Passivhuscentrum Västra Götaland
Verksamhetsplan 2014

Mål och syfte
Passivhuscentrums mål och syfte, som de formulerats tidigare i samarbete med
Miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen och Alingsås Kommun.
Syfte
Projektets syfte är att:



Utifrån Sverige och Västra Götalandsregionens miljö- och energimål, verka för fler
passivhus och djuprenoverade byggnader
Förbereda byggnadsbranschen och konsumenten inför omställning av miljö- och
energimål kring energieffektivitetsmålen 2020 och 2050, EU:s nära nollenergidirektiv,
samt Västra Götalandsregionens mål om fossiloberoende 2030

Mål
Projektets övergripande mål är:

ökad kunskap och kompetens om passivhus hos olika aktörer inom
Passivhuscentrums målgrupper.
 Verksamhetsmål 2014:
Alla gymnasieskolor med bygginriktning i Västra Götalandsregionen har
erbjudits möjlighet till inriktning mot passivhus/energieffektivt byggande.
2 utbildningstillfällen inom passivhus/energieffektivt byggande riktade mot
gymnasielärare på byggprogrammen genomförs.
Alla 11 kommuner, som ingått överenskommelsen Smart Energi, erbjuds
vidareutbildning inom energieffektiva renoveringsinvesteringar och
nybyggnation.
10 utbildningstillfällen inom energieffektivt byggande genomförs på regionala
högskolor, yrkeshögskolor och universitet.
1 utbildningstillfälle inom energieffektiv fastighetsförvaltning riktad mot
kommunala och privata fastighetsförvaltare genomförs.
1 utbildningskoncept inom energieffektivt byggande riktat mot arkitekter tas
fram.
2 utbildningstillfällen av kursen ”Utbildning för utbildare” genomförs. För mer
information se punkt 11 ”Utbildning för utbildare”
2 utbildningstillfällen av Passivhusbyggarkurs genomförs.
Certifieringsförberedande kurs inom passivhus/energieffektivt byggande riktad
mot hantverkare.


stärkt opinion kring ny BBR och energieffektiviseringsstrategi i Sverige.
 Verksamhetsmål 2014:
6 publicerade debattartiklar kring energieffektivt byggande i fack- och
dagspress.
1 seminarium för riksdagsledamöter gällande nya energikrav i BBR
genomförs.
Gemensam definition av EU:s nära nollenergidirektiv genom deltagande i
arbete i SIS expertgrupp för standardisering kring inomhusklimat samt det
Nordiska nätverket för EPBD2.



utveckling av passivhusprojekt inom Alingsås kommun.
 Verksamhetsmål 2014:
4 stadsutvecklingsprojekt inriktad på olika områden: Stadsförnyelse Noltorp,
BoA 15, Passivhusfriggeboden Ahlströmergymnasiet samt Kvarterat
Vimpeln/Kvarteret Prästlyckan. För mer information se punkt 11
”Projektutveckling Alingsås Kommun”.



en resurseffektiv, behovsstyrd verksamhet.
 Verksamhetsmål 2014:
1 utarbetat beslutsunderlag för en eventuell omformning av verksamheten till
”Centrum för Hållbart byggande”. För mer information se punkt 11 ”Utredning
Sveriges Centrum för Hållbart Byggande”.
1 utvecklat effektmått/verktyg för att mäta uppnådd effekt av
Passivhuscentrum Västra Götalands verksamhetsområden/ genomförda
aktiviteter.

Indikatorer
Antal företag och organisationer i kompetenshöjande insatser inom
miljöområdet.

Totalt

Antal gymnasieskolor inom i kompetenshöjande insatser inom
miljöområdet.

20
8

Antal kommuner i kompetenshöjande insatser inom miljöområdet.

11

Antal tillfällen för resultatspridning
(artiklar och föredragningar)

30

Antal utbildningstillfällen på universitet/högskolor

10

Deltagande i antal utvecklingsprojekt för nybyggnation/renovering
inom Alingsås kommun

Målgrupper
Målgruppen för projektets verksamhet är följande:
 Byggherrar, fastighetsförvaltare, småhusleverantörer, hantverkare, arkitekter och
mäklare;
 Beställare och fastighetsägare: både offentliga och privata;
 Entreprenörer och konsulter inom byggnadssektorn;
 Kommuner: kommunala politiker och tjänstemän;
 Riksdag, regering, departement och myndigheter
 Utbildningsanordnare: Gymnasier, universitet och högskolor, YH-utbildningar;
 Banker och allmänheten.

4

Plan inför 2014
Prioriterade processer under året
För att uppnå de identifierade visionerna och målen bör följande aktiviteter och processer
genomföras med följande prioritet:


Genomföra en utredning för ett framtida ”Sveriges centrum för Hållbart Byggande”
Aktivitet:
 Nulägesanalys: behov, brister samt kartläggning av befintliga aktörer och
nätverk.
 Formulera rekommendation kring organisationens uppbyggnad och eventuellt
framtida roll.
 Formulera uppskattad resursåtgång.



Skapa förutsättning för att kunna mäta uppnådd effekt av Passivhuscentrum Västra
Götalands genomförda aktiviteter.
Aktivitet:
Arbeta fram verktyg/utveckla effektmått som möjliggör mätning av uppnådd effekt.



Vidareutveckla Passivhuscentrums utställning.
Aktivitet:
 Planera och genomföra evenemang för befintliga och eventuellt nya utställare.
 Färdigställa webb-utställning.
 Ta fram guide/broschyr för besökare att titta på utställningen på egen hand.



Fortsatt opinionsbildning med fokus på riksdagen och regeringen.
Aktivitet:
Kontinuerligt avsätta tid att uppdatera vår kännedom om inlägg/debattartiklar. På
veckomöten diskutera/besluta om eventuella debattinlägg som ska skrivas. Brev skickas
till riksdagsledamöter.



Marknadsföring av utbildningar.
Aktivitet:
Standard tas fram för marknadsföring:
Framförhållning, hur långt innan utbildning bör information/inbjudan nå mottagarna?
Vilka forum är mest effektiva?
Hur bjuder vi bäst in via mail/brev/telefon?
Gemensam kontaktlista att använda vid eventuella utskick uppdateras.



Skapa tydlighet i våra processer.
Aktivitet:
Kontinuerligt arbete med aktivitetslista med ansvarsfördelning och tidssättning.
Kontinuerlig uppföljning.





Säkra hög kvalitet i genomförande av alla våra aktiviteter i verksamheten.
Aktivitet:
Visuellt arbeta med nedbrytning av projekt i delaktiviteter och uppföljning av
aktivitetslista. Aktivt använda eventuella utvärderingar från kurser och utbildningar för
att ständigt kunna förbättra.
Planera och genomföra de projekt som beviljas medel genom ansökningar/utlysningar.
Aktivitet:
 Kontinuerligt arbete med utveckling av projektplaneringsverktyg och planering av
eventuell nyanställningar kopplade till dessa eventuellt beviljade anslag. Undersöka

möjlighet till konsulttjänst för att bevaka lämpliga framtida utlysningar.
 Regelbundet genomföra aktiviteter såsom brainstorming, för-projektmöten, för
att fånga projektidéer.


Initiativtagande till fler samarbeten.
Aktivitet:
 Planläggning av kommande konferenser: i vilka sammanhang vill/behöver vi
synas?
 Hitta/planera aktiviteter som främjar vår kontakt med nuvarande, tidigare samt
nya samarbetspartners.
 På veckomöten diskutera aktiviteter som kan leda till ökat samarbete.



Utöka centrets synbarhet i medier och i andra informationssammanhang.
Aktivitet:
 Stående punkt på veckomöten: ”Viktig information/nyheter att skriva om på
hemsida, twitter.
 Inventering av befintliga forum där vi kan annonsera/informera utan eller till
rimlig kostnad. Vad finns, var vill vi synas?



Nå fler målgrupper med informations- och utbildningsaktiviteter såsom banker,
allmänhet mm.
Aktivitet:
Arbeta med en ny eventstrategi, kontinuerligt analysera möjligheten att utveckla
informationssatsningar riktade till nya målgrupper.

Organisations- & personalutveckling
För att Passivhuscentrum Västra Götaland ska följa syftet och målen med verksamheten ska
resurserna användas på ett verkningsfullt sätt. Därför kommer centrat att under 2014, aktivt
arbeta med:





resurs- och kompetensinventering och utifrån denna planera eventuella
kompetensinsatser
vid behov använda verktyg för kartläggning av processer med syfte att frigöra resurser
vid behov ta fram standards som kan underlätta samt säkra en god kvalitet vid olika
aktiviteter. (Ett exempel är marknadsföring/inbjudan till utbildning.)
kontinuerligt arbeta med aktivitetslista och uppföljning av denna

Aktiviteter under 2014
Utbildningar
Passivhuscentrum Västra Götaland tecknade ett samarbetsavtal under 2013 med Chalmers
Professional Education AB gällande utbildningssatsningar. Detta samarbete utvärderas under
våren 2014. Förhoppningen är att detta samarbete fortsätter och utvidgas.
Passivhuscentrum Västra Götaland ingår i Sveriges och EU:s satsning på Build up Skills
Sverige, BUSS. Ansökan för projektmedel skickades november 2013, svar meddelas våren
2014. Om projektmedel beviljas, kommer Passivhuscentrum Västra Götaland inta en central
roll gällande design av utbildning samt framtagande av utbildningsmaterial, i nära samarbete
med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Passivhuscentrum Västra Götaland har en stor bredd på utbildningar under 2014, dessa
nedanstående utbildningar kompletteras med en flexibel utbildningsorganisation som
kan bistå med kundanpassade utbildningslösningar.
 Utbildningspaket för gymnasieskolor:
Passivhuscentrum Västra Götaland har arbetat fram ett utbildningskoncept riktat mot
gymnasielärare: konceptet bygger på erfarenheter gjorda genom utvärdering av
tidigare utbildningsinsatser för lärare och består av:
-uppdaterad utbildningsbudget vilket resulterar i en mycket resurseffektiv utbildning.
-uppdaterat kursupplägg vilket bla omfattar presentation av projekt friggebod.
-framtagen plan/verktyg för stöd att införliva energieffektivt byggande i
undervisningen
Under 2014 kommer Passivhuscentrum att planera och genomföra 2
utbildningstillfällen.
Alströmerskolan inför, i nära samarbete med Passivhuscentrum, energieffektivt
byggande som den röda tråden. Skolan marknadsförs utifrån detta inför intagningen
hösten 2014.
 YH-utbildning: Byggproduktionsingenjör inriktning hållbart byggande.
Passivhuscentrum Västra Götaland kommer att delta i detaljplaneringen och upplägget
av utbildningen, samt agera som lärare i vissa delkurser. Passivhuscentrum Västra
Götaland ingår i styrgruppen för utbildningen. Folkuniversitetet är huvudman för
utbildningen. En andra utbildningsomgång startar hösten 2014.
 Utbildning av utbildare på byggföretag: Tillsammans med Chalmers Professional
Education AB och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ska Passivhuscentrum
Västra Götaland genomföra 2 utbildningstillfällen för utbildare på byggföretag. Ett
kurstillfälle i Göteborg 12-13 mars, därefter sker en utvärdering av samarbetet. Efter
utvärdering uppdateras samarbetsavtal och ytterligare kurstillfälle kan planeras.
 Passivhusbyggarkurs: Denna kurs skiljer sig väldigt lite från ovan nämnda kurs:
”Utbildning av utbildare”, därför undersöks möjligheten att slå samman dessa båda
utbildningar. Diskussion förs med Chalmers Professional Education AB och SP.



Politiker och tjänstemannautbildning: Passivhuscentrum Västra Götaland fortsätter
satsningen på att utbilda kommunpolitiker och tjänstemän, med syfte att höja
kompetensen inom renoveringsinvesteringar och nybyggnation. Under året planeras
vidareutbildning hos de elva kommuner som ingått överenskommelsen Smart Energi.

 Utbildning/information riktad mot styrelser från bostadsrättsföreningar: En
ansökan om stöd till denna satsning skickas till Energimyndigheten. Projektets idé är
att genom informations- och utbildningsinsatser baserad på HSB´s kartläggning av det
befintliga beståndet, kunna ge målgruppen kunskap och stöd om hur de på bästa sätt
kan renovera sin fastighet med fokus på maximal energieffektivisering.
 Utbildning för fastighetsförvaltare: Passivhuscentrum Västra Götaland har påbörjat
ett samarbete med Chalmers Professional Education i framtagandet av en utbildning
riktad mot fastighetsförvaltare. Ett utbildningstillfälle kommer att genomföras under
2014.

Opinionsbildning
Debattartiklar
Genom att skriva debattartiklar, i både dagspress och facktidningar, tar centret sikte på att nå
ut till fler aktörer och väcka nyfikenhet och debatt kring energieffektiviserande byggande hos
den breda massan. Fokus under 2014 kommer att vara att påverka ny BBR och
energieffektiviseringsstrategin i Sverige.
Information till riksdagsledamöter och regeringsföreträdare
Genom seminarier, studiebesök och riktade informationsinsatser kommer Passivhuscentrum
Västra Götaland att uppvakta den nationella politiken i frågor kring byggnorm, kommunala
energikrav med flera frågor.

Utredning/rapporter
Under året kommer Passivhuscentrum Västra Götaland att arbeta med olika rapporter inom
ämnen som spänner sig från tekniska till samhällsvetenskapliga ämnen. Dessa
utredningar/rapporter ska publiceras på hemsida och spridas till lämpliga organisationer.
Både personal på centrat samt studenter kommer att arbeta med framtagandet av dessa
rapporter, i nära samverkan med olika samarbetsorganisationer.
Under 2014 planeras följande rapporter:
 Rapport som redovisar sammanställning av detaljer för svenska passivhus med
uträknade psi-värden. Plan för detta ska vara klar före sommaren 2014, kontakt tas
med Sveriges Byggindustrier.
 Rapport som utreder möjlighet att tillhandahålla LCC-verktyg där möjlighet att variera
energiprisökning samt kalkylränta ges.
 Rapport/dokumentation kring arbetet med BoA15.
 Uppdatering Marknadsöversikt småhus, i samverkan med HUV.

Projekt Rådvilla
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. Under våren 2014 färdigställs skriften och därefter
sker spridning och utbildningsinsatser.

Utredning Passivhuscentrum – Sveriges Centrum för
Hållbart Byggande
Utredning Sveriges Centrum för Hållbart Byggande
Verksamheten planerar på sikt att breddas och omfatta fler variabler inom miljövänligt
byggande. Passivhuscentrum Västra Götaland ska genomföra en utredning bestående av
omfattande omvärldsanalys och intervjuunderlag från branschen och politiker för att utreda
behovet av ett sådant center. Denna rapport ska sedan fungera som underlag för diskussioner
med berörda departement och intressenter.
Uppdraget för utredningen är att arbeta med målen för centret enligt omställning av
byggnadssektorn utifrån miljö- och energimålen 2020 och 2050 samt EU-direktivet nära
nollenergibyggnader.
Målet är att under verksamhetsåret 2014 ta fram ett utredning som belyser behovet och
nationella riktlinjer och lagar kring miljövänligt byggande och förutsättningarna för en
ombildning av Passivhuscentrum Västra Götaland till Centrum för hållbart byggande.
Arbetet kommer att följa en tydligt uppsatt tidplan:
-Syfte formuleras, vad vill vi uppnå
-Nulägesanalys genomförs:
-Vilka behov finns på marknaden?
-Vilka brister finns på marknaden där ett breddat centrum kan bli en viktig resurs?
-Analys av aktörer på marknaden: kartläggning av aktörer och befintliga nätverk.
-Planering och genomförande av dialog med aktörer på marknaden med syfte att skapa samt
att stärka befintliga nätverk.
-Formulering av rekommendation kring organisationens uppbyggnad och eventuella framtida
roll.
-Formulering av uppskattad resursåtgång för ett framtida breddat centrum.
-Formulering av uppskattad budget.

Studiebesök
Informationsspridningen via studiebesök kommer att fortsätta även i framtiden och målet är
att öka antalet besökare.
En viktig åtgärd är att se över hur vi marknadsför möjligheten till studiebesök. Samarbete med
Green Gothenburg sker under 2014, vilket resulterar i marknadsföring av studiebesöksobjekt
via deras kanaler.

Rådgivning
Centret erbjuder 1,5 timmes gratis rådgivning till privatpersoner som önskar veta mer om
passivhus, samt en timmas rådgivning till företag. Även under 2014 kommer rådgivningen att
fortsätta vara en central del av Passivhuscentrum Västra Götalands verksamhet.
Det är viktigt att under 2014 förtydliga marknadsföringen av den rådgivning vi erbjuder.
Statistiken redovisas i uppdelning av privatperson och företag. Användningen av standardsvar
vid vissa rådgivningstillfällen via e-post, ska effektivisera rådgivningen.

Information/marknadsföring
För att lyckas nå våra mål under 2014 är det viktigt att öka kännedomen om Passivhuscentrum
Västra Götaland bland samtliga aktörer. Vi ska vara det självklara valet för frågor om
passivhus och energieffektivt byggande. I det arbetet är informations- och
marknadsföringsarbetet centralt.
Utvecklingsarbete information och marknadsföring 2014
 Utveckla en ny eventstrategi – som syftar till att öka våra egna events och fler
samarbeten kring events.
 Genomföra lyckade events med hög kvalitet.
 Fler läsare på twitter och hemsida.
 Större synbarhet i media
 Bättre marknadsföring av utbildningar och kurser
Utställning: Den nya utställningen invigdes 2013 och förnyas kontinuerligt vid uppdatering
av nya materialval. Delar av den mobila utställningen tas med vid mässor där
Passivhuscentrum Västra Götaland ställer ut eller vid lämpliga utbildningar/seminarier på
andra orter utanför Alingsås.
Öppet hus för våra utställare planeras under våren 2014.
Hemsida/twitter: Hemsidan uppdateras kontinuerligt och för att säkra
marknadsföring/informationsspridning av alla aktiviteter vi gör, har vi som stående punkt på
våra veckomöten-vad är av nyhetsvärde? Hemsidan ska utöka sin engelska översättning under
2014.
Passivhusaktuellt: Fler temanummer är ett fokus under detta år och centrat analyserar vilka
teman som vi anser vara intressanta och vidareförmedlare det till tidningsredaktionen.
Informationsspridning och nätverk: Passivhuscentrum Västra Götaland strävar efter att
vara en synlig och ständigt närvarande aktör och representant vid olika seminarium och
nätverksträffar för att kommunicera och sprida kunskap om passivhus samt knyta nya
kontakter med framtida samarbetspartners.
Centret kommer fortsätta att bedriva samarbete med många olika organisationer så som
Hållbar Utveckling Väst, Ekocentrum, Svanen, SP, Smart Housing med flera för att driva
seminarier och olika projekt.

Evenemang
Passivhusdagarna: Passivhusdagarna, som är en internationell, årligen återkommande
aktivitet då privatpersoner öppnar upp sina privata passivhus för allmänheten, kommer att
hållas även i år i början av november. Passivhuscentrum Västra Götaland ska undersöka
möjligheterna för samarbeten med andra organisationer kring koordineringen av denna
aktivitet.
Öppet hus för allmänheten planeras att genomföras i samband med Passivhusdagarna 2014.
Bodagarna Alingsås
Passivhuscentrum Västra Götaland ska vara delaktig i planerandet av detta evenemang, delta i
utställningen samt genomföra aktiviteter i form av föreläsning.
Bo- och energidagarna Lerum
Passivhuscentrum Västra Götaland ska vara delaktig i planerandet av detta evenemang, delta i
utställningen samt genomföra aktiviteter i form av föreläsning.
Energiutblick Stockholm
Passivhuscentrum Västra Götaland undersöker möjligheten att agera som utställare.
Passivhuskonferenser
Passivhuscentrum Västra Götaland ska tillsammans med Emrahus undersöka möjligheten till
konferenser i Västerås och Gävle.
Hem- och villamässan
Passivhuscentrum Västra Götaland ska vara utställare samt medverka med en föreläsning för
allmänheten.

Projektutveckling Alingsås
BoA 15
Passivhuscentrum projektleder BoA15, passivhusbomässa med fem villatillverkare i Alingsås,
med syfte att främja passivhusvillor på marknaden. Bomässan håller öppet några månader
under 2015 och därefter går villorna till försäljning.
Smarta småhus Noltorp
Inom projekt Stadsförnyelse Noltorp, ska Passivhuscentrum Västra Götaland stödja
kommunens verksamheter inom energieffektivisering av hyresrätter samt privatägda radhus
och villor, genom deltagande i referens- och styrgrupper samt driva spetsprojekt kring
djuprenovering av privatägda villor. I området ska projekt smarta småhus startas under 2014,
utvecklandet av en passivhusvilla, enplanshus 100 kvm. Inom eller i anslutning till Noltorp
ska kommunen ta fram mark motsvarande 10-15 småvillor.

Energirenovering villor
Passivhuscentrum ska stödja de kommunala energirådgivarna kring energirenovering av
villor. Genom utbildningstillfällen får de kommunala energirådgivarna spetskompetens kring
renoveringsprojekt som syftar till att förenkla för egnahemsägare att finna lösningar
anpassade efter det egna huset.
Kvarteret Vimpeln och kvarteret Prästlyckan
Alingsås kommun tar fram detaljplaner i området och Passivhuscentrum Västra Götaland
informerar berörda parter om möjligheten att bygga energieffektivt i dessa byggprojekt.
Friggebodsprojektet – Ahlströmergymnasiet
Inom gymnasiesatsningen ska en passivhusfriggebod färdigställas av gymnasieeleverna inom
byggprogrammet med stöd av elever inom elprogrammet. Friggeboden ska fungera som
kontor/showroom för kommunens energirådgivare under några veckor.

Övriga projekt
Nordic Built - A Nordic modularized facade system with high export potential
Teknoligisk institut ska tillsammans med 14 nordiska partners genomföra projektet, där
Passivhuscentrum Västra Götaland är den svenska partnern. Beslutet av Energimyndigheten
ska tas i februari 2014, vid positivt beviljande ska Passivhuscentrum Västra Götaland starta
projektet i september 2014, med metodutveckling och information kring
standardfasadrenoveringar.
Marknadsöversikt småhus
I samverkan med Hållbar Utveckling Väst ska en uppdatering av marknadsöversikten för
småhus genomföras. Arbetet påbörjas efter sommaren 2014. Passivhuscentrum Västra
Götaland ser över innehållet, har kontakt med småhustillverkare och kvalitetssäkrar skriften.
Lerum – fördjupat samarbete
Under 2014 ska Passivhuscentrum Västra Götaland och Lerums kommun undersöka
möjligheten till ett fördjupat samarbete inom gymnasiesatsningen och inom intern
processledning för energieffektiva byggnader.
SIS arbetsgrupp för Innemiljö och energianvändning i byggnader
Swedish Standards Institute har inlett ett standardiseringsarbete för att ta fram hjälpmedel som
olika beslutsfattare i byggprocessen behöver för att bedöma hur en byggnad ska utformas med
tanke på effektiv energianvändning. Passivhuscentrum Västra Götaland kommer att delta i en
teknisk kommitté som arbetar med denna process.
Nordisk workshop – Nordiska ministerrådet
Den 19-20 mars kommer Passivhuscentrum Västra Götaland stå värd för Nordiska
ministerrådet och arbetsgruppen AGEE:s konferens kring nära nollenergibyggnader samt
energieffektiviseringsdirektivet. Syftet med workshopen är att få en större förståelse för de
nordiska ländernas förutsättningar för arbetet och att finna samarbetsprojekt för att främja ett
utökat nordiska samarbete inom nära nollenergibyggnader.

Deltagande i internationella och svenska konferenser
Nordbygg Ecoforum, Stockholm - april
Internationella Passivhuskonferensen, Tyskland - maj
Passivhus Norden i Danmark – oktober
Konferenser i samarbete med Emrahus AB
Övriga konferenser i Sverige och utomlands kan tillkomma under 2014.

Studentsamarbeten
Praktikanter och exjobb
Under 2014 ska minst två studenter genomföra längre praktikperioder på centret. Tillkommer
gör även studenter/elever som gör kortare praktikperioder.
Vi stöttar även en eller två examensarbetare under det kommande året, samt bedriver
handledning för studenter. Ett av de examensarbeten som kommer att utlysas 2014 är riktat
mot ekonomistudenter med syfte att ta fram en utredning av lågenergihus/passivhus i Alingsås
med avseende på energi.
Passivhuscentrum delar ut ett pris för bästa examensarbete. Detta pris kommer att delas ut
2014, under tidig höst.

Externa ansökningar
Passivhuscentrum Västra Götaland undersöker kontinuerligt externa medel för att utöka
befintliga projekt som centret bedriver.
Planerad ansökan 2014:
 Energimyndigheten: ”Energieffektivisering vid renovering av flerbostadshus”,
målgrupp: bostadsrättsföreningar

Hur ska vi mäta?
För att säkra att satta mål uppnås, och att ha kännedom om status för att i rätt tid kunna vidta
rätt åtgärder, är det viktigt att genomföra mätningar.
Resultaten följs upp varje månadsmöte.
Att mäta:
 Antal besökare på twitter.
 Antal besökare på hemsidan.
 Kundnöjdhet vid utbildningar (mäts via standariserat utvärderingsformulär).
 Antal publicerade artiklar.
 Antal personer som deltar vid föreläsningar.
 Antal personer som får rådgivning. Vid bokföring skiljs det på privatperson och företag.

Utvärdering
För att ha god kontroll över verksamheten och för att ha möjlighet att vidta rätt åtgärder i rätt
tid sker kontinuerliga utvärderingar.
Utvärdering av verksamheten sker i slutet av varje projektperiod. Den första utvärderingen
ska utföras efter halvårsskiftet 2013. Intern utvärdering inom verksamheten sker kontinuerligt.





Rekvisition till Västra Götalandsregionen genomförs halvårsvis.
Budget följs upp varannan månad, oftare vid behov.
Aktivitetslista följs upp varje veckomöte.
Mätetal följs upp varje månadsmöte.

