
Studieresa Energy Efficient buildings i Göteborgsregionen 22-24/3-18 
 

Energikompetenscentrum vid Högskolan Dalarna arrangerar en studieresa för att titta på olika typer 
av energieffektivt byggande i Göteborgsregionen 22-24/3. Resan vänder sig dels till studenter och 
lärare vid vår engelskspråkiga magisterutbildning Energy Efficient Built Environment, dels till företag 
och personer verksamma i bygg- och fastighetssektorn i Dalarna. Är du verksam i ett företag med 
intresse för detta kan du kostnadsfritt få följa med på resan! 

Under studiebesöken, som samordnas av arkitekt John Helmfridsson, Göteborg, kommer vi att titta 
på såväl bostadshus som kontor. De besöksmål som är klara är 

Skanskas kontor i Göteborg (5500m2) som byggdes 
2014 och certifierats enligt kraven för Leed Platinum.   

K21. Kontorsbyggnad i Krokslätt med bl a dubbel-
glasfasad och grönt tak, certifierat enligt miljö- 
byggnad guld.  

Stacken. Kollektivägt flerbostadshus (35 lägenheter) 
där man med start 2011 renoverat huset till 
passivhusstandard och sänkt den specifika 
energianvändningen från 145 kWh/m2 till 15 kWh/m2.  

Halmfrid. Ett enfamiljshus utanför Alingsås under 
uppbyggnad som byggs med halmbalsisolering och 
lerklining  

Ytterligare besök vi just nu undersöker är bl a 

Passivhus i Alingsås, Brogården (energirenoverade flerbostadshus), Vallda Heberg (område med en- 
och flerbostadshus med stor andel solenergi) samt enfamiljshus i Agnesberg (hus bortkopplat från 
nätet med tekniska innovationer för att lösa sin egen energiförsörjning). 

Vi kommer att åka buss och bussen avgår från Borlänge torsdag 22/3 kl 07.00 och beräknad 
återkomst till Borlänge lördag 24/3 kl 19.30 (observera att tiderna än så länge är preliminära!). 
Övernattning sker i dubbelrum på Slottsskogens vandrarhem i Göteborg där frukost ingår. Lunch och 
middagar under resan betalar var och en för sig. Observera att alla guidade studiebesök och 
gemensamma diskussioner hålls på engelska! 

Är du intresserad av att följa med? Vi har ca sex platser kvar på resan och erbjuder företag och 
personer verksamma i bygg- och fastighetssektorn att följa med. Anmäl ditt intresse till mrd@du.se, 
Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna, gärna omgående men senast 9/3. Ange namn, företag inkl. 
organisationsnummer, email och telefonnummer (inkl mobilnummer). 

Frågor besvaras av 

Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna, mrd@du.se, tel 0706908712 
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