Projektbeskrivning Hållbart Byggande
Projektet ”Folkbildning för klimatsmart småhusbyggande”
har beviljats bidrag för att genomföra åtgärder inom Klimatinvesteringsprogrammet.
Energikontoret är projektägare. Mittuniversitetet, Östersunds kommun, Länsstyrelsen,
Studieförbundet Vuxenskolan är medaktörer. Projektet ska genomföras under tiden 14
maj 2008 till den 31 dec 2010.
Målet med projektet är att integrera miljöhänsyn och resurshushållning vid byggande av
enbostadshus med betoning på minskade koldioxidutsläpp genom ökade kunskaper hos
fastighetsägare om byggande, drift och underhåll.
Målgrupp är i första hand privatpersoner som planerar att bygga nytt, men även de som
bygger om och till.
Åtgärder som ska genomföras inom projektet:
Folkbildningsinsatser för både blivande småhusägare och de som redan äger småhus om
byggande, drift och underhåll av småhus i ett resurssnålt perspektiv.
Informationsmaterial
Ta fram informationsmaterial Om att bygga där konsumenten skall få upplysning om
LCC, ekologiskt och resurssnålt byggande och information om byggnadsregler, isolering
m.m. Informationsmaterialet kommer även att vara riktat till och anpassat för
ombyggnation av befintlig byggnad samt tillbyggnad.
Informationsträffar
För att nå ut till dem som planerar att bygga nytt tas ett info/inspirations-träffskoncept
fram. Här ska man få information om hur man bygger hållbart och ekologiskt samt få
inspiration att göra detta och erbjudas informationsmaterial samt möjlighet att delta i
studiecirklar.
Studiecirklar
Tillsamman med studieförbundet anordnas studiecirklar om ekologiskt byggande, både
ny- om och tillbyggnad. Det ska ingå information om för- och nackdelar med olika
byggmaterial, byggmetoder, uppvärmningssystem, ventilationssystem, byggregler samt
risker och problem som kan uppstå. Om intresse finns, även drift och underhåll ur ett
ekologiskt/ekonomiskt perspektiv.
Nätverk
Arbetet fortsätter inom Hållbart byggande-gruppens respektive nätverk, Energikontorets
nätverk (energirådgivare i länet bl a), MIUN:s nätverk, t ex branschråd,
bygglovsgranskare/byggnadsinspektörer, byggbranschen. Man kommer att anordna
seminarier, infoträffar och studieresor/besök för såväl branschfolk som enskilda.
Effektmål
Nätverkets mål är långsiktiga och svåra att mäta inom projekttiden. Mätbara mål för
åtgärden måste beskrivas mer konkret till exempel hur många människor som deltar i
studiecirklar, seminarier etc.
Delmål för åtgärden är att nå ut till minst 10 aktörer inom byggbranschen och för
allmänheten är målet att nå ut till minst 200 privatpersoner med information. Åtgärderna
i projektet bidrar till att kommunala och regionala miljömål uppfylls.
Vid utformning av informationsmaterial och träffar ska hänsyns tas till hur man når både
män och kvinnor.
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