LÅGAN
samverkan för regionala kluster
-Uppdragsbeskrivning för regionala kluster
LÅGAN är en samverkansplattform mellan Energimyndigheten, Sveriges Byggindustrier och bygg- och
fastighetssektorn. LÅGAN har tidigare drivits i en etapp från 2010-2015. Syftet med LÅGAN är att
bidra till omställning av energisystemet och till att Sverige ska uppfylla sina energimål genom att
bostads- och lokalsektorn starkt effektiviserar sin energianvändning. Att bygga nytt och renovera
byggnader till byggnader ned mot så kallade nära nollenergibyggnader är därmed av hög prioritet.
LÅGAN fortsätter nu sin verksamhet genom projektet Samverkan för regionala kluster (september
2016 – december 2018).
LÅGAN- Samverkan för regionala kluster
Projektets syfte är att genom regional klustersamverkan (flera regionala och ett nationellt) främja en
nationell marknad för byggande av lågenergihus och energirenoveringar samt fler trygga beställare
av byggnader med mycket låg energianvändning. Genom att samla branschen och involverar aktörer
från hela byggprocessen är det övergripande målet att skapa en plattform med starka regionala
förankringar för att driva utvecklingen mot fler energieffektiviseringslösningar och att öka beställaroch leverantörskompetensen inom lågenergibyggande.
Detta sker genom en nationell plattform som skapats inom tidigare LÅGAN-program tillsammans
med regionala kluster i Umeå, Sydost (Växjö), Dalarna, Värmland, Örebro och möjlighet för
ytterligare kluster.
LÅGANs nationella klustergrupp har till uppgift att driva plattformen med främst
kommunikationsaktiviteter och idéer med tillhörande stöd för uppstart av lågenergiprojekt. LÅGAN
ger stöd för utveckling av projektidéer som leder till ansökningar och genomförande av process-,
metod- och teknikutvecklingsprojekt, demonstrationsprojekt och innovationsprojekt.

Regionala kluster
Regionala kluster avser att samla regionens aktörer för att gemensamt driva på utvecklingen i
regionen och ska ha en tydlig avsikt att gå före och främja utvecklingsmöjligheter för byggnader med
låg energianvändning. Deltagande kan vara olika typer av regionala och lokala aktörer inom både
bygg- och andra branscher såsom entreprenörer, konsulter, arkitekter, byggherrar, banker,
förvaltare, bostadsrättsföreningar, mäklare tillsammans med kommuner, regionförbund och
universitet och högskolor. Antalet medlemmar kan variera men bör minst vara 7 stycken och i största
möjliga mån grundas på att medlemmarna betalar en medlemsavgift beroende på antal anställda och
typ av aktör. Främst avses att administrera och koordinera etablerade kluster och nyligen initierade
kluster som behöver utvecklas. Klusterdeltagande bör syfta till nya och förbättrade samarbeten med
andra aktörer i regionen, kompetensutveckling av befintlig personal och ge tillgång till ny kunskap
och ny teknik. Kluster bör sträva efter att vara ett nätverk av kunskap som prestigelöst kan arbeta på
flera fronter och på ett öppnare sätt. Kluster är en neutral part som kan samla många intressenter
kring ett bord och där långsiktiga gemensamma visioner kan skapas för en region. Kluster ska
bedrivas som ett neutralt forum där alla kan få sin röst hörd och där alla har samma rätt att tala och
tycka till. De bör åskådliggöra fördelar med att regionen samordnar sina insatser på området. Syftet
med en kontinuerlig och neutral arena kan förebygga konflikter och låsningar mellan aktörer.
De regionala klustren ska uppfylla följande kriterier:
 en neutral arena där tillträde i klustret hanteras på ett öppet, transparent och ickediskriminerande sätt,
 ha en tydlig avsiktsförklaring med syfte att driva utvecklingen för en ökad
energieffektivisering och öka byggnation av lågenergibyggnader och energieffektiv
renovering,
 ha en tydlig mätbar målsättning som svarar mot målen i LÅGAN,
 visa på gynnsamma affärsmöjligheter/incitament för de företag som är med och vill ligga
steget före,
 ha minst 7 medlemmar,
 ha en långsiktig målsättning att bli självförsörjande genom exempelvis medlemsavgifter inom
en 10 årsperiod.
Genom LÅGANs nationella kluster kommer regionala klustren att samverka med varandra och
därmed kunna ge erfarenhetsutbyte på nationell nivå. Fem gånger arrangeras därför klusterträffar
där ett av klustren agerar värd och en eller två personer från samtliga kluster kommer på
studiebesök. I dessa träffar deltar även koordinatorn och programledaren för LÅGAN samt
Energimyndighetens observatör. Syftet är att dela erfarenheter och få inblick i verksamheten och
aktiviteter hos varandra. Samverkan mellan klustren avser att fungerar resursbesparande på så vis att
man kan undvika dubbelarbete och det ger en effektiv omvärldsbevakning av vad som pågår i andra
delar av landet.
Uppgift för regionala kluster
Regionala kluster i LÅGAN förväntas att genomföra följande under perioden 1 september 2016 till 31
december 2018:
 Ta fram en verksamhetsplan med mätbara målsättningar som redovisas för LÅGAN senast 23
september 2016.
 Delta aktivt på minst fem klusteraktiviteter (ca 2 dagar inklusive arbetsseminarium och
studiebesök av lågenergiprojekt) som arrangeras runt om i landet.
 Arrangera minst en kluster aktivitet (ca 2 dagar inklusive arbetsseminarium och studiebesök
av lågenergiprojekt på orten)







Arrangera/genomföra minst sex regionala klusteraktiviteter (t.ex. kunskapsspridning,
arbetsseminarier, projekt initieringsmöten)
Ge underlag till LÅGAN hemsida om det regionala klustret
Medverka vid ett nationellt seminarium som arrangeras av LÅGAN
Få till stånd minst ett lågenergiprojekt på orten
Söka minst två utvecklingsprojekt
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LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett samarbete mellan
Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västa Götalandsregionen, Formas,
byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader.

www.laganbygg.se

