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Sammanfattning 
Syftet med rapporten har varit att undersöka energieffektiviseringsåtgärder i den svenska 
bebyggelsen. Vilka åtgärder som utvecklas just nu, vilka som prövats men inte nått en bred 
användning och vilka som görs idag samt faktorer som påverkar fastighetsbolags besluts att 
genomföra energieffektiviseringsåtgärder. 

Rapporten bygger på en genomlysning av publikationer och aktuella forskningsprojekt och på 
intervjuer med branschorganisationer och fastighetsbolag. Under två workshops har 
fastighetsbolag och leverantörsorganisationer samlats kring diskussioner rörande 
energieffektivisering.  

Intervjuerna i den första omgången ger bilden av att det som värdesätts av fastighetsägare är de 
mervärden som energieffektivisering medför och som ger sänkta driftskostnader och ett bättre 
inomhusklimat och då nöjdare hyresgäster. De intervjuade fastighetsbolagen pekar också på 
dessa mervärden som viktiga i samband med energieffektivisering. Fastighetsbolagen fokuserar 
på byggnadens driftsfas och tekniska lösningar De lågt hängande frukterna plockas. Att komma 
vidare till nästa steg i energieffektiviseringsarbetet vilket kan innebär tilläggsisolering av fasad 
och byte av ventilationssystem kan vara svårt då det är förknippat med höga kostnader. 
Möjlighet till hyreshöjning och ett lågt energipris ses påverka möjlighet att finansiera åtgärderna 
och att få lönsamhet i åtgärden. Fastighetsbolagets resurser påverkar också liksom den kunskap 
som finns internt kring energieffektiviseringsåtgärder.  
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1. Syfte och metod 
Ansvarig för utredningsarbetet är Erika Renström, civilingenjör väg- och vattenbyggnad, 
doktorand på Luleå tekniska universitet vid avdelningen Industriellt och hållbart byggande. 
Utredningsarbetet är utfört inom fokusområdet Byggprocessen i forskningsprogrammet E2B2 
som är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och IQ samhällsbyggnad. 

Syftet med rapporten är att kartlägga energieffektivisering i bebyggelsen idag sett till vad 
forskningen tittar på, vad som utvecklas just nu, vad som prövats men inte nått en bredare 
användning, vad fastighetsbolag faktiskt gör idag vid energieffektivisering och vilka faktorer som 
påverkar fastighetsbolagens beslut kring energieffektiviseringsåtgärder. 

En genomlysning av intresse- och branschorganisationer och myndigheter, utredningar och 
rapporter samt i närtid bedriven forskning som kan knytas till området ger en bild av 
energieffektivisering i bebyggelsen. Dessutom har kompletterande informationsinhämtning med 
aktuella organisationer och myndigheter genomförts. Detta genom samtal och intervjuer. Samtal 
med representanter från Energikontor Norr, SABO, Byggherrarna och Klimat- och 
energirådgivaren i Luleå kommun har fungerat som orientering inom området och identifiering 
av ett antal respondenter. Intervjuer med representanter från SABO, Fastighetsägarna (central 
och lokal representant), Sveriges Byggindustrier (regional och lokal representant), Svensk 
ventilation, Installatörsföretagen, Energieffektiviserings-företagen (EEF), Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) och Energimyndigheten samt konsult på CIT energy management (CIT) 
som bland annat arbetat med forskningsprojekt och utredningar för myndigheter har genomförts 
under maj-juli 2017 via telefon eller personligt möte. Intervjuguide återfinns i Bilaga 1. 
Intervjuerna har varat mellan 50 och 90 minuter. Intervjuerna har spelats in, nedtecknats och 
skickats ut till respondenterna för påseende. Återkoppling har skett från vissa respondenter genom 
korrigeringar och/eller förtydliganden. Genomlysningen och det som framkommit under 
intervjuerna har sammanställts, dels i text men också i en matrisbild som återfinns i Bilaga 2. 
Matrisbilden har fungerat som diskussionsunderlag i kontakt med fastighetsägare i Norrbotten 
och som underlag för de workshops som hållits i projektet under oktober 2017. Totalt har 
representanter från fem fastighetsbolag i Norrbotten intervjuats. Intervjuguiden återfinns i bilaga 
3. Intervjuerna genomfördes mellan september till november 2017 och varade mellan 55-120 
minuter. Intervjuerna har genomförts öga-mot-öga, spelats in och nedteckna för att sedan 
skickats ut för påseende. Återkoppling har skett för fyra av fem genomförda intervjuer med 
fastighetsbolag. Representanter från fastighetsbolagen Lulebo (det kommunala bostadsbolaget i 
Luleå kommun), HSB Norr, Galären, Rikshem och Lindbäcks fastigheter. Utöver dessa 
intervjuer har fastighetsbolaget Pitebos energieffektiviseringsarbete studerats under två möten 
och genom senare mailkontakt. Två workshops på temat Bygga nytt och bygga om för energieffektivare 
fastighetsbestånd har genomförts i Norrbotten där fastighetsbolag och leverantörsföretag deltog. 
En expertpanel inom bygg, arkitektur, VVS och energi inbjöds och medverkade under 
workshoparna genom att ge inspel till fastighetsbolagens och leverantörsföretagens diskussioner 
samt för att ge sin bild av de energiutmaningar som ligger för framtiden. Föreläsare inbjöds för 
att inspirera deltagarna. Den första workshopen hölls i Luleå och den andra i Kiruna.  

Materialet som samlats in från ovanstående aktiviteter har analyserats och sammanställts i följande 
rapport.  
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2. Kartläggning av energieffektivisering i den svenska bebyggelsen  
Här presenteras resultatet från genomlysningen av området. Kapitlet delas in i fokusområden som 
baseras på E2B2s uppdelning av de projekt som beviljats finansiering inom ramen för 
programmet. Under varje kategori redogörs vad forskningen tittar på, vad som utvecklas, vad 
fastighetsbolagen faktiskt gör idag och faktorer som påverkar fastighetsägares beslut kring 
energieffektiviseringsåtgärder.  

2.1   Stadsplanering 
Inom detta område finns viljan att flytta perspektivet från enstaka byggnader till hela bestånd, 
byggnadskluster och distrikt. Det pekas på att ett problem är att energisystem utformas utifrån 
enstaka byggnader och inte utifrån de möjligheter som finns inom området (E2B2, u.å.a). 

2.1.1 Forskning och utveckling 
Här ska verktyg tas fram för att avgöra var i beståndet som energieffektiviseringsåtgärder gör den 
största nyttan. Modeller och verktyg för både Stockholm och Göteborg ska tas fram med tanken 
att de ska kunna implementeras oavsett geografiskt område. Detta arbete görs med hjälp av 
energideklarationer, fjärrvärmedata, 3D-modeller och GIS. (E2B2, u.å.b) 

En ökning av elproduktion från sol och vindkraft medför att produktionen varierar vilket skapar 
ett behov att kunna fördela lasterna över tid. I ett projekt ska byggnaders möjlighet att flytta sin 
lastkurva och användas på ett effektivt sätt studeras. (E2B2, u.å.c)  

Vallda Heberg är ett bostadsområde byggt mellan 2011-2015 utanför Kungsbacka. Området 
rymmer bostäder både i villor och flerbostadshus, förskola, äldreboende och ett antal 
verksamhetslokaler. Hela området är byggt med passivhusteknik och är Sveriges första 
passivhuscertifierade område. (Passivhuscentrum Västra Götaland, u.å.)  

Större grepp har också tagits vid renovering där området Brogården i Alingsås kan nämnas. Här 
renoverades områdets 16 huskroppar från miljonprogrammet under åren 2007-2014 med 
passivhusteknik (Alingsåshem, Passivhuscentrum, Skanska & SP, 2013). Vid en renovering idag 
är det ovanligt att som i fallet med området Brogården renovera med passivhusteknik. Mer om 
detta kan läsas i avsnitt 2.4 Renovering. 

2.1.2 Vad som görs idag och faktorer som påverkar fastighetsägares beslut  
I de fall fastighetsbolag har mål om en sänkt energianvändning är det ett generellt mål över hela 
beståndet och sedan undersöks möjligheten för energieffektivisering i varje enskilt 
renoveringsprojekt (Femenias, Thuvander, Norling Mjörnell & Lane, 2015) De byggregler som 
finns idag innebär också att varje enskild byggnad ska svara upp mot de ställda energikraven. 

2.2   Byggprocessen 
Inom detta område ses ett behov av utveckling av beräkningsverktyg och andra hjälpmedel för 
att bedöma och också välja att genomföra vissa åtgärder. 

2.2.1 Forskning och utveckling 
Bland annat kan nämnas forskningsprojekt som syftar till att standardisera beräkningsverktyg för 
investering i solceller (E2B2, u.å.d), beräkningsverktyg för att på ett mer tillförlitligt sätt beräkna 
energiförbrukningen i en byggnad då de beräkningar som görs idag ofta ligger lägre än den 
verkliga förbrukningen (E2B2, u.å.e). I dagens beräkningar utgör det mänskliga beteendet och 
hur optimalt installationerna fungerar osäkerheter (E2B2, u.å.e). Andra verktyg som kan nämnas 
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är beslutsunderlag för lågenergihus i allmännyttan (E2B2, u.å.f) och miljöberäkningsverktyg för 
LCA i byggnader (E2B2, u.å.g).   

Även utveckling och anpassning av befintligt verktyg görs inom detta område. En uppdaterad 
version av Miljöbyggnad, Miljöbyggnad 3.0 har tagits fram och behovet av en uppdaterad version 
kommer av att de lösningar som var de bästa för ett antal år sedan idag är mer eller mindre 
standardlösningar (E2B2, u.å.h). Sveby utvecklas för att kunna användas för undervisningslokaler 
(E2B2, u.å.i) och ByggaE Bas för att bli mer användarvänligt (E2B2, u.å.j). 

2.2.2 Vad som görs idag och faktorer som påverkar fastighetsägares beslut  
Inför en renovering är byggnadstekniska statusbedömningar, ekonomiska analyser, fördjupade 
boendedialoger, installationstekniska statusbedömningar och boendeenkäter det som ofta utförs 
av fastighetsägarna själva vilket framkom genom en enkätundersökning som gick ut till Sveriges 
samtliga fastighetsbolag med fler än 20 anställda och en svarsfrekvens på 38 % (Thuvander, 
Femenias, Brunklaus & Xygkogianni, 2016). Vidare visade undersökningen att 
miljöinventeringar för det mesta köps in som en tjänst och att energiutredningar något oftare 
görs av företaget själva och att en liten andel inte alls genomför energiutredningar.  

En telefonenkät med svarande från 170 kommunala ägare av lokaler och 152 allmännyttiga 
bostadsbolag visade att konsulter anlitas för energiarbete i varierande grad, det är dock vanligare 
på lokalsidan. I de fall konsulter anlitats uppges de ha spelat en betydande roll. (Siemens, 2015) 

Idag ses svårigheter för beställare och leverantörer att kommunicera då beställare tänker och 
uttrycker sig i termer av kronor och kostnader medan leverantörer pratar om kWh och detta 
skapar ett utrymme där missförstånd kan uppstå mellan de olika parterna (Energimyndigheten, 
2017)  

Ett problem med energieffektivisering är rädslan att vinsten från den inte helt går till 
fastighetsägaren utan i de fall där hyresgästen betalar för sin egen energiförbrukning kommer 
hyresgästen att tjäna på den investering som fastighetsägaren gjort (Nordic Built, 2016).  Detta 
brukar benämnas delade incitament. Ett sätt att komma till rätta med detta skulle vara hyresavtal 
mellan fastighetsägaren och hyresgästen där båda ges incitament för energibesparingen 
(Eerikäinen & Ödman, 2013). Avtal med energibesparingsincitament är inte så vanligt vilket 
författarna menar är förvånande då det finns ett stort intresse i frågan och att det då visar på 
svårigheten att utforma incitament för energibesparing. (Eerikäinen & Ödman, 2013) 

Boverket konstaterar dock att de delade incitamenten relativt andra hinder är litet i jämförelse 
med problem kring finansiering och hinder kopplade till kunskap. (Boverket, 2013). 

Sveby är ett branschöverskridande program där det finns hjälpmedel för överenskommelser om 
energiförbrukningen. Hjälpmedlen är ett avtal mellan byggherre och leverantör, standardiserade 
brukardata som kan användas för beräkningar och hur verifieringen av energiprestandan ska 
göras. (Sveby, u.å.). Sveby används i dag men det varierar mellan olika projekt. Fastighetsägarna, 
Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna och SABO rekommenderar sina medlemmar att tillämpa 
Sveby som branschstandard för beräkning och verifiering av energi i byggnader (Sveby, 2012). 

De osäkerheter som finns idag kring huruvida den beräknade energiförbrukningen stämmer med 
den verkligt uppmätta leder till att det tas höjd i projekteringen för att säkert kunna leverera mot 
de krav som ställs. Detta kan i sin tur leda till att byggnader blir onödigt dyra. (E2B2 u.å.e)  
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Studier av planerings- och utformningsskedet för tre renoveringsprojekt med höga 
energieffektiviseringsambitioner visade att praktisk erfarenhet och kunnande hos de ingående 
aktörerna vägde tyngre än teoretisk kunskap. De planeringsmöten som hölls öppnade inte upp 
för nytänkande och de involverade aktörerna var endast delaktiga i beslut som rörde deras eget 
område. Det område som stod i centrum för diskussionerna var de befintliga tekniska övriga 
frågorna diskuterades utifrån de förutsättningar som dessa gav. Trots de höga ambitionerna kring 
energieffektivisering uppmärksammade författarna att energieffektiviseringsfrågor gavs ett 
begränsat utrymme i diskussionen. (Palm & Reindl, 2016) 

Enligt Persson & Lyvall (2015)  har de beslut som fattas i allmännyttiga bostadsbolag kring vilka 
byggnader som ska renoveras/energieffektiviseras börjat gå från att baseras på inventeringar av 
beståndet och det renoveringsbehov som föreligger mot att också innefatta mer komplexa 
metoder som livscykelanalyser, lönsamhet, marknadsvärde, kundförfrågningar och direktiv från 
ägare.  

Identifierade hinder för en ökad energieffektivisering 
I litteraturen presenteras en lång rad faktorer som verkar hindrande mot energieffektiva 
renoveringar. Följande hinder för en ökad energieffektivisering kommer från 
Energimyndighetens och Boverkets rapport Förslag till nationell strategi för 
energieffektiviserande renovering av byggnader (2013). Hindren som läggs fram baseras på 
rapporter, möten och hearingar. Energimyndigheten identifierar i denna rapport 179 hinder som 
indelas i 15 grupper där kunskap är den gruppen som rymmer flest hinder. Inom parentes ges 
exempel på hinder som identifierats i respektive kategori: 

• Beteenden (Aktörer är inte rationella i sitt beslutsfattande t.ex. använder sig av vana eller 
tumregler vid energiinvesteringar) 

• Delade incitament (hyresförhållanden) 
• Ekonomisk (Hög investeringskostnad, dålig pay-off) 
• Finansiering (Finansieringsproblem) 
• Ineffektiv marknad (Fastighetsägare avvaktar och lär av andras erfarenheter, tveksamhet 

till nya tekniska lösningar) 
• Kunskap (Brist i energikompetens hos olika yrkeskategorier, brist på beställarkompetens 

och osäkerhet om teknik eller spareffekt) 
• Metod för att göra lönsamhetsberäkningar (Hårda avkastningskrav, pay-off istället för 

räntemetod, underskattad energiprisutveckling) 
• Målkonflikt (Mellan energi, kulturhistoriskt bevarande och tillgänglighet, 

energieffektivisering och inomhusmiljön, varsamhetskrav och tillgänglighetskrav) 
• Organisation (Brist på energimål, energistrategi och taktik) 
• Organisation/ekonomi? (Budgettak begränsar investeringar) 
• Prissättning (Osäkerhet på fjärrvärmens prissättning och dess effekter på lönsamheten av 

energieffektiviseringen, hög andel fasta kostnader i energipriset motverkar 
energieffektivisering) 

• Regelverk (Brist på incitament för energieffektivisering i hyressättning, 
hyressättningsregler gör att tillräckligt med medel inte avsätts till renovering) 

• Statistik (Driftsstatisk saknas, energistatistiken är inte entydig) 
• Uttalad transaktionskostnad (tidsbrist, resursbrist) 
• Övrigt (oseriösa aktörer på marknaden) 
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En undersökning kring beslutsfattande i processen när allmännyttiga bostadsbolag bygger nya 
lågenergibyggnader visar att initiativet att bygga ofta kommer från personer inom bolaget. Vissa 
bolag ställer krav på energiförbrukning för nybyggnation genom ägandedirektiv och de allra flesta 
har strategiska beslut som kan handla om att sänka energiförbrukning med en viss procent under 
en viss tid. Undantaget ekonomiska underlag som alltid behövs ses det inte finnas några regler 
kring vilka underlag som ska finnas före ett beslut fattas. Många beslut tycks tas utifrån erfarenhet 
snarare än utifrån framtagna underlag. De flesta bostadsbolag i denna undersökning menar att 
företagets interna mål kring miljö är viktiga i beslutsfattandet samtidigt som de inte analyseras för 
varje beslut utan menar att det finns med ändå. (Sundén, Wahlström, Nygren, Kumlin, Florell, 
Castegren, Högset & Berggren, 2016)  

2.3   Tjänsteutveckling 
2.3.1 Forskning och utveckling 
Inom detta område är det identifierat att bostadsrättsföreningar behöver stöd för att lyckas med 
energieffektiviseringar. Två forskningsprojekt inom denna kategori vill underlätta för 
bostadsrättsföreningar, det ena genom att ta fram anpassade energitjänster (E2B2, u.å.k) och det 
andra att skapa en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte (E2B2, u.å.l). Ett 
forskningsprojekt med målet att förenkla för privatpersoner att installera solceller då det idag finns 
ett stort intresse men många väljer att inte installera solceller då det upplevs som svårt och 
krångligt (E2B2, u.å.m). I ett projekt tar man fasta på den intressekonflikt som finns mellan 
hyresgäst och hyresvärd och ska genom samverkan ta fram nyckeltal och indikatorer som kan 
användas som diskussionsunderlag (E2B2, u.å.n).   

Energimyndigheten och Energieffektiviseringsföretagen driver projektet Energitjänster med 
målet att fler ska använda energitjänster som en del i energieffektiviseringsarbetet genom att öka 
beställarkompetensen och kunskapen hos leverantörerna om beställarnas behov 
(Energimyndigheten, 2017). En energitjänst är enligt Energimyndigheten”… tjänster som 
levereras för att på ett eller annat sätt åstadkomma effektivare energianvändning i en verksamhet” 
(Energimyndigheten, 2015). Vidare skriver Energimyndigheten att de delar in energitjänster i 
fyra huvudkategorier vilka är; Information, analys, åtgärd, avtal. 

2.3.2 Vad som görs idag och faktorer som påverkar fastighetsägarnas beslut  
Genom cirka 60 intervjuer med små och medelstora företag (industrier, privata fastighetsbolag, 
bostadsrättsföreningar och lokalhyresgäster) ses att beställare och leverantörer inte pratar samma 
språk. Beställaren kommunicerar i kronor och leverantörerna i kilowattimmar och att detta leder 
till missförstånd. Intervjuerna visade också att de flesta företag är vana att beställa tjänster och 
känner sig också säkra på vad en bra affär är. För bostadsrättsföreningar ser det annorlunda ut då 
de ofta saknar affärsvana och vill inte heller riskera säkerheten i sina egna hem. För 
bostadsrättsföreningar är det viktigt att ha referenser från andra föreningar för att lita på 
leverantören. Energieffektiviseringen i sig är inte prioriterat i ett företag där verksamheten 
fungerar. Det sätts inte heller ett värde på energieffektivisering och det som prioriteras är 
funktionen och de åtgärder som till exempel ger direkt kundnytta och driftssäkerhet. 
(Energimyndigheten, 2017) 

Totalmetodiken är en metod som tagits fram av Belok och som innebär att kalkylen för 
renoveringsåtgärder görs i paket istället för varje enskild åtgärd. Genom detta sätt är det möjligt 
att genomföra fler åtgärder som tillsammans uppfyller de lönsamhetskrav som företaget har och 
åtgärdspaketet möjliggör också en stor sänkning av energibehovet. (Belok, u.å.a) 
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Totalmetodiken innefattar tre etapper där den första innebär att fastigheten analyseras och 
samtliga energieffektiviseringsåtgärder lyfts fram. Sedan paketeras åtgärderna i ett paket som gör 
att hela paketet tillsammans uppfyller företagets lönsamhetskrav. I nästa steg genomförs 
åtgärdspaketet och det tredje steget innefattar uppföljning där det verkliga resultatet jämförs med 
det beräknade i det första steget. (Belok, u.å.b) 

År 2014 bedömde Belok att totalmetoden använts i cirka 260 fastigheter (Norbäck, 2014). 
Baserat på nämnda rapport menar SKL (2016) att detta motsvarade 1,5 % av den totala lokalarean 
i Sverige. 2017 hade metoden använts i cirka 300 byggnader (Belok, u.å.a). 

En enkätundersökning med en låg svarsfrekvens (10 %). Visade att hur fastighetsägarna räknar 
varierar, vissa räknar åtgärder i paket medan andra inte gör det. Det var en jämn fördelning 
mellan de som uppgav att det räknade åtgärd för åtgärd och de som räknade i åtgärder i paket 
(43 respektive 50 %). Någon menade att de inte räknade utan följde upp efteråt och går på känsla. 
(Energimyndigheten & Boverket, 2013) 

Energy performance contracting (EPC) är en energitjänst där investeringen finansieras med hjälp 
av garanterad energibesparing. Detta utförs med hjälp av ett EPC-företag som ansvarar för analys, 
genomförande och uppföljning av energieffektiviseringsåtgärderna. EPC-företaget garanterar 
energibesparingen och om detta inte uppfylls betalar leverantören en ersättning som regleras 
enligt avtalet (Axelsson, Gottberg, Gode, & Särholm, 2010). 

En undersökning utförd av Siemens 2010 visar att 70 % av de tillfrågade kommunala 
fastighetsägarna av bostäder kände till EPC och 14 % uppgav att de hade arbetat eller arbetar 
med EPC-projekt. Företagets egen genomgång visade att EPC använts vid fler tillfällen än de 
tillfrågade kände till. I undersökningen uppgav en stor andel (75 %) av de som genomfört EPC 
projektet att energibesparingen uppfyllts men 28 % uppgav att de inte var nöjda med samarbetet 
med EPC-leverantören. (Siemens, 2015) 

2.4   Renovering 
Vid en renovering byts äldre komponenter ut till nya vilket medför en energieffektivisering. Det 
går också att i samband med renovering se ytterligare möjligheter till energieffektivisering.  

2.4.1 Forskning och utveckling 
Här finns behov av utveckling av paketlösningar och systemlösningar men också förbättringar 
och incitament för de som bor i husen (E2B2, u.å.o).  

Inom detta område ses forskningsprojekt kring renovering av fasad. Prefabricerade multiaktiva 
fasadelement för renovering av svenska flerbostadshus studeras då det idag saknas en sådan 
kostnadseffektiv lösning (E2B2, u.å.p). De multiaktiva fasadelementen både värmeisolerar, 
ventilerar och värmer lägenheterna och det går även att installera solfångare eller solceller i 
elementen. Genom en sådan lösning görs kanaldragningen utvändigt och de boende kan vara i 
sina lägenheter under renoveringen. I ett annat projekt ska innovativa fasadsystem värderas med 
hjälp av ett beräkningsystem och målet med projektet är att dimensionera luftspalten bakom en 
isolerande fasadlösning för att uppnå ett visst U-värde och tillgodose fuktsäkerhetsbehovet 
(E2B2, u.å.q). I ett projekt undersöks ett takrenoveringskoncept där installation av solceller och 
tilläggsisolering skapar ett utrymme på vinden som kan användas för tekniska installationer 
(E2B2, u.å.r). Ett forskningsprojekt ska utvärdera användandet av ett verktyg som tagits fram för 
att utvärdera hållbarhet vid en renovering (E2B2, u.å.s).   
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Enligt energieffektiviseringsdirektivet artikel 4 ska en långsiktig strategi för att möjliggöra för 
renovering av befintliga byggnader göras (Näringsdepartementet, 2013). Första strategin skulle 
lämnas in 2014 av medlemsttaterna och efter det ska den uppdateras var tredje år. Build Upon 
är ett europeiskt samarbetsprojekt kring renovering av byggnader med deltagande från 13 olika 
länder som är tänkt att fungera som stöd för länder i framtagandet av den nationella 
renoveringsstrategin för den befintliga bebyggelsen (Build Upon, uå.). Renowiki är ett initiativ 
från Build Upon som samlar goda exempel på genomförda renoveringar från de deltagande 
länderna. I Sverige har sex workshopar med fokus på renovering av flerbostadshus med 
hyresrätter och med bostadsrätter anordnats inom programmet (SGBC, u.å). Slutsatser som dras 
från workshoparna är bland annat att deltagarna främst skulle vilja se en guide med standardiserade 
beräkningsmodeller för lönsamhet och merkostnader och minst stöd fick förslaget att ge stöd till 
akademin för att ta fram rationella metoder för renovering (Lundqvist &Lindquist, 2016). 

2.4.2 Vad som görs idag och faktorer som påverkar fastighetsägarnas beslut 
Genom en enkätundersökning som gick ut till Sveriges samtliga fastighetsbolag med fler än 20 
anställda och en svarsfrekvens på 38 % sågs att policys och mål ställs upp av fastighetsbolagen. 
Främst handlar det om ekonomiska mål vid renovering. 70 % har en speciell policy eller mål vad 
det gäller energieffektivisering. Vid utvärdering av målen är det främst mål som rör kostnader 
som är svåra att uppfylla och en rimlig hyreshöjning. I denna undersökning uppgav nästan alla 
att de följer upp energianvändningen efter en renovering och majoriteten anser inte att det är 
svårt att nå upp till målen om energieffektivisering. (Thuvander et al., 2016) 

Renovering av byggnader ner till passivhusstandard har gjorts vid ett antal tillfällen i Sverige. 
Alingsåshem renoverade området Brogården med passivhusteknik (Alingsåshem, u.å.). Att ta så 
pass stora grepp vid renovering är ovanligt vilket kan ses genom Renoveringsbarometern av 
Thuvander et al. (2016); Redo att växla upp av Svensk Ventilation (2016) och i Fortfarande 
miljarder skäl att spara! av SKL (2016) där det framgår att det som främst görs idag vid 
energieffektivisering vid en renovering handlar om att optimera och effektivisera de system som 
finns, att göra enklare mindre kostsamma åtgärder som inte kräver ett stort ingrepp i byggnaden. 
Dessa enklare åtgärder är injustering av värme och ventilation, byte av komponenter och 
belysning till mer energieffektiva alternativ 

Hur renoveringar genomförs varierar. Vissa fastighetsbolag gör flera stora renoveringar i 
byggnaden vid samma tillfälle för att inte behöva störa de boende många gånger, andra 
fastighetsbolag har som strategi att dela upp och göra mindre renoveringar vid olika tillfällen. 
Vissa fastighetsägare renoverar hela fastigheten till samma standard medan andra har olika 
standardpaket som de boende kan välja mellan. (Femenias, et al., 2015).  

Det finns flertalet faktorer som påverkar hur en renovering genomförs och hur 
energieffektivisering angrips i samband med renovering. Det första är kunskapen kring beståndet 
och vilket renoveringsbehov som föreligger (Flack, von Utfall Danielsson & Nyström, 2015). 
Det är ofta den tekniska livslängden och något akut behov kring detta som föranleder en 
renovering (Thuvander et al., 2016; Flack et al., 2015). Om fastighetsägaren då ser att det finns 
ett renoveringsbehov ska beslut fattas om en renovering ska genomföras, om den ska göra det 
ska beslut kring vilka åtgärder som ska genomföras tas och vilka metoder eller lösningar som ska 
användas. Flack et al (2015) har identifierat ett antal faktorer som har stor betydelse för de beslut 
som fattas kring renoveringar vilka är följande; 

• Möjlighet till hyreshöjning som kan täcka investeringen 
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• Vilka besparingar i drifts- och underhållskostnader som renoveringen kan ge 
• Tillgång till kapital och kapitalkostnader 
• Kunskap och information kring renoveringsalternativ 

Svårigheterna kring att genomföra energieffektiviseringsåtgärder vid renovering beror främst på 
kunskapsrelaterade hinder då det kan vara svårt att veta eller få information om vilka åtgärder 
som finns och hur lönsamheten bedöms (Flack et al., 2015). Vid en renovering genomförs 
energieffektiviseringsåtgärder om de bedöms vara lönsamma (Energimyndigheten & Boverket, 
2015) eller i samband med andra åtgärder (Femenias et al., 2015). Energieffektiviseringen i sig är 
inte prioriterad utan det är de mervärden som den ger som värdesätts, vilket kan vara mer pengar 
till något annat eller en bättre inomhusmiljö (Energimyndigheten, 2017).  

I en undersökning bland cirka 100 bostadsbolag rörande fastigheter byggda på 1960- och 1970-
talen genomförd av Svensk Ventilation (2016) uppgav 80 % att de genomfört åtgärder för att 
minska energiförbrukning i någon av sina fastigheter. I samma undersökning uppgav de flesta 
fastighetsägare att behovet av energieffektivisering inte kartlagts i hela fastighetsbeståndet. Mindre 
än 30 % av de tillfrågade hade genomfört de identifierade åtgärderna i hela beståndet. Orsaken 
uppgavs vara att andra saker prioriterats, att de inte kunnat finansiera åtgärderna och att låga 
energipriser leder till en för låg besparing. (Svensk ventilation, 2016) 

Vilken typ av åtgärd som väljs när renoveringsbehovet identifierats och beslut om att vidta 
åtgärder tagits beror främst på ekonomi och hur lönsamheten då bedöms för åtgärden, om 
finansiering finns och hur investering ska betalas. Faktorer som påverkar detta är vilken typ av 
kalkylmetod som används och vilka ingångsparametrar som ges som kalkylränta, tidshorisont för 
investeringen, om renovering berättigar en hyreshöjning och hur betalningsviljan ser ut hos 
kunden. Även kunskap lyfts fram som betydande för vilka åtgärder som ska vidtas. Något som är 
av stor betydelse är bristen på kvalificerade ingenjörer och andra yrkesverksamma. 
(Energimyndigheten & Boverket, 2013) 

Betydelsen av de olika faktorerna varierar beroende på vilken typ av fastighetsägare som står inför 
beslutet då ägandeformen, storleken på företaget och marknaden som fastighetsägaren verkar på 
har en betydelse (Naturskyddsföreningen, 2013). 

Att förutsättningarna ser olika ut för olika fastighetsbolag är något som också ses i Högberg, Lind 
& Grange (2009). De delar in fastighetsbolagen efter hur de angriper energieffektivisering. The 
Strict Profit Maximizing company (SPMC) som bara genomför det som är lönsamt kortsiktigare 
sett. Dessa företag pratar i termer av att spara energi och genomför åtgärder som är enkla och 
inte innebär en stor investering. The Little Extra Company (LEC). Dessa företag går lite längre 
och genomför alla de åtgärder som SPMC-företaget gör men kan också tänka sig att sänka sina 
krav på återbetalning och dessa företag väljer hellre de mer miljövänliga alternativ där möjlighet 
finns. Strategin för dessa företag är att välja att genomföra energieffektiviseringsåtgärder när 
komponenters livslängd är slut. Dessa företag är också mer positivt inställda till att se på åtgärder 
som ett paket. The Policy Led Ambitious Company (PLAC), dessa företag har ambitiösa 
energieffektiviseringsmål som huvudsakligen kommer från ägardirektiv. Energieffektivisering 
prioriteras för att göra något gott och för att det tros bli viktigare i framtiden och företagen vill 
vara med redan nu. The Administration Led Ambitious Company (ALAC) har en ambition att 
energieffektivisera och det kommer främst från anställda inom företaget. Denna studie visade att 
det är stor skillnad i hur företag väljer att angripa energieffektiviserande investeringar och att om 
ett företag väljer en åtgärd framför en annan beror på flertalet faktorer. 
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Energieffektivisering är inte det främsta skälet till att genomföra en större renovering i lokaler 
utan det är byte av hyresgäst, slitage och problem med inomhusmiljön som vanligen föranleder 
en renovering. Ett lågt energipris ses motverka energieffektiviseringsåtgärder då dessa är 
kostsamma. Faktorer som påverkar om en energieffektivisering genomförs är för det privata 
företaget interna mål som rör miljö och för offentliga fastighetsägare ambitioner som finns hos 
myndigheter. Det viktigaste med en energieffektivisering är att projektet blir lönsamt och 
hållbart. De hinder som finns kopplat till att genomföra större energieffektiviseringar är låga 
energipriser, att inte få del av hela besparingen, opålitliga resultat, brist på finansiering, att det är 
störande för hyresgästerna, brist på bra ekonomiska modeller för beslutsfattning och osäkerhet 
kring långsiktiga investeringar. Samarbete mellan nyckelaktörer och kunskapsöverföring mellan 
olika projektsteg påverkar ett energieffektiviseringsprojekt positivt. (Nordic Built, 2016) 

Det svenska hyressättningssystemet 
I Sverige ingår underhåll i hyran och fastighetsägaren får inte höja hyran för underhållsåtgärder 
utan hyreshöjning får göras vid åtgärder som höjer standarden. För att få göra sådana 
standardhöjande åtgärder som berättigar en hyreshöjning ska fastighetsägaren och hyresgästerna 
vara överens, fastighetsägaren behöver hyresgästens godkännande. Om fastighetsägare och 
hyresgäster inte kommer överens kan ärendet tas till hyresnämnden. (SFS 1970:994). 
Hyresvärden får nästan alltid godkännande från hyresnämnden vilket innebär att hyresgästernas 
inflytande är mycket begränsat (Hyresgästföreningen, 2016-11-24). 

Prövningen sker vanligtvis i två steg där det första handlar om vilken åtgärd/åtgärder som ska 
genomföras och det andra är bruksvärdesprövningen där man tittar på vilken hyreshöjning som 
är motiverad. Detta kan få till följd att hyresgästerna går med på något som de egentligen inte 
vill för att undvika att saken prövas hos hyresnämnden där fastighetsägaren kan få igenom mer 
långtgående åtgärder (Lind, 2015). Att avgöra bruksvärdet för en lägenhet görs genom att titta 
på de hyresnivåer som förhandlats för likvärdiga lägenheter vilket innebär att om fastighetsägaren 
renoverar till nyproduktionsstandard kommer också bruksvärdet att spegla värdet för 
nyproducerade lägenheter med avdrag för att det är just en renoverad lägenhet och inte en 
nyproducerad. Alltså kommer hyrorna kunna höjas mycket om renoveringen görs till 
nyproduktionsstandard och de ekonomiska incitamenten för renovering till nybyggnadsstandard 
är mycket starka (Lind, 2015). 

2.5 Klimatskal 
2.5.1 Forskning och utveckling 
Lufttätheten i klimatskalet i energieffektiva byggnader är viktigt och i ett pågående 
forskningsprojekt ska en metod och en testbädd tas fram för att kunna säkerställa att de material 
som finns i fasaden är lufttätt även efter en lång tids användning (E2B2, u.å.t). 

Möjligheten att minska värmeförlusten genom fönster med hjälp av en plastfilm undersöks vilket 
ses kunna vara en mer ekonomisk lösning och en möjlighet att förskjuta fönsterbytet till 
framtiden (E2B2, u.å.u). Möjligheten att använda superisoleringsmaterial i byggnader ska 
undersökas i ett projekt (E2B2, u.å.v). I södra delar av Europa används superisolermaterial i vissa 
byggnader för isolering av tak golv och väggar. När byggnader från miljonprogrammet renoveras 
är en möjlighet att renovera och tilläggsisolera fasaden. För att förenkla för branschen att använda 
nya innovativa fasadsystem ska det i ett forskningsprojekt inom E2B2 tas fram ett verktyg för att 
bedöma dessa nya fasadsystem vilket saknas idag (E2B2, u.å.w). 
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Smartfront är ett system där fasaden tilläggsisoleras och ventilationssystem uppgraderas till FTX. 
Kanaldragning för det nya ventilationssystemet görs utvändigt i spår i isoleringen vilket gör att 
de boende störs mindre. (Smartfront, u.å) 

2.5.2 Vad som görs idag och faktorer som påverkar fastighetsägares beslut 
Åtgärder som alltid eller ofta görs rörande klimatskalet är främst byte av tak (ytskikt), fönsterbyte 
och tilläggsisolering av vind, tilläggsisolering av fasader genomförs inte särskilt ofta (Thuvander 
et al., 2016). 

Rekorderlig renovering är Bebos metod för fastighetsägare för att halvera energianvändningen 
vid renovering genom att åtgärdspaket sätts samman. Metoden baseras på demonstrationsprojekt 
med målet att klara en halvering av energianvändningen. Rekorderlig renovering genomförs 
liksom Beloks Totalmetoden i tre etapper där åtgärdspaket sätts ihop, åtgärdspaketet genomförs 
och projektet följ upp. (Bebo (2017-07-13)  

Inom Bebos kampanj Halvera mera som syftar till att nå ut med metoden Rekorderlig renovering 
ses att de energieffektiviseringsåtgärder som i störst utsträckning utreddes var; byte av fönster, 
tilläggsisolering av vind och fasad vad det gäller klimatskalet. I undersökningen syns också 
regionala skillnader där fastighetsägare i norr lägger ett tydligare fokus på klimatskalet än i övriga 
Sverige. (Westerbjörk, 2015) 

SABO och Bebo initierade en teknikupphandling av innovativa fasadsystem med syftet att få 
igång en marknadsdriven utveckling av rationella fasadlösningar. I denna teknikupphandling kom 
det in för få anbud som klarade kraven och istället startades ett utvecklingsprojekt. Ett antal 
pilotprojekt med rationella system för isolering av ytterväggar och fasader för befintliga 
flerbostadshus genomfördes. De nya systemen ansågs av fastighetsägarna vara dyrare än det 
traditionella puts på tilläggsisolering. I pilotprojekten sågs ett problem vara att inget företag ville 
ta totalansvar för systemet. Avtal om att nya fasadsystem skulle användas och ekonomisk stöd från 
energimyndighet låg bakom att de nya systemen användes. I ett av projekten prövades och 
utvecklades fasadrenoveringstekniken efter hand och det slutliga konceptet planerades sedan att 
användas av bostadsbolaget vid renovering av ytterligare 700 lägenheter.(Mjörnell  & 
Blomsterberg, 2014) 

2.6   Värme och ventilation 
2.6.1 Forskning och utveckling 
Inom detta område ses bland annat forskning som tittar på behovsstyrd ventilation i bostäder 
vilket är ovanligt idag och svårigheten i bostadshus är att hitta vilka parametrar som luftflödet ska 
styras efter (E2B2, u.å.x). Forskning kring värmeåtervinning från spillvärme, ventilation och 
spillvatten ses också (E2B2, u.å.y; E2B2, u.å.z; E2B2, u.å.å). Många hus kommer behöva byta ut 
sina vatten- och avloppsystem och då finns möjligheten att också uppgradera och en möjlighet 
kan då vara värmeåtervinning från avloppsvatten och för det krävs tillgängliga tekniska lösningar 
(Bebo, 2015-02-01). Från 2014 ses att tekniken använts få gånger i befintliga flerbostadshus och 
att det finns osäkerheter kopplade till lönsamhet och energibesparing (Blomsterberg, 2015). 
Många fastighetsägare har svårt att få byte till FTX-system vid renovering att bli lönsamt eftersom 
nya komponenter måste installeras och för att det är utrymmeskrävande (Bebo, 2016-08-18). I 
ett pågående forskningsprojekt är förhoppningen att kunna lära hur kostnaderna för installation 
av FTX-system i flerbostadshus från miljonprogrammet kan minska och hur inomhusmiljön 
påverkas (E2B2, u.å,z). Tekniken för installation av FTX- system har också utvecklats. Clean-
Air 24 FTX som har installerats sedan 2013 innebär att rör läggs in i de befintliga 
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frånluftskanalerna vilket gör att det inte blir utrymmeskrävande då värmeväxlingen sker i det 
befintliga kanalsystemet (Bebo, 2016-08-18).  

2.6.2 Vad som görs idag och faktorer som påverkar beslut 
Åtgärder på ventilationssystemet är vanligt och främst är det injustering och optimering av 
befintligt ventilationssystem som görs framför att uppgradera systemet (Svensk Ventilation, 2016; 
(Energimyndigheten & Boverket, 2013; Thuvander et al (2016). Enligt Fastighetsägarna är det 
sällan varken praktiskt eller ekonomiskt försvarbart att konvertera frånluftsventilerade hus till 
FTX (från och tilluft med värmeåtervinning) då det saknas utrymme och tilluftskanaler och att 
det i frånluftsventilerade bostäder är enkelt och billigt att byta den befintliga fläkten till en ny, 
mer eleffektiv fläkt med varvtalsstyrning (Fastighetsägarna 2010). 

2.7   Ljus och belysning 
2.7.1 Forskning och utveckling 
Vid miljöcertifiering av byggnader ställs krav på både dagsljusinsläpp och energianvändning. 
Kombinationen av dessa parametrar kan bli komplicerad där större fönster behövs för att släppa 
in solljus medan det för energieffektivitet är bättre med mindre fönster. I ekostaden 
Augustenborg ska dagsljusinsläppet analyser både genom simuleringar men också genom de 
boendes upplevelser  (E2B2, u.å.ä). Ett forskningsprojekt tittar på möjligheten att ta fram 
solskydd med solceller för att kunna ta vara på den energin som stängs ute (E2B2, u.å.ö).  

I ett forskningsprojekt har användarnas upplevelse av energieffektiv belysning bedömts genom 
sensoriska belysningsmodeller med resultatet att detta är en bedömningsmetod som kan 
komplettera de traditionella. Då upplevelsen av energieffektiv belysning inte alltid är bra är 
slutsatsen att genom att också använda sensoriska bedömningar kunna bidra till att upplevelsen 
blir bättre och att implementering av sådan belysning ökar (Boork, Wendin, Nordén, & Nilsson 
Tenglin, 2017).  

2.7.2 Vad görs idag och faktorer som styr fastighetsägarnas beslut 
Byte till energieffektivare och behovsstyrd belysning är en vanlig energieffektiviseringsåtgärd 
(Svensk ventilation, 2016; Thuvander et al., 2016). Att byta belysning är en enkel åtgärd, en lågt 
hängande frukt som lätt plockas.  

2.8   Energitillförsel 
2.8.1 Forskning och utveckling 
Många av Sveriges lokaler värms upp av fjärrvärme idag (Rydegran, 2017). Det finns projekt där 
ett byte från fjärrvärme till värmepump gjorts och i ett pågående forskningsprojekt studeras vilka 
miljöeffekter ett sådant byte får (E2B2, u.å.A).  

Sol- och bergvärme i kombination är ett sätt för att helt använda förnyelsebara energikällor. 
Detta system har studerats i forskningsprojekt där en bostadsrättsförening använder en sådan 
kombinerad lösning. Resultatet visar att sol och bergvärme går bra att kombinera men att det 
skulle krävas möjlighet till solvärmelagring för att kunna använda den värmen under vintern för 
kunna öka effektiviteten under hela året. (Gervind, Benson, Jardeby & Nordman, 2016) 

2.8.2 Vad som görs idag och faktorer som påverkar fastighetsägares beslut 
Idag värms mer än hälften av Sveriges bostäder och lokaler med fjärrvärme och mer än 90 % av 
flerbostadshusen. Idag tillvaratas överskottsenergi från industrin (Rydegran, 2017). Då 
kommuner investerar i fjärrvärmeanläggningar och samtidigt har ett fastighetsbestånd kan byte 
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till annat system eller sänkning av energiförbrukningen påverka mer än bara fastighetsbeståndet 
då det kan leda till förlorade intäkter (Lindqvist, Jönsson & Ekvall, 2013). 

Värmepumpar av olika slag är också vanligt idag, främst för småhus och tillgängligheten pekas ut 
som det viktigaste när småhusägare väljer värmepump (Energimyndigheten, 2015). 

Något som påverkar lönsamheten i energieffektiviseringen är energipriset och den taxestruktur 
som finns. Om priset eller hur taxan ser ut skulle förändras kan detta leda till att en lönsam 
energieffektivisering inte blir lönsam. Detta skapar en osäkerhet som ses som hindrande mot 
energieffektiviseringen. (Energimyndigheten & Boverket, 2013) 

2.9 Material 
2.8.3 Forskning och utveckling 
När byggnaderna blir allt mer energisnåla i driftsfasen får byggprocessen och materialvalen en allt 
större betydelse för byggnaders totala energianvändning. För att livscykelanalyser ska komma in 
tidigt i projekten ska en verktygslåda tas fram som ska underlätta arbetet. Under projektet 
kommer erfarenheter hämtas från Trafikverket som har ställt krav i upphandlingar om 
livscykelanalyser. Genom at ta fram en verktygslåda är förhoppningen att öka användandet av 
LCA i byggprojekt. (E2B2, u.å.B). 

Relativt nya lägenheter renoveras ofta och för bostadsrätter är det oftast åtgärder som förbättrar 
kvaliteten på material och utrustning och ändring i planlösningen som görs. Det 
bostadsrättsinnehavarna vill uppnå är bättre förvaring, köksutformning, ökad funktionalitet och 
möblerbarhet, bättre ljudisolering och ökad öppenhet.  (Femenias, Holmström, Jonsdotter & 
Thuvander, 2016) 

Att i nybyggnadsprojekt eller renoveringsprojekt återbruka komponenter och material eller köpa 
in sådana är något som har provats i tillexempel Återvunna huset, ett enfamiljshus byggt med 
återbrukat och återvunnet material i så stor utsträckning som möjligt (Boverket, 1998). Att 
återbruka material och komponenter är ovanligt i Sverige idag i större byggprojekt och detta 
beror bland annat på bristande utbud av återbrukade komponenter och hinder som handlar om 
kravställning, kunskap och tillgänglighet (Renström, 2017). 

2.8.4 Vad som görs idag och faktorer som påverkar fastighetsägarnas beslut 
I undersökningen som finns presenteras i artikeln Koll på hållbar renovering, (Femenias et al., 
2015) där tio fastighetsägare, kommunala och privata, och en fastighetsförvaltare intervjuades 
säger sig alla deltagande fastighetsbolag i undersökningen utom ett ha krav på miljöbedömning 
av material. Verktyg som här nämns är Sunda Hus, kemikalieinspektionen och 
Byggvarubedömningen. De mål som företagen sätter upp vid renovering som rör material är 
något som inte bedöms vara svårt att nå upp till (Thuvander et al, 2016). 

2.9 Beteende 
De val som brukare gör påverkar energieffektiviseringen och inom detta område möts den 
samhällsvetenskapliga forskningen med den beteendevetenskapliga (E2B2, u.å.C). Då 
byggnaderna blir allt mer energieffektiva har brukarnas beteende en allt större betydelse för 
byggnadens energianvädning dock finns det idag en liten kunskap om brukarbeteenden (E2B2, 
u.å.D). 

2.9.1 Forskning och utveckling 
Genom att utvärdera befintliga byggnader som utrustats med viss teknik, tillexempel smartare 
elnät, ska dessa lösningar analyseras utifrån de boendes perspektiv för att se vilka lösningar som 
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fungerar både för miljö och de boende . Förhoppning är då att genom att titta på befintliga 
byggnader kunna plocka ut det som är gångbart och använda det i resterande bestånd. (E2B2, 
u.å.E)   

I HSB Living Lab på Chalmers Campus Johanneberg som stod färdigt 2016 och som kommer 
bebos under tio år finns bostäder och lokaler och det ger en möjlighet att pröva tekniska och 
arkitektoniska innovationer medan byggnaden är bebodd (HSB Living Lab, 2017-06-19). 
Byggnaden ska vara utrustad med cirka 4000 sensorer som bland annat mäter de boendes 
varmvattenförbrukning (Carlsson, 2015-07-07). 

2.9.2 Vad görs idag och faktorer som påverkar fastighetsägarnas beslut 
Idag genomför fastighetsägare olika typer av boendedialoger med brukarna vid en renovering 
och detta är något som fastighetsägarna ofta gör själva (Thuvander et al., 2016). Enligt Femenias 
et al., (2015) är det oftast de framtida hyresgästerna snarare än de nuvarande som fastighetsägaren 
har i åtanke när en renovering genomförs.  

Individuell mätning av varmvatten blir allt vanligare bland SABOs medlemsföretag vid 
nyproduktion men också vid större renoveringar (SABO, 2014). Det förekommer också olika 
sätt att visualisera energianvändningen för brukarna för att hjälpa dessa till en ökad medvetenhet. 
I området Valla Torg renoverades 6 byggnader från 60-talet som utrustades med teknik som 
möjliggör visualisering för de boende gällande el-, värme- och varmvattenförbrukning 
(Stockholms Stad, 2017). 

I Boverkets rapport Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar (2014) ses att omfattande 
renoveringar leder till fler flyttar. Detta beror på att de boende inte har råd att bo kavar eller att 
de inte vill lägga mer pengar på sitt boende. Det finns också ett samband mellan inkomst och 
flytt där de med lägre inkomst oftare flyttar i samband med en renovering. Det syns också att 
renoveringar leder till högre bostadsbidrag både för de som bor kvar och för de som flyttar. 
Flytten går ofta till områden med lägre genomsnittsinkomster och sämre skolresultat och det 
skulle då indikera att renoveringar bidrar till segregation och residualisering (term som används i 
betydelsen av att de allmännyttiga bostäderna håller på att utvecklas till socialbostäder för de mest 
utsatta). Flytten från bostäder som inte renoverats går till områden med högre 
genomsnittsinkomst och bättre skolresultat. (Boverket, 2014) 

2.10 Syntes av kartläggningen 
Energieffektiviseringen är ofta en följd av en renovering. För ett fastighetsbolag som går in i en 
renovering finns möjligheten att genomföra mer långtgående energieffektiviseringsåtgärder. Då 
fastighetsbolag har en målsättning om sänkt energianvändning är detta ett generellt mål över hela 
beståndet men energieffektivisering bedöms sedan utifrån varje enskild renovering (Femenias, 
Thuvander, Norling Mjörnell & Lane, 2015). Pågående forskning belyser vikten av att ta ett 
större perspektiv för energieffektivisering och energioptimering och vill ta fram verktyg för att 
bedöma var i beståndet som energieffektiviseringen medför störst nytta och hur ett områdes 
potential tas tillvara vid energioptimering (E2B2, u.å,b; E2B2, u.å,a). 

Fastighetsägare ser olika ut och deras agerande kring energieffektivisering varier också. Från de 
företag som endast gör det som är strikt lönsamt kortsiktigt sett till de företag som har höga 
ambitioner kring energieffektivisering som drivs av ägandedirektiv eller anställda inom bolaget. 
(Högberg, Lind & Grange, 2009). Olika fastighetsägare behöver också olika typer av stöd för att 
lyckas med energieffektivisering. Nutida forskning uppmärksammar bland annat 
bostadsrättsföreningars behov av stöd och tar fram avtal anpassade för just dessa föreningar samt 
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ett forum för kunskapsutbyte. Ett kunskapsutbyte som är viktigt då det ses att 
bostadsrättsföreningar sätter stor vikt vid referenser från andra föreningar för att känna en tilltro 
till leverantörer (Energimyndigheten, 2017). Vid en renovering genomförs 
energieffektiviseringsåtgärder om de bedöms vara lönsamma (Energimyndigheten & Boverket, 
2015) eller i samband med andra åtgärder (Femenias et al., 2015). 

Det är främst ekonomiska mål som sätts upp av fastighetsägare vid en renovering och de mål som 
uppges vara svårast att uppnå rör kostnader och en rimlig hyreshöjning (Thuvander et al., 2016).  

Avgörande för vilka renoveringsåtgärder som genomförs är ekonomi och hur lönsamheten 
bedöms för åtgärden, om finansiering finns och hur investeringen ska betalas. Hur kalkylen görs, 
om åtgärden berättigar en hyreshöjning och kundens betalningsvilja påverkar detta. Dessutom är 
kunskap kring åtgärder och brist på kvalificerade yrkesverksamma något som påverkar vilka 
åtgärder som vidtas. (Energimyndigheten och Boverket, 2013) 

Det som påverkar om energieffektiviseringsåtgärder genomförs är vilken kunskap som finns kring 
olika åtgärder och hur lönsamheten bedöms (Flack et al., 2015). Det är en prioriteringsfråga, 
svårigheter att finansiera åtgärder och låga energipriser vilket leder till en låg besparing som är 
orsaken till att fastighetsägare inte genomför identifierade energieffektiviseringsåtgärder i hela 
beståndet (Svensk ventilation, 2016). Även rädslan hos fastighetsägare att inte få hela besparingen 
som energieffektiviseringen medför är ett problem med energieffektivisering (Nordic Built, 
2016). 

I nutida forskning ses en vilja att ta fram renoveringskoncept för fasad och tak som bland annat 
ska kunna integrera solceller och förenkla den rördragning som krävs för att uppgradera befintligt 
ventilationssystem till FTX (E2B2). Det som främst görs för att energieffektivisera vid renovering 
idag är att optimera och effektivisera de system som finns, att göra enklare mindre kostsamma 
åtgärder som inte kräver ett stort ingrepp i byggnaden (Thuvander et al., 2016); Svensk 
Ventilation, 2016; SKL, 2016). Beslut kring fastigheter i allmännyttan tycks gå från inventering 
av beståndet och det renoveringsbehov som finns mot att också innefatta mer komplexa metoder 
som livscykelanalyser, lönsamhet, marknadsvärde, kundförfrågningar och direktiv från ägare 
(Persson & Lyvall, 2015). Genomförandet av en renovering påverkas av fastighetsägarens 
strategier, vissa väljer att ta ett stort grepp och renovera mycket vid samma tillfälle och kanske 
evakuera hyresgästen medan andra väljer att genomföra renoveringen uppdelat vid flera tillfällen. 
Orsaken till detta anges bero på att inte störa hyresgästen mer än en gång eller att hyresgästen 
uppskattar löpande renoveringar (Femenias, et al., 2015). Det som av fastighetsägare värdesätts 
vid en energieffektivisering är de mervärden som den ger (Energimynidgheten, 2017). Genom 
ett pågående projekt ska leverantörernas kunskap kring beställarbehov ökas och möjliggöra en 
anpassning av de tjänster som erbjuds (Energimyndigheten, 2017).  

Beslutet att bygga nya lågenergihus i allmännyttiga bostadsbolag påverkas av initiativ från 
personer inom bolaget, ägandedirektiv och strategiska beslut kring energiförbrukning. De 
beslutsunderlag som alltid krävs är ekonomiska i övrigt varierar det och många beslut tycks 
snarare tas utifrån erfarenhet. (Sundén, Wahlström, Nygren, Kumlin, Florell, Castegren, Högset 
& Berggren, 2016) 

Något som ses kunna pressa upp priserna på byggnader idag är den osäkerhet i de beräkningar 
som görs kring byggnadens energiförbrukning där den beräknade förbrukningen ofta ligger lägre 
än den verkliga. Detta kan leda till att höjd tas i projekteringen för att klara de uppsatta kraven. 
(E2B2, u.å,e)   
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I det pågående forskningsprogrammet E2B2 ses att fokus varierar inom de olika fokusområdena. 
Sett till person- eller tekniknivå ses en övervikt för tekniken inom områdena Renovering, 
Klimatskal, Värme och ventilation, Material, Energitillförsel och Stadsplanering. Där tekniska lösningar 
och verktyg ofta undersöks. Sett till enstaka byggnader/enskilda lösningar eller 
bestånd/systemlösningar finns en övervikt för det tidigare. I den andra kategorin placeras 
forskningsprojekt inom området Stadsplanering, Energitillförsel och till vis del Material och 
Renovering. Inom området Renovering handlar det om tekniska lösningar som i vissa fall är 
systemlösningar och där de tekniska lösningarna också är tänkta att på ett enklare sätt implanteras 
över bestånd med samma renoveringsbehov. Tekniken tycks således ligga i fokus för den 
forskning som bedrivs inom området just nu. Det finns även ett större fokus på enskilda lösningar 
än på systemlösningar. Dock ska nämnas att det förekommer.  
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3 Resultat och analys av genomförda intervjuer med för 
ämnet relevanta organisationer, myndigheter, personer samt 
fastighetsbolag 

I detta kapitel redogörs för vad som framkommit under de intervjuer som genomförts med 
bransch-och intresseorganisationer, myndigheter och fastighetsbolag. Intervjuerna genomfördes 
i två omgångar. I den första utgörs respondenterna av en central och två lokala representanter för 
Fastighetsägarna, en regional och en lokal representant för Sveriges Byggindustrier (BI), en 
representant från SABO, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Svensk ventilation, 
Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen (EEF), och Energimyndigheten samt 
konsult, CIT Energy management (CIT).  

Respondenterna i omgång två utgörs av representanter från fem fastighetsbolag som finns 
lokaliserade i Norrbotten. VD Lindbäcks Fastigheter/Linbäcks Porsön (Lindbäcks), 
Hålbarhetsansvarig och förvaltningschef Galären, Teknikkonsult HSB Norr (HSB), 
Projektledare el och projektledare VVS Lulebo, Fastighetschef Rikshem i Luleå. Utöver dessa 
fastighetsbolag har fastighetsbolaget Pitebos arbete med energieffektivisering studerats under 
möten och senare mailkontakt.  

Fastighetsägare ser olika ut, de flesta är små företag som kanske äger två fastigheter 
(Fastighetsägarna lokalt, Fastighetsägarna centralt). Fastighetsägarna har olika intressen och syften 
med sitt fastighetsägande vilket också påverkar hur de agerar. De större fastighetsbolagen har helt 
andra förutsättningar och kan, om viljan finns, jobba med energieffektivisering för att profilera 
sitt företag och det påverkar då beslut som fattas (Fastighetsägarna lokalt, Fastighetsägarna centralt, 
Energimyndigheten). De små fastighetsägarna drivs av andra faktorer och Energimyndigheten 
menar att de är mer att betrakta som privatpersoner. För små fastighetsägare är administrativt 
arbete krävande och kostsamt (Fastighetsägarna lokalt). Den påverkan som fastighetsägarnas olika 
förutsättningar har på energieffektiviseringsåtgärder tas av ett antal respondenterna upp i en mer 
generell mening när det gäller energieffektivisering (Fastighetsägarna lokalt, Energimyndigheten, 
EEF, BI Regionalt) 

Vi har väldigt många medlemmar, olika typer av medlemmar. Dels har vi de stora 
fastighetsbolagen som i princip är självgående i de här frågorna och kunniga, de klarar det här. 
Sen har vi de mindre fastighetsägarna som kanske inte har resurser, kompetensen eller 
incitamenten för att jobba med de här frågorna. (Fastighetsägarna centralt) 

Dock lyfts dessa faktorers påverkan mer konkret för beslut rörande Stadsplanering, Material och 
Beteende vilket kan ses i de specifika avsnitten i detta kapitel. 

3.1 Stadsplanering 
Inom området stadsplanering berörs under intervjuerna att forskningen idag tittar på att flytta 
perspektivet från enstaka byggnader och se till hela områden eller bestånd. 

Det är klart att ur ett samhällsperspektiv blir det intressant att ha områden men jag tror att det är 
väldigt svårt att hitta drivkrafterna i det hos respektive fastighetsägare. Jag tror nästan att man 
måste arbeta på båda håll. Att hitta drivkraften i enskilda byggnader samtidigt som man ser till en 
helhet. Ansvaret för helheten måste ligga hos en neutral part ex. kommunen. Det är väldigt svårt 
för aktörer att ta ansvar för mer än det som man håller på med.  (BI regionalt) 

Att fokus ligger på enskilda fastigheter beskrivs av respondenterna i den första intervjuomgången 
bero på fastighetsägarnas resurser, fastighetsägandets storlek och syfte samt yttre förutsättningar. 
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Fastighetsägarna har idag begränsade resurser och kanske ett helt bestånd och detta gör att 
fastighetsägare inte mäktar med att renovera samtliga byggnader på samma gång (CIT).  

Förr var det pengar som var begränsande, svårt att låna och så men så är det inte riktigt nu. Nu 
är det mer de personella resurserna som är hindret hos fastighetsägarna. De kan inte renovera alla 
byggnader på en gång och då behöver de välja de som ger mest effekt. (CIT) 

Vad som sedan av fastighetsbolagen bedöms ge mest effekt beror av andra faktorer som vilket 
typ av område det är, om de vill rusta och om det behövs bostäder (CIT). 

De flesta av de intervjuade fastighetsbolagen nämner att de har interna mål (Lulebo, Lindbäcks 
fastigheter, Galären, Rikshem). För de flesta av fastighetsbolagen är målsättningen att minska 
energianvändningen med en viss procent i fastighetsbeståndet (Rikshem, Lulebo, Galären). Ett 
fastighetsbolag har en ökad överskottsgrad som målsättning och kopplar detta främst till minskad 
energianvändning. (Lindbäcks fastigheter). Fastighetsbolag lyfter vikten av målsättning internt då 
det skapar ett större fokus på frågan och en större medvetenhet inom den egna organisationen 
(Rikshem).  

Ett av fastighetsbolagen upplever otydlighet från kommunens sida vad gäller planprocess och 
prioritering av området. Det har försvårat beslutsfattande kring vilken strategi företaget ska anta 
för sitt fastighetsbestånd. Renovera, riva och bygga nytt eller förtäta.  I dagsläget är strategin 
renovering av det befintliga beståndet då det ses mer ekonomiskt fördelaktigt framför att riva och 
bygga nytt. Områdets läge och betalningsvilja hos kunden lyfts fram som påverkande faktorer. 
Samma fastighetsbolag lyfter sin stordrift som en fördel i energieffektiviseringsarbetet. Det ger 
möjlighet att genomföra åtgärder i en del av beståndet och intäkterna som då genereras skapar 
möjlighet att arbeta vidare med resterande fastigheter. (Rikshem) 

Fastighetsägarna centralt pekar på vikten av samarbetsformer mellan fastighetsägare och energibolag 
för att ett vidgat perspektiv ska lyckas. Samarbete mellan fastighetsägare menar Fastighetsägarna 
lokalt är svårt.  

Oavsett om det gäller energieffektiviseringar eller andra saker så samarbetar de [fastighetsägarna] 
inte väldigt mycket med varandra. […] De är också väldigt olika. Säg att [det kommunala 
bostadsbolaget] och en mindre fastighetsägare finns inom samma område då har [det kommunala 
bostadsbolaget] helt andra muskler än vad de små har. (Fastighetsägarna lokalt) 

Även yttre förutsättningar som regelverk tas upp av några respondenter i den första 
intervjuomgången som menar att det system som vi ser idag försvårar möjligheten att optimera 
områden framför enstaka byggnader (Installatörsföretagen, Fastighetsägarna centralt).  

[…] hela bestånd är enklare om det är samma ägare då kan vi flytta lasterna mellan varandra men 
det är inte helt lätt därför om man flyttar energi mellan bestånd som inte står på samma fastighet 
då börjar det bli energiskatt. (Fastighetsägarna centralt) 

Ett antal respondenter i den första intervjuomgången påpekar också vikten av det krävs båda 
delar, att optimera de enskilda byggnaderna men att också sätta in dessa i ett större sammanhang 
(Fastighetsägarna centralt, EEF, BI  regionalt). CIT erfar att det vanligaste tillvägagångssättet för 
fastighetsägare är ”[att] först se över beståndet, var behöver vi renovera och när man har bestämt 
var man ska renovera då tittar man eventuellt på energieffektivisering för den byggnaden”. EEF 
ser att det hos deras branschs kunder finns båda synsätten men menar vidare att ”[…] frågan är, 
hur mycket de tittar på det här överhuvudtaget. Många gör bara det de behöver enligt lag alltså 
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en energideklaration vart tionde år men sen är inte energieffektivisering en stor fråga för de 
flesta”.  

3.2 Byggprocessen 
Genom intervjuerna i den första omgången framkom att medvetenheten om och användandet 
av Sveby ökar (EEF, Energimyndigheten). I vilken grad Sveby används av olika bolag och i olika 
projekt varierar (Installatörsföretagen, CIT, SABO). Enligt SABO är det främst att 
Svebymetodiken används vid beräkning och uppföljning. ”men Sveby har kanske lite spelat ut 
sin roll på det sättet för nu har ju Boverket bestämt vilka parametrar man ska använda vid 
beräkning på innertemperatur och så.” (SABO).  

Intervjuer med branschorganisationer och därav utpekad konsult visar att EPC-projekt inte sker 
i någon större utsträckning idag (Energimyndigheten, Fastighetsägarna centralt, 
Energimyndigheten, EEF, BI regionalt). En orsak till det är att fastighetsbolagen om de klarar ett 
sådant arbete själva inte vill dela vinsten med en leverantör (CIT, SABO). Kopplat till renovering 
av lokaler uttrycker CIT: 

Flera tycker varför ge vinsten till det företaget när vi kan behålla vinsten själva. De vill vara mer 
involverade och göra själva. Däremot är det väldigt många kommuner som inte har de resurserna 
själva och använder EPC och där är det nog väldigt olika i olika delar av landet hur mycket det 
används. (CIT) 

De delade incitamenten, split incentives, tilldelas av ett antal respondenter i den första omgången 
ha betydelse för energieffektivisering (EEF, Fastighetsägarna centralt). ”Ofta när man ställer 
frågan: Varför energieffektiviserar ni inte mer? Så har man tittat på att om jag gör en grej så tjänar 
den andra parten på det ” (Fastighetsägarna centralt). Fastighetsägarna centralt menar att det oftast 
är de ekonomiska incitamenten som påverkar energirelaterade beslut men att det också skiljer sig 
mellan fastighetsägare vilka incitament som väger tyngst. En fastighetsägare som lägger stor vikt 
vid att arbeta med hållbarhetsfrågor kan tänka sig att ta vissa kostnader för det (Fastighetsägarna 
centralt).  

De intervjuade fastighetsbolagen ser hållbarhet och energi som viktiga frågor men att det i 
slutändan handlar om att ekonomin måste gå ihop. Vissa fastighetsbolag menar att företagets 
profil påverkar de val som görs och de är då beredda att ta en högre kostnad för att bygga 
företagets gröna varumärke. Ett av de intervjuade fastighetsbolagen jobbar mycket med 
miljöcertifiering och uppger att detta i hög grad påverkar det energiarbete som utförs och att 
mycket av det energiarbete som görs kan härledas från målet att certifiera (Galären).  

De intervjuade fastighetsbolagen menar att uppföljning efter genomförda åtgärder är viktigt. 
Oftare tycks uppföljning göras på åtgärder som kan kopplas till värme än för åtgärder som 
genomförts för att minska vattenförbrukningen  

Det vi gör på värme nu kan vi mäta ganska lätt. Vi har ett referensår bakåt i tiden, vi gör en åtgärd 
och vet vilket datum det är klar. Och när det har gått ett år sen det var klart så mäter vi det året 
kontra referensåret. Då ser vi klartext hur mycket har vi sparat. Det är enkelt. (Galären) 

Värme är den stora kostnadsposten för fastighetsbolagen medan kostnaden för vatten är en liten 
del. Rörande uppföljning på vattenbesparande åtgärder har ett fastighetsbolag fått indikationer 
från boende att de inte använder lika mycket vatten på grund av att de förväntade höga 
kostnaderna men att det inte följts upp på annat sätt.  
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De tror att det är mycket pengar per spolningen men så är det ju inte. 
För oss är det inte pengar i det fallet utan det är fortfarande så att värme är så enormt mycket 
större än allting annat. Men i kåken där vi satt in det där har vi haft samma kåk utan det så där 
borde det gå att se. Vilken var förbrukningen tre år tillbaka per år när vi inte hade mätningen och 
vad vi har nu. (Galären) 

Affärsstödssystem med särskild energimodul ses kunna medföra att uppföljningen kan göras ännu 
bättre (Galären).  

Uppföljning kan också vara svårt om det saknas mätvärden från tiden före åtgärden. Då 
uppföljning görs efter att flera åtgärder vidtagits blir det också svårt att veta vilken åtgärd det är 
som haft en påverkan på energiförbrukningen. (Lindbäcks fastigheter) 

Under intervjuerna med fastighetsbolag berörs oftare energieffektivisering med koppling till 
byggnader och de system som finns. Det förekommer också åtgärder för att minska 
energianvändningen i fastighetsbeståndet som inte direkt kopplar till byggnaden. Ett 
fastighetsbolag nämner snöröjning och att den typen av aktiviteter också påverkar 
energianvändningen (Rikshem). Galären lyfter att de också ser över andra delar i sitt företag som 
att bilarna i förtagets bilpool ska bytas till elbilar.  

Vid nybyggnation sätter fastighetsbolagen upp energikrav. För att säkert nå upp till det ställda 
energikravet uppger ett av fastighetsbolagen att de sätter upp en säkerhetsmarginal eftersom det 
visat sig att beräkningar som gjorts inte stämmer när byggnaden tas i drift. (Galären)  

3.3 Tjänsteutveckling 
Sett till kommunikation mellan beställare och leverantörer uttrycker sig Installatörsföretagen: 

Beställare och leverantörer pratar inte samma språk, de pratar om varandra. Fastighetsägarna 
menar att det finns ingen som säljer energieffektivisering och leverantörerna menar att det finns 
ingen som vill köpa energieffektivisering. (Installatörsföretagen) 

 
I projektet Energitjänster (se avsnitt 2.3.1) som Energimyndigheten och 
Energieffektiviseringsföretagen driver tar man fasta på detta. EEF menar att möjligheterna med 
energieffektivisering är många, de ekonomiska fördelarna har lyfts fram under en längre tid men 
trots det sker inte energieffektivisering i tillräckligt stor utsträckning. Tidigare har det varit 
mycket fokus på beställare men nu vill EEF som leverantörsorganisation titta på leverantörer 
som på olika sätt erbjuder energieffektivisering och hur de ska bli bättre på att sälja och anpassa 
deras erbjudande efter fastighetsbolagens behov. Att titta på affärsmodeller och kundbehov menar 
EEF är något nytt som kan få fart på marknaden.  

I den första intervjuomgången menar ett antal respondenter att  energideklarationen behöver 
förbättras för att bli mer användbar för fastighetsbolagen (CIT, EEF, Installatörsföretagen). 
Installatörsföretagen menar att energideklarationen bör samordnas med energikartläggningarna då 
det inte är meningsfullt med två olika kartläggningar på samma hus.  Idag är energideklarationen 
det beslutsunderlag som fastighetsägare har, om de inte utfört någon egen utredning, och 
kvaliteten på energideklarationer varierar (CIT, EEF). Under den andra intervjuomgången ses 
att energideklarationer används av fastighetsbolag idag 

Energideklarationer har vi för våra fastigheter och givetvis ligger de till grund när man gör en 
fastighetsanalys hur det ser ut och vad man kan göra för saker. (Rikshem) 
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3.4 Renovering 
Idag plockas lågt hängande frukter och system injusteras och optimeras. Renovering ner till 
passivhusstandard har förekommit men den typen av renovering är väldigt kostsam och leder till 
stora hyreshöjningar (SABO). ”Nu jobbar man mera så att man gör det som de boende har råd 
att betala för” (SABO). Att fastighetsbolagen oftast inte går så långt som att genomföra åtgärder 
på klimatskalet eller uppgraderar ventilationssystemet till FTX beror på de höga kostnaderna som 
finns förknippade med åtgärderna. Fastighetsägarna centralt och Energimyndigheten menar att de 
höga kostnaderna kommer av Sveriges höga byggkostnader.  

Energieffektivisering sker vid en renovering genom att äldre komponenter byts ut mot nya mer 
energieffektiva. Det är svårt att skilja effektiviseringsfrågan från renoveringsfrågan eftersom den 
bästa energieffektiviseringen sker när fastighetsbolaget passar på att energieffektivisera i samband 
med djuprenoveringar (Fastighetsägarna centralt). En möjlighet vid renovering är alltså att 
genomföra mer långtgående energieffektivisering vilket dock inte alltid görs. Enligt CIT 
renoverar vi många byggnader idag utan att energieffektivisera.  Vilka 
energieffektiviseringsåtgärder som genomförs beror mycket av det renoveringsbehov som 
föreligger och hur förutsättningarna ser ut (CIT, Energimyndigheten, HSB, Lulebo, Galären). 
De åtgärder som genomförs motiveras ofta med någon form av kalkyl som visar på 
kostnadseffektivitet (CIT). De bör också vara praktiska och enkla att genomföra (CIT). Enkelhet 
i drift är också något som läggs fram som en avgörande faktor (Rikshem, Lulebo, CIT). 
Ekonomiska faktorer som lönsamhet, besparing och kostnader och att verka för en hållbar 
utveckling och skapa en god boendemiljö är också något som lyfts fram som viktiga faktorer av 
respondenterna i den andra intervjuomgången.  

Att det är många olika faktorer i samverkan som avgör beslutet om åtgärden ska genomföras eller 
inte, i grunden för de flesta besluten finns det ett långsiktigt ägande och förvaltande av fastigheterna 
som spänner över flera årtionden framåt. Med den långsiktigheten så handlar beslutet till stor del om 
”när” det ska genomföras. (Pitebo) 

Att ta lån för att finansiera energieffektiviseringsåtgärder är oftast inte ett problem med dagens 
låga räntenivåer utan problemet kommer av att åtgärderna är kostsamma och det blir då svårt att 
få lönsamhet i själva renoveringen (SABO, Fastighetsägarna centralt).  

Och då handlar det om både höjda avgifter och höjda hyror men också värdestegring på fastighetsnivå 
man ser kanske inte att fastigheten ökar i värde efter en energieffektiviseringsåtgärd som man kanske 
hade önskat. (Fastighetsägarna centralt) 

Det låga energipriset ses också påverka då det leder till att besparingen inte kan finansiera 
åtgärderna (SABO). 

För SABOs medlemmar är lönsamhetsaspekten, beprövade tekniker och de boendes möjlighet 
att betala hyran avgörande för vilka energieffektiviseringsåtgärder som genomförs.  

SABO menar att deras medlemsföretag har väldigt höga ambitioner för energieffektivisering men 
att hyresförhandlingar som inte går igenom leder till att många åtgärder inte kan genomföras 
eftersom fastighetsbolagen då inte har råd. För energieffektiviseringsåtgärder som inte utförs i 
samband med renovering är kostnadseffektiviteten helt avgörande (CIT). Om fastighetsbolaget 
passar på att energieffektivisera i samband med en renovering tillkommer också andra parametrar 
som praktisk genomförbarhet (CIT). Fastighetsägare är måna om att inte störa sina brukare och 
att få en enkel drift efteråt vilket också påverkar vad som genomförs (CIT). Även kunskap lyfts 
fram av respondenterna som avgörande, ”[…] de som har kunskap och personal och är mindre 
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osäkra på de hinder som finns, [gör] mer åtgärder och effektiviserar mycket längre” 
(Energimyndigheten).  

Ett av de intervjuade fastighetsbolagen ser att det finns mycket bra teknik på marknaden men 
menar vidare att det är begränsade resurser som gör att fastighetsbolag inte mäktar med att göra 
allt. Kunskapen om olika alternativa åtgärder finns men att det sedan handlar om ekonomiska 
faktorer som påverkar vad som faktiskt görs och att det krävs att den forskning och utveckling 
som sker inom området kan komma in i fastighetsbolagens vardag 

Man kanske känner till de flesta alternativ som finns när man ska göra en åtgärd men att man 
sen inte genomför det på grund av kostnadsskäl det är en annan sak. (HSB) 

Utvecklingen går fort framåt och det kan vara svårt för fastighetsbolag att hålla sig uppdaterade 
inom alla områden 

Det är hela tiden att titta på nya material nya lösningar för att se om det är något som vi skulle 
vilja syssla med. Så det händer hela tiden och sett till den tekniska utvecklingen händer det saker 
hela tiden och det är svårt att hänga med känns det som. (Galären) 

Ett av de intervjuade fastighetsbolagen deltar i ett samverkansprojekt kring energieffektivisering 
av byggnader och en anledning till det deltagandet är för att öka sin kunskap inom området 
(Lindbäcks fastigheter).  

Att genomföra åtgärder i paket vid en renovering varier mellan fastighetsbolagen och också 
mellan olika projekt (Energimyndigheten, installatörsföretagen, EEF, CIT ). Energimyndigheten 
ser att vid kartläggningsarbetet kan fastighetsägare arbeta på ett sådant sätt att alla åtgärder tas fram 
men att genomförandet sedan är beroende av om tillfälle ges att genomföra åtgärderna. För 
SABOs medlemsföretag ses ofta renovering som en lärandeprocess där en byggnad renoveras 
först vartefter det som fungerat bra tas med till nästa renovering. För ett av de intervjuade 
fastighetsbolagen har brist på personella resurser påverkat att de valt att inte arbeta med 
energieffektivisering utifrån Totalmetodiken (Galären). 

Den situation som idag ses på bostadsmarknaden på många orter påverkar renoveringarna enligt 
respondenterna i den första intervjuomgången. BI regionalt och lokalt menar att den prisbild som 
finns på marknad medför svårigheter för en bostadsrättsförening att motivera de boende att lägga 
pengar på renovering när bostadens värde ändå är väldigt högt.  ”[…]det är ett jättebekymmer 
att bristen på bostäder stoppar upp renoveringar […] Det är väldigt lite drivkrafter i att komma 
igång med renoveringar” (BI regionalt). BI lokalt menar att bristen på bostäder påverkar 
energieffektiviseringarna. ”Jag tror naturligtvis att fastighetsägare vill göra åtgärder som sänker 
driftskostnaden men man behöver idag inte göra energieffektiviseringar för att behålla 
hyresgästerna.” (BI lokalt). Bristen på bostäder försvårar också möjligheten att evakuera 
hyresgäster under en renovering något som Fastighetsägarna lokalt menar påverkar vad som 
genomförs men också att vissa renoveringar på grund av det skjuts upp. ”Att göra en 
rotrenovering med kvarboende där du måste stänga av vatten och avlopp under perioder i hela 
trapphus är jättesvårt att göra. […] så jag tror mycket sådant skjuts på framtiden.” I samband med 
detta pekar Fastighetsägarna lokalt på att evakuering av hyresgäster är enklare att lösa för ett större 
fastighetsbolag, dels för att de har fler bostäder men också för att deras ekonomi tillåter att 
lägenheter tomställs.  

Ett av de intervjuade fastighetsbolagen nämner sin stordrift som något positivt då det gör att de 
kan välja att rikta in sig på en del av beståndet i taget. Samma fastighetsbolag lyfter också det 
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stora logistiska och administrativa arbete som krävs för att möjliggöra en rotrenovering. Att skapa 
tomma evakueringslägenheter inom sitt eget bestånd och möjliggöra en omflyttning inom 
beståndet. Vilka renoveringsåtgärder som genomförs beror dels på det renoveringsbehov som 
föreligger men också på vilka åtgärder som är standardhöjande för att finansiera åtgärderna. 
(Rikshem)  

Tidigare genomförda åtgärder påverkar också. Har de lågt hängande frukterna redan plockats blir 
arbetet svårare och har endast standardhöjande åtgärder genomförts blir det också svårare för 
fastighetsbolaget att berättiga en hyreshöjning och på så sätt finansiera renoveringen eller 
energieffektiviseringsåtgärden (Rikshem). 

SABOs medlemsföretag upplever idag ett stort tryck på att bygga nytt vilket är något som 
påverkar renoveringarna  

[…] det är jättehård press på att bygga nytt, dels är det jättesvårt att få in anbud på stora 
renoveringar och sen finns det inte riktigt kapacitet för det och fokus internt i bolaget blir på att 
bygga så renoveringsfrågan har kanske litegrand fått, man mäktar inte med att göra allting på en 
gång. (SABO) 

Vilka typer av åtgärder som genomförs och hur prioriterad energieffektiviseringen är vid en 
renovering beror bland annat på vilken marknad fastighetsbolaget verkar på. ”Är man på en svag 
marknad där det är höga avkastningskrav då är det tufft, då är det mer åt lappa och laga hållet.” 
(SABO).  

När ett fastighetsbolag går in i en renovering är inte energieffektivisering det som är i fokus 
(EEF). ”Energieffektiviteten kommer långt ner på listan över egenskaper eller funktioner i de 
system man köper” (EEF). Fastighetsägarna efterfrågar sänkta kostnader och nöjda kunder inte 
energieffektiviseringen i sig (Installatörsföretagen). Det är också viktigt för fastighetsägare med 
någon typ av garanti, att pengarna som läggs ner ska ge resultat (Installatörsföretagen). BI regionalt 
menar att det som fastighetsägare efterfrågar är tid, ”att man ska hålla tidplan, att det ska bli 
inflyttningsklart då och då och det är en ständig jakt i branschen på tid i alla led som är väldigt 
negativ för slutprodukten”. Även Fastighetsägarna lokalt nämner tid som en viktig faktor. Att 
tidpunkten ska vara rätt. Varan ska finnas tillgänglig när renoveringen ska göras. Men också tid 
för att inte vakanser ska uppstå. 

Idag ser inte fastighetsbolagen att energieffektiviseringsarbetet är avgörande för att få hyresgäster 
med den situation som ses på bostadsmarknaden men menar att det i framtiden kommer bli 
viktigare.  Hållbarhet kommer vara en aspekt som avgör hos vilket fastighetsbolag hyresgästen 
väljer att bo vilket gör att det är viktigt att arbeta med den typen av frågor. (Galären, Rikshem, 
Lindbäcks Fastigheter) 

3.5 Klimatskal 
Fönsterbyte är en vanlig åtgärd som genomförs på klimatskalet (Energimyndigheten, 
Installatörsföretagen, BI regionalt). Det är en relativt enkel åtgärd då det finns bra fönster på 
marknaden (Energimyndigheten). CIT menar att fönster åtgärdas om det finns ett behov, ”[…] 
man byter inte fönster för energisparåtgärderna utan de byts om de inte är i bra skick”. 
Tilläggsisolering av vind genomförs då det är möjligt och det är en kostnadseffektiv åtgärd (CIT). 
Energimyndigheten nämner svårigheter med tilläggsisolering av fasader, ”Här beror det på hur 
fasaden ser ut och om det finns ett behov men om det går så försöker man men det är på gränsen 
till lönsamt, det beror på hur man räknar”. EEF menar att långsiktiga åtgärder som 
tilläggsisolering av fasad och fönsterbyte inte genomförs så ofta trots vetskapen att det fungerar. 
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För att de åtgärderna ska gå ihop ekonomiskt krävs ett långsiktigt tänkande och fastighetsbolagen 
räknar inte på det sättet (EEF). CIT nämner just tilläggsisolering av fasad som ett viktigt 
utvecklingsområde där en effektiv lösning som nått en bred användning saknas. Enligt BI regionalt 
saknas idag drivkrafter för att genomföra åtgärder på hela fasader och komma ner långt i 
energiförbrukning. ”Billig energi och dåliga ekonomiska fördelar gör att åtgärder på klimatskal 
sällan görs” (BI regionalt).  

De intervjuade fastighetsbolagen har inte gjort större insatser på klimatskalet i någon större 
utsträckning. Det beror antingen på en relativt låg ålder på fastighetsbeståndet eller att åtgärderna 
är svåra att räkna hem och ses som nästa steg i energieffektiviseringsarbetet. De lågt hängande 
frukterna som isolering av vind har plockats och det är svårt att få lönsamhet i nästa steg. Om 
större åtgärder görs på klimatskalet är det främst i samband med stora renoveringar som 
renovering till nyproduktionsstandard (Galären, Lulebo).  

3.6 Värme och ventilation 
Gällande värme och ventilation är de åtgärder som idag genomförs främst injustering och 
optimering av de befintliga systemen (CIT, EEF, Fastighetsägarna centralt). Installation av 
luftvärmepump är vanligt idag och för de som har fjärrvärme och är nöjda med det är det vanligt 
att utreda möjligheten att installera FTX-system ”men det är sällan som de kommer så långt som 
att de installerar det då det blir både för krångligt och för dyrt. En stor skillnad är att vid 
installation av FTX måste tilluftskanaler installeras inuti lägenheten” (CIT). Svårigheterna med 
att installera FTX är att det krävs ett större ingrepp i byggnaden och i lägenheterna vilket medför 
högre kostnader (Fastighetsägarna centralt). Energimyndigheten lyfter också fram att det blir 
komplicerat då det är flera aktörer involverade när FTX-system ska installeras. Det kan också 
vara svårt att få igenom en hyreshöjning  för en FTX-åtgärd (SABO). 

BI Lokalt upplever generellt ett större fokus på miljö och energifrågor hos installationsbranschen 
jämfört med byggbranschen och nämner att det förekommit att installatören varit 
huvudentreprenör och säger vidare att ” [d]e tekniska installationerna ökar väldigt mycket i 
nybyggnationer och jag skulle inte bli förvånad om installatörerna oftare blir huvudentreprenör 
i framtiden” (BI Lokalt). 

Sett till behov av utveckling är det två respondenter i den första intervjuomgången som tar upp 
varmvatten och ser behov av utveckling på den sidan i och med att då byggnaderna blir mer 
energieffektiva kommer varmvatten att stå för en större del av energianvändningen 
(Installatörsföretagen, Energimyndigheten). Installatörsföretagen ser en möjlighet att använda 
solvärme och att på så sätt klara uppvärmningen av varmvatten lokalt under halva delen av året. 

Fokusområdet värme och ventilation är det som fastighetsägare idag i stor utsträckning jobbar 
med (Galären, Lulebo, HSB, Lindbäcks fastigheter). Främst är det åtgärder som syftar till att 
optimera de system som finns men också uppgradering och utveckling i fastighetsbeståndet. Det 
stora fokus som ses på värme kommer av att det är en stor kostnadspost för fastighetsbolagen 
(Galären, HSB, Lulebo). Fastighetsbolagen lyfter också fram arbetet med att koppla upp till 
exempel undercentraler och ventilation till överordnat system för att på ett enklare sätt kunna 
övervaka hur byggnaden fungera i drift (Lulebo, HSB, Rikshem) 

3.7 Ljus och belysning 
Byte av belysning är en vanlig och enkel åtgärd (SABO, EEF, Installatörsföretagen). Att sätta in 
rörelsestyrning förekommer också (CIT, BI lokalt, EEF, Fastighetsägarna lokalt.). Detta ses också 
genom de intervjuer som genomförts med fastighetsbolag där samtliga uppger att de gör eller har 
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gjort åtgärder på belysningen (Galären, Lindbäcks bygg, Lulebo HSB, Rikshem). 
Installatörsföretagen ser ytterligare möjlighet till effektivisering inom detta område genom att 
utföra en behovsanalys och eventuellt då kunna optimera antalet ljuskällor istället för att byta 
samtliga armaturer. 

3.8 Energitillförsel 
Det är många fastighetsägare som installerar värmepumpar (Installatörsföretagen, 
Energimyndigheten, CIT). Fastighetsägarna lokalt nämner att fastighetsägare har börjat uttrycka 
ett intresse att gå från fjärrvärme till ”antingen sol eller geo”. Vad detta beror på och varför 
intresset väkts just nu är inget Fastighetsägarna lokalt med säkerhet vet. Installatörsföretagen ser också 
ett intresse att byta från fjärrvärme och menar att det beror på missnöje med leverantören. 
Installatörsföretagen menar att reglerna idag blandar energitillförsel och krav på byggnaden, 

Boverket ställer krav på att vi ska bygga så bra hus som möjligt sen hur vi ska förse dessa med 
energi är ett annat politikerområde[…]det enda vi idag vet är att vi kommer byta energitillförsel 
på de byggnaderna flera gånger innan de ska rivas och då är det helt sjukt att man ska få bygga en 
sämre kåk bara för att man använder ett visst energislag om vi ska tänka på något sätt långsiktigt 
och hållbart. (Installatörsföretagen) 

Det låga fjärrvärmepriset i Norrbotten och framför allt Luleå påverkar fastighetsägarnas beslut 
inom område (Fastighetsägarna lokalt, BI lokalt). Ett av de intervjuade fastighetsbolagen menar 
att det är det låga energipriset och låga fjärrvärmepriset som gör att det är svårt att få lönsamhet 
i energieffektiviseringsåtgärder (Lulebo). Hos samtliga fastighetsbolag finns ett intresse för 
solceller. Någon har valt att avvakta då en sådan investering känns osäkert ekonomiskt. Andra 
har inlett samarbete med det lokala energibolaget då paketlösningar erbjuds. Ett fastighetsbolag 
har beslutat att använda solceller trots ekonomiska osäkerheter 

Vi ska investera i solceller som kanske inte alls går att räkna hem men där ser vi en vinst med att 
ta ett initiativ och visa att det går, att våga, att vara katalysatorn som kanske sätter igång något. Så 
vissa investeringar som vi gör, där går det inte att räkna hem riktigt. (Galären) 

3.9  Material 
Att sätta miljökrav på material beror enligt Fastighetsägarna centralt på ett antal faktorer som 
certifiering, riskminimering, miljöpolicy och att det i slutändan handlar om ”att kunna erbjuda 
bra tjänster till sina kunder det vill säga hyresgästerna” och att det är många hyresgäster som 
ställer krav på en god inomhusmiljö. 

Sen är det ju fastighetsägaren som har någon slags miljöpolicy där man antagit att det här ska vi 
göra och våra större bolag faller in under hållbarhetsredovisningslagen eller jobbar med frivilliga 
hållbarhetsrapporteringssystem. (Fastighetsägarna centralt) 

Det är också en riskhantering och ett förbyggande arbete då fastighetsägaren inte vill riskera att 
bygga in något som är skadligt för brukarna och som sedan måste bytas ut vilket är kostsamt 
(SABO, Fastighetsägarna centralt). EEF tror också att materialkrav är mer konkret och lättare att 
ta till sig för fastighetsägare än vad energieffektivisering är. Många fastighetsägare påverkas också 
av kunskap, erfarenhet och leverantörsrelationer. Fastighetsägare har en tilltro till leverantörer 
och till marknaden och använder sig gärna av samma leverantör och då påverkas materialvalet av 
leverantörens utbud  

[…]som sagt jag tror att de är väldigt mycket att betrakta som en privatperson. Är du väldigt 
intresserad som privatperson vilka emissioner som material släpper från sig så tittar du på det och 
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det samma för de här mindre fastighetsägarna som vi pratar om. De flesta vet inte och de köper 
det som är lättast att få tag på. (Fastighetsägarna lokalt) 

Material och miljökrav tas ofta upp av de intervjuade fastighetsbolagen i samband med 
miljöcertifiering eller att det hanteras i upphandlingen. Återbruk tillämpas i vissa fall och då är 
skälet mer knutet till miljö än ekonomi då återbruk inte innebär en pengabesparing för 
fastighetsbolaget (Rikshem).  

3.10 Beteende 
Detta område berör dels brukare och den påverkan deras beteende har på energiförbrukningen 
och hur fastighetsbolag ser på och hanterar brukarbeteenden. Området berör också aktörer i 
byggprocessen. 

För fastighetsägare är det viktigt att deras kunder, hyresgästerna, är nöjda vilket påpekas av ett 
antal respondenter i den första intervjuomgången (Fastighetsägarna centralt, Fastighetsägarna 
lokalt, Installatörsföretagen, CIT). Enligt SABO jobbar fastighetsbolagen mer på ett sådant att de 
gör det som de boende har råd att betala för genom att tillexempel erbjuda olika 
renoveringsnivåer vilket blir vanligare.  

Under intervjuerna i den första omgången framkom att införandet av individuell mätning och 
debitering och att visualisera energiförbrukningen för de boende är åtgärder som vidtas för att 
öka brukarnas medvetande om hur deras beteende påverkar energiförbrukning. SABO riktar 
stark kritik mot individuell mätning av värme vilket man menar är svårt att göra på ett bra sätt 
bland annat för att bostadens läge i byggnaden påverkar värmebehovet. EEF efterlyser en 
utveckling av visualisering av energistatistik och menar att leverantörerna i dagsläget fokuserar 
på tekniken och inte på vilken kundnytta den skulle kunna ge och menar vidare att brukarnas 
intresse för att följa energistatistiken minskar efter tid. Installatörsföretagen menar att nyttan av 
visualiseringen är beroende av vilken brukaren är ”om detta är bra eller dåligt beror på vilka som 
bor där om de klarar av att använda det här” och menar att systemen behöver vara så driftssäkra 
att brukaren inte kan göra fel. ”Det ska vara lätt att göra rätt!”. 

Flertalet av de intervjuade fastighetsbolagen har erfarenheter av individuell mätning och 
debitering av vatten (Galären, HSB, Lulebo, Lindbäcks Fastigheter). Ett fastighetsbolag menar 
att det inte är ekonomiskt fördelaktigt då det kräver mycket administrativt arbete och arbete 
under drift då mätarna inte fungerar som det är tänkt (Lulebo). Att sätta in individuell mätning 
på vatten vid renovering är kostsamt och det medför mycket arbete. Detta då det för en lägenhet 
med befintligt system krävs att flertalet mätare installeras (HSB).  

Ett antal respondenter i den första intervjuomgången lyfter också bristen av kvalificerad 
arbetskraft och vilken påverkan detta har. Både SABO och Fastighetsägarna lokalt ser att bristen 
på arbetare inom byggbranschen påverkar vad som genomförs i och med att det är svårt att få in 
anbud på stora renoveringar. Brist på driftspersonal tas också upp av respondenterna under den 
första intervjuomgången. Hela branschen har svårigheter att rekrytera kompetent driftspersonal 
och ”[det är inte] lätt att hitta duktigt driftsfolk till de här mer komplicerade systemen” (SABO). 
Även Fastighetsägarna centralt efterlyser ”fler resurser och kompetens att hantera de allt mer 
avancerade byggnaderna. Fastighetsägarna lokalt ser inte bara svårigheter i att rekrytera 
driftspersonal utan också att behålla den kompetensen inom företaget. EEF menar att utbildning 
av driftspersonal inte ses som en åtgärd men att det är det första som fastighetsägare bör göra och 
att det borde göras betydligt oftare. 
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Flertalet av de intervjuade fastighetsbolagen gör tydligt att avgörande för ett mer lyckat arbete 
med energieffektivisering är att knyta rätt kompetens till företaget. Det som främst lyfts fram är 
kompetenta medarbetare inom el och ventilation (Galären, Lulebo, Rikshem). Ett av de 
intervjuade fastighetsbolagen jobbar mycket med certifieringar och har också tillsatt en särskild 
tjänst med uppgifter att bland annat koordinera arbetet med miljöcertifiering av byggnader och 
denna resurs tillskrivs av annan medarbetare vara avgörande för det lyckade energiarbetet som 
fastighetsbolaget genomför (Galären). Ett av de intervjuade fastighetsbolagen lyfter också vikten 
av att kompetens behöver finnas lokalt i företaget (Rikshem). 

I bolaget är det viktigt att de olika avdelningarna håller varandra informerade om framtida planerade 
åtgärder för att på så sätt inte orsaka onödigt dubbelarbete och störningar som i förlängningen drabbar 
den enskilde hyresgästen. Det är jätteviktigt med en fungerande internkommunikation mellan 
avdelningar vars arbetsområden korsar varandra då en god kommunikation skapar 
samordningsvinster och effektiviseringar och en dålig kommunikation får den omvända effekten. 
(Pitebo) 

3.11 Syntes av genomförda intervjuer 
Respondenterna under den första intervjuomgången utgörs av intresse- och 
branschorganisationer och därav utpekade personer. I den andra intervjuomgången har fem 
fastighetsbolag verksamma i Norrbotten intervjuats.  

Intervjuerna i den första omgången ger bilden av att det som värdesätts av fastighetsägare är de 
mervärden som energieffektivisering medför och som ger sänkta driftskostnader och ett bättre 
inomhusklimat och då nöjdare hyresgäster. De intervjuade fastighetsbolagen pekar också på dessa 
mervärden som viktiga i samband med energieffektivisering. I samband med en renovering sker 
energieffektivisering genom att komponenter byts ut till mer energieffektiva och att de system 
som finns injusteras och optimeras. Vid renoveringsbehov finns också möjlighet till djupgående 
energieffektivisering. Att inte gå så långt som att renovera klimatskalet eller byta till ett nytt 
ventilationssystem beror på att det är kostsamma åtgärder då de kräver ett stort ingrepp i 
byggnaden vilket ses i de två intervjuomgångarna. Vilka åtgärder som genomförs beror av 
kostnader, företagets ambitioner och ekonomiska och personella resurser men också praktiskt 
genomförbarhet och enkelhet i drift enligt de två intervjuomgångarna. Möjligheten att 
genomföra standardhöjande åtgärder i samband med större åtgärder är viktigt för att 
fastighetsbolagen ska kunna finansiera energieffektiviseringsåtgärderna. Fokus som läggs på 
standardhöjande åtgärder varierar mellan de två intervjuomgångarna. Intresse-och 
branschorganisationerna fokuserar mer på höga kostnader och okunskap som avgörande faktorer 
medan intervjuerna med fastighetsbolag också har ett fokus på höga kostnader men också på 
finansiering av åtgärder genom möjlig hyreshöjning.  

Trots de höga energieffektiviseringsambitioner som enligt den första intervjuomgången finns 
inom allmännyttan ses problem med att få lönsamhet, att hyreshöjningar för 
energieffektiviseringsåtgärder inte är berättigade och hyresgästernas oförmåga att klara en 
eventuell hyreshöjning påverkar valet och att det i verkligheten då kanske inte är möjligt att 
genomföra åtgärderna. 

I de båda intervjuomgångarna står det klart att fastighetsbolag främst jobbar med de lågt hängande 
frukterna. Att befintliga system injusteras och optimeras och att belysning byts. Fokus för 
fastighetsbolagen i Norrbotten idag ligger främst inom VVS och el. Genom intervjuerna med 
fastighetsbolagen ses att värme är den viktigaste frågan för fastighetsbolagen. Värmen är den 
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största kostnadsposten och det finns således pengar att spara genom att vidta åtgärder inom detta 
område.  

Att fokus ligger på VVS och el kan ses dels genom att ta del av hur de intervjuade 
fastighetsbolagen arbetar med energieffektivisering idag och genom respondenternas 
expertisområde. Kontakten med fastighetsbolagen har tagits via VD eller avdelningschef som i 
vissa fall hänvisat vidare till ansvarig för el, VVS, eller underhåll. Energieffektivisering tycks 
således kopplas främst till tekniska åtgärder framför processrelaterade frågor. Dock ska nämnas att 
fastighetsbolagen påpekar vikten av kompetent personal inom det egna företaget för ett 
framgångsrikt energieffektiviseringsarbete. Återigen är det el och VVS som nämns i störst i 
utsträckning men också vikten av att kompetensen finns lokalt i företaget. Belysning, ventilation 
och styrning är också något som fastighetsbolagen ofta arbetar med idag. Det handlar främst om 
åtgärder som syftar till att optimera byggnadens driftsfas genom olika tekniska lösningar.  

Den brist på kunskap som bransch-och intresseorganisationerna uppmärksammar ses inte lika 
tydligt i kontakt med fastighetsbolag. Där vissa fastighetsbolag relativt väl känner till de 
frågeställningar som forskning tittar på och känner också till fler åtgärder än de som de använder 
sig av eller tidigare använt sig av. Ett av de intervjuade fastighetsbolagen ser sitt deltagande i ett 
samverkansprojekt kring energieffektivisering av byggnader som viktigt för att öka sin egen 
kunskap inom området. Fastighetsbolagen ger också uttryck för att utvecklingen går fort framåt, 
det handlar om nya material och nya tekniska lösningar. Att den forskning och utveckling som 
sker på ett enklare sätt behöver komma in i fastighetsbolagens vardag för att tillämpas.  

Samtliga intervjuade fastighetsbolag anser att det är viktigt att arbeta med hållbarhet, dels för att 
värna miljön men också för att det spås ge konkurrensfördelar i framtiden.  
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4 Workshops med fastighetsbolag och leverantörsföretag 
Under oktober 2017 har två workshoppar genomförts på temat Bygga nytt och bygga om för 
energieffektivare fastighetsbestånd. 

4.1 Genomförande av workshops 
Under de två workshopparna deltog fastighetsbolag och leverantörsföretag. En expertpanel fanns 
på plats för att dels reflektera över fastighetsbolagens och leverantörsföretagens diskussioner men 
också för att bidra med sitt kunnande inom områdena bygg, arkitektur, VVS och energi samt för 
att ge ett framtidsperspektiv. Under workshopparna diskuterades energiutmaningar, vilka 
energiutmaningar som fastighetsbolagen arbetar med idag och vad som styr att de arbetar med 
just dessa utmaningar. Leverantörsföretagen lyfte det som de arbetar med idag och vad 
fastighetsbolagen efterfrågar. De ombads också uttala sig om huruvida fastighetsbolagen fokuserar 
på rätt energiutmaningar.  

4.2 Resultat och analys av genomförda workshops 
Under workshopparna identifierade fastighetsbolagen energibovar vilka i stor utsträckning bidrar 
till energianvändningen och inte kan åtgärdas på ett enkelt sätt. Dessa återfanns främst inom 
fokusområdena Värme och ventilation, Beteenden och Klimatskal. Det kalla klimatet lyftes också 
fram som en utmaning. Fastighetsbolagen fokuserade på byggnadens driftsfas och diskuterade 
energibovar som dåligt isolerade byggnader, överventilering, självdrag, frånluftsventilation och 
brukarbeteenden. 

I nästa steg uppgav fastighetsbolagen att de områden som de arbetar inom inte helt 
överensstämmer med vilka områden inom vilka de identifierat energibovar. Mycket arbete görs 
inom området Värme och ventilation och Klimatskal. Dock företas inte arbetet inom 
klimatsklasområdet i den omfattning som energibovar identifierats. Sett till Klimatskalet är det 
ofta så att de lågt hängande frukterna som exempelvis tilläggsisolering av vind redan är plockade 
och det krävs stora insatser för att komma vidare till nästa steg som tillexempel att tilläggsisolera 
fasader. Det ses också att fastighetsbolagen jobbar med området Ljus och belysning, de byter till 
mer energieffektiv belysning och styrning. Området upplevs inte som en utmaning av 
fastighetsbolagen. Att fastighetsbolagen jobbar inom detta område beror på att det är en lågt 
hängande frukt, det är en kostnadseffektiv åtgärd som är enkel att genomföra.  

Inom vissa områden tycks fastighetsbolagen inte genomföra något energieffektiviseringsarbete. 
Det är främst inom fokusområdena Material och Energitillförsel som en avsaknad av åtgärder ses. 
Att inget arbete sker inom Energitillförsel beror på att fastighetsbolagens bestånd finns i tätorter i 
Norrbotten och i hög grad är anslutna till fjärrvärme med ett fördelaktigt pris. En avsaknad av 
livscykelperspektiv ses också i diskussionen och materialfrågan berörs inte av fastighetsbolagen.  

Åtgärder inom fokusområdet Stadsplanering är inte baserat på en kunskapsbas inom 
energieffektivisering. Fastighetsbolag tittar på byggnaders placering i förhållande till 
mikroklimatet för att skapa en god vistelsekomfort i miljön och inte utifrån ett energiperspektiv. 
Fokusområdet Byggprocessen ses inte av fastighetsbolagen som en utmaning men samtidigt lyfter 
de att genom att arbeta med Energy performance contracting (EPC) har kunnandet inom 
organisationen stärkts och att det har varit bidragande till ett lyckat energieffektiviseringsarbete. 
Inom området Beteende lyfts brukarbeteenden fram som en stor energibov men förhållandevis 
lite aktivitet sker inom detta område. Åtgärder som fastighetsbolag kopplar till området är 
individuell mätning och debitering, främst av vatten, vilket är något som man skapar förutsättning 
för vid nybyggnation. Vid en renovering är det kostsamt att genomföra då systemet inte är 



31 
 

anpassat för individuell mätning vilket medför att fler mätare måsta installeras per lägenhet vilket 
ökar det administrativa arbetet och underhållskostnaderna.  

Under workshopparna ses teknik ofta vara fastighetsbolagens lösning för energibovarna. För att 
de tekniska lösningarna ska implementeras behövs en rimlig investeringskostnad eller att åtgärden 
bedöms vara standardhöjande och en hyreshöjning kan då användas för att finansiera åtgärden. 
FTX-system är en sådan teknisk lösning som fastighetsbolag ser för området Värme och ventilation. 
Att ett sådant system inte installeras beror på höga kostnader i samband med installation men 
också på svårigheten att berättiga en hyreshöjning. I en av tätorterna menade fastighetsbolagen 
att Hyresgästföreningen var en stor energibov då deras syn på standardhöjande åtgärder inte 
medför att hyreshöjningar kan göras och på grund av det genomförs inte åtgärderna då de inte 
kan finansieras.  

Leverantörerna som medverkade under workshoppen menade att de tillhandahåller 
energieffektiva lösningar som inte efterfrågas av fastighetsbolagen i Norrbotten. Det handlar om 
att minska energiförbrukning under byggprocessen tillexempel med grönare recept på betong. 
Men också driftsrelaterade lösningar som effektiva styrsystem som styrs efter koldioxidhalt, fukt, 
temperatur och närvaro. Leverantörerna menar att fastighetsbolagens fokus på klimatskal och 
ventilation inte är tillräckligt utan ser att en helhetsbild och ett längre tidsperspektiv behövs med 
ett ökat fokus på  brukarbeteenden, egenproducerad el och uppföljning för att på sikt hitta bättre 
lösningar. Att låta brukaren betala för sin egen vistelsekomfort genom nya affärsmodeller lyfts 
fram. Energifrågan behöver också tas upp i ett tidigt skede i processen för att undvika höga 
kostnader som annars blir följden. Leverantörerna ser också att ny smart teknik inte efterfrågas 
av fastighetsbolagen. Smart teknik som är förutseende och kan minska underhållskostnader.  
Leverantörerna menar att de idag styrs av beställarens efterfrågan och ser att beställaren idag ofta 
saknar kompetens inom energieffektviseringsområdet. Leverantörerna ser en mindre efterfrågan 
på miljö och klimat i Norrbotten till skillnad från  södra Sverige och menar att fastighetsbolagen 
i Norrbotten ställer lägre krav på energi i jämförelse med södra Sverige där energikraven oftare 
ställs hårdare än BBR-kraven.  

Den expertpanel som fanns på plats bidrog till workshopen med en helhetssyn, ett systemtänk 
och berörde organisatoriska frågor, uppföljning och kvalitetssäkring utifrån sina respektive 
expertisområden; byggbranschen, energi, arkitektur och VVS. Energiexperten lyfte inom 
fokusområdet Renovering vikten av att göra statusutredningar för byggnader och att genomföra 
åtgärder i paket. Men också problemet med ett stort fokus på nybyggnation idag vilket gör att 
fastighetsbolagen inte har resurser att både bygga nytt och renovera. Energiexperten pekar vidare 
på  att det är en utmaning att höja kompetensen på beställarsidan då arbetsbelastningen gör att 
det inte finns tid att avvara för utbildning. Experten inom installationsteknik menar att det är 
viktigt att fokusera på att minska effektbehovet och att uppföljning för att se hur åtgärder som 
vidtas påverkar i driftsskedet är viktigt för att lyckas. Experten inom arkitektur saknade en 
diskussion om Stadsplanering och byggnadens placering och mikroklimatet med tanke på 
energiförbrukning och fick då responsen från fastighetsbolagen att de tittar på detta men inte ur 
ett energiperspektiv.  Det var främst inom fokusområdet Byggprocessen som experterna 
identifierade utmaningar. Experterna menar att det stora projektfokus som finns i byggbranschen 
begränsar utrymmet för utveckling, i ett projekt levererar leverantörerna det som beställaren 
efterfrågar. En brist på dialog mellan olika aktörer under byggprocessen lyftes fram av experterna 
som en stor utmaning. Exempel på detta är vattentäta skott mellan byggaktörer och arkitekter, 
och överlämning från projektering till drift där projekteringen görs utifrån kW men att hur det 
ska överlämnas till driften av byggnaden behöver förbättras. Experterna menar också att 
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medvetandet om brukarnas och förvaltarnas perspektiv måste öka och att leverantörer behöver 
komma in i ett tidigt skede för att ha en dialog med byggherren och att förvaltaren också behöver 
vara involverad. En lösning som lades fram var en energiansvarig för projektet som representerar 
beställaren och följer projektet under lång tid även efter att byggnaden tas i drift. Experterna 
menar att beställarkompetens i Norrbotten är låg och att leverantörerna behöver verka mer 
proaktivt genom att presentera gröna lösningar för beställaren i större utsträckning än vad som 
görs idag. Politiken på nationell och kommunal nivå lyftes också fram som en viktig del för 
energieffektiviseringsarbetet eftersom tydliga visioner och mål behövs för att leda arbetet framåt.   

Fastighetsbolag, leverantörer och experter lyfte fram olika fokusområden i sina diskussioner. 
Fastighetsbolagen fokuserade på byggnadens driftsfas och tekniska lösningar som tillexempel 
överventilering och självdrag och såg FTX-system som lösningen. Leverantörerna menar att de 
möter fastighetsbolagens behov men att det också finns energieffektiva lösningar som inte 
efterfrågas. Både leverantörernas och experternas uttalande pekar på att den låga efterfrågan 
kommer av en bristande beställarkompetens inom området, att den kunskap som finns kring 
olika lösningar inte är tillgänglig för alla. Experterna lyfte fram fokusområdet Byggprocessen och 
menade att många utmaningar inom området behöver övervinnas. Experterna pekade tydligt på 
vikten av dialog mellan olika aktörer under byggprocessen och att byggherre, leverantör och 
brukare behöver mötas tidigt i processen för en ökad förståelse. Leverantörerna menade också 
att det för dem är viktigt att förstå behovet i ett bredare sammanhang så förutsättningarna för 
fastighetsbolagen också blir kända bland leverantörerna. Under de två workshopparna uttrycktes 
ett behov av att mötas över aktörsgränserna både från fastighetsbolag och från leverantörer som 
menade att det vanliga är att mötas var för sig men att det för ett systemperspektiv krävs att mötet 
sker över aktörsgränserna för en ökad förståelse för fastighetsbolagens förutsättningar och för 
leverantörernas erbjudande.  
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5 Utredarens tankar och reflektioner 
Fastighetsägares energirelaterade beslut påverkas av flertalet faktorer. Både genomlysningen av 
material från organisationer, myndigheter och pågående forskning liksom de genomförda 
intervjuerna visar att olika ägandeformer, företaget storlek, resurser, marknad och målsättning 
kring energieffektivisering påverkar. Fastighetsbolagens energiarbete kretsar kring byggnadens 
driftsfas och främst är det de lågt hängande frukterna som plockas. När dessa väl plockats blir det 
kostnadsmässigt tyngre att komma vidare i energieffektiviseringsarbetet. De intervjuade 
fastighetsbolagen har fått ta del av den kartläggning som gjorts av energieffektivisering i 
bebyggelsen genom att matrisbilden använts under intervjuerna. Fastighetsbolagen känner ofta 
till problematiken eller frågeställningarna som lyfts inom forskningen. De känner också till fler 
tekniska lösningar än de som de själva prövat eller använder i dagsläget. Avgörandet för vad som 
görs och används ligger enligt fastighetsbolagen oftast i ekonomiska aspekter som finansiering 
genom möjlig hyreshöjning och att genomföra energieffektiviseringsåtgärder samtidigt som andra 
standardhöjande åtgärder. Kunskap kring alternativa lösningar och att fastighetsbolag gör det som 
man känner till lyfts under den första intervjuomgången som avgörande. Fastighetsbolagen menar 
att det finns bra tekniska lösningar och att de känner till de alternativ som finns men att det är 
bristande resurser inom bolaget som gör att de inte mäktar med att göra allt som de skulle kunna. 
I pågående forskning ses stort fokus på tekniska lösningar och fastighetsbolag menar att 
utvecklingen av tekniska lösningar och nya material går snabbt och det är svårt att bevaka den 
utvecklingen.  

Fastighetsbolagen bedömer energi och klimatfrågor som viktiga att arbeta för att värna miljön 
men också för att det kommer ge konkurrensfördelar i framtiden. Enligt de 
leverantörsorganisationer som medverkade under workshopparna saknas en efterfrågan på klimat 
och miljö i norra Sverige och de menar vidare att fastighetsbolag i Södra Sverige ställer hårdare 
energikrav. Leverantörsföretagen som medverkade erbjuder också energieffektiva lösningar som 
inte efterfrågas av beställare i Norrbotten idag. 

Utifrån intervjuer och workshops ses att flertalet ekonomiska faktorer påverkar valet att 
genomföra en åtgärd eller att genomföra en åtgärd framför en annan. Att finansiera åtgärden är 
en aspekt som lyfts fram och att det låga energipriset medför att besparingen inte kan finansiera 
åtgärden och att en möjlig hyreshöjning efter genomförd åtgärd är en avgörande faktor.  

Kunskap inom hela organisationen är avgörande och att lyckas knyta rätt kompetens till företaget 
vilket kan vara svårt då det idag ses en brist på driftspersonal och byggarbetare. Vikten av nöjda 
hyresgäster och en god innemiljö lyfts av respondenterna som en viktig faktor som påverkar 
beslut. Även driftsfasen påverkar och fastighetsbolag är intresserade av tekniska lösningar som ska 
hålla över tid och vara enkla att drifta och injustera.  

Att uppgradera ventilationssystem till system med värmeåtervinning är något som 
uppmärksammas både av forskningen idag men också av respondenterna. Under intervjuerna i 
den första omgången beskriver vissa respondenter FTX-system som en välkänd metod medan 
andra menar att FTX är något som utvecklas och används allt oftare vid renovering av 
flerbostadshus. Detta sammantaget visar att FTX-system är välkänt liksom effekterna av det men 
trots det sker en uppgradering till FTX-system inte så ofta som det skulle kunna vilket enligt 
branschorganisationer och fastighetsbolag beror på de höga kostnader som förknippas med 
konverteringen som innebär stora ingrepp i byggnaden. Installationen av ett sådant system kräver 
ofta att nya kanaler dras inne i lägenheterna vilket stör brukarna och skapar administrativt arbete 
för fastighetsbolaget. Koncept finns idag på marknaden som innebär att fasaden tilläggsisoleras 
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och nya kanaler dras utvändigt vilket medför minimal påverkan för brukarna. Detta verkar dock 
idag inte användas i stor utsträckning.  

Fokus under omvärldsbevakning, intervjuer och workshops har till största del legat på 
energieffektiviseringsåtgärder i befintligt bestånd. I dagsläget utvecklas stadsdelen Kronan i Luleå 
med mål att bli en attraktiv och hållbar stadsdel. Exploateringen av Kronan innefattar önskemål 
från kommunens sida och dialog mellan kommun och exploatörer kring inlämnade 
utformningsförslag. En analys av kommunens önskemål och exploatörernas svar på dessa återfinns 
i sin helhet i Bilaga 4. Kommunens önskemål på stadsdelen gällande gestaltning och 
hållbarhetsaspekter är till viss del energirelaterade och återfinns inom E2B2s samtliga 
fokusområden. I exploatörernas erbjudande som svar på kommunens önskemål ses en 
förskjutning på tyngdpunkt jämfört med det som framkommit under omvärldsbevakning, 
intervjuer och workshops. Från ett fokus på byggnadens driftsfas och förbättring av befintliga 
system med åtgärder inom fokusområdena Renovering, Klimatskal, Värme och ventilation och Ljus 
och belysning till förslag som kan kopplas till Stadsplanering, Byggprocessen, Tjänsteutveckling, 
Energitillförsel, Material och Beteende. Kommunen tycks genom sina önskemål kring den byggda 
miljön påverka exploatörer att använda energieffektiva lösningar som inte nått en bred 
användning idag. Omvärldsbevakningen visar att installation av solceller inte nått bred 
användning och ett fastighetsbolag uppger att de har ett intresse för solceller men att det är 
förknippat med ekonomisk osäkerhet. Kommunens tydliga önskemål och dialog kring att 
använda solceller för egen elproduktion tycks resulterar i att exploatörerna i större utsträckning 
avser att installera solceller. Dialogprocesser mellan kommun och exploatörer för att nå ett 
hållbart bostadsbyggande är vidare intressant att studera.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide branschorganisationer och myndigheter 

Syftet med intervjun: Denna intervju är en del i arbetet med att kartlägga hur energieffektiviseringen 
ser ut i Sverige idag sett till forskning inom området, lösningar som utvecklas just nu, lösningar som inte 
nått en bredare användning, vad som görs idag vid energieffektivisering och vilka faktorer som påverkar 
fastighetsägares beslut rörande energieffektiviseringsåtgärder.  

Forskning inom området: 

• Är ni i dagsläget involverade i något/några forsknings/utvecklingsprojekt som kan knytas till 
energieffektivisering? 

 

Vilket/vilka projekt? 

Varför är ni delaktiga projektet/projekten? 

Vilken är er roll i projektet/projekten? 

 

• Forskningen idag tittar bland annat på hur fokus vid energieffektivisering ska kunna flyttas från enstaka 
byggnader till hela bestånd och områden.  

 
Vad är dina tankar kring dessa två synsätt? Hur ser det ut idag? Varför?  
Är EPC (energy performance contracting) något som används idag? 

 

Vad prövas idag men som inte har nått en bred användning: (Tesla) 

• Vad är på gång vad är det som utvecklas just nu? 
 

Används dessa? 

 

• Inom vilket/vilka områden ser du ett behov av nya innovativa lösningar? 
 

Dagsläget: 

• Vad är det som görs idag vid energieffektiviseringar? (Volvo V70) 
 

Enkla och relativt billiga åtgärder/mer omfattande åtgärder? 

Vilka tekniska lösningar används? 
      -Klimatskalet? 

      -Värme och ventilation? 

      -Ljus och belysning? 

     -Energitillförsel? 

 



 
 

 

• I samband med energieffektiviseringar nämns ofta kostnader och andra ekonomiska aspekter påverka 
möjligheten att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. 
 

 Vad är dina tankar kring detta? 

 

(Hur bedöms lönsamheten, tillgänglighetskrav – bevarandekrav och energieffektivisering(BBR), 
finansiering: hyreshöjning, möjligheter att ta lån… ) 

 

• Forskningen utvärderar lösningar utifrån de boendes perspektiv för att se vilka lösningar som fungerar både 
för brukarna, miljön och är långsiktigt lönsamma. 
 

Vilken betydelse har brukarnas perspektiv för de lösningar som fastighetsägare väljer att genomföra 
idag? Hur vägs brukarnas beteenden in i besluten? 

 

Verktyg och hjälpmedel: 

• Inom energieffektivisering diskuteras paketlösningar och totalmetoder. Där en åsikt är att detta är sättet för 
att nå upp till de mål som finns om sänkt energianvändning då mer lönsamma åtgärder kan väga upp de 
mindre lönsamma om de görs i paket. Medan andra åsikter är att detta inte är bra eftersom det leder till att 
olönsamma åtgärder genomförs och att komponenter byts ut i förtid.  
 

 Vad är dina tankar kring detta? 

Är paketlösningar det som används idag eller görs det individuella insatser? Varför? 

 (Används Belok Totalmetoden, Bebo rekorderlig renovering t.ex.)  

 

• Hur ser användandet av Sveby och ByggaE ut i dagsläget? Hur utbrett är användandet? 
 

• Jag har stött på att många fastighetsägare sätter upp mål för miljökrav på material och man tycker heller 
inte att dessa mål är svåra att uppnå. I många fall när det gäller renovering och energieffektivisering tycks 
det vara ekonomi och kostnader som styr men i detta fall verkar det vara andra parametrar som påverkar. 
 

Vilka är dina tankar kring detta? 

Varför är det viktigt för fastighetsägare att jobba med miljökrav på material? (samtidigt som de 
uppger att de inte miljöcertifierar i samband med renovering) 

Vilka incitament finns det för att göra dessa materialval?  

I vilken omfattning används t.ex Sundahus, Byggvarubedömningen och BASTA? Används dessa 
av fastighetsägare? 

 

 



 
 

Fastighetsägarna, SABO, SKL, Byggherrarna: (Era medlemmar) 

Frågan riktas som till era medlemmar som fastighetsbolagen? (intresserade av fastighetsägare): 

Vilka faktorer skulle du säga styr valet att använda/ genomföra en åtgärd för era medlemmar? 

Olika tekniska lösningar – vad styr era medlemmars beslut kring dessa? 

 

Till leverantörerna: 

Vad efterfrågar Er branschs kunder (fastighetsägarna) när det gäller energieffektivisering? 

Vad ställer de krav på och varför? 

Vilka faktorer styr deras val kring energieffektivisering? 

Vad fokuserar fastighetsbolagen på idag när det gäller energieffektivisering? 

Om ni skulle råda fastighetsbolagen, vad skulle ni säga att de borde fokusera mer på? Vad borde de fokusera mindre 
på? 



 
 

 

Bilaga 2  

Matrisbild 

 
Stadsplanering Byggprocessen Tjänsteutveckling Renovering Klimatskal Värme och 

ventilation Ljus och Belysning Energitillförsel Material Beteende 

Fo
rs

kn
in

g 

Vidga perspektivet 
från enstaka 
byggnader till 
bestånd och 
områden. 
 
Verktyg för 
energieffektiviserin
gsplaner för hela 
bestånd 
 
Verktyg för 
energioptimering i 
byggnadskluster 
och distrikt. 

Beräkningsverktyg 
för att bättre 
bedöma energi-
förbrukningen.   
 
Beslutsunderlag för 
lågenergihus i 
allmännyttan.  
 
Miljöberäkningsver
ktyg för LCA i 
byggnader. 
Praktiska metoder 
- räkna hela 
livscykeln av 
energi. 
 
Utveckling & 
anpassning av 
Sveby, 
Miljöbyggnad & 
ByggaE Bas. 
 
Standardiserad 
investeringskalkyl 
för solceller. 

Verktyg för att 
hjälpa 
bostadsrättsföreni
ngar vid 
energieffektiviserin
gsåtgärder: 
#Ta fram ett avtal 
#Forum för 
kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte. 
  
Affärsmodeller och 
IT-tjänster för 
prosumenter 
(producerar och 
konsumerar el). 
 
Intressekonflikt 
hyresgäst-
hyresvärd, 
nyckeltal och 
indikatorer genom 
samverkan stärks 
engagemang & 
dialog. 

Ytterväggar: 
# 
Konceptutveckling 
av Prefab & 
multiaktiva 
fasadelement. 
# Metoder för 
värdering av 
fasadsystem. 
# 
Renoveringsteknik 
för murade 
ytterväggar. 
   
Att renovera tak 
med solceller. 
Vidareutveckling av 
takkoncept. 
    
Verktyg för 
utvärdering av 
hållbarhet vid 
renovering testas 
hos ett antal 
fastighetsägare. 
Metodiken 
indikationer som 
kan användas som 
diskussionsunderla
g. 

Riskbedömningsver
ktyg för nya 
innovativa 
fasadsystem, ska 
underlätta 
användandet. 
 
Plastfilm på fönster 
för att minska 
värmeförlust. 
 
Beständighet hos 
lufttäta klimatskal, 
utveckla metod för 
verifiering och 
utveckling. 
 
Mobiltäckning i 
energieffektiva 
byggnader. 
 
Värmeförlust via 
klimat-skalet, 
vidareutveckling av 
ny termografisk 
metod. 
    
Rekommendatione
r för användning av 
super-
isoleringsmaterial. 

Värmeåtervinning: 
#FTX vid 
renovering  
# Från spillvatten 
 
Behovsstyrd 
ventilation i 
bostäder  
 
Reglerstrategier för 
värme 
   
Energieffektiva 
blandare 
 
Rengöring av FTX 
 
Decentraliserade 
fläktar 
 
Moderniserad OVK 
 
TAF – ventilation. 
 
Energieffektiva låg-
temperaturssystem 

Upplevelsen av 
energieffektiv 
belysning. 
 
Dagsljusinsläpp och 
miljöcertifiering, 
att klara både ljus 
och energikrav och 
hur stämmer 
simuleringar med 
verkligheten och 
de boendes 
upplevelser. 
 
Elgenererande sol-
avskärmning: att ta 
fram en ny produkt 
idag saknas sådana 
installationskoncep
t. 
 
 

Byta från 
fjärrvärme till 
värmepump, vilka 
är miljöeffekterna? 
Ta fram bättre 
beslutsunderlag för 
byte till VP. 
 
Kombinerat 
solhybrid- och 
bergvärme, 
alternativ 
systemlösning för 
bostadsrättsföreni
ng eller 
radhusområde. 
 
Värmelagring 
genom 
fasändringsmateria
l, ta fram 
projekteringsverkty
g. 
 
 

Nya lägenheter 
renoveras ofta – 
vad beror detta på 
och kan det 
undvikas? 
 
Hur påverkar 
materialvalet 
energianvändninge
n sett över ett 
livscykelperspektiv
? 
- strategi för att 
minska 
primärenergianvän
dningen & utsläpp 
av växthusgaser 
under byggnadens 
livslängd. 
 
Ökad 
implementering av 
LCA i byggprojekt 
genom att ta fram 
en verktygslåda.  
 

Människan och 
tekniken: 
- Hur påverkas 
brukarna av de 
valda lösningarna 
och hur påverkar 
brukarna energi-
förbrukningen.  
 
Vad fungerar både 
ekonomiskt, 
miljömässigt och 
för brukarna? 
 
Smarta elnät och 
hyresgästen 
 
Hur kan samverkan 
och 
kommunikation 
inom och mellan 
grupper rörande 
energianvändning 
& energibeteende 
stärkas. 
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Nybyggnation av 
passivhusområde 
(Vallda Heberg) 
 
Renovering av hela 
bostadsområden 
med 
passivhusteknik 
(Brogården) 

Sveby  
 
Energy 
performance 
contracting (EPC) 
 
Energitjänster  

Bedöma åtgärder 
genom 
totalmetodiken 
där de mer 
lönsamma får bära 
de mindre 
lönsamma. 
(Utvärdering, 
genomförande, 
uppföljning) 
 
 
Hyresavtal med 
energibesparingsin
citament 

Totalmetodiken 
 
Renovering av 
flerbostadshus till 
passivhusstandard 
 
 

Multifunktionella 
fasadsystem: 
Inbyggda 
ventilationskanaler
, tilläggsisolering 
 
Tilläggsisolering av 
ytterväggar 

Behovsstyrd 
ventilation i 
bostäder. 
 
FTX för renovering 
av flerbostadshus.  
 
 

Elgenererande 
solavskärmning ett 
begränsat utbud 
idag. 
 
 
 

Ett intresse för 
solceller möjlighet 
till ökad 
användning. 
 
Kombinerade 
lösningar för att 
möjliggöra 
användandet av el 
från intermittent 
elproduktion (som 
är väder och vind 
beroende)  
 

Återbruk av 
komponenter och 
material  
 
 

HSB living lab 
utrustat med 
sensorer för att 
kartlägga 
beteenden. 
Möjlighet att prova 
nya lösningar och 
utvärdera.  
 
Ta tekniken från 
lokal till bostad 
(ventilationsteknik 
har kommit längre 
i lokaler)  
 
Visualisera 
energianvändning
en för de boende  
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Generella mål för 
energieffektiviseri
ng över hela 
beståndet. 
 
Möjligheten till 
energi-
effektivisering 
bedöms för varje 
renovering.  
 
Fokus på enskilda 
fastigheter vid 
energieffektiviseri
ng.  

Tar höjd i 
projekteringen  
   Ekonomiska-, 
byggnadstekniska- 
och 
installationsteknisk
a undersökningar 
eller analyser gör 
fastighetsbolagen 
ofta själva.  
 
Bolag som har 
kunskap gör helst 
själva 
 
Konsulter anlitas 
för energiarbete, 
vanligare i lokaler. 
För bostäder har i 
de fall konsulter 
anlitats spelat en 
betydande roll 
 
Leverantör och 
kund talar inte 
samma språk 
(kWh och SEK) 

Antagande vid 
investering i 
solceller leder till 
osäkerheter som 
då kan leda till 
investeringen 
uteblir. 
 
Energi-
deklarationer 

Energieffektiviseri
ngar genomförs 
om lönsamt 
 
Enkla & 
kostnadseffektiva 
åtgärder utförs 
oftast. 
 
Energimätningar 
för att följa upp 
åtgärder varierar 
 
Det akuta initierar 
ofta en renovering. 
 
”Passa på 
åtgärder”  

Tilläggsisolering av 
vind  
 
Fönsterbyte 
 
Byte av takytskikt 

FTX vid nybygge. 
 
Optimering av 
befintligt system: 
# injustering av 
ventilation och 
värmesystem 
#Byte till 
energisnålare 
komponenter, 
fläktar, 
cirkulationspumpa
r är också en vanlig 
åtgärd. 
 
 

Byte till effektiv/ 
behovsstyrd 
belysning 

Fjärrvärme 
 
Värmepumpar 
 
Tillvarata 
överskottsvärme 
från industrier 
 
Kommuner 
investerar i 
fjärrvärmeanläggni
ngar 
 

Fastighetsägare 
sätter ofta upp 
miljökrav vad gäller 
material vid 
renovering 
(SundaHus) 
 
Fastighetsägare 
upplever inte 
heller att det är 
svårt att nå upp till 
de satta målen. 
 
En tilltro till att det 
som finns 
tillgängligt på 
marknaden är bra 
och att man litar 
på sin leverantör.  
 
 

Boendedialoger 
och 
enkätundersöknin
gar 
 
Individuell 
mätning av el och 
varmvatten  
 
Styrning 
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Den enskilda 
byggnaden ska 
svara upp mot 
byggreglerna. 
 
 
Begränsade 
resurser – klarar 
inte allt på samma 
gång  

Osäkerhet i 
beräkningarna  
 
Svårigheter att 
bedöma 
lönsamhet för 
energieffektiviseri
ngsåtgärder 
 
Finns det: 
#Kunskap kring 
möjliga lösningar 
# Ekonomiska 
incitament för 
energi-
effektivisering? 
# Kompetens hos 
ingående aktörer? 
#Engagemang i 
företaget?  

Osäkerhet och 
okunskap hos 
bostadsrättsföreni
ngar. Drivs av 
lekmän på fritiden. 
 
Idag kan det vara 
svårt och krångligt 
att vara prosument  
 
Rädsla från 
fastighetsägaren 
att inte få hela 
besparingen från 
energieffektiviseri
ngen (Delade 
incitament) 
 

Ekonomi och 
praktisk 
genomförbarhet 
 
Avkastningskrav 
och 
lönsamhetsbedöm
ning 
 
Hyreshöjning och 
betalningsvilja 
 
Strategi: mycket 
på samma gång/ 
lite åt gången 
 
Mål för energi-
effektivisering? 
 
Ägandeform, 
företagets storlek, 
marknaden 
 
Energipriset nu 
och i framtiden 
 
Bevarande- och 
tillgänglighetskrav 
kontra energi-
effektivisering. 

Kostandsintensivt 
och icke-
standardhöjande 
görs mer sällan. 
 
En rädsla att 
använda nya 
obeprövade 
metoder. 
 
Nya fasadsystemen 
dyrare än 
traditionellt puts 
på tilläggsisolering 
 
Stora ingrepp är 
dyrt och görs mer 
sällan 

Att uppgradera 
ventilationssystem
et kan vara 
kostsamt, 
tidskrävande och 
störa brukarna.  
 
Byte till FTX 
innebär ofta större 
ingrepp i 
fastigheten, 
tilluftskanaler 
måste dras fram 

Byte av belysning 
är en enkel och 
billig åtgärd 
 
 
Svårigheter idag att 
både uppfylla krav 
om dagsljusinsläpp 
och energi. 
 
 

Energipriser idag 
och i framtiden 
påverkar 
besparingen som 
energieffektiviseri
ng medför. 
 
Ett stort intresse 
för solceller men 
det upplevs som 
krångligt vilket 
motverkar 
utvecklingen.  
 
Stor andel fasta 
avgifta 
 
Intermittent 
elproduktion är 
beroende av väder 
och vind vilket 
leder till ett behov 
av att lagra energi 
över tid. 
 
Kommunen äger 
både fastigheter 
och fjärrvärme  
 

Kunskap och 
erfarenhet kring 
att alla material 
inte är bra 
 
Miljöcertifiering  
krav  
 
Riskhantering: 
#Hälsa  
#Ekonomi 
 
Utbud hos 
leverantören 
 

Blir hyresgästerna 
nöjda? 
 
Komplicerade 
anläggningar 
kräver mer. Finns 
kunskap att sköta 
de nya 
anläggningarna. 
 
Klarar brukarna av 
det nya? 

Forskningen och branschorganisationer 

Branschorganisationer 

Forskningen 

Utmärkande förutsättningar för norra Sverige  

 



 
 

Bilaga 3  

Intervjuguide till fastighetsbolag 

Energieffektivisering i fastighetsbeståndet  
områden och intervjufrågor 
 

• Energieffektivisering i fastighetsbestånd 
Hur jobbar ni med energieffektivisering i ert fastighetsbestånd? 
Vilka är de viktigaste frågorna kring energieffektivisering? 
Vad gör ni rent konkret idag? 
 

• Forskning och utveckling inom området 
 

• Vad påverkar val kring energieffektivisering och energieffektiviseringsåtgärder 
Vad påverkar era val kring energieffektivisering och energieffektiviseringsåtgärder? 
Vad påverkar andra fastighetsbolags val kring energieffektivisering? 
 

• Eventuella skillnader mellan norra och södra Sverige  
Ser ni några skillnader mellan norra och södra Sverige sett till vilka 
energieffektiviseringsåtgärder som genomförs? 

  



 
 

Bilaga 4  

Hur exploatörer vid nyproduktion möter kommunens önskemål 
rörande energi i den byggda miljön  

Utbyggnaden av den nya stadsdelen Kronan är den första i raden av flera stadsutvecklingsprojekt 
som ska ge ett tillskott av nya bostäder i Luleå. Den nya stadsdelen byggs under parollen 
”Naturstad Kronan”, där Luleå kommun vill skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar 
stadsdel. Kommunen är markägare och tilldelar markanvisningar etappvis för olika 
bostadsområden genom ett jämförelseförfarande som bygger på en dialog mellan kommunen och 
de exploatörer som lämnar in förslag på utformning av kvarter inom den för markanvisning 
aktuella etappen. I samband med dessa dialoger jämför och utvärderar kommunen inkomna 
förslag utifrån hur väl de svarar upp till de principer, ambitioner och mål avseende gestaltning 
och hållbarhet som kommunen lyft fram som viktiga för områdets framtida utveckling i inbjudan 
till markanvisning. 

För den första etappen av det nya bostadsområdet valde Luleå kommun efter utvärdering ut sex 
stycken förslag som inkom från olika exploatörer. Dessa gavs möjlighet att vidareutveckla och 
konkretisera sina respektive förslag i en fortsatt dialog med kommunen. Nedan följer en 
kartläggning och analys av kommunens önskemål som lyfts i inbjudan och är energirelaterade, 
exploatörernas lösningar som svar på kommunens önskemål, hur kommunens önskemål och 
föreslagna lösningar förhåller sig till nulägesbilden av energieffektivisering (se bilaga 2) 

Kartläggning och analys sammanfattas i Tabell 1, där kommunens önskemål (Luleå kommun, 
2016a, 2016b, 2016c) och exploatörernas föreslagna lösningar (Luleå kommun 2016d, 2016e, 
2016f, 2016g, 2016h, 2016i, 2016j, 2016k & Bilaga 4a) sorterats efter E2B2:s tio 
fokusområden.  

Tabell 1 Identifierade energirelaterade aspekter bland kommunens önskemål och exploatörernas föreslagna lösningar. 

Fokusområde Kommunens önskemål Exploatörernas föreslagna 
åtgärder (antal exploatörer) 

Stadsplanering Gården ska ge ekosystemtjänster - 
skuggning, mildra vindar. 
Hållbara transportsystem som 
prioriterar alternativ till biltrafik. 
Förutsättningar för resor till fots 
eller med cykel är prioriterade och 
bilanvändningen ska minska.  

Cykelparkering och/eller 
cykelförvaring (10) 
Ekosystemtjänster (2) 

Byggprocessen  Byggaren bör ha en 
hållbarhetsansvarig och kan 
använda olika typer av 
certifieringar.  
 

Miljöcertifiering (9) varav 
Miljöbyggnad (7) Svanen (1) 
Green Building (1) 
Hållbarhetsansvarig (3) 
Miljöcertifierat företag enligt 
ISO14001 (5). 
Certifierad medarbetare som 
får leda certifieringsarbete (1)  
Industriellt byggande i trä (2) 
Kvadratsmarta lägenheter (1) 
Klimatanpassning av 
fastigheter (1) 
Fokus på låga driftskostnader 
genom fokus på kretslopp och 
energieffektivt byggande (1) 
 

Tjänsteutveckling Resepooler med miljöfordon, 
system för bokning, laddplatser för 
fordon och information om olika 
resealternativ.  

Tänkt bilpoolslösning för de 
boende (7) 
Laddning av elbilar (3) 
Laddning av elcyklar (5) 
Laddning av elmoped (1) 
Cykelpool (2) 
 



 
 

Renovering Bottenvåningar med takhöjd och 
planlösning som medför flexibel 
användning.  
 

Flexibla lägenhetslösningar (1) 
Flexibel användning av 
bottenvåningar (2) 

Klimatskal Alla hus ska ha ett bra klimatskal 
och vara lågenergihus.  

Vegetation på tak (5) 
Tak med lämplig vinkel för 
solceller (1) 
Mycket välisolerade 
byggnader (1) 

Energitillförsel Husen ansluts i första hand till 
fjärrvärme och gärna egen 
elproduktion med solceller. 
Yttre skuggning framför system för 
kyla som ska undvikas.  

Egenproducerad el från sol (4) 
Fjärrvärme i kombination 
Solfångare (1) 
 

Värme och ventilation 
 

Bostäder med teknik som påverkar 
energianvändningen. 
Vattenburet system 

Snålspolande toalett (1) 
Snålspolande munstycke(2) 
FTX-system (1) 
Värmeåtervinning (1) 

Ljus och belysning Bostäder med teknik som påverkar 
energianvändningen. 
 

Bra dagsljusförhållanden i 
lägenheterna (2) 
Närvarostyrning och LED-
belysning (1) 

Material Tydlig strategi för att undvika miljö-
och hälsofarliga kemikalier. 
Förnyelsebara resurser ska 
prioriteras och 
koldioxidbelastningen ska 
dokumenteras. 
Trä- ett återkommande material 
Utveckla former för 
återanvändning under byggtiden 
och i det framtida boendet.  
Utrustning för fullständig 
källsortering både i bostaden och 
nära den. 

Trä (8) 
Återvunnen plåt (1) 
Tegel (1) 
Naturmaterial (1)  
Återbruksrum (1) 
Källsortering i bostaden (2) 
Återvinningsrum/soprum med 
källsortering (4) 
Byggvarubedömningen och 
eller Sundahus (3) 
Miljöbyggnad Silver (1) 
Hållbara/goda/miljövänliga 
materialval (6)  
 

Beteende Teknik som påverkar beteendet 
och minskar resursanvändningen är 
önskvärt. 

Individuell mätning av el ( 5) 
Individuell mätning av vatten 
(5) 
Individuell mätning av värme ( 
2) 

Övrigt Ser gärna att olika former av ny 
teknik prövas för en ökad 
resurseffektivitet. 
Effektiva kretsloppslösningar för 
både energi och resursanvändning. 
Bostäder med energisnål 
utformning. 
Husens energianvändning ska 
dokumenteras.  

Energieffektiv utformning (1) 
Smarta och kompakta 
planlösningar (1)  

 

 

Det som kommunen efterfrågar vad gäller energi kan kopplas till samtliga av E2B2s tio 
fokusområden. Övrigt som kopplas till energi men som är av en mer generell karaktär placeras i 
ett eget område; Övrigt.  

Inom Stadsplanering efterfrågar kommunen dels gårdar som ger ekosystemtjänster som skugga och 
ett hållbart transportsystem som prioriterar alternativ till biltrafik. Inom området Beteende 
efterfrågas teknik som påverkar beteendet och minskar resursanvändningen. Kopplat till Material 
ses strategier för att undvika miljö-och hälsofarliga kemikalier, utvecklade former för 
återanvändning under byggtiden och i det framtida boendet, goda möjligheter att källsortera, att 
förnyelsebara resurser ska prioriteras och att koldioxidbelastningen ska dokumenteras. För 
området Byggprocessen bör byggaren ha en hållbarhetsansvarig och olika typer av certifieringar 



 
 

kan användas. Sett till Energitillförsel är fjärrvärme prioriterat och att egen elproduktion med 
solceller sker men också att system för kyla ska undvikas och att yttre skuggning ska prioriteras. 
Den Tjänst som efterfrågas i det nya bostadsområdet är resepoolsystem med miljöfordon och 
system för bokning. Alla hus ska ha ett bra Klimatskal och vara lågenergihus. För Värme och 
ventilation är det inom området värme som det finns ett tydligt önskemål, att vattenburet system 
ska användas. För ventilation finns inga specifika önskemål men det efterfrågas teknik som påverkar 
energianvändningen vilket kan knytas till detta tekniktunga område. I övrigt efterfrågar 
kommunen att nya tekniker prövas för en ökad resurseffektivitet, effektiva kretsloppslösningar 
för energi- och resursanvändning, bostäder med energisnål utformning och att husens 
energianvändning ska dokumenteras.  

Det är främst inom fokusområdena Stadsplanering, Material, Beteende, Byggprocessen, Energitillförsel 
och Tjänsteutveckling som exploatörerna tagit fasta på kommunens önskemål. Det är hållbara 
material, förnyelsebara resurser och då trä som är vanligast. Inslag av återvunna material ses också. 
Återbruk under byggtiden är inget som exploatörerna tar fasta på men däremot förekommer 
återbruksrum för det framtida boendet. För teknik som kopplas till beteende ses individuell 
mätning av energi och vatten. Hållbarhetsansvarig och miljöcertifieringssystem som 
Miljöbyggnad finns i de inlämnade förslagen och kopplas till området Byggprocessen. Egen 
elproduktion är också vanligt liksom bilpooltjänster som erbjuds de framtida boende. Inom 
fokusområdet Renovering saknas direkta önskemål från kommunens sida men den strategi som 
efterfrågas kring bottenvåningarna med flexibel användning knyts i analysen till områden 
Renovering.  Trä som material, system för miljöcertifiering, egen produktion av el med solceller 
och resepool är exempel på det som efterfrågas mer konkret från kommunen och det här är något 
som exploatörerna ofta tar fasta på i sina förslag.  

Sex av de inlämnade förslagen valdes ut för marktilldelning och kommunen höll efter det dialoger 
med de sex utvalda exploatörerna. Inför dialogerna skickade kommunen ut ett formulär som 
exploatörerna fyllda i (Luleå kommun, 2016l, 2016m, 2016n, 2016o, 2016p, 2016q). Detta 
avsnitt utgår från nämnda formulär. Under dialogerna är det ofta strategier för att undvika miljö-
och hälsofarliga kemikalier och för att minska utsläpp av växthusgaser, rutiner för återanvändning 
och återvinning under byggtiden och dokumentation av byggnadens energianvändning och 
användandet av återvunna material samt hålbarhetsansvarig hos byggaren som behöver 
kompletteras. De exploatörer som avser att använda system för miljöcertifiering hänvisar ofta till 
det aktuella miljöcertifieringssystemet för att komplettera det inlämnade förslaget. En av de sex 
utvalda exploatörerna avser att inte certifiera byggnaderna då en certifiering genom 
Miljöbyggnad Silver eller Svanen leder till att det inte är möjligt att uppnå målet om ekonomiskt 
tillgängliga bostäder. En mindre exploatör som valdes ut saknar hållbarhetsansvarig och knyter 
det till organisationens storlek men menar att organisationen jobbar med dessa frågor 
kontinuerligt. En exploatör menar att det finns för liten mängd återvunnet material tillgängligt 
och det kommer därför inte användas.  

Tidigare delar i rapporten har till största del befintliga byggnader som utgångspunkt och 
behandlar energieffektivisering utifrån den förutsättningen. Exploateringen av Kronan-området 
bidrar genom att behandla nyproduktion och energieffektivisering och det ses också tydliga 
skillnader i de fokusområden som lyfts fram mellan befintligt bestånd och nyproduktion. I 
befintligt bestånd är det främst driften av byggnaden som uppmärksammas och fokusområdena 
Renovering, Klimatskal, Värme och ventilation och Ljus och belysning lyfts fram. 
Energieffektiviseringsåtgärder i befintligt bestånd innebär ofta att befintliga system förbättras 
genom optimering och injustering av värme och ventilation eller genom byte till mer 



 
 

energieffektiv belysning. De inlämnade förslagen till exploateringen av Kronan-området har ett 
större fokus på områdena Stadsplanering, Byggprocessen, Tjänsteutveckling, Energitillförsel, Material 
och Beteende där exploatörerna vill minska transporter med bil genom att underlätta för resor 
med cykel och genom att erbjuda bilpoolstjänster men också genom att medvetandegöra de 
boende om den egna förbrukningen, av främst el och vatten men också värme, genom individuell 
mätning. I de inlämnade förslagen lyfts miljöcertifiering fram och att det har en stor inverkan på 
slutresultatet (den färdiga byggnaden) genom krav på bland annat energianvändning och 
materialval. I de inlämnade förslagen ses egenproducerad el genom solceller. Skulle de inlämnade 
förslagen realiseras skulle bostäderna på Kronan möjliggöra för de boende att välja bort den egna 
bilen och resa med cykel eller gemensamma bilar genom bilpoolsmedlemskap, många byggnader 
skulle ha egen elproduktion. Genom omvärldsbevakning och intervjuer framkom att det finns 
ett ökat intresse för solceller hos fastighetsägarna, att forskningen tittar på att underlätta 
användandet och att energibolag erbjuder solcellslösningar. Intervjuer med fastighetsbolagen 
visade också att vissa avstår en sådan investering då det upplevs ekonomiskt osäkert. 
Kartläggningen som presenteras i kartbilden över energieffektiviseringsåtgärder visar att solceller 
inte nått en bred användning idag men genom att kommunen efterfrågar egenproducerad el i sin 
inbjudan har fem av femton inlämnade förslag lyft fram solceller och av de sex som valts ut har 
fyra som avsikt att installera solceller, en exploatör utreder frågan vidare. En exploatör planerar 
att inte installera solceller.  
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