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Allmänt 

Nätverket Hållbart byggande i Värmland vill bidra till Värmlands omställning mot ett hållbarare 
samhälle genom att aktivt verka för en ökad inriktning på hållbarhet och energieffektivitet vid 
nybyggnation och renovering i Värmland. Detta har skett genom att ha skapat en plattform för 
kontakter och erfarenhetsutbyte, informationsspridning och förmågan att visa på goda exempel. 
Nätverkets övergripande målsättning har varit att påverka byggsektorn så att denna kan vara en aktiv 
part i skapandet av ett hållbart Värmland, och att Värmland ska dra nytta av de tillväxtmöjligheter 
detta erbjuder. Målet är att bidra till att stärka konkurrenskraft inom området i regionen och att 
driva på utvecklingen till ett hållbart samhälle. 

 
Uppnådda mål under projekttiden 2013-2014 

 

1. Sprida information om hållbart byggande till den utpekande målgruppen 

Mål: 4 seminarier eller motsvarande 

 

2013-11-19 Dialogfrukost hos Sweco på temat, Hur kan aktörer inom bygg och fastighetssektorn samt 

politiker bidra till klimatneutrala Värmland 2030? Medverkande Maria Frisk kommunalråd och 

ordförande i stadsbyggnadsnämnen i Karlstad kommun. Antal deltagare 74 st. 

 

2014-02-21 Frukostmöte i region Värmlands lokaler på temat, “energieffektivisering och hållbarhet i 

äldre byggnader. Medverkande Kanenergi och fjoårets vinnare av Grundstenen, Sveaplan fastigheter 

i Grums. Antal deltagare 68 st. 

 

2014-05-22 Värmlands klimatdag.  Ett seminarie på temat “bioenergi - och hållbart byggande”. 

Medverkande från Landstingsfastigheter och Karlstad bostads AB. Antal deltagare 115 st. 

 

2014-11-19 Hållbart byggande. Ett seminarie på temat “bilda förening inom Hållbart byggande”. 

Medverkande från Lågan, bla Åke Persson, Stefan Olsson, Åsa Wahström. Prisutdelning Grundstenen, 

pris för bästa hållbara byggnad i Värmland 2014.  Antal deltagare 55 st. 

 

 



2. Utveckla en plattform för nätverkets framtida utveckling och fortlevnad efter projektet. 

Mål: 15 nätverksmedlemmar 

Nätverkets medlemmar 
Nätverkets medlemmar under projektet har stort engagemang och utgör styrgruppen för projektet. 
Vi har fått förfrågningar utifrån av fler aktörer som vill delta men vi har valt att hålla styrgruppen 
intakt för att inte tappa fart och engagemang. Därav har tankarna om en förening väckts och det är 
mycket positivt. 
Styrgrupp 
Lars Andersson, Fastighetsägarna Värmland, ansvarig näringspolitik  
Jens Beiron, Karlstad Universitet, universitetsadjunkt byggteknik  
Olof Edén, Storfors kommun, energi- och klimatrådgivare 
Maria Fallström, Stål & Verkstad, kommunikatör 
Lisa Falkenström, Skanska, miljösamordnare 
Anneli Mälargård, Skanska, utvecklingsledare miljö(numera NCC) 
Fredrik Holm, Fredrik Holm i Karlstad AB, konsult miljökommunikation 
Mikael Söderström Rosén, Kanenergi Sweden AB, konsult energi och miljö (numera SP) 
Lars Yngwesson, Sweco Architects AB, arkitekt 
Ulf Zakrisson, Sveriges Byggindustrier Värmland 
Länsstyrelsen Värmland 
Energikontoret, Region Värmland 

 

Kommunikationsplattform 

Under projekttiden har nätverket etablerat sin hemsida på Energikontor Värmlands webbplats 
Hemsidan skall vara en plats för informationsinhämtning angående nätverkets verksamhet. Där 
presenteras styrgruppens medlemmar, vilka aktiviteter som är på gång, info gällande priset 
Grundstenen och juryns kriterier för bedöming.Detta utgör basen för den tänkta kunskapsbanken 
som skall byggas upp på hemsidan och skall vara navet i fortsatt kommunikation runt Hållbart 
byggande i Värmland. 

 

3.Skapa ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte mellan aktörer 

Mål: 200 kontakter 

Fortbildning 

Styrgruppen har regelbundet bjudit in olika aktörer/studenter med koppling till hållbart byggande för 
att få ökad kännedom och kunskap. I slutfasen av projektet har 2 st studenter från Energitekniker 
utbildningen i Arvika gjort en kartläggning av antalet certifierade/miljöklassade lågenergibyggnader i 
Värmland för att kunna rapportera in på Lågans databas. De har även kartlagt hinder i länets 16 st 
kommuner för att bygga mer energisnåla byggnader. Detta studentarbete kommer att ligga till grund 
för vidare samtal och diskussioner  gentemot kommunerna och dess målbilder och strategier 
gällande nyggnation och renovering av befintliga bostadsbestånd. 

Bollplank 

Flera förfrågningar har nått nätverkets medlemmar på olika sätt gällande tex  bollplank vid 
nybyggnation av skolor ute i kommunerna. Karlstads universitets medlemmar i nätverket utgör en 
viktig partner i detta och förhoppningsvis kan det samarbetet utökas framöver. 

 

http://energikontor-varmland.regionvarmland.se/vara-arbetsomraden/fastigheter/hallbart-byggande-natverk/natverk-hallbart-byggande


Pris för hållbart byggande 
Grundstenen är namnet på det pris för Hållbart byggande i Värmland som nätverket delar ut varje 
höst till en byggherre för att premiera och främja samt öka fokus på hållbart byggande. Målgruppen 
för priset är både nybyggnationer och ombyggnationer och för att få priset gör juryn en bedömning 
av helheten utifrån nedan ställda kriterier för hållbart byggande. 

 
Kriterier för hållbart byggande 

● Engagemang - Vilka beteendeförändringar är synliga från byggherre och arkitekter ur ett 
hållbart perspektiv? Vem synliggör och inspirerar hållbart byggande i branschen? 

● Byggnaden/anläggningen i samhället - Vilka kvalitéer har tillförts för att utöka 
möjligheten till det goda livet på ett resurssnålt sätt? Vilken närhet har 
bygganden/anläggningen till service och arbete? 

● Utformning - Vilka kvalitéer har byggnaden avseende användbarhet, god arkitektur och 
flexibilitet? 

● Energianvändning - Vilka möjligheter finns till låg energianvändning i de olika skedena, 
byggande drift och avveckling? 

● Materialanvändning - Vilka material har använts, på vilket sätt påverkar de miljön? Hur 
kommer materialanvändningen att fungera under driftstiden och hur kan materialen tas 
om hand när byggnaden avvecklas? 

Nominering 
Möjliga objekt nomineras av nätverket och dess medlemmar. För att synliggöra kandidater till 
nätverket kan vem som helst i regionen lyfta fram objekt som kan vara av intresse. 
Objektet beskrivs med hjälp av nätverket och genom direktkontakt med de nominerade. 
Beskrivningen görs utifrån allmänna data så som byggår, tekniska data och bilder samt utifrån de fem 
huvudkriterierna ovan inklusive bilder av objektet. En sammansättning av personer från olika 
yrkeskategorier och organisationer utgör en oberoende juryn. 

Mentorsnätverk 
Nätverket i Värmland har via ”Nodprojektet” och Lågan fått bra stöd i mentorer på olika sätt. Åke 
Persson har besökt oss och berättat om hur Daladialog arbetar och är organiserat. Deras 
erfarenheter tillsammans med Lågan har varit förebilder för Värmlands nätverk och varit en oerhört 
bra kunskaps- och erfarenhets källa. Detta har även gjort att Värmland och Dalarna tillsammans med 
Trätorget i Norge går in med en Interreg ansökan i början av 2015 för att fortsätta arbeta och 
utvecklas tillsammans. 

 
Lågannätverket 
Projektledare har deltagit i LÅGANs nätverksträffar i Borlänge och Karlstad. Projektledare har även 
deltagit på Lågans slutseminarie i Stockholm 15:e oktober 2014. 

 
Föreningsbildande 2015 
Nätverket kommer under våren 2015 att bilda förening med medlemmar från styrgruppen och övriga 
aktörer från olika led i byggprocessen.  På sista seminariet 2014 presenterades ett tänkt upplägg för 
hur det skulle kunna se ut med nivåer på service- och medlemsavgifter m.m. 

 
Bygg projekt med lågenergi -eller passivhusprestanda  i Värmland 
I nedanstående tabell presenteras en sammanställning av kartlagda lågenergi-  och miljöbyggnader i 
Värmlands län. Byggnader återgivna i tabell utgår från kravställningar utifrån Boverkets Byggregler, 
där specifik energianvändning högst får uppgå till 75 % av aktuella krav. Observera att några av 
byggnaderna ligger marginellt över tidigare BBR- krav. 

 

 



 
 
Nedanstående tabell visar pågående och framtida projekt med lågenergi- eller miljöanknytning i 
Värmland. Identifieringen ger en övergripande bild av projekt som kan kopplas till hållbart byggande 
eller hållbar utveckling med avseende till energieffektivisering.  

 

Kommun Typ av projekt Åtgärd/åtgärder Syfte/ mål 

Arvika ROT- renovering av 
220 lägenheter 
kvarter Dragspelet 

Fönsterbyte 
Fläktbyten 
Tilläggsisolering 
vindsbjälklag 
400 mm 

Minskad 
energianvändning 

Arvika Energieffektivisering Byte av SRÖ- 
utrustning i större 
byggnader 

Driftoptimering 

Arvika Energieffektivisering Inventering och 
utbyte av belysning 

Minskad 
energianvändning 

Eda Nybyggnation av 
förskola i 
Charlottenberg 

Nybyggnation Lågenergibyggnad 

Eda Energieffektivisering 
Idrottshall koppom. 

Installation av 4 
värmepumpar 

Minskad 
energianvändning 



Eda Energieffektivisering 
Morokulien 
infocenter 

Installation av 
bergvärme. 
Utnyttjar frikyla. 

Minskad 
energianvändning 

Grums Energieffektivisering Injustering, 
tilläggsisolering, 
fönsterbyte, 
belysningsbyte 

Minskad 
energianvändning 

Hagfors Energieffektivisering styr&regler: 
överordnat system 
för srö utrustning, 

Driftoptimering 

Hagfors Energieffektivisering Fönsterbyten för 
370 000 kr 

Minskad 
energianvändning 

Karlstad Nybyggnation/ 
Ombyggnation 
LEAD certifiering 

Nybyggnation/ 
ombyggnation 

Miljöfokus och ökad 
vårdkvalitet 

Karlstad Energieffektivisering Analys & injustering Driftoptimering 

Kil Nybyggnation 
förskola på Mons 
backe 

Nybyggnation Lågenergibyggnad 

Kristinehamn Energieffektivisering fönsterbyte, 
belysningsbyte av 
skolor/lägenheter. 

Minskad 
energianvändning. 

Munkfors Energieffektivisering Injustering av 
värmesystem, 
tilläggsisolering 

Minskad 
energianvändning. 

Säffle Nybyggnation vid 
Herrgårdsskolan 

Bygga ett 
energihus/ 
nollenergihus 

Syftar till att upplysa om 
energitänk 

Säffle Fördjupade analyser Investering i 
energieffektiva 
åtgärder 

Mynnat i 
energieffektiviseringar. 

Säffle Energieffektivisering 
Sporthälla 

Utfasa fossil 
uppvärmning. 

Minskad 
energiförbrukning. 

Torsby    

Årjäng Nybyggnation 
högstadieskola 

Målsättning 
Miljöbyggnad Silver 

Lågenergibyggnad 

Årjäng Nybyggnation 
förskola 

Nybyggnation Lågenergibyggnad 

 

 

 
Citat från medlemmar i nätverket 
 
" Byggande måste vara ändamålsenligt och resurseffektivt för att vara bra. " - Fredrik Holm, Fredrik 
Holm Information AB 

 



" Hållbart byggande är en förutsättning för det goda livet! " - Jens Beiron, Karlstads universitet 

" Hållbart byggande anpassat för verksamheten i lokalerna och för en bra framtid! " - Anneli 
Mälargård, NCC AB 

" Hållbart byggande innebär en förflyttning av fokus från kvantitet till kvalitet. " - Lars Yngvesson, 
Sweco Architects AB  

 

 
Karlstad den 8:e december 2014 

 

 
Projektledare: 
Eva Lingwall, Region Värmland 
054-7011096 

 

    
 

 

  
      

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett samarbete mellan 
Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västa Götalandsregionen, Formas, 

byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader. 
 

 
 

www.laganbygg.se 
 
 
 
 


