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Alla vinner 
med 

klimatsmart 
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• Klimat- och energimål
• Byggregler och certifieringssystem
• Byggnadsbeståndet idag
• Inomhusmiljö
• Hållbarhet och introduktion till livscykelanalys
• Samverkan
• Roller och ansvar
• Åtgärdspaket som verktyg för merförsäljning
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Teknisk information

- Gärna kamera, men stäng av mikrofonen
- Chat
- Poll (mentometer)



Chatta gärna din roll och ort!

Drifttekniker, Borås

KMA-chef, Umeå

… 



Gallup!

1) Ekonomi

2) Miljö

3) Varumärke

Vad skulle den främsta anledningen till 
klimatsmart renovering vara enligt DIG? 



Klimat- och energimål



Varför renovera klimatsmart?

Öka 
försörjningstrygghet

Öka 
försörjningstrygghet

Uppfylla miljömålUppfylla miljömål

Öka sysselsättningÖka sysselsättning

Minska 
miljöpåverkan

Minska 
miljöpåverkan



(jämfört med 1990)

(jämfört med 1990)

-55% -32,5% 32%

Green Deal (Grön giv)
A Renovation Wave for Europe

4,3 miljarder SEK
till flerbostadshus 
i Sverige (till 2022)- Fördubblad renoveringstakt i EU på 10 år

- Se till att renoveringarna leder till bättre energi- och resurseffektivitet



Ökad energieffektivitet
(jämfört med 2008)

Mål till 2030

(jämfört med 2008)(jämfört med 1990)

Mål för 
elproduktion 
2040

-63% 50%

100%



Byggregler och certifieringssystem



Boverkets byggregler ställer krav på…
…den energi som, vid normalt brukande, under 
ett normalår behöver levereras till en byggnad 
för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten
och fastighetsenergi.



2006
Krav  på byggnaders specifika energianvändning införs
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Flerbostadshus Lokaler



Ny klimatzon och skärpta krav för elvärmda byggnader

2009

2019-02-05peter.filipsson@cit.chalmers.se
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Flerbostadshus Lokaler
Ej elvärmda Elvärmda Ej elvärmda Elvärmda



Skärpta krav för ej elvärmda byggnader
2012

2019-02-05peter.filipsson@cit.chalmers.se
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Flerbostadshus Lokaler
Ej elvärmda Elvärmda Ej elvärmda Elvärmda
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Flerbostadshus Lokaler
Ej elvärmda Elvärmda Ej elvärmda Elvärmda

Ny klimatzon och generell skärpning



2017

Primärenergital



Primärenergital

-Energin för uppvärmning ska divideras med en geografisk justeringsaktor. 
-All energi ska multipliceras med viktningsfaktorer. 

∑ , + , + , + ,

+ + +
Specifik energianvändning:

Primärenergital:



Uppvärmning: 92 kWh/m2år
Tappvarmvatten: 25 kWh/m2år
Fastighetsel: 8 kWh/m2år
Spec. energianv. 125 kWh/m2år 

Primärenergital

921,5 0,7 + 25 0,7 + 8 1,8 = 75 ℎ/ 2åLuleå (Fgeo= 1,5)

Ett exempel: Flerbostadshus med fjärrvärme

+ +
0,7 1,8



Uppvärmning: 92 kWh/m2år
Tappvarmvatten: 25 kWh/m2år
Fastighetsel: 8 kWh/m2år
Spec. energianv. 125 kWh/m2år 

Uppvärmning: 55 kWh/m2år
Tappvarmvatten: 25 kWh/m2år
Fastighetsel: 8 kWh/m2år
Spec. energianv. 88 kWh/m2år

Primärenergital

921,5 0,7 + 25 0,7 + 8 1,8 = 75 ℎ/ 2å
550,9 0,7 + 25 0,7 + 8 1,8 = 75 ℎ/ 2å

Luleå (Fgeo= 1,5)

Lund(Fgeo= 0,9)

Ett exempel: Flerbostadshus med fjärrvärme

+ +
0,7 1,8



Primärenergital

2017 2020
Högsta tillåtna primärenergital [kWh/m2år]

Flerbostadshus 85 75
Lokaler 80 70

Viktningsfaktorer
El 1,6 1,8
Fjärrvärme 1,0 0,7
Fjärrkyla 1,0 0,6
Biobränsle 1,0 0,6
Fossil olja och gas 1,0 1,8

1,9

1,5

1,4

1,2

1,0

0,9

0,8

Geografisk justeringsfaktor
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Flerbostadshus Lokaler
Ej elvärmda Elvärmda Ej elvärmda Elvärmda

EPpet = 85 kWh/m2år EPpet = 80 kWh/m2år 



2020
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Flerbostadshus Lokaler
Ej elvärmda Elvärmda Ej elvärmda Elvärmda

EPpet = 75 kWh/m2år EPpet = 70 kWh/m2år 



2020

Sp
ec

ifi
k 

en
er

gi
an

vä
nd

ni
ng

   
[k

W
h/

m
2 å

r]

Flerbostadshus Lokaler
Ej elvärmda Elvärmda Ej elvärmda Elvärmda

EPpet = 75 kWh/m2år EPpet = 70 kWh/m2år 



Energiklassning

Nya byggnader (”Nära-nollenergibyggnader”) 

De flesta befintliga 
byggnader

Lågenergibyggnader (Gröna bolån)





Byggnadens förutsättningar

Ändringens omfattning

Varsamhetskravet

Förvanskningsförbudet

Utgångspunkt: Samma krav som vid nybyggnation

Kommunen 
tolkar och avgör



Byggnadens förutsättningar

Ändringens omfattning

Varsamhetskravet

Förvanskningsförbudet Hänsyn till byggnadens karaktärsdrag
Ex. höjd, bredd, proportioner, takfot, ljusinsläpp, 
tillräckliga förvaringsutrymmen, m.m.  

Åtgärdernas storlek

Åtgärdernas konsekvenser för bl.a. tekn. egenskaper
Ex. punktering av fuktspärr eller skapad ljudbrygga

Hur stor del av byggnaden som berörs

Tekniska skäl
Ex. fysiskt utrymme eller risk för skador

Ekonomiska skäl
Kostnad i relation omfattning/värde/m.m. (Ej likviditet) 

Särskilt värdefulla byggnader ur exempelvis historisk 
eller konstnärlig synpunkt får ej förvanskas.



Byggnadens förutsättningar

Ändringens omfattning

Varsamhetskravet

Förvanskningsförbudet

eller

Praktiken: Möjlighet till modifiering av kraven prövas alltid

elle



Är det lönsamt att renovera en gammal 
byggnad till nybyggnadskrav?

1) Ja nästan alltid

2) Ja ibland

3) Nej i princip aldrig

Är det lönsamt att renovera en gammal 
byggnad till nybyggnadskrav?

1) Ja nästan alltid

2) Ja ibland

3) Nej i princip aldrig

Gallup!



Exempel på byggnader som 
renoverats klimatsmart

GIGANTEN 6

PENNFÄKTAREN

NORREGÅRDSKOLAN

- 50 %

Källa: Lågans Databas, Bebo & Belok

PILOTHUS ÅLIDHEM 

- 30 %
- 70 %

- 40 %
KV LJUNGHEDEN 2

- 40 %

www.laganbygg.se



Passivhus

Plusenergihus

Exempel på certifieringssystem









1-2 %
Ca 650 milj m2



Byggnadsbeståndets 
hälsostatus
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Hälsotillstånd (e-dekl.) - flerbostadshus

• De flesta med energiklass E till G är 
uppförda 1950-1979

• Husen från 1950-1979 utgör 34% av de 
deklarerade husen men står för 50 % av 
energianvändningen
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Hälsotillstånd (e-dekl.) - lokaler

• 5 % kan definieras som 
lågenergibyggnader

• Mest energi använder kontoren samt 
skolor byggda 1950-1989

• Dessa har ofta energiklass E till G

1%
4%

9%

19%

23%
20%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

A B C D E F G



Vårdbehov - bostäder

• De flesta husen byggdes 1941–1980
• Stor renoveringsskuld i byggnader som byggdes för mer än 50 år sedan
• Renoveringar som görs är av mindre karaktär

41

Bild: Naturskyddsföreningen

Bästa tillfället att 
energieffektivisera 
en byggnad är när 

den ändå ska 
renoveras

Herr Snusförnuft



Vårdbehov - lokaler

42

• Enkla och lönsamma åtgärder på kort sikt 
har redan gjorts

• Hyresgästanpassningar och 
energieffektiviseringar samordnas ej

• Osäkerhet kring lönsamhet



Varför renovera klimatsmart?

God inomhusmiljöGod inomhusmiljö

God kvalitet och beständighetGod kvalitet och beständighet

Lägre driftkostnaderLägre driftkostnader

Uppfylla interna miljöåtagandenUppfylla interna miljöåtaganden Högre fastighetsvärdeHögre fastighetsvärde



Inomhusmiljö



Att bara spara energi är enkelt…

45



Bristande inomhusklimat får konsekvenser

Ohälsa

Minskad produktivitet

Missnöje

Dålig publicitet



Termiskt klimat

(Fanger, 1970)

+ 3 Hett

0 Neutralt (lagom)

+ 2 Varmt

+ 1 Något varmt

– 1 Något kyligt
– 2 Kyligt

– 3 Kallt

Vad säger forskningen?



Betydelsen av det ttermiska klimatet

Inverkan på komfort och 
välbefinnande
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inverkan av lluftkvalitet och 
ventilation på arbetsprestation

Högre luftflöde –
bättre arbetsprestation
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Alltså… inomhusklimatet påverkar också ekonomin

• Produktivitetsvinster

• Nöjda hyresgäster

• Utveckling istället för utredning av klagomål

• Attraktiva byggnader

1 10 100



Men HUR blir de nöjda?



Genom…

Inget buller

Ren luft

Inga obehagliga lukter

Rätt lufttemperatur

Inga kalla ytor

Inget drag

Bra akustik

Möjlighet att påverka klimatet



Boverket
Folkhälsomyndigheten

Arbetsmiljöverket

… och branschrekommendationer
Energi- och miljötekniska föreningen (R1:an)

SWESIAQ

Svenska myndighetskrav…



Tillräckliga luftflöden

Tempererad tilluft

Bra luftföring

Bra luftfilter

Rätt dimensionering

Rätt injustering

Rätt reglering

Men hur gör man?

Bra isolering

Tätt

Solreduktion



F-system
(mek. frånluft)
0 – 0,6 oms/h

FT-system
(mek. från- och tilluft)

0,6 – 1,5 oms/h

S-system
(självdrag)

oms/h =  hur många gånger rummets luftvolym byts ut per timma
Illustrationer: Rise



FTX-system
(mek. från & tilluft med värmeåtervinning)

Illustrationer: Rise

FX-system
(mek. frånluft med värmepump)



 

Ventiiliga 
reguleerimine 

Roterande 
värmeväxlare 

Platt-
värmeväxlare

Batteri-
värmeväxlare

Hög verkningsgrad
Luftläckage förekommer

Lägre verkningsgrad
Inget luftläckage

Medelhög verkningsgrad
Luftläckage kan förekomma

Exempel på FTX-system



Exempel på konvertering från F-system

FTX FX
Värmebesparing ca 25 - 70 kWh/m2 ca 40 - 75 kWh/m2

Elökning ca 1 - 3 kWh/m2 ca 15 - 35 kWh/m2

Installationskostnad ca 300 - 650 kr/m2 ca 200 - 550 kr/m2



Hållbarhet och introduktion till 
livscykelanalys



Innehåll

• Kort om livscykelanalys – LCA
• Varför pratar vi klimat och hållbarhet i 

samband med renovering och nybyggnad?
• Hur kan jag arbeta med frågan i min 

organisation?



GGallup!

Vad är de viktigaste hållbarhetsaspekten för dig?
1. Klimatpåverkan (växthuseffekten)
2. Biologisk mångfald och landanvänding
3. Sociala- och ekonomiskhållbarhet



Vad är livscykelanalys – LCA?

• Standardiserad metod
• Bedömning av potentiell 

miljöpåverkan för en produkt eller 
tjänst

• Vid nybyggnad och renovering. Fokus 
på klimatpåverkan i form av 
växthusgasutsläpp.



Var i processen finns den största klimatpåverkan?
- Delar av en LCA för en byggnad

Bild: Energilyftet
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Var i processen finns den största klimatpåverkan?
- Delar av en LCA för en byggnad



Vad vi brukar arbeta med 
när vi energieffektiviserar

Spelar större roll om energi-
användningen minskar

Bild: Energilyftet

Var i processen finns den största klimatpåverkan?
- Delar av en LCA för en byggnad



Varför LCA?

• Nå nationella mål om fossilfrihet
• Enklare att möta miljökrav från olika 

intressenter nu och i framtiden
• Ökad kunskap och bättre beslut

pixabay.com



LCA i olika certifieringssystem



Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft 
Bygg- och anläggningssektorn



Färdplanens mål

2020–2022 Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt
sina utsläpp och satt klimatmål

2025 Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt 
minskande trend

2030 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)

2040 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)

2045 Netto nollutsläpp av växthusgaser



Vad är 
klimat-

deklarationer?



Alla kan bidra till att minska klimatpåverkan 

• Sätt upp klimatmål och 
implementera dem i hela 
verksamheten

• Öka kompetensen internt
• Hållbarhetsrapportera
• Gå med i regionala samarbeten



pixabay.com

Hur kan jag påverka?



Vill du lära dig mer?

• Cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn
Grundutbildning i cirkulärt byggande, med fokus på återbruk och cirkulär materialhantering
https://buc.se/utbildningar/cirkulart-byggande-och-aterbruk-i-byggsektorn-distans/

• Byggbranschens miljöutbildning – ONLINE
För yrkesarbetare i bygg- och anläggningsbranschen
https://buc.se/utbildningar/byggbranschens-miljoutbildning/

• Energilyftet – modul 2
Gratis webbutbildning från Energimyndigheten
http://energilyftet.learnways.com/

• Seminarier inom miljö, klimatberäkningar och hållbarhet från IVL
Under våren arrangerar IVL ett antal gratis seminarier. Läs mer i deras kalendarium.
https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang.html



Samverkan





Hinder för energieffektivisering

En hyresgäst som betalar en fast avgift för 
värmen saknar incitament att sänka 
förbrukningen. 

En fastighetsägare vars hyresgäst betalar 
hela energinotan saknar incitament att 
installera ett effektivare 
uppvärmningssystem. 



Samverkansavtal



Exempel på åtaganden

Hyresvärden ska:
• Informera om energideklaration och 

energieffektiviseringsåtgärder 
• Köpa förnybar el
• Erbjuda hyresgästen rådgivning kring energi, miljö och 

elanvändning
• Erbjuda laddningsstationer för elbilar
• Erbjuda cykelrum



Exempel på åtaganden

Hyresgästen ska:
• Köpa förnybar el
• Följa rekommendationer kring källsortering och avfall
• Se till att inredning och utrustning underhålls för att 

säkerställa god funktion och maximerad livslängd
• Ha en strategi för Grön IT
• Uppmuntra medarbetarna att välja miljövänliga 

färdmedel till och från jobbet. 



Exempel på åtaganden

De ska tillsammans:
• Samverka för att optimera drifttider för värme, kyla och 

ventilation
• Nattvandra i lokalen för att identifiera 

energieffektiviseringsåtgärder
• Ta miljöhänsyn vid materialval i lokalen



Nyfiken och vill veta mer?

Fastighetsägarnas Handledning till Grönt hyresavtal 
https://www.fastighetsagarna.se/fakta/broschyrer-
och-faktablad/Avtalshandledningar/handledning-
gront-hyresavtal/

Gå Energimyndighetens webbutbildning!
http://www.energimyndigheten.se/nrp/coacher-
for-energi-och-klimat/grona-hyresavtal/ 





Samverkan mellan beställare och entreprenör

Både beställare och entreprenör är involverade genom hela projektet
• Gemensamma mål
• Gemensam organisation
• Gemensam ekonomi



Nyfiken och vill veta mer?

Byggherrarnas hjälpmedel och verktyg för partnering
https://www.byggherre.se/avtal-och-
juridik/samverkan-partnering-vagledning-och-
mallar/hjaelpmedel-och-verktyg-foer-partnering



Roller och ansvar



Förvaltare

Fastighetsägare Driftspersonal

Hyresgäster

Energikonsulter Projektörer/
Arkitekt

EntreprenörEnergisamordnare

Många involverade parter, viktig ansvarsfördelning

2017-10-27peter.filipsson@cit.chalmers.se

Energileverantör



Förvaltare

Fastighetsägare Driftspersonal

Hyresgäster
peter.filipsson@cit.chalmers.se

UUtredning Utförande          Uppföljning

Sätta tydliga mål
Handlar upp energikonsult 
Engagera berörda personer för projektet
Se till att energikonsulten får rätt info om byggnaden
Informera hyresgästen om vad som är på gång 

Energikonsulter Projektörer/
Arkitekt

EntreprenörEnergisamordnare
2017-10-27

Energileverantör



Förvaltare

Fastighetsägare Driftspersonal

Hyresgäster
peter.filipsson@cit.chalmers.se

UUtredning Utförande          Uppföljning

Stödja energikonsulten vid inhämtande av information

Stödja energikonsulten vid energibesiktning och i 
kommunikation med hyresgäster

Energikonsulter Projektörer/
Arkitekt

EntreprenörEnergisamordnare Energileverantör



Förvaltare

Fastighetsägare Driftspersonal

Hyresgäster
peter.filipsson@cit.chalmers.se

UUtredning Utförande          Uppföljning

Gör energikartläggning, energibesiktning, energiberäkningar, 
kostnadskalkyler och åtgärdspaket
Leverera slutrapport 

Energikonsulter Projektörer/
Arkitekt

EntreprenörEnergisamordnare Energileverantör



Förvaltare

Fastighetsägare Driftspersonal

Hyresgäster
peter.filipsson@cit.chalmers.se

UUtredning Utförande          Uppföljning

Dialog med fastighetsägaren

Nulägesanalys och rekommendationer i samråd med 
fastighetsägare och energikonsult

Framtagning av affärsmodell med fastighetsägaren 

Energikonsulter Projektörer/
Arkitekt

EntreprenörEnergisamordnare Energileverantör



Förvaltare

Fastighetsägare Driftspersonal

Hyresgäster
peter.filipsson@cit.chalmers.se

UUtredning Utförande Uppföljning

Ta fram upphandlingsunderlag och handla upp aktörer
Kontrollera utförandet
Planera hur samordnad funktionskontroll, slutbesiktning och 
uppföljning ska genomföras
Informera hyresgästen löpande

Energikonsulter Projektörer/
Arkitekt

EntreprenörEnergisamordnare Energileverantör



Förvaltare

Fastighetsägare Driftspersonal

Hyresgäster
peter.filipsson@cit.chalmers.se

UUtredningg   Utförande Uppföljning

Samarbeta med projektör och entreprenörer 
Bistå vid genomförande och kontroller under utförandet
Se till att genomförda åtgärder fungerar på lång sikt (uhpl.) 
Se till att energianvändningen kan mätas som önskat 

Energikonsulter Projektörer/
Arkitekt

EntreprenörEnergisamordnare Energileverantör



Förvaltare

Fastighetsägare Driftspersonal

Hyresgäster
peter.filipsson@cit.chalmers.se

UUtredning Utförande Uppföljning

Genomföra projekteringsarbete
Beskriva hur uppföljningen skall genomföras
Ta fram en mätplan
Komplettera med energimätare

Energikonsulter Projektörer/
Arkitekt

EntreprenörEnergisamordnare Energileverantör



Förvaltare

Fastighetsägare
Driftspersonal

Hyresgäster
peter.filipsson@cit.chalmers.se

UUtredning Utförande Uppföljning

Genomföra åtgärder enligt projektörens underlag
Genomföra kontroller med fastighetsägaren
Säkerställa att åtgärderna fungerar som de ska
Dokumentera entreprenadkostnaden
Vid behov komplettera drift- och underhållsplanen

Energikonsulter Projektörer/
Arkitekt

EntreprenörEnergisamordnare Energileverantör



Förvaltare

Fastighetsägare
Driftspersonal

Hyresgäster
peter.filipsson@cit.chalmers.se

UUtredning Utförande Uppföljning

Planera och samordna det praktiska arbetet
Ansvara för att kontroller genomförs under entreprenadens 
gång
Bistå fastighetsägaren med funktionskontroller

Energikonsulter Projektörer/
Arkitekt

EntreprenörEnergisamordnare Energileverantör



Förvaltare

Fastighetsägare
Driftspersonal

Hyresgäster
peter.filipsson@cit.chalmers.se

UUtredning Utförande Uppföljning

Ev. leverans och driftsättning av undercentraler

Energikonsulter Projektörer/
Arkitekt

EntreprenörEnergisamordnare Energileverantör



Förvaltare

Fastighetsägare
Driftspersonal

Hyresgäster
peter.filipsson@cit.chalmers.se

UUtredning Utförande          Uppföljning

Överlämning mellan entreprenad och drift
Kontakt mellan entreprenad och drift även ett tag efter 
överlämning 
Driftpersonal gör energiuppföljning med hjälp av drift- och 
övervakningssystemet. Kontakt med entreprenad

Energikonsulter Projektörer/
Arkitekt

EntreprenörEnergisamordnare Energileverantör



Förvaltare

Fastighetsägare
Driftspersonal

Hyresgäster
peter.filipsson@cit.chalmers.se

UUtredning Utförande          Uppföljning

Kontroll av lönsamhetsutfall
Kontroll av energianvändningen, dvs. att avsedd 
energieffektivisering uppnåddes

Energikonsulter Projektörer/
Arkitekt

EntreprenörEnergisamordnare Energileverantör



Förvaltare

Fastighetsägare
Driftspersonal

Hyresgäster
peter.filipsson@cit.chalmers.se

UUtredning Utförande          Uppföljning

Drift och service av undercentral

Köpa, sälja och lagra energi

Energikonsulter Projektörer/
Arkitekt

EntreprenörEnergisamordnare Energileverantör



Åtgärdspaket som verktyg för 
merförsäljning



Lönsamt åtgärdspaket



Etapp 1
Framtagning 
av åtgärdspaket

Etapp 2
Genomförande 
av åtgärder

Etapp 3
Uppföljning

Totalmetodiken – stor energibesparing, lönsam investering



Rekorderlig renovering



Åtgärdspaket som affärsmodell för merförsäljning

VEM

Konsulter

Arkitekter och projektörer

Entreprenörer och tillverkare

VAD

Genomföra energiteknisk besiktningar

Ta fram åtgärdspaket

Övervaka som energisamordnare

Genomföra uppföljning efteråt

Projektera föreslagna åtgärder

Genomföra de föreslagna åtgärderna

Energileverantörer Erbjuda olika energitjänster



Vad tyckte du om utbildningen?

◼ Hjälp oss bli bättre

◼ Utvärderingen har du fått på mail under dagen 
(ämne: Vad tyckte du om utbildningen?)

◼ Inget mail? – titta i skräpkorgen



Sammanfattning



• Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
• Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden
• Stöd till ny- och ombyggnad av ickestatliga kulturlokaler
• Energikartläggning för små och medelstora företag
• Miljöstudier inför en energieffektiv investering
• Innovationer för hållbara städer – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar
• LIFE – EU:s ekonomiska verktyg för miljön
• Bidrag till kulturmiljövård
• Bidrag till husrenovering för gamla hus

Läs mer hos Informationscentrum för hållbart byggande: 
http://www.ichb.se/innehall/artiklar/sok-stod--bidrag-for-hallbart-byggande-och-renovering/

Stöd & bidrag för hållbart byggande och renovering



◼ Skapa ett konto och hämta 
intyget på ”Mina Sidor” –
www.buc.se

◼ Närvaro och godkänd = intyg

www.buc.se



Utbildningen är framtagen i samarbete mellan
CIT Energy Management, Byggföretagen och Chalmers 
med delvis finansiering av Västra Götalandsregionen

Frågor eller vill du veta mer? 
Kontakta CIT Energy Management via daniel.olsson@cit.chalmers.se



Foton, figurer och illustrationer i detta material är hämtade från

- Bebo.se
- Belok.se
- Energimyndighetens webbutbildning Energilyftet
- Pixabay.com
- Unsplash.com
- Vectorstock.com

Bilder


