SLUTRAPPORT FÖR MILJÖPROJEKT
Grunduppgifter
Projektets namn
Passivhuscentrum Västra Götaland
Stödmottagare
Passivhuscentrum Västra Götaland, Alingsås Kommun
Diarienummer
Projektperiod (vid lägesrapport ange den period som avses)
2012-01-01 – 2012-12-31

Projektgenomförande
Ge en sammanfattande beskrivning av projektgenomförandet med fokus på genomförda aktiviteters inriktning och resultat.
Beskriv hur projektet arbetar/har arbetat för att uppnå angivna syften och mål. Beskriv även projektets utveckling jämfört med uppgjord plan
för aktiviteter med koppling till projektets budget.

Projektutfall i relation till förväntade indikatorer för Passivhuscentrum Västra Götaland 2012.
Förväntade aktivitets och resultatindikatorer:
Antal nya nätverk eller samarbetspartner: 15
Antal gymnasier med bygginriktning där energieffektivt byggande blir en del av kursplanen: 4
Antal utbildningstillfällen för politiker och tjänstemän: 6
Antal universitet/högskolor med kurser i samverkan med Passivhuscentrum Västra Götaland: 4
Indikator: Antal nya nätverk eller samarbetspartner 15 st
Passivhuscentrum Västra Götaland (PHC) har under 2012 deltagit i många olika samverkansprojekt och knutit flera
samarbetspartners till verksamheten. Nedan finner ni en lista på nya nätverk eller samarbetspartners.

















Tidningen Passivhusaktuellt/Branschaktuellt, samarbete kring utgivning av ny tidning
Mistra Urban Futures, utveckling av gemensamma aktiviteter
HusExpo Gråbo, utveckling av konceptet
Lerums kommun, strategiskt samarbete
Högskolan i Borås, strategiskt samarbete kring Partnerskap för hållbart samhällsbyggande
CluE, forskning kring hinder för energieffektiv renovering
Sveriges Byggindustrier, samarbete kring utbildning för utbildare
Nordiska Passivhuskonferensen, medarrangör
LÅGAN, samarbete kring utbildning för utbildare
Gustavsberg Vårgårda, kring utbildning för fastighetsförvaltare
Byggnadsmaterialindustrierna, samarbete kring opinionsbildning och utbildning
Västsvenska arenan, samverkan kring seminarium i Almedalen
Passivhus Granbäck, samarbete kring omvärldsbevakning/nyheter inom passivhus
YH-Göteborg, samarbete kring reklamkampanj för passivhus
Tyréns, samarbete kring arkitektseminarium
Karin Nyqvist arkitektkontor, samarbete kring kretsloppsanpassat byggande och breddat center
1

X








Nääs Slöjd och Byggnadsvård, samarbete kring hållbart byggande och gemensamma kurser för
bebyggelseantikvariska programmet och arkitektprogrammet
Projekt Rådvilla, samarbete med Energimyndigheten och Nääs Slöjd och Byggnadsvård kring en
rapport/skrift om typhusrenovering av svenska villor från efterkrigstiden
BUSS, Build up Skills Sverige, ingår i styr- och referensgruppen för planering av den svenska satsningen
på utbildning för yrkeshantverkare på byggarbetsplatser
Länsstyrelsens energiturné – Praktikerforum, deltog i bildandet av regionens första heltäckande nätverk för
energieffektivt byggande
Folkuniversitetet, samarbete kring planering av YH-utbildning
SKL och Miljöstyrningsrådet, referensgruppsarbete med kommunala energikrav i markanvisning

Resultat 23 st nya nätverk och samarbetspartners

Indikator: Antal gymnasier med bygginriktning där energieffektivt byggande blir en del av kursplanen 4 st
Under 2012 har fyra gymnasieskolor i fyra kommuner deltagit i fortbildningskurs inom energieffektivt byggande
med syfte att lyfta in detta på byggprogrammet, elprogrammet och vvsprogrammet. Följande fyra skolor har
deltagit:
Bräckegymnasiet Göteborg, Lerums gymnasium, Ahlströmergymnasiet Alingsås, Tanums gymnasium.
Projektet har varit ett pilotprojekt med syfte att ta fram en profilering av byggprogram på gymnasier. I projektet har
ingått att arbeta fram ett utbildningsmaterial, utforma samt genomföra en fortbildningskurs för gymnasielärare samt
att skapa ett branschnätverk. Dessa tre steg ska sedan leda till en tydlig profilering med inriktning mot
energieffektivt byggande samt passivhus.
Resultat: 4 gymnasier med energieffektivt byggande om inriktning

Indikator: Antal utbildningstillfällen för politiker och tjänstemän 6 st
Under hösten 2012 genomfördes en riktad utbildningssatsning för sex kommuner i Västra Götalandsregionen,
Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Lerum, Härryda och Kungälv. Dessa sex kommuner deltog i två delregionala
utbildningstillfällen, varav den första genomfördes i Trollhättan och den andra i Härryda kommun, där endast
Kungälvs kommun inte skickade någon representant.
Utbildningen genomfördes av Carlos Andersson, Anders Sandoff, Handelshögskolan Göteborgs universitet, Ulf
Alexandersson, Alingsåshem. Utbildningen syftade till att ge underlag för tjänstemän och politiker i dessa
kommuner för att fatta beslut om renovering av befintligt bostadsbestånd samt att underlätta för nybyggnation av
lågenergibebyggelse. Deltagande tjänstemän och politiker upprättade handlingsplaner för detta syfte.
Förutom ovan nämnda utbildningstillfällen, har Passivhuscentrum tagit emot ett flertal besök från olika kommuner.
Vid dessa besök ges en gedigen föreläsning om energieffektivisering vid renovering samt hur man når bästa
energieffektivitet vid nybyggnation. Från Västra Götalandsregionen har centrat gästats av Göteborgs Stad,
Lidköpings kommun och Uddevalla kommun.
Resultat: Vid 5 utbildningstillfällen har politiker och tjänstemän från 8 västsvenska kommuner deltagit

Indikator: Antal högskolor/universitet med kurser i samverkan med Passivhuscentrum Västra Götaland 4 st
Under det gångna året har Passivhuscentrum på många sätt aktivt bidragit till att höja kompetensen inom
energieffektivt byggande på olika universitet och högskolor.
Vårterminen 2012, har medarbetare från passivhuscentrum varit lärare på två olika kurser på Chalmers Tekniska
Högskola:
”Design for sustainable development” samt ” Sustainable building”.
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På yrkeshögskolan, YH, i Enköping har PHC föreläst för blivande ventilationstekniker under höstterminen 2012.
Samarbete med Högskolan i Borås, i form av praktikhandledning för Energianalytiker under höstterminen 2012.
Ytterligare samarbete med Chalmers Tekniska Högskola:
Design for sustainable development, Chalmers tekniska högskola, examensarbeteskritik, HT 2012- Design for
sustainable development, Chalmers tekniska högskola, handledare examensarbete, HT 2012- Kurs i hållbar design
för masterstudenter, Chalmers tekniska högskola, föreläsare och kritiker, VT 2012
Förvaltningshögskolan, föreläsning för studenter och personal inom förvaltningsprogrammet, HT 2012
Seminarium på Linköpings tekniska universitet, VT 2012.
Resultat: 4 högskolor/universitet samt 1 Yrkeshögskola i Södermanland, 9 insatser

Referensgrupp företag
Passivhuscentrum Västra Götaland har under 2012, i nära samarbete med branschen, arbetat för att kvalitetssäkra
och anpassa utbildningsmaterial, upplägg och innehåll. Detta har skett genom ett aktivt referensgruppsarbete där
SP, NCC, Skanska, PEAB, WSP, Sveriges byggindustrier och Poseidon varit representerade.
Inom utveckling av utställningen har utställningsföretagen medverkat med kompetens i planeringen av den nya
utställningen som ska färdigställas 2013. Branschorganisationen Byggnadsmaterialindustrierna energiutskottet har
medverkat med idéer och synpunkter kring utvecklingen av Passivhuscentrum Västra Götaland. I övrigt har
Passivhuscentrum Västra Götaland samverkat med flera andra branschorganisationer och företag för att skapa en
dynamisk verksamhetsutveckling mot bakgrund av marknadens behov.

Event- och informationssatsningar
MEDIA
Passivhusaktuellt
I det andra numret av tidningen Passivhusaktuellt blev Passivhuscentrum Västra Götaland en aktiv
samarbetspartner till Passivhusaktuellt med diverse redaktionella uppslag och uppdrag mot att vi får sprida vårt
budskap och påverka innehållet. En viktig kanal, med tanke på en upplaga på 55 000 webdistribuerade exemplar
och 12 000 papperstidningar som levereras till branschfolk.
Twitter
Sedan den 25/9 finns Passivhuscentrum Västra Götaland även på Twitter och har i skrivande stund 185 följare.
Passivhuscentrum Västra Götaland arbetar med att ha än mer närvaro på Twitter, inte minst för att skapa trafik till
hemsidan www.passivhuscentrum.se (man kan se på statistiken att trafiken ökar när vi länkar till vår hemsida i
tweetsen).
Omgörning hemsida
I februari/mars 2012 fick hemsidan en större uppdatering och uppfräschning för att locka till mer läsning.
Statistikverktyget Google Analytics visar att det under året gjordes 31 226 besök på hemsidan, med 20 452 unika
besökare.
Synlighet i media:
Reportage/artiklar/nyhetsinslag i: Sveriges Natur, GP Bostad, Entré, SR Göteborg, Byggindustrin,
Passivhusaktuellt med flera.
EVENT
Energiutblick
Passivhuscentrum Västra Götaland ställde ut med välbesökt monter under Energimyndighetens konferens
Energiutblick i Göteborg, 13-15 mars.
Nordbygg
Passivhuscentrum Västra Götaland medverkade med sakkunnig expert John Helmfridsson, som föreläste under
Energimyndighetens paroll ”Renovera energismart” den 22 mars.
Energimässa Orust
En mindre mässa i Ellös som vi medverkade på under en dag, 31 mars. Bland besökarna var det många lokala
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byggare som var intresserade av att diskutera med Passivhuscentrum. Vår sakkunnige John Helmfridsson föreläste
på scenen.
Almedalsveckan
Passivhuscentrum Västra Götaland medverkar med seminarium under Västra Götalandregionens flagg på
Västsvenska Arenan och deltar i paneldebatt den 4 juli.
Hem & Villa
6-9 september var det dags för mässan Hem & Villa i Göteborg. Passivhuscentrum Västra Götaland ställde ut i en
monter bredvid flera villatillverkare av passivhus och hade ett stort antal genuint intresserade besökare i montern.
Vår sakkunnige John Helmfridsson föreläste vid tre tillfällen på Hem & Villas stora scen.
BoDagarna Alingsås
Passivhuscentrum Västra Götaland deltog traditionsenligt i Alingsås kommuns bomässa 15 september och gav även
föreläsningen ”Att bo i passivhus gör dig till en vinnare” som hölls av sakkunnige John Helmfridsson.
Energimässa Öst. Passivhuscentrum Västra Götaland ställde ut med monter 5-6 oktober och dessutom höll
sakkunnige John Helmfridsson en uppskattad föreläsning.
PassivhusNorden Trondheim
Både sakunnige Hans Eek och sakkunnige John Helmfridsson föreläste under den nordiska passivhuskonferensen
den 21-23 oktober.
Arena Hållbar Stad
Under tre dagar, 6-8 november, ställde Passivhuscentrum Västra Götaland ut, var en av nätverksarrangörerna samt
arrangerade en heldags studiebesök för arenadeltagarna.
Passivhusdagarna
9-11 november var det dags för de internationella passivhusdagarna och i år beslutade Passivhuscentrum Västra
Götaland att sprida budskapet än mer och därför rulla ut passivhusdagarna nationellt. Målet var 20 öppna hus över
hela landet, resultatet blev 25 öppna hus, med runt 400 besökare.
Deltagande vid konferenser utan egna föredrag:
Klimatsmarta energisystem i Göteborgsområdet (4/12), Sustainability Day (29/11).
Build with care möte i Dundee, januari 2012
International Passivhaus conference, Hannover, april 2012
Almedalsveckan, Visby, Juli 2012
Ny- och ombyggnader av skolmiljöer 2012, föreläsare
Arkipelago, arbetsmarknadsdagar för arkitekter, Chalmers tekniska högskola, föreläsare
Building Sustainability, Kistamässan 18-19/10
Sustainability Day 29/11
Studiebesök och föreläsningar
Passivhuscentrum Västra Götaland anordnar studiebesök för organisationer och allmänheten. 21 studiebesök med
föreläsningar, visning av den permanenta utställningen, besök till Brogården i Alingsås, besök av förskolan
”Stadsskogens förskola” samt visning av enfamiljshus anordnades under 2012. Sammanlagt har ca 340 politiker,
tjänstemän, fastighetsförvaltare, yrkesutövare, elever etc. deltagit i dessa studiebesök i Alingsås och regionen och
därmed haft möjligheten att lära sig om passivhus samt reflektera och diskutera med våra experter om
energieffektiviserande åtgärder inom byggnation. Flertalet studiebesöksgrupper härrör från Sverige, tre
studiebesöksgrupper har varit av internationell härkomst; USA, Kina och Finland.
Passivhuscentrum Västra Götaland har även medverkat till flera föreläsningar inom energieffektivt byggande hos
privata, ideella och offentliga organisationer. Genom detta arbete har ca 950 personer deltagit.
Passivhuscentrum har som ett av sina mål att sprida kunskap och väcka uppmärksamhet om hållbart och
energieffektivt byggande och passivhusteknik. Därför är centrat mån om sina besökare och på grund av att
besökarna har haft olika bakgrund och olika kunskapsnivå gällande energieffektivitet, har därför föreläsningarna
som inleder besöken anpassats till gruppens nivå.
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Studiebesöken kan delas in i 4 huvudsakliga grupper. Nedan visas en förteckning över fördelningen i procent
mellan dessa grupper.
Gymnasieelever
53%
Studenter
6%
Allmänhet, politiker & tjänstemän 37%
Branschfolk
4%
Arbete inom Alingsås kommun
Projektutveckling av Passivhusbomässa i Alingsås Kommun, Kavlås Ängar
Centret har utvecklat en projektidé kring en tillfällig bomässa i Alingsås, bestående av ett området med ca 10-20
passivhusvillor. Detta område ska kännetecknas av en mångfald av olika villaleverantörer med syfte att fungera
som ett utställningsområde under ett halvår för att sedan säljas till privatkunder. Projektutveckling av detta har skett
i samarbete med samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret i Alingsås kommun. Alternativa
placeringar pga av bullerstörningar har medfört att projektet har analyserat andra placeringar inom kommunen.
Projektutveckling av denna bomässa fortsätter under 2013.
Projektutveckling av ”Träffpunkt Stadsskogen”
Passivhuscentrum Västra Götaland har deltagit i projektutvecklingen av den nya skolan som har utvecklats i
Alingsås tillsammans med en allaktivitetshall. Detta arbete sker i samverkan med byggherren FABS, ett
kommunalägt fastighetsbolag i Alingsås. Träffpunkt Stadsskogen skola tas i bruk i januari 2013 och
allaktivitetshallen sommaren 2013. Skolan är den första i sitt slag i Sverige, då den är byggd som passivhus, med
tillförd energi från 1300 kvm solpaneler vilket gör den till den första nollenergiskolan.
Utveckling av YH-utbildning, byggproduktionsingenjör inriktning hållbart byggande
Under 2012 har en ny ansökan för YH-utbildningen skickats in till YH-myndihgeten. Inriktningen är hållbart
byggande, passivhus, nollenergihus. Centret har deltagit i planeringen av utbildningen och ansökan till
myndigheten i nära samverkan med Campus Alingsås och Folkuniversitetet.
Samverkan med Ahlströmergymnasiet
Under 2012 har lärare inom byggprogrammet fortbildat sig inom energieffektivt byggande genom aktiv samverkan
med Passivhuscentrum Västra Götaland. Centret har framtagit utbildningsmaterial för införandet av energieffektivt
byggande på vvs, el och byggprogrammen i Alingsås. I detta arbete har även centret tagit fram ritningar till en
passivhusfriggebod som ska byggas av eleverna på byggprogrammet och fungera som tillfällig kontor för
kommunens energirådgivare.

Rådgivning
Passivhuscentrum svarar på frågor om passivhus och passivhusteknik, men också om energieffektivt och hållbart
byggande. Vi hjälper till med att förmedla kontakter och erbjuder gratis rådgivning.
Under 2012 har ca 350 arbetstimmar använts till att ge gratis rådgivning och besvara förfrågningar från allmänhet
och mindre byggföretag. Rådgivningen är öppen för alla men begränsad i tid, normalt till max en timma.
Antal rådgivningar under 2012 uppgår till ca 750 st.

Utbildningar
En av projektets främsta strategier för att nå målet om att förbereda byggnadssektorn inför omställningen till näranollenergibyggnader är att sprida information och kunskap om passivhus genom diverse utbildningssatsningar.
Syftet med samtliga utbildningssatsningar är att inte bara höja kunskapsnivån och kompetensen hos kursdeltagarna
utan även bidra till en attitydförändring och en fördjupad förståelse för miljö- och klimatfrågor.
För att ytterligare knyta vårt arbete närmare blivande sakkunniga inom hållbart byggande anordnades förutom
utbildningar, under 2012 en examensarbetestävling där en god vinnare korades bland tio bidrag. Arbetet sprider
information om oss till studenter på väg ut i arbetslivet och ger oss kontakter till bra kunskapspersoner inom olika
ämnen.
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Under våren 2012 genomfördes en fortbildningskurs inom energieffektivt byggande för gymnasielärare 16-17/4
med deltagare från Bräcke-, Lerum-, Tanum-, Borås- samt Alingsås gymnasium. Dessutom genomfördes samma
kurs i Dalarna i maj månad 2012.
Arbete har pågått under 2012 med att ta fram material och planera kursen ”Utbildning av utbildare” på byggföretag
i samarbete med Sveriges Tekniska forskningsinstitut, SP, Två kurstillfällen planerades hösten 2012, dessa fick
dock ställas in på grund av vikande deltagarantal, men har genomförts i början av 2013 med gott resultat.
Passivhuscentrum har under 2012 bedrivit ett gediget arbete med att bearbeta nya utbildningsidéer, att ta fram
koncept och utkast till innehåll och material. Förhoppningen är att under år 2013 kunna genomföra
utbildningssatsningar riktat mot såväl fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar som politiker och tjänstemän.

Opinionsbilding
Centret har under 2012 bedrivit ett omfattande arbete kring opinionsbildning främjande av energieffektivt
byggande och renovering. Bl.a. har följande insatser gjorts, som även finns redovisade ovan.
Riksdagsledamotsutbildningar till individuella ledamöter
Ledamöter från riksdagen har genomgått utbildning och studiebesök i Alingsås gällande energieffektivt byggande
och renovering. I dessa fall har föreläsning och platsbesök på Brogårdens miljonprogramsrenovering, samt
ytterligare nybyggnadsobjekt visats.
Seminarium på Almedalen ”Energilös politik för energieffektivt byggnader - nu behövs krafttag”
Passivhuscentrum Västra Götaland deltog som medarrangör i seminariet kring byggnormer och styrmedel för att
främja energieffektiva byggandet och renoveringen i Sverige. Deltagare var Åsa Romson språkrör miljöpartiet, Ulf
Perbo statssekretare socialdepartementet, Björn Leivik, kommunpolitiker Alingsås Kommun, Hans Eek och Carlos
Andersson på Passivhuscentrum Västra Götaland, Anders Sandoff, Göteborgs universitet, Tomas Kåberger,
Chalmers samt representanter från regionens fastighetsnämnd.
Debattartiklar
Under året har centret medverkat till två debattartiklar kring kommunala särkrav i markanvisning där syftet i
debatten har varit att främja det kommunala initiativ som legat till grund för Sveriges utveckling in om
energieffektivt byggande. Dessa debattartiklar har publicerats i Byggindustrin och Dagens Nyheter.

Elevprojekt
Passivhuscentrum Västra Götaland har handlett flera gymnasieelever inom energieffektivt byggande. Under 2012
har 6 specialarbeten fått handledning.

Övrigt utvecklingsarbete under 2012
Centret har genomfört ett omfattande arbete med frågan kring ny byggnorm, nya kriterier för Passivhus samt ett
ökat fokus på utställningshus. Nedan följer några av de viktigast utvecklingsprojekt som centret har drivit under
2011:
Arbete med Passivhuskriterier
Samarbete med Sveriges Centrum för Nollenergihus för de svenska kriterierna för Passihus (FEBY 2012).
Arbete med SKL: s expertgrupp för kommunala energikrav
Under 2012 har Passivhuscentrum Västra Götaland deltagit i expertgruppen för översyn av kommunala energikrav i
markupplåtelseavtal. Denna grupp syftar till att frivilligt samordna Sveriges kommuner kring två – tre kravnivåer.
Projekt Rådvilla – Energimyndigheten
Passivhuscentrum Västra Götaland och Nääs Slöjd och Byggnadsvård startade arbetet med projekt Rådvilla under
2012. Projektet stöttas av Energimyndigheten och syftar till en rapport om typhusrenovering av efterkrigsvillor.
Projektet ska påvisa energieffektiviseringsvinster för villaägare och kommer att spridas genom energirådgivare,
mäklare och genom utbildningar och informationsinsatser till allmänheten.
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Indikatorer
Rapporten behöver inte innehålla uppgifter om namn på personer eller företag som ingår i utfallet av indikatorerna. Stödmottagaren ska dock
vid behov kunna ta fram dessa uppgifter, ifall t ex tematiska eller regionövergripande uppföljningar samt utvärderingar genomförs.

Aktivitets- och resultatsindikatorer

Kvinnor

Enligt beslut
Män

Utfall (ackumulerat)
Kvinnor
Män
Totalt

Totalt

Antal nya nätverk eller
samarbetsprojekt
Antal gymnasier med bygginriktning
där energieffektivt byggande blir en
del av kursplanen
Antal utbildningstillfällen för politiker
och tjänstemän
Antal universitet/högskolor med
kurser i samverkan med
Passivhuscentrum Västra Götaland

15

23

4

4

6

8

4

4

Resultat samt övriga effekter
Ange om vissa indikatorer inte har uppnåtts/kommer att uppnås, kommentera varför. Vidare beskriv eventuella andra resultat (t ex inte
mätbara resultat) som projektet har lett till samt eventuella sidoeffekter som inte förväntades då ansökan togs fram.

Centrets arbete inom utbildningar har medfört positiva effekter i form av att Passivhuscentrum Västra Götaland nu
är ledande i Sverige när det gäller ett heltäckande utbildningspaket för energieffektivt byggande. EU:s och
Energimyndighetens utbildningssatsning Build up Skills är en process för att utveckla utbildningar för verksamma
byggnadsarbetare. I den processen har Passivhuscentrum Västra Götaland spridit erfarenheter till den nationella
strategin för att utveckla en starkare svensk plattform för utbildningar inom detta område.
Indikatorn antalet högskolor/universitet med kurser i samverkan med Passivhuscentrum Västra Götaland har
uppnåtts, med tre av fyra högskolor förlagda inom regionens gränser.

Jämställdhet
Ange på vilket sätt projektet bidragit till ökad jämställdhet.

Jämställdhetsaspekterna har beaktats bl.a. inom utbildningssatsningarna då man har resonerat kring att ett generellt
starkare miljöintresse bland kvinnor kan bidra till en jämnare könsfördelning inom den starkt mansdominerande
byggnadssektorn.
All informations- och utbildningsmaterial riktas till både män och kvinnor.
Jämställdhetsfrågor tas löpande upp inom kommunens verksamhet och så också inom projektet.

Mångfald
Ange på vilket sätt projektet bidragit till ökad mångfald.

All information på www.passivhuscentrum.se går att finna på engelska för att underlätta informationssökningen för
icke-svenskspråkiga besökare.
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De icke-svenskspråkiga besökarna erbjuds föreläsningarna och annan information inom ramen för ett studiebesök
på engelska och tyska. Vissa skriftliga presentationer, så som PowerPoint presentationer finns även tillgängliga på
franska och japanska.
Mångfaldsfrågor tas löpande upp inom kommunens verksamhet och så också inom projektet.

Resultat av genomförd uppföljning eller utvärdering
Beskriv resultatet av ev. uppföljning eller utvärdering som genomförts inom ramen för projektet.

Utvärderingar genomförs vid varje genomförd utbildningsinsats. Passivhuscentrum har utformat ett
standardformulär för ändamålet som anpassas vid behov.
Centret arbetar med att upprätthålla så god kvalitet som möjligt på alla kurser och seminarier, därför är
utvärderingsblanketten ett viktigt verktyg. Disponering av dagen, kursinnehåll, utformning av kursmaterial samt
föreläsarnas insatser är punkter som kan lämnas synpunkter på. Det finns även möjlighet att lämna egna
synpunkter.
En sammanställning görs och förbättringar/justeringar görs mot bakgrund av synpunkterna man tagit emot.
Vid studiebesök delas inte utvärderingsformulär ut. Dock är det framförallt många skolor som gärna återvänder
med nya elever.

Informationsskyldighet
Ge exempel på hur det framgått att projektet fått stöd från Västra Götalandsregionen (broschyrer, rapporter, fotografier och tidningsurklipp
etc. kan bifogas). Beskriv hur och var projektet planerar att kommunicera att Västra Götalandsregionen är en medfinansiär.

Passivhuscentrum till Passivhuscentrum Västra Götaland.logotype används på alla projektets trycksaker och på
hemsida. På hemsidan i sidfoten informeras besökaren om att ”Passivhuscentrum Västra Götaland är ett
samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Alingsås kommun”. Vi har även som policy att vid alla
möten kommunicera att Västra Götalandsregionen är en medfinansiär av projektet vid diskussioner om projektets
organisation.
Långsiktighet (gäller enbart slutrapport)
Ange om samma verksamhet som drivits i projektet kommer att genomföras även efter projektperiodens slut. I så fall i vilken form och hur
förväntas insatserna att finansieras?

Passivhuscentrum Västra Götaland kommer under 2013 att drivas i samma projektform som under de första fem
åren. En ny organisationsform med fler partners är under utredning. Från 2014 kommer centret att utvidga
verksamheten till ”Institutet för hållbart byggande”.

2013-02-08

Datum

Carlos Andersson

Underskrift

Namnförtydligande

Förutom ansökan i underskrivet original önskas också, för att underlätta vår handläggning, en kopia i Word
till e-postadressen: info.miljo@vgregion.se
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