
sustainable public building

Omslagsbild: Egnellska huset, Falun

PartnersOm MountEE

Globalt används omkring hälften av den totala energin 
till att bygga, renovera och förvalta byggnader. I Europa 
används större delen av denna energi till att värma hus. 
Sättet vi bygger och renoverar hus på har därför stor 
betydelse för framtida energianvändning.

EU:s vision är att alla nya byggnader som byggs från 
och med år 2020 ska ha en energianvändning, exklusive 
hushållsel, som är nära noll. För offentliga byggnader vill 
EU att det ska gälla redan från slutet av 20 . et nns 
redan beprövad teknik, men på många håll saknas fortfa-
rande strategier, verktyg och nansieringsmö ligheter för 
realisering av sådana byggpro ekt.

Pro ektet MountEE Energy ef cient and sustainable buil-
ding in municipalities in European mountain regions) är ett 
treårigt pro ekt som stöd er kommuner med kallt klimat i 
Sverige, Alperna och Pyreneerna så att de blir ledande i 
omställning till energieffektivt och hållbart byggande. Sex 
olika regioner inom EU samverkar. e ska väl a ut samm-
anlagt 2  offentliga byggpro ekt som utvecklas till piloter 
inom hållbart och energieffektivt byggande. 

Pro ektet ska stärka samarbetet mellan aktörerna i bygg-
ked an. Olika lokala och regionala aktörer kommer att 
medverka i aktiviteterna. essa kommer att stöd as av 
experter från orarlberg i sterrike  pion ärer inom håll-
bart byggande.

Energieffektivt och 
hållbart byggande 
i kommuner med 
alpint och kallt 
klimat

Parc del Pirineu català

Hållbara byggnader 
är vår framtid

CIPRA International F ) www.cipra.org

Alliance in the Alps E) www.alpen-
allianz.org

änsstyrelsen alarna S ) www.lansstyrel-
sen.se/dalarna

ARES FVG Agenzia 
Regionale per l‘edilizia 
sostenibile

I ) www.aresfvg.it

Nenet Norrbottens 
energikontor

SV) www.nenet.se

PNR des Pyrénées 
catalanes

FR) www.parc-pyre-
nees-catalanes.fr

Rhône-Alpes Energie 
Environnement

FR) www.raee.org

www.mountee.eu
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MountEE i Dalarna Vad vi vill Vad vi gör

 Öka medvetenheten hos beslutsfattare i kommuner och  
 kommunala bostadsbolag och få dem att ta initiativ till  
 er energieffektiva byggnader samt en ökad använd 
 ning av hälsosamma och mil övänliga byggmaterial. 
  
 illhandahålla skräddarsydda lösningar som underlättar  

 byggsektorns omställning till hållbart byggande. 

 Stöd a samverkan mellan aktörer i hela byggked an. 

 Stimulera användandet av nansieringsformer som   
 främ ar hållbart byggande. eslutsfattare ska få bra  
  verktyg för att kunna bedöma de långsiktiga ekonomiska  
 effekterna av ett hållbart byggnadssätt.  

 Visa upp bra förebilder i regionen genom engagemang i  
 regionala pilotpro ekt.

 Samla erfarenheter och goda exempel om bygglösningar,  
 nansieringsmö ligheter och beslutsstrategier från   
 Sverige och Europa.  

 ydliggöra hinder och mö ligheter och ta regionala  
  initiativ för ett ökat hållbart byggande. 

 Använda och testa ny kunskap på fem pilotbyggnader i  
 länet.  

 Utveckla verktyg för styrning och ledning av    
 byggpro ekt som är anpassade till behoven i  Dalarna. 
 Expertis  hämtas bland annat från Vorarlberg som har   
 lyckats ställa om byggmarknaden från traditionellt   
 byggande till lågenergistandard inom bara tio år. 

 Ge kommuner och kommunägda bostadsbolag stöd i  
 utveckling och konkretisering av byggstrategier och   
 handlingsplaner utifrån be ntliga regionala strategier.  

 Utveckla och testa alternativ nansiering som leder till  
 ökad andel nära nollenergihus i Dalarna.  eslutsfattare  
 får tillgång till verktyg för att bedöma långsiktiga    
 ekonomiska effekter av hållbara byggnadssätt.  

 Genomföra seminarier, studiebesök och workshops för  
 aktörer inom byggbranschen i Dalarna. 

Kontakt

ake.persson@
lansstyrelsen.se
www.mountee.eu

070-325 30 02

änsstyrelsen Dalarna
791 84 Falun

@

Redan i dag byggs det hus i Dalarna som bara kräver 50–60 
kWh per kvadratmeter och år i energitillskott. Det är en hal-
vering av den svenska byggnormens krav.

Att bygga energieffektivt, använda hälsosamma byggmateri-
al och bygga i klimatsmart trä är ett genombrottskoncept för 
mil ön. Här nns en hel del kvar att göra, inte minst att hitta 
nansieringsinstrument som gynnar hållbart byggande, väl a 

klimatsmarta byggmaterial och sprida kunskapen så att detta 
blir länets norm.

Dalarna har av regeringen utsetts till pilotlän för grön utveck-
ling för sitt framsynta energiarbete.  I  yggdialog Dalarna 
samverka hela byggbranschen – kommuner, landsting, pri-
vata fastighetsägare, försäkringsbolag, banker, byggherrar, 
konsulter, entreprenörer och installatörer – för att utveckla 
bättre och mil övänliga bygglösningar. 

MountEE-pro ektet samarbetar med yggdialog Dalarna och 
stöd er dess arbetsgrupper att hitta de bästa lösningar i Eu-
ropa inom mil övänligt byggandet. 

Nu har vi chansen att vässa våra redskap, lära oss av de som 
kommit ännu längre.


