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Nätverket Hållbart byggande i Värmland 
Nätverket Hållbart byggande i Värmland vill sprida information och vara ett forum för kontakter och 
skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte. Genom detta stärker man även regionens konkurrenskraft 
på området och bidrar till Värmlands övergång mot ett hållbarare samhälle. Målgruppen är alla som i 
ett tidigt skede påverkar byggprocessen och som kan bidra till ökandet av lågenergibyggprojekt i 
Värmland. 
 
Projektets verksamhet syftar till att skapa ett ökat intresse för hållbart byggande, med fokus på 
energieffektivitet, vid nybyggnation och renovering. Detta ska ske genom att sprida information om 
hållbart byggande både i form av tekniska aspekter och hur arbetsprocesser kan utformas för att 
underlätta genomförandet samt genom att uppmärksamma de goda exempel på hållbara 
byggnationer som genomförs eller redan har genomförts. Projektet syftar också till att direkt påverka 
pågående byggprocesser genom att i ett tidigt skede av processerna medverka i diskussioner med 
berörda aktörer. 
 
Mål  
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. Nätverkets övergripande målsättning är 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.  

 
Förväntade resultat från nätverkets aktiviteter i projektet är dels att kunskapen om hållbart 
byggande ökar i alla led i byggprocessen, och dels en ökad samverkan mellan olika aktörer i 
byggprocessens tidiga skede. Detta kan förväntas leda till att ökat intresse för att bygga 
energieffektivt och hållbart, vilket ger lägre energianvändning och mindre miljöpåverkan än man 
använt konventionell teknik. Nätverkets arbete med att lyfta fram goda exempel på hållbara 
byggnationer i Värmland förväntas även leda till att de företag som är verksamma inom området får 
draghjälp, vilket skapar tillväxtmöjligheter i länet. 
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