och varje enskild kommun. Ett annat

pIlotByggnader

resultat är energi- och miljöstrategin som tydliggör att Dalarna kan bli en

— nyBygge

nettoexportör av förnybar energi fram till 2050.

• Grundskolan Aspeboda
• Grundskolan Älvdalen
• Grundskolan Myrbacka Vansbro
• Förskolan Säter
• Flervåningshuset Säter

Falu kommun fortsätter att gå i fronten för
lågenergibyggande. När en ny skola skulle
byggas i Aspeboda ville man utmana normerna.
Energikravet sattes exempelvis till 40 kwh/m2,
mindre än hälften av vad byggreglerna kräver.
Nu är skolan i bruk, och målen har uppfyllts med
råge. En viktig orsak är att byggnaden är extremt
tät. Enligt en extern undersökning håller den
även måttet internationellt sett, synpunkterna
handlar främst om materialval (t.ex. PVC-golv).
Byborna uppskattar sin nya skola, som smälter
in väl i omgivningen. Den upplevs som fräsch
och luftig trots sin kompakta rumslösning.

33
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Den nya skolan i Aspeboda är ett
förebild inom energieffektivt byggande
med regionalt trä.

Siffror/Data

Vad har vi lärt oss?

Typ av fastighet: Grundskola; År: 2014;

Att bygga energisnålt behöver inte kosta

Storlek: 1252 m2; Investeringskostnader:

mer. Något tjockare väggar, noggrannhet

25 000 000 SEK , inget kök finns i byggnaden;

med tätningen och att planera för energief-

Energibehov: 36 kWh/(m2/Atemp); Förnybar

fektivitet redan när huset ritas räcker långt.

energi: Närvärme med pellets från kom-

Mobiltäckning kan bli ett problem eftersom

munens energibolag; Ventilation: FTX med

lågenergifönster har ett metallskikt.

värmeåtervinning (84%); Lufttäthet:

Kommunen kan bli bättre på att använda

0,16 l/(sec, m2); Byggmaterial: Byggt i trä

enbart utsläppsfria material. Träbyggnads-

enligt kommunens träbyggnadsstrategi

strategin från 2014 används redan och kommunen planerar att nyttja materialdatabaser

HUR?

som Basta eller Sunda Hus framöver.

En av framgångsfaktorerna var väl fungerande

Kommunen skulle kunna använda den unika

och tät kommunikation, inte minst med skol-

byggnaden bättre i sitt kommunikationsarbete.

personalen. Både beställare och driftsansvarig

Enligt entreprenören hade ett bjälklager i

var med på alla projekteringsmöten, vilket är

betong blivit enklare och billigare.

unikt. Energibalansberäkningar gjordes både
före och efter projekteringen. Alla inblandade
hade klar för sig vilken prestanda som skulle
uppnås redan från början, målen följdes sedan upp under hela processen. Hela skolan är
byggd i trä, även bjälklaget. Av brandskyddsskäl fick alla träytor inomhus täckas med gipsskivor. Alla armaturer är LED-baserade och
belysningen är frånvarostyrd.

MountEE
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Framgångsberättelse:
Kommuner hjälper kommuner
Det är inte lätt att främja erfarenhetsutbyte mellan kommunerna ef-

Skolans bärande elementen

tersom ingen beslutsfattare vill erkänna försummelse eller okunskap

är också byggda i trä.

för sina kollegor. Tack vare det intensiva samarbetet i Dalarna, som
har fem MountEE-pilotkommuner, har man kunnat övervinna detta
hinder. Nyckeln till framgången var att skapa en känsla av samarbete
och förtroende. Framför allt i samband med studiebesök fick kommunerna många nya idéer och man kunde diskutera förbättringar som
sedan togs itu med.De goda erfarenheterna har lett till att företrädare
för ett antal mindre kommuner skapat ett eget nätverk. Målsättningen
är att kontinuerligt utbyta erfarenheter och kunskap om hållbart byggande och renovering och att arbeta vidare med hjälpsystem för mindre kommuner (t.ex. servicepaket).

Projektet visar att
hållbart byggande
inte nödvändigtvis
måste vara dyrare.
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STADSHUSET LORÜNS

3

DELSTATEN
voRaRlbERg, östERRikE
Vorarlberg är den minsta delstaten i Österrike och ligger vid gränsen
mellan Tyskland, Schweiz och Liechtenstein. Regionen är en av de mest
framgångsrika när det gäller hållbart byggande, energieffektivitet och
miljömedvetande hos invånare, lokala beslutfattare och hantverkare.
Vorarlberg med sina 370 800 invånare och en befolkningstäthet på
ungefär 140 invånare per kvadratkilometer strävar efter att bli självförsörjande på energi fram till 2050. Därmed är Vorarlberg den huvudansvariga regionen som andra europeiska partnerregioner kan lära sig av.

pIlotByggnader
— nyBygge
• Stadshuset Lorüns
pIlotByggnader
— renoVatIon
• Grundskolan Mäder

Inom ramen för MountEE har servicepaketet
Hållbart byggande i samhället kompletterats
med en femte modul. Man har kunnat utarbeta
ett sätt att utvärdera energianvändningen och
rengöringens miljöpåverkan. Hela stadshuset
är utrustat med golvvärme. Inomhusluften har
nästan samma kvalitet som utomhusluften. I
linje med den hållbara byggmetoden har endast
ekologiskt byggmaterial använts.
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Stadshuset i Lorüns har
vunnit guld i den österrikiska
klima:aktiv-tävlingen.

Siffror/Data

Vad har vi lärt oss?

Typ av fastighet: Stadshus; År: 2012;

Man kan spara energi genom att fortsätta be-

Storlek: 392 m ; Investering: 800 000 euro;

vaka siffrorna för uppvärmning, ventilation,

Energibehov: 15 kWh/(m2TFAa); Förnybar

elektriska system osv. även efter att byggna-

energi: värmepump från grundvatten;

den är i drift. Endast om man har ett system

Ventilation: högeffektivt ventilationssystem

är anpassat till byggnaden och användaren

med värmeåtervinning; Byggmaterial:

kan man uppnå en effektiv energibesparing.

trä med fiber och celullosa- och värmeisole-

Testet som skapades i servicepaketets modul

ringsprodukter

fem visar att uppföljningskontroll är lika viktig

2

som ett hållbart byggkoncept.
Hur?
Det som ledde till framgången var separat
insamling av data om energianvändning och
en beräkningsmetod som tar hänsyn till individuella användarprofiler. Därutöver har ägaren lagt till data som omfattar t.ex. systeminställningar, parametisering och miljövillkoren
i fasta tidsintervall. Efter en utvärdering har
man analyserat om svagheterna och därefter
anpassat parametrarna.
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Framgångsberättelse:
Servicepaket — modul fem Service och underhåll
Byggteknologin och de konsekvenser som uppstår efter att byggnaden tagits i bruk har blivit allt mer komplexa. På grund av detta måste
kommunerna få stöd även efter att byggnaden är färdigställd eller till
och med under hela renoveringen. På så sätt kan man se om de beräknade energisiffrorna verkligen uppnås. I MountEE-projektet har man
infört och testat den femte modulen på pilotbyggnaderna. Resultaten
visar att man genom kontroll och optimering kan spara från 10 till 50
procent energi utan extra investeringskostnader. En ytterligare målsättning med modul fem är att minska utsläppen av föroreningar i inomhusluften. Erfarenheten visar att man också under byggprocessen
arbetar för en hög inomhusluftkvalitet. Om man däremot börjar använda felaktiga rengöringsmedel kan den goda luftkvaliteten snabbt
försämras. Lösningen är ett koncept för den slutliga byggnadsrengöringen, den regelbundna underhållsrengöringen och basrengöringen.

Inomhusluften i stadshuset
har nästan samma
kvalitet som utomhusluften.

MountEE
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FÖRSKOLA SAGRADO

4

REGIONEN
FRiaul-Julisch-vEnEtiEn, italiEn
Regionen sträcker sig från adriatiska havet upp till bergsområdet på
gränsen till österrikiska Kärnten och delar sin gräns i öst med Slovenien.
I bergsområden Friaul-Julisch Venetien saknar de små kommunerna
sakkunskap, pengar och gemensamma strategier om hur de kan förbättra byggandet.

pIlotByggnader

I Italien är man skyldig att dela in byggnader i energieffektivitetsklasser.

— nyBygge

Därutöver finns frivilliga certifikat för energieffektivitet, som t.ex. Kli-

• Ålderdomshemmet Cavasso

maHaus, Leed (Green Building Council Italia) och ITACA (en italiensk
resurs för hållbart byggande). Sedan oktober 2011finns ett system

pIlotByggnader

som mäter energi och hållbarhet. Det kallas VEA-protokollet och byg-

— renoVatIon

ger på ITACA och SB (en allmän ram för att värdera byggnaders och

• Föreningsbyggnaden Cividale

projekts hållbarhet).

• Förskolan Sagrado
• Hotellet 1301 Inn Piancavallo
• Grundskolan Polcenigo
• Kontorsbyggnaden för
skogsmyndigheten Moggio
Udinese
• Förvaltningsbyggnaden
Tolmezzio
• Kontorsbyggnaden för
socialtjänsten Aviano
• Pensionärs- och
dagvårdscentralen Forni di Sotto
• Flerfunktionsbyggnaden
Comeglians

Denna förskola är ett regionalt praktexempel
på framgångsrikt och energieffektivt byggande.
Isolering, möbler och annat viktigt byggmaterial
består av trä. Operatörerna utvecklade en
underhållsplan som endast tillåter ekologiska
rengöringsmedel. Därtill kommer Sagrado
kommun att kontinuerligt kontrollera om
energimålen uppnås.
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Hur?
Följande moduler inom servicepaketet har
anpassats och testats:
Modul 5A bevakning av energianvändning
och förbättringsåtgärder för att uppnå de
uppsatta målen.
Modul 5B rengöringsplan för ekologiska
rengöringsmedel och tekniker
Modul 5C stöd vid framtagandet av en manual
för underhåll av energieffektiva byggnader
Förskolan tillverkad av trä

Siffror/Data

Vad har vi lärt oss?

byggdes på mindre än ett år.

Typ av fastighet: Förskola; År: 2012; Storlek:

Översynen av energisiffrorna har möjliggjort

745 m ; Investering: 1,2 miljoner euro;

viktiga förbättringar av de enskilda systemen

Energibehov: EPi 3,27 + EPacs 2,23 = sam-

och ledde på så sätt till energibesparingar utan

manlagt är det 5,5 kW/cu.m. per år; Förnybar

att försämra komforten. Förskolan är tillver-

energi: solfångare; Ventilation: CMV-system

kad iav trä och byggdes på mindre än ett år.

2

för klassrum, entré, kafeteria och lärarrum;
Byggmaterial: trä
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Framgångsberättelse:
Den regionala samarbetskommittén
MountEE-projektet började som ett äventyr i regionen FriaulJulisch-Venetien. Målet var att bygga vägar över de många bergen
för att kunna bygga mer hållbart. Det var avgörande att skapa en
samarbetskommitté eftersom man på det viset kunde författa en
gemensam, regional och hållbar byggstrategi. Tack vare att banker
blandades in kunde man skapa nya finansiella produkter som också i
framtiden främjar och finansierar hållbart byggande och renovering.
Genom MountEE-projektet har man för första gången i denna region kunnat omsätta strategin i praktiken. På så sätt blev alla deltagare
medvetna om hur viktigt samarbete och kunskapsutbyte är.

De flesta byggdelar och
möbler är tillverkade i trä.

MountEE
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SAINT-OFFENGE-DAGISET

5

REGIONEN
RhÔnE-alpEs, FRankRikE
Regionen Rhône-Alpes ligger i ett område där några av de viktigaste
europeiska vägarna korsar varandra. På grund av sitt läge är det en
region med stor mångfald. Ett geografiskt, miljömässigt, sociologiskt
och kulturellt pussel med sammanlagt 2879 kommuner. Mer än halva
området ligger på över 500 meters höjd. Rhône-Alpes anses vara en
symbol för dynamik i hjärtat av den Europeiska unionen. Tillsammans
med Katalonien, Lombardi och Baden-Württemberg arbetar man för
att utveckla universiteten, forskning, ekonomi, sport och kultur. Dessutom är den demografiska dynamiken stark: Rhône-Alpes tillhör en av

pIlotByggnader

de starkaste regionerna i Europa vad gäller ett högt antal nyfödda. Tu-

— nyBygge

rismen är en viktig näringsgren i dessa bergsområden. Allt detta driver

• Förvaltningsbyggnaden

efterfrågan på en hållbar bygg- och energisektor.

Grésivaudan
• Förvaltningsbyggnaden Oisans
• Grundskolan St. Offenge
pIlotByggnader
— renoVatIon
• Konsthuset Montbonnot
• Konstgallerian St. Alban Leysse
• Festsalen/utställningsutrymmet Montmélian
• Kulturcentret Saint Alban
• Kulturcentret Malraux
Chambéry

Målsättningen med detta projekt var att
bygga ett plusenergihus. I projektet ingick
två klassrum, en kafeteria med kök och ett
fritidshem. Byggnadens yttre väggar och
lufttätheten uppfyllde passivhusstandarden.
Därutöver har byggnaden två Dual-Flow
VMC-ventilationssystem (ett för köket),
värmeproduktionen sker via flisuppvärmning.
Hela strömförbrukningen täcks med hjälp av
ett solcellssystem.
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Hur?
Projektets framgång baseras på sju faktorer
• Entreprenörer deltog i hög grad från start
• En rådgivningskommitté skapades för
hela projekttiden
• Energiprestandan optimerades utifrån tre
olika scenarier
• Insättning av ett system för förnybar energi
• Användande av regionalt trä
• Inomhusluftkvalitén stod i fokus
Vad har vi lärt oss?
Dagiset byggdes enligt

Siffror/Data

För att uppnå de avsedda resultaten har en-

passivhusstandarden.

Typ av fastighet: Dagis, kafeteria; År: 2015;

treprenörerna från start varit intensivt invol-

Storlek: 670 m2; Investering: 1,8 miljoner

verade i processen och tillsammans har de

euro; Energibehov: 24.6 Wh/m /an; Förnybar

kunnat utveckla olika scenarieratt på ett eko-

energi: flis, solceller; Ventilation: Q4 = 0.3

nomiskt, ekologiskt och framgångsrikt sätt

m /h/m²PF, Byggmaterial: träram på betong-

kunna leda projektet. Målsättningarna kunde

plattor

uppnås steg för steg tack vare samarbets-

2

3

kommittéerna som stöttade projektet under
olika faser. Lokal rådgivning och stöd har lett
projektet till framgång.
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Framgångsberättelse:
offentligt projektperspektiv
Efter att den regionala samarbetskommittén skapades i regionen Rhô-

Man lade stor vikt vid

ne-Alpes hade man svårigheter att på lång sikt knyta nya deltagare

användandet av ekologiskt

till nätverket och motivera dem till att delta i alla sammanträden.

byggmaterial såsom trä.

Detta löstes genom idéen om ett offentlig projektperspektiv. Varje
entreprenör presenterade sitt MountEEpilotprojekt med kriterier
såsom byggnadernas integration i omgivningen, materialets hållbarhet, energieffektivitet och förnybar energi, komfort (estetik, akustik,
luftkvalitet) och ekonomiska/ sociala aspekter. Efter presentationerna, som varade maximalt 20 minuter, blev alla deltagare inbjudna att
diskutera projektet. Tack vare detta utbyte har inte endast byggnadernas kvalitet förbättrats utan alla deltagare kunde dra nytta av nya
erfarenheter och öka sin kunskap.
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KONTORSBYGGNADEN I DEN
REGIONALA NATURPARKEN
6

REGIONALPARKEN
i DE katalanska pyREnÈERna
Regionalparken i de katalanska Pyrenéerna ligger i södra Frankrike i
östra Pyrenéerna i regionen Languedoc-Roussillon vid gränsen mellan
Katalonien (Spanien) och Andorra. Regionalparken omfattar 64 kommuner och sträcker sig över 120 000 hektar på höjder som varierar
mellan 300 och 2900 m.ö.h. Ungefär 20 000 människor lever i området, de flesta på landsbygden.
Klimatet påverkas av bergen och havet. Regionens geomorfologi och
dess geografiska läge ger området stor potential vad gäller förnybar
energi. Här kan man bruka vattenkraft, solenergi, geotermi och bioenergi. Regionen har en lång historia vad gäller energiproduktion och

pIlotByggnader

förnybara energiresurser. Det första vattenkraftverket drev det gula

— nyBygge

tåget som kördes på en smal räls genom delar av fransk-katalanska

• Kontorsbyggnaden i den

Pyrenéerna. Därefter installerade man två solugnar i Mont-Louis och

regionala naturparken

Odeillo och det termodynamiska solkraftverket i Themis. För närvarande täcks 33 procent av det lokala energibehovet av förnybar en-

pIlotByggnader
— renoVatIon
• Grundskolan La Cabanasse
• Ålderdomshemmet
La Cabanasse
• Kafeterian La Cabanasse
• Stadshuset Mantet
• Fjällstugan La Carança

ergi, 72 procent av det är vattenkraft.

Naturparkens nya kontorsbyggnad har
uppförts i en gammal kulturbyggnad och
är nu regionens flaggskeppsprojekt vad
gäller hållbar renovering. I projektet satsade
man mycket på energieffektivitet, förnybar
energi, användning av regionalt och ekologiskt material, avfallshantering på byggplatsen
och begränsning av byggplatsens påverkan
på fladdermöss som lever i området.
Bygganden projekterades av arkitektbyrån
INCA/Betom.
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De yttre väggarna byggdes
av regionala material såsom
trä eller sten.

Siffror/Data

Vad har vi lärt oss?

Typ av byggnad: Kontor, förvaltningsbyggnad;

Eftersom många olika aktörer var inblandade

År: 2014; Storlek: 764 m ; Investering:

har det varit svårt att använda servicepake-

2,9 miljoner euro; Energibehov: 62 kWh/

tet. Detta beror också på att planeringspro-

2

m /a; Förnybar energi: flisuppvärmning;

cessen påbörjades innan själva MountEE-

Ventilation: dubbelflödesventilation;

projektet startades. Allt hade varit enklare

Byggmaterial: celullosavadd, trä, sten

om man hade planerat med hänsyn till ser-

2

vicepaketet från börjar. De projektansvariga
Hur?

och hantverkarna behövde utbildas under

För att bygga en flaggskeppsbyggnad har man

alla byggfaser för att kunna uppnå hållbar-

lagt stort värde på en hög miljökvalitetspro-

hetsmålen.

cess under hela planeringsfasen. Servicepaketet Hållbart byggande i samhället har integrerats i anbudsförfrågan för att man på så sätt
ska kunna välja hantverkare. Därutöver tog
man hjälp av servicepaketet för att uppnå alla
hållbarhetsmål under byggprocessen (miljövänligt material, avfallshantering, osv.)
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Framgångsberättelse:
Regionalt material för regionala byggnader
Tack vare servicepaketet som utvecklades inom MountEE-projektet
har den nya kontorsbyggnaden i den regionala naturparken kunnat
byggas. Den offentliga byggnaden är den första i sitt slag. Den har
byggts av regionalt byggmaterial, såsom trä eller sten. Naturparkens
VD säger: ”Den nya kontorsbyggnaden är ett flaggskeppsprojekt i hela
regionen och därför är det viktigt att den blev exemplarisk. Vi har lyckats genomföra ett hållbart projekt som tar hänsyn till landskapet, ortens historia och visar att vi också lokalt har den kunskap som behövs.“

Nationalparkens kontorsbyggnad
är en förebild för hela regionen.

MountEE
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• Bergsområden kan bygga och renovera
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VAD HAR VI LÄRT OSS?

• Deltagarna i samarbetskommittéerna

• Fortfarande är kunskapsluckan om

hållbart, dock behöver de stöd av t.ex.

ansåg att det var positivt att presentera

fördelarna vad gäller hållbart byggande

det rådgivande servicepaketet Hållbart

projekten offentlig, eftersom det ledde

och renovering stor hos politiska

till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

beslutsfattare. Genom kontinuerligt

byggande i samhället.
• Alla som ska delta i byggprocessen ska

• Pilotbyggnaderna hade stort inflytande

från början involveras i samarbetskom-

över de regionala byggstrategierna i de

mittén, såsom arkitekter, energiansvariga,

aktuella partnerregionerna.

entreprenörer och hantverkare. På så sätt

• Livscykelkostnaderna och de regionala

kan problem och tvister lösas innan

effekterna av hållbart byggande ignoreras

byggarbetet påbörjas.

ofta i den ekonomiska planeringen av

• Att bygga hållbart blir billigare genom att
kommuner samlar sina erfarenheter från
olika byggprojekt och renoveringsåtgärder.
• Pilotbyggnaderna visar andra kommuner
hur man kan lyckas bygga hållbart med
ekologiskt material. Det som framförallt
leder till framgång är när regioner med

byggnader.
• Aktiviteter som leder till kunskapsutbyte
såsom workshops, evenemang, diskussionsrundor, osv. är mycket viktiga
för att involvera alla berörda aktörer.

arbete bör medvetandet öka.
• Man kan övertyga beslutsfattarna att
bygga/renovera hållbart genom
livscykelanalyser, eftersom byggnader
blir allt billigare ju längre de brukas.
• Framtidens utmaning är renovering
eftersom nästan varje kommun har
föråldrade byggnader och ineffektiva
byggstrukturer.
• Hantverkare måste utbildas i hur de ska
hantera ekologiskt material för att uppnå
optimala resultat och undvika fel.
• Egna finansieringssystem som är särskilt

mycket erfarenhet utbyter kunskaper med

anpassade till behovet av NZEB-standar-

mindre erfarna regioner.

den måste utarbetas tillsammans med

• Tack vare MountEE-projektet har man
insett att det är bra att använda pilotbygg-

banker och därefter implementeras.
• Tack vare pilotbyggnaderna kunde man

nader i utbildning och workshops, efter-

väsentligt påverka regionernas hållbara

som man på så sätt kan omsätta teoretisk

byggstrategier, eftersom ämnet på så sätt

kunskap i praktiken och omvänt.

blev mer konkret för beslutsfattarna.
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När man byggde och
renoverade hållbart lade
man stor vikt vid framför
allt de yttre väggarna.

Tack vare erfarenhetsutbytet
inom projektet kunde mindre
erfarna regioner lära sig från
misstagen som andra redan hade
gjort och därmed nå sitt mål
snabbare.

65

MountEE

66	

Final Report 

67

Trä kan (efter en viktutjämning)
bära 14 gånger så mycket
som stål och är lika tät som
armerad betong.

Genom studiebesök hade man
möjlighet att lättare tydliggöra
fördelarna med hållbart
byggande för beslutsfattare.

MountEE
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PROJEKTPARNTER

NENET
Energikontoret Norrbotten AB (Nenet) är ett av 475 lokala och regionala energikontor i Europa. Nenet arbetar för en ökande användning av förnybar energi och
energieffektiva och miljövänliga tekniker i Sverige. Detta sker genom att bygga
upp nätverk, informationsspridning, fortbildningåtgärder, initiativtagande till och
deltagande i energi- och miljöprojekt och genom att sammanställa regional och
lokal statistik. Nenet har dessutom deltagit i flera internationella, nationella och
regionala energiprojekt för hållbar utveckling. i Norrbotten.

CIPRA

ARES

CIPRA (International Commission for the Protection of the Alps) är en ickestat-

Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile (ARES) är en privat energibyrå som

lig, självständig och icke-vinstorienterad paraplyorganisation, som sedan 1952

främjar hållbart och miljövänligt byggande i regionen och bidrar till att bygg-

arbetar för skydd och hållbar utveckling av Alperna. Organisationen har sitt in-

kvalitén förbättras. ARES:s analysförfaranden och teknik är alltid enligt senaste

ternationella kontor i Liechtenstein, företrädare i sju Alpstater, en regional före-

standard och i enlighet med aktuella EU-riktlinjer, aktuell nationell och regional

trädare och ungefär hundra medlemsorganisationer och institutioner. CIPRA bil-

lagstiftning samt aktuella tekniska normer. Därutöver genomför byrån undersök-

dar därmed ett viktigt alpnätverk. Tack vare det breda stödet kan organisationen

ningar, organiserar forsknings- och fortbildningsåtgärder och anordnar samman-

bidra med lösningar på aktuella problem och utmaningar för att gå i riktning mot

träden och konferenser.

en hållbar och ekologisk framtid i alpområdet. Alpkonventionen, som skapades
efter ett initiativ från CIPRA, är en ledstjärna för idéer och handlingar. Konventionen undertecknades av Alpstaterna 1991 som ett internationellt bindande av-

RAEE

tal och fungerar sedan dess som en plattform för gränsöverskridande samarbete.

Rhônalpénergie-Environnement (RAEE) är den regionala energi- och miljöbyrån
i den franska regionen Rhône-Alpes. Byrån grundades för 30 år sen med stöd
av Rhône-Alpes regionalråd för att uppnå följande mål: främjande, koordinering

Länsstyrelsen Dalarna

och utveckling av åtgärder till förmån för klok energianvändning, främjande av

Dalarnas länsstyrelse är en statlig regional myndighet och i Sverige finns det

förnybara energikällor, hållbar utveckling av miljöskydd och dess praktiska an-

sammanlagt 21 länsstyrelser. Den är en länk å ena sidan mellan befolkningen

vändning. RAEE:s åtgärder är inriktade på främst lokala myndigheter och den

och kommunalmyndigheterna, å andra sidan mellan svenska regeringen, riksda-

offentliga och privata sektorn. Byrån ger information, råd och stöd. RAEE är

gen och de statliga myndigheterna. Många uppdrag hanteras av ett stort antal

en ideell förening och omfattar ungefär 50 medlemmar från Rhône-Alpes-re-

människor med olika kompetens, bl.a. jurister, arkitekter, skogsbrukare, biolo-

gionen. Bland dem finns regionala och lokala myndigheter, energiproducenter,

ger och ekonomer. Som exempel kan nämnas att länsstyrelsen ser till att natio-

lokala energileverantörer, energi- och miljöföreningar, paraplyföreningar från

nella målsättningar blir verklighet, koordinerar olika intressen i länet, främjar

sektorer som bostadsbyggande, energi och finansorgan. På nationell nivå till-

den regionala utvecklingen, fastställer regionala målsättningar och bevakar att

hör RAEE ett nätverk av regionala energi- och miljöbyråer, RARE, och på den

lagstiftningen följs. År 2010 utsåg den svenska regeringen Dalarna till en av tre

europeiska nivån tillhör byrån FEDARENE, som är en förening grundad av den

pilotlän när det gäller energi- och miljöarbetet.

Europeiska kommittén.
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