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Förord 

Interreg-projektet SmartEdge (Sustainable Metropolitan Areas and the Role of 
the Edge City) syftar till att stötta de regionala stadskärnorna i Stockholms län 
att utvecklas mot en mer klimatsmart ekonomi. Projektet började i juni 2018 
och avslutas i november 2022. Förutom Stockholm deltar Oslo (lead partner), 
Barcelona, Krakow, Milano, Ilfov och det rumänska miljödepartementet.  

 

Sedan starten har deltagarna träffats både fysiskt och digitalt flertalet gånger för 
att dela erfarenheter om klimatarbetet i respektive metropolområde. 
Erfarenhetsutbytet ledde senare fram till en åtgärdsplan, action plan, som 
sedan 2021 är i ett genomförandeskede. Utifrån de exempel Stockholm tagit till 
sig från andra deltagare och det faktum att bostadssektorn står för en betydande 
andel av energianvändningen i länet, bestämdes att Region Stockholms 
åtgärdsplan skulle inrikta sig mot energieffektivisering i det befintliga 
fastighetsbeståndet. Fokus på fastighetssektorn är även i linje med de 
klimatinriktade mål som är uppsatta i den regionala utvecklingsplanen RUFS 
2050, med tillhörande Klimatfärdplan.  

 

Utöver övriga medlemmar i SmartEdge har Länsstyrelsen i Skånes arbete med 
energieffektivisering fungerat som inspiration till åtgärdsplanen. Med 
utgångspunkt i deras arbete genomfördes en pilotstudie i två av de regionala 
stadskärnorna för att undersöka om samma resultat, hinder och möjligheter att 
arbeta med storskalig energieffektivisering i fastighetsbeståndet finns i 
Stockholm. Resultat blev denna rapport. Under hösten 2020 genomförde Sweco 
AB uppdraget och slutredovisades i början av 2021. Studien bekräftar 
potentialen att minska både driftkostnader för fastighetsägaren och fastighetens 
klimatpåverkan. Dessutom identifieras ett antal hinder för att genomföra 
storskalig energieffektivisering i fastighetsbeståndet. Rapporten har funderat 
som underlag för Region Stockholms åtgärdsplan som inriktar sig på att 
etablera en samverkansplattform, en one stop shop, dit aktörer kan vända sig 
för att få vägledning och stöd i sina projekt. Plattformen är tänkt att integreras i 
Klimatarenan som lanserades under hösten 2021.  

 

 

Stockholm 20 april 2022 
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Sammanfattning 

Region Stockholm deltar som partner i Interreg-projektet SmartEdge 
(Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City). I Stockholms 
län fokuserar projektet på klimatsmart utveckling i de regionala stadskärnorna, 
vilka kan bli föredömen i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle och 
testbäddar för olika typer av projekt. Region Stockholms del i projektet är att 
genom denna förstudie visa på de ekonomiska och miljömässiga vinster 
kommunerna kan uppnå genom att arbeta med långsiktig fastighetsförvaltning.  

År 2018 gick 57 procent av den slutliga användningen av energi i Stockholms län 
till bostäder och service. Fastighetsbeståndet har byggts upp över en lång tid, 
där effektivare energilösningar utvecklats efterhand. Därför har storskaliga 
energieffektiviseringsprojekt potentialen att bidra till lägre energianvändning, 
minskade kostnader för fastighetsdrift och en reducerad klimatpåverkan.  

För att genomföra storskaliga energieffektiviseringsprojekt behöver de 
organisatoriska och tekniska förutsättningarna klargöras tidigt, för att se om det 
finns behov av och kapacitet för att genomföra projektet. Det finns ett antal 
metoder för att genomföra denna typ av analys, där den tekniska potentialen 
med fördel grundar sig Energimyndighetens systematiska metod för 
energikartläggning i stora företag. 

Resultaten från kartläggningen av fastighetsbeståndets energianvändning och 
energieffektiviseringspotential behöver sammanställas i ett målgruppsanpassat 
beslutsunderlag. Exempel på relevanta nyckeltal kan vara reducerad 
energianvändning i kWh/år, en livscykelkostnadskalkyl (LCC-kalkyl) eller 
förväntade reduceringar i växthusgasutsläpp från den minskade användningen 
av energi. 

I projektet genomfördes två fallstudier. I Telge Fastigheter AB:s fastighet 
identifierades energieffektiviseringsåtgärder till en investeringskostnad om 1,1 
MSEK som kan minska energibehovet med 14 procent eller 9 ton 
koldioxidekvivalenter per år. Det sänker även driftkostnaderna med 155 tkr per 
år och har ett positivt nettonuvärde, vilket medför att åtgärderna är lönsamma 
att genomföra. I SISAB:s friskolor Västerholms och Österholms identifierades 
energieffektiviseringsåtgärder till en investeringskostnad om 3 MSEK, vilket 
reducerar energibehovet med 14 procent eller ca 15 ton koldioxidekvivalenter 
per år. Det sänker driftkostnaderna med ca 500 tkr per år och har ett positivt 
nettonuvärde.   

I de fall där investeringsmedel finns tillgängliga med låg ränta och åtgärderna 
som föreslås är lönsamma ur ett LCC-perspektiv finns det för den här studien 
inga tydliga ekonomiska hinder för att genomföra energieffektiviseringsprojekt. 
Dock upplever flera fastighetsbolag det ändå som en utmaning. Andra barriärer 
för att genomföra den här typen av projekt är att 
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- Det finns inte tillräckligt välformulerade målsättningar kring energi och 
klimat som kan agera grund för ett omfattande 
energieffektiviseringsarbete. 

- Det inte finns tillräcklig kompetens eller tid inom organisationerna för 
att ta fram korrekta kalkyler, vilket kan göra att lönsamma åtgärder inte 
genomförs. 

- Beslutsunderlagen som tas fram är inte lätta för målgruppen att ta till sig, 
som därmed inte kan fatta informerade beslut 

- Beslutsfattarna har alldeles för korta perspektiv eller inte tillräcklig 
kompetens i frågor om energi och ekonomi för att fatta informerade 
beslut, eller 

- Att det inte finns tillräckligt med kompetens eller personal inom 
fastighetsorganisationen för att genomföra den här typen av storskaliga 
projekt. 

Projektet genomfördes under vintern år 2020–2021 och inkluderade även ett 
workshoptillfälle kring förstudiens resultat tillsammans med representanter för 
de regionala stadskärnorna, flertal kommuner och kommunala fastighetsbolag. 
Rapporten har tagits fram i samarbete med Sweco AB. 
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1 Introduktion 

Region Stockholm deltar som partner i Interreg-projektet SmartEdge (Sustainable Metropolitan 
Areas and the Role of The Edge City). Projektet syftar till att främja klimatsmarta och hållbara 
lösningar i europeiska stadskärnor utanför de stora citykärnorna. I Stockholms län fokuserar 
projektet på klimatsmart utveckling i de regionala stadskärnorna. Stadskärnorna, som pekas ut i 
den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050, kan bli föredömen i omställningen till ett mer 
klimatsmart samhälle och testbäddar för olika typer av projekt. De regionala stadskärnorna är 
Arlanda-Märsta, Kista-Sollentuna-Häggvik, Södertälje, Haninge centrum, Barkarby-
Jakobsberg, Täby Centrum-Arninge, Kungens kurva-Skärholmen och Flemingsberg. 

Region Stockholms del i projektet är att genom följande förstudie undersöka 
energieffektiviseringspotentialen i två kommunala fastigheter i två regionala stadskärnor. De 
fastigheter som valts ut är Humlan 15 som ägs av Telge fastigheter AB i Södertälje samt 
Västerholms och Österholms friskolor som ägs av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) i 
Skärholmen. Fastighets-, ekonomi- och driftchefer har intervjuats inom projektet för att få en 
förståelse kring drivkrafter och utmaningar för stora energieffektiviseringsprojekt. 

Region Stockholms förstudie ämnar visa på de ekonomiska och miljömässiga vinster 
kommunerna kan uppnå genom att arbeta med långsiktig fastighetsförvaltning som skapar 
mervärde. Projektet genomfördes under vintern år 2020–2021 och inkluderade även ett 
workshoptillfälle kring förstudiens resultat tillsammans med representanter för de regionala 
stadskärnorna, länets kommuner och kommunala fastighetsbolag. Målgruppen för det här 
projektet är primärt kommunrepresentanter som är intresserade av att genomföra storskaliga 
energieffektiviseringsprojekt. Det inkluderar bland annat politiker och tjänstemän, men även 
representanter från de allmännyttiga bolagen som fastighetschefer, ekonomichefer, driftchefer 
med flera Rapporten har tagits fram i samarbete med Sweco AB.  

1.1 Disposition 

Rapporten inleds ovan med en kort introduktion över förstudiens ramar och kontext. Det följs 
av ett avsnitt som motiverar fördelarna med energieffektivisering, samt exemplifierar olika 
företag/initiativ på nationell och regional nivå som kommit en bit på vägen.  

I efterföljande avsnitt ”Plan för genomförande av energieffektiviseringsprojekt” påbörjas den del 
av rapporten som är av en mer handledande karaktär, och handlar om hur större 
energieffektiviseringsprojekt kan genomföras. ”Fallstudier i Stockholm” visar praktiska exempel 
på beslutsunderlag för studerade fastigheter, samt sammanställer resultaten från den intervju- 
och workshopsprocess som genomförts i projektet. Det följs av diskussion samt slutsatser från 
förstudiens resultat. I bilagor presenteras underlag från Länsstyrelsen Skånes arbete, 
intervjufrågor samt energirevisionsrapporterna för studerade fastigheter från SISAB och Telge 
Fastigheter AB. 
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2 Varför energieffektivisera? 

I Sverige år 2018 gick 40 procent av den slutliga energianvändningen till bostäder och 
service[1]. Motsvarande siffra för Stockholms län var år 2018 på ca 57 procent[2]. 
Byggnadsbeståndet har byggts upp över lång tid, där effektivare energilösningar har utvecklats 
efterhand. Det finns därmed en betydande potential för förbättrande åtgärder i befintligt 
byggnadsbestånd, vilka kan medföra en lägre energianvändning, minskade växthusgasutsläpp 
och reducerade kostnader över tid. Nedan följer ett antal exempel på olika organisationer och 
deras arbete med energieffektiviseringen, samt vilka resultat de erhållit. 

2.1 Sveriges kommuner och regioner  

Arbetet med energieffektivisering pågår runt om i Sverige. I en rapport från SKR[3] belyses att 
energianvändningen i de regionalt ägda fastigheterna har minskat med 12 procent under 
perioden 2009 till 2019, vilket sparar 200 miljoner kronor årligen. Den totala 
energianvändningen uppgår till 2,3 TWh/år och kostar drygt 1,5 miljarder kronor exkl. moms. 
En av de organisationer som uppnått störst förbättring sedan år 2009 är Region Jönköpings län, 
där energianvändningen minskat med nästan en fjärdedel. Deras bild är att ett framgångsrikt 
arbete kräver långsiktiga insatser i både drift och investeringar samt att det görs i samverkan 
mellan fastighetsförvaltning och verksamheter. 

2.2 Allmännyttans klimatinitiativ  

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga 
kommunala och privata bostadsföretag. Under hösten 2018 startade de sitt klimatinitiativ, vars 
mål är att minska energianvändningen med 30 procent till år 2030 från år 2007 samt 
säkerställa en fossilfri allmännytta senast år 2030. Det finns även tre frivilliga fokusområden för 
att ytterligare minska växthusgasutsläppen, vilka är ”Effekttoppar och förnybar energi”, ”Krav 
på leverantörer” och ”Klimatsmart boende”. I dagsläget är 182 företag med sammanlagt 712 000 
lägenheter anslutna till initiativet [5]. 

2.3 Vasakronan  

Mellan år 2009 och 2013 minskade Vasakronan sin energianvändning med 25 procent, vilket 
innebar kostnadsbesparingar på omkring 100 MSEK/år samt värdeökningar på 2 miljarder 
kronor sett över hela fastighetsbeståndet[6]. Genom snabba beslut, enkla 
livscykelkostnadskalkyler (LCC-kalkyl) och en engagerad ledning har Vasakronan minskat sin 
totala energianvändning med över 50 procent sedan år 2009[7]. De har på så sätt också minskat 
sin klimatpåverkan, vilket i kombination med utbyte till ”klimatneutral” och/eller förnybar 
fjärrvärme, fjärrkyla och el har gjort att deras utsläpp av växthusgaser minskat med över 95 
procent [8].  
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Vasakronan anser att man bör börja med att förstå hur mycket energi företaget använder, för att 
sedan identifiera de delar av verksamheten där det finns störst potential för effektivisering. 
Därefter kan man titta på lämpliga åtgärder och värdera hur mycket man kan spara på ett byte 
av ex. en komponent. För Vasakronan fungerade det bra att få medel för investeringar genom att 
få ledningen att öronmärka en del av driftbudgeten för energiinvesteringar. För att motivera till 
en investering genomförs LCC-kalkyler, vilket presenteras i ett tydligt besluts-PM för ledningen 
att ta ställning till.  

2.4 Länsstyrelsen Skåne  

I ett projekt[4] som bedrivits sedan år 2017 samarbetade Länsstyrelsen Skåne tillsammans med 
bland annat konsultbolaget Energy Service Management i Sverige AB (ESM AB) och alla 
skånska kommuner för att få en nulägesbild av kommunernas arbete med energieffektivisering i 
sina fastigheter, samt hur Länsstyrelsen kan stötta kommunernas arbete framöver [4][12].  

Den första delen i Länsstyrelsen Skånes arbete genomfördes vintern 2017–2018, där det 
undersöktes på vilket sätt skånska kommuner arbetar med energieffektivisering av sina 
fastigheter. Alla skånska kommuner besöktes och 100 personer intervjuades av Länsstyrelsen 
Skåne. Studien visade att det fanns en betydande energieffektiviseringspotential i de skånska 
kommunala fastigheterna. Den genomsnittliga energianvändningen för fastigheterna bland 
kommunerna motsvarade 175 kWh/kvm, vilket jämförs med 115 kWh/kvm som de bästa 
kommunerna i Sverige hade samma år. Utifrån de antaganden som Länsstyrelsen Skåne 
applicerade betalade de skånska skattebetalarna 420 MSEK årligen i energikostnader i onödan. 
[4] 

I nästa steg tog Länsstyrelsen Skåne tillsammans med fyra kommuner (Burlöv, Lund, Osby och 
Trelleborg) fram handlingsplaner för en fastighet i respektive kommun, för att visa på hur 
beslutsunderlag kan tas fram för storskalig och lönsam energieffektivisering i varje kommun 
[12]. Respektive kommuns organisatoriska förutsättningar och teknisk status i fastigheten 
värderades, och en LCC-kalkyl genomfördes för att möjliggöra ekonomisk jämförelse. 

Det skattades att det går att spara 60 miljoner kronor årligen i driftkostnader för de fyra 
kommunernas lokalyta med en total area motsvarande 805 000 kvadratmeter, baserat på 
kommunala nyckeltal. Dessutom lyfte Länsstyrelsen Skåne att posten för underhåll skulle 
påverkas radikalt om den här typen av energieffektiviserande åtgärder sätts in, då flera 
kommuner bokfört reinvesteringar som underhåll vilket var fel enligt Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning. Kalkylen indikerade att de fyra kommunerna kan satsa 
två miljarder kronor, vilket skulle kunna generera ca 3 miljarder i nettokostnadssänkning över 
de närmaste 3o åren. Dessutom skulle det generera 2 000 årsarbeten inom näringslivet och 
kommunerna, samt en bättre inomhusmiljö för de som vistas och verkar i lokalerna [12]. 

Ett av de mest framträdande resultaten från projektet var enligt Länsstyrelsen Skåne 
avsaknaden av verktyg, processer och erfarenheter inom kommunerna för att analysera och dra 
slutsatser av hur en investering påverkar balans- och resultaträkningen, både för beslutsfattarna 
men också hos tjänstemännen. Det saknas även kunskaper om hur projekt kan finansieras. 
Avsaknad av pengar angavs som ett av de största hindren för storskalig energieffektivisering, 
trots att kommunerna via Kommuninvest haft möjlighet att låna pengar till nära noll ränta i 
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flera år. Därmed drog Länsstyrelsen Skåne slutsatsen att det inte är bristen på pengar som är 
problemet, utan snarare bristande kompetens om ekonomi [12]. 

2.5 Erfarenheter i Stockholms län 

I Stockholms län finns det ett antal liknande exempel på organisationer som genomdrivit 
omfattande energieffektiviseringsinsatser. Nedan presenteras några av de som lyckats väl med 
sitt arbete: 

2.5.1 Sollentunahem AB  

I det allmännyttiga bolaget Sollentunahem AB som förvaltar närmare 280 000 kvadratmeter 
har man sedan år 2008 investerat ca 160 MSEK i energibesparande åtgärder, vilket har 
reducerat energikostnaderna med ca 20 MSEK per år. Till och med år 2019 har de sänkt sin 
energianvändning med 26 procent från år 2007. De har valt att skriva under Allmännyttans 
klimatinitiativ, vilket medför att de ska sänka sin energianvändning med 30 procent till år 2030 
från år 2007 samt ha en fossilfri allmännytta senast år 2030. Deras bedömning är att de 
kommer uppnå målen [9]. 

2.5.2 Familjebostäder  

Det allmännyttiga bostadsbolaget har ett antal långsiktiga mål gällande både energieffektivisering 
och klimatpåverkan. Sedan år 2008 har de minskat sin energianvändning med ca 21 procent till 
en nivå om ca 157 kWh/kvadratmeter och år. Avseende sin klimatpåverkan har de sedan år 2007 
minskat med drygt 40 procent, där klimatmålen bygger dels på att använda mindre energi, dels 
att satsa på egenproducerad förnybar energi. Utöver sina insatser på redan befintligt bestånd 
arbetar de även med att bygga all nyproduktion enligt kraven för Miljöbyggnad silver, och med en 
energianvändning om max 55 kWh/kvadratmeter och år [10]. 

2.5.3 AMF Fastigheter  

Företaget är en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med huvudfokus på kommersiella 
fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Företaget beslutade sig för att under perioden 2009 till 
2014 reducera energianvändningen med 25 procent. Redan år 2013 uppnåddes målet, vilket är 
en ackumulerad besparing på 72 000 MWh. Sedan dess har energieffektiviseringsarbetet 
fortsatt, där de bland annat under år 2019 investerade drygt 7,9 MSEK i nio fastigheter, med 
minskad energianvändningen upp till 2 537 MWh[11]. Som en följd av reducerad 
energianvändning har även deras koldioxidutsläpp reducerats, från ca 3 till 2,5 kg CO2/m2 och 
år[11]. Då företagets uppdrag är att bidra till en stabil avkastning till AMFs pensionssparare 
måste energieffektviseringsinsatserna vara lönsamma och påverka fastigheternas 
marknadsvärde positivt[11]. Energieffektiviseringsinsatserna genomförda mellan 2009 till år 
2014 medförde en värdeökning av fastighetsbeståndet motsvarande en halv miljard kronor[6]. 

Sammantaget visar ovanstående exempel på att tydliga energieffektiviseringsinsatser kan 
medföra reducerade kostnader, förbättrad energi- och klimatprestanda samt ökat 
fastighetsvärde. 
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3 Plan för genomförande av 

energieffektiviseringsprojekt  

Som en del av fallstudien hos de fyra kommunerna ovan etablerade Länsstyrelsen Skåne och 
ESM AB ett exempel på metod för hur man kan arbeta med storskaliga 
energieffektiviseringsprojekt i kommuner. Metoden bygger på tre huvudsakliga faser [13]: 

- Viljefasen 

- Beslutsfasen 

- Genomförandefasen 

3.1 Viljefasen 

Det finns två huvudsakliga syften med denna fas – det första är att säkerställa om det faktiskt 
finns ett behov av att genomföra ett större energieffektiviseringsprojekt. Det andra är att 
säkerställa att det finns tillräcklig vilja för att kunna genomföra projektet i sin helhet.  

Inom ramen för denna fas görs en nulägesanalys för att skapa förståelse av var 
fastighetsbolaget/kommunen befinner sig gällande organisatoriska förutsättningar. Den följs av 
en statusbesiktning av utvalda fastigheter samt nyckeltalsanalys för att exemplifiera för 
beslutsfattarna potentialen med en värdeskapande fastighetsförvaltning. I fasens sista steg 
skalas resultaten upp till hela fastighetsbeståndet för att få en första bedömning av förväntad 
arbetsvolym, vilket ger en kassaflödesanalys, belyser finansieringsbehovet och hur resultat- och 
balansräkningen förväntas påverkas av projektet. 

3.1.1 Organisatoriska förutsättningar 

Inledningsvis vid den här typen av storskaliga energieffektiviseringsprojekt är det viktigt att få 
en förståelse för huruvida organisationen har kapacitet att genomföra projekten. Storskaliga 
energieffektiviseringsprojekt tar tid och kompetens i anspråk och behöver därför ges utrymme 
för att kunna genomföras på rätt sätt. Ett tvärsnitt av hela organisationen, från ekonomer och 
tjänstepersoner till politiker och ledningsgruppen, behöver vara engagerade i projektet för att 
det ska lyckas uppnå målbilden inom en rimlig tidsram. 

Det finns ett antal metoder för att verifiera en organisations kapacitet (vad gäller tid, 
kompetens, personal) för att genomföra storskaliga energieffektiviseringsprojekt. I det arbete 
som Länsstyrelsen Skåne och ESM AB drivit år 2017–2020 har en värderingsmall använts, där 
ett antal kriterier värderas på en skala 1–5. Betyg 1 innebär stora brister, och betyg 5 innebär att 
verksamheten fungerar utmärkt. Utifrån det genomsnittliga verktyget kan man därefter bedöma 
var man står idag, och vad som behöver göras för att uppnå 5 i genomsnittligt betyg [13].  

Betygsmallen presenteras i ”Bilaga A – Tabeller från Länsstyrelsen Skånes arbete”, och 
resultaten kan presenteras i en statusros likt hur det är gjort för Lunds kommun enligt Figur 1 
nedan. Kriterierna för att nå högsta poäng anses av Länsstyrelsen Skåne och ESM AB vara 
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rimliga, då dessa krav är allmän kännedom och förutsättningarna har varit kända i minst 10 år 
[13]. 

 

Figur 1. Exempel på hur status vad gäller organisatorisk kapacitet i en organisation kan visualiseras. Här presenteras Lunds 

kommuns statusros för administration. Figuren är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen Skåne [13]. 

Metoden för att verifiera nuläget för organisationen kan genomföras av en erfaren 
fastighetsförvaltningsexpert, vilken analyserar rutiner, processer och verktyg. Kartläggningen 
kompletteras lämpligen med intervjuer i bolaget, där fastighets-, drift- och 
ekonomiorganisationen är viktiga intressenter för att skapa en tydlig bild. 

Utifrån ovan presenterade metodik går det att värdera hur omfattande arbetet med att förändra 
organisationen skulle kunna bli. Dessutom kartläggs organisationens kapacitet avseende tid och 
kompetens för att genomföra projektet, vilket kan ligga till stöd för huruvida extern kompetens 
skall upphandlas.  

3.1.2 Tekniska förutsättningar 

Även om det finns en kapacitet rent organisatoriskt för att genomföra storskaliga 
energieffektiviseringsprojekt betyder det inte nödvändigtvis att det finns ett behov i 
fastigheterna. Det är därför nödvändigt att se över den tekniska potentialen i 
fastighetsbeståndet, för att bedöma om det är rimligt att initiera ett storskaligt energi-
effektiviseringsprojekt. 

För att bedöma de tekniska förutsättningarna finns ett antal olika metoder. I huvudsak grundar 
de sig på att genomföra statusbesiktningar av ett antal fastigheter i form av platsbesök, vilket 
kan liknas med genomförandet av en energikartläggning. Alternativa metoder för att bedöma en 
befintlig byggnads prestanda är exempelvis ”Miljöbyggnad i drift”, ”Breeam in-use” eller annat 
miljöcertifieringssystem som beaktar status av installationer i befintliga byggnader. 

Att bedöma den tekniska potentialen för ett helt fastighetsbestånd vara tidskrävande. Om 
kartläggningen kräver en detaljerad energikartläggning för varje enskild byggnad blir det en 
resursintensiv process, då varje byggnad ofta är relativt unik i dess tekniska system och 
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konstruktion. Det är därför nödvändigt att hitta mer resurseffektiva metoder som kan ge 
överblickbara resultat för hela fastighetsbeståndet. 

Ett väletablerat sätt att värdera energieffektiviseringspotentialen i ett större fastighetsbestånd är 
följa Energimyndighetens ”Vägledning för energikartläggning i stora företag” [15]. Vägledningen 
erbjuder en metodik för att ta fram en representativ bild av företagets totala energianvändning 
och samtidigt identifiera och ta fram underlag för att implementera lönsamma 
energieffektiviseringsåtgärder. Metoden är etablerad till följd av EKL (Lagen om 
energikartläggning i stora företag (2014:266), vilket fastställer att stora företag1 ska genomföra 
energikartläggningar vart fjärde år. Stora kommunala fastighetsbolag arbetar därför sannolikt 
redan med metoden, och har därmed redan rutiner på plats för att kartlägga fastighetsbeståndet 
och implementera lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Regelverket kräver att all energi 
som använts i byggnader, verksamheter, transporter och liknande inkluderas. För delområdet 
byggnader kan metoden se ut enligt följande: 

1. Gör en övergripande beskrivning av energianvändningen i byggnaderna, fördelat på 
inköpt och egenproducerad energi samt i olika energibärare. Fördelningen bör vara så 
pass detaljerad att det går att identifiera vilka byggnadstyper eller tekniska system som 
använder mycket energi. Informationen kan samlas in genom data från 
energileverantörer, tidigare genomförda energideklarationer eller kompletterande 
energikartläggningar, för att få en representativ bild av byggnadstyper. 
 

2. Identifiera vilka byggnadstyper eller system som har betydande energianvändning, 
exempelvis byggnader från ett visst årtal eller tekniska system som ventilation, belysning 
etcetera De områden som bör prioriteras är där energianvändningen är stor, det bedöms 
finnas god förbättringspotential och det rent tekniskt går att genomföra åtgärder. 

 

3. Prioritera bland de byggnader eller tekniska system som har betydande 
energianvändning för en mer detaljerad kartläggning, där lönsamma åtgärder 
identifieras. 

Resultatet av Energimyndighetens metod ger en övergripande bild av hela fastighetsbeståndets 
energianvändning, från vilken det går att identifiera potentialen för reducerad 
energianvändning, klimatpåverkan och ökad lönsamhet.  

 
1 Alla företag verksamma i Sverige (privata och offentliga) omfattas av kravet. EKL omfattar företaget som sysselsätter minst 250 personer, har en årsomsättning som 

överstiger 50 miljoner euro eller har en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år. 
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  I viljefasen är det viktigt att bedöma 

- Organisatoriska förutsättningar – organisationens vilja och 
möjlighet att genomföra storskaliga energieffektiviseringsprojekt. 
Genomförs lämpligen av erfaren fastighetsförvaltningsexpert som 
kan värdera verktyg och rutiner samt intervjua organisationens 
olika representanter. 

- Tekniska förutsättningar – fastigheternas behov av att 
energieffektiviseras i stor skala. Genomförs genom 
energikartläggning, alternativt metoder som ”Miljöbyggnad i drift”, 
”Breeam in-use” eller annat miljöcertifieringssystem för befintliga 
byggnader. 

De tekniska förutsättningarna för hela fastighetsbeståndet tas med fördel 
fram på en relativt övergripande nivå med hjälp av etablerade metoder, 
ex. det som presenteras i Energimyndighetens ”vägledning för 
energieffektivisering i stora företag”. 
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3.2 Beslutsfasen 

Syftet med beslutsfasen är att fatta beslut om genomförande av projektet, genom att upprätta ett 
korrekt beslutsunderlag. Det genomförs i tre steg: 

1. Upprättande av en handlingsplan, som beskriver resultatet som erhållits från viljefasen 
(se avsnitt ”Ta fram ett målgruppsanpassat beslutsunderlag”) 

2. Fatta formellt beslut om projektet ska genomföras. Det bör lämpligen göras utifrån en 
tjänstebeskrivelse som beskriver projektet, resurser, resultat, tidplan osv. 
Tjänstebeskrivelsen baserar lämpligen en stor del av sin information på de resultat som 
tagits fram i handlingsplanen. 

3. Förankra projektet i alla led i fastighetsbolaget, då förändringen från en budgetstyrd till 
värdeskapande fastighetsförvaltning kan innebära förändringar i organisationen och hur 
arbete bedrivs. 

Fallstudierna som genomfördes hos de fyra kommunerna i Skåne län exemplifierade 
genomförandet i Viljefasen, vilket sammanställdes i handlingsplaner enligt steg 1 i Beslutsfasen. 
Handlingsplanernas syfte var att visa på hur man kan genomföra och dokumentera den här 
typen av energieffektiviseringsprojekt. På så sätt tas ett professionellt beslutsunderlag fram, 
baserat på bedömningar av byggnadernas tekniska status och en LCC-kalkyl [12]. 
Handlingsplanerna finns vid denna rapports författande tillgängliga på Länsstyrelsen Skånes 
hemsida [14] tillsammans med resultaten från intervjuer med kommunerna. 

Exempel på fallspecifika energirevisioner i Stockholms län går att se i ”Bilaga C – 
Energirevisionsrapporter SISAB och Telge Fastigheter”. Övergripande resultat från fallstudierna 
sammanfattas i avsnittet ”Fallstudier i Stockholm” nedan.  

3.2.1 Ta fram ett målgruppsanpassat beslutsunderlag 

De resultat som erhålls från kartläggningen av de organisatoriska och tekniska 
förutsättningarna i ”viljefasen” behöver presenteras på ett begripligt sätt till beslutsfattarna. 
Beslutsunderlaget som tas fram för att informera ledningen om potentialen i 
energieffektiviseringsprojektet bör därför vara målgruppsanpassat för att nå bästa effekt. 
Tidigare erfarenheter visar att beslutsfattarna inte alltid besitter rätt eller tillräcklig kunskap om 
energieffektiviseringsåtgärder, varför det blir extra viktigt att presentera slutsatserna på ett 
användbart sätt. Reducerad energianvändning kan vara en viktig parameter, men även 
lönsamhet och reducerad klimatpåverkan värderas högt i olika organisationer. 

En tidig dialog med beslutsfattarna om vilka nyckeltal de är intresserade av kan öka 
sannolikheten för att projektet godkänns, förutsatt att nyckeltalen visar på exempelvis god 
lönsamhet eller att bolaget uppnår sina hållbarhetsmål. 

Utifrån de dialoger som hållits inom ramen för projektet samt erfarenheter från tidigare projekt 
är det tre huvudsakliga områden där beslutsfattarna lägger störst vikt – Energi, ekonomi och 
klimat. 
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3.2.2 Energi 

Resultaten från energikartläggningen visar inte bara hur mycket energi som används i 
fastigheterna, utan även vilken potential som specifika energieffektiviseringsåtgärder kan 
medföra. För hela fastighetsbeståndet kan det handla om flera GWh/år, medan det för specifika 
byggnader kan handla om MWh/år. Vanliga nyckeltal för att mäta effekterna av specifika 
åtgärder eller projekt är hur energianvändningen förändras per antal kvadratmeter, ex. 
kWh/kvadratmeter och år. 

I de fall där beslutsfattarna har begränsade kunskaper kan det vara värdefullt att relatera den 
reducerade energianvändningen till något konkret, exempelvis energianvändningen i en 
lägenhet eller i ett antal lägenheter. 

Utöver energireduktioner har det även blivit alltmer aktuellt att prata om effektreducerande 
åtgärder. Anledningen är att storstadsregionerna har begränsad överföringskapacitet i sina 
elnät, vilket kan leda till svårigheter med att etablera nya byggnader eller verksamheter i 
berörda regioner. Dessutom är det vanligt att fossila och dyra energikällor används när 
belastningen på näten är som högst, vilket gör att effektreducerande eller laststyrande åtgärder 
även kan bidra till förbättrad klimatprestanda. Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ har den 
här typen av åtgärder som en del av sina frivilliga fokusområden [16]. Effektreducerande 
åtgärder kan även agera kostnadsbesparande, då de kan minimera energibehovet då energi är 
som dyrast eller säkerställa att byggnadens säkringsabonnemang kan sänkas. 

3.2.3 Ekonomi 

Ekonomiska nyckeltal är bland de vanligaste och viktigaste metoderna för att värdera om en 
åtgärd är av intresse eller ej. Det är sällan som olönsamma åtgärder är av intresse, förutsatt att 
de inte bidrar betydligt till att sänka klimatpåverkan eller andra värden.  

Det finns ett flertal sätt att värdera om en åtgärd är lönsam eller ej, där exempelvis 
återbetalningstid (Pay off), är mycket vanligt och enkelt att ta fram. Denna kalkyl beskriver dock 
inte hur lönsam en investering är på lång sikt och missgynnar därför investeringar som sänker 
drifts-eller underhållskostnader under lång tid framöver. Dessutom är det enligt EKL (Lag om 
energikartläggning i stora företag) lagkrav på att genomföra livscykelkostnadskalkyler i första 
hand, och återbetalningstid i andra hand på energieffektiviseringsåtgärder för stora företag [15]. 

Konceptet med livscykelkostnader är relativt enkelt. I stället för att titta på om en produkt är 
billigast vid inköpet så inkluderar man alla kostnader under hela produktens livslängd. LCC-
kalkyler är oftast baserade på nuvärdesmetoden, där man räknar om förväntade framtida 
utgifter och intäkter till ett värde idag, det så kallade nuvärdet. Beräkningen kräver en 
kalkylränta, då en krona idag inte har samma värde som en krona imorgon. Genom att göra 
omräkningen kan man jämföra produkter och tjänster på ett likvärdigt sätt över tid, då man 
jämför totalkostnaden över nyttjandetiden.  

För att en livscykelkostnad ska vara användbar behöver den jämföras med en annan 
livscykelkostnad. Det kan exempelvis var för att välja mellan två alternativa tekniska lösningar, 
eller för att som i det här fallet bedöma lönsamheten i en specifik åtgärd. Då jämförs 
livscykelkostnaden på ett investeringsalternativ mot alternativet att inte göra något alls. Den 
åtgärd som har lägst livscykelkostnad är också den som är mest lönsam.  
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För mer fallspecifika exempel på hur kalkylunderlaget kan se ut, se de handlingsplaner som 
tagits fram inom ramen för Länsstyrelsen Skånes projekt [14]. 

Nettonuvärde av en investering är ett annat lönsamhetsmått, som bygger på samma 
beräkningsprinciper som LCC-kalkylen. En investerings nettonuvärde är skillnaden mellan 
nuvärdet av de framtida nettobesparingarna och den ursprungliga investeringskostnaden. En 
investering bedöms vara lönsam om nettonuvärdet är större än noll. 

För att möjliggöra implementeringen av åtgärder som inte är lönsamma men som ändå kan 
bidra med reducerad energianvändning eller lägre klimatpåverkan kan man tillämpa vad som 
kallas ”totalmetodiken”. Metodiken bygger på att olika lösningar paketeras i åtgärdspaket, där 
lönsamma åtgärder kan bära olönsamma åtgärder så att de totalt sett blir lönsamma att 
genomföra. På så sätt uppnås en större energieffektivisering, samtidigt som man säkerställer att 
projektet totalt sett uppnår etablerade lönsamhetskrav. Metodiken används över hela Sverige 
och det finns ett flertal referensprojekt tillgängliga via BELOK:s hemsida [17]. 

Värdet på fastigheterna kan även öka betydligt till följd av energieffektiviserande åtgärder, vilket 
presenterades närmare i avsnittet ”Varför energieffektivisera?” ovan. 

3.2.4 Klimat 

Reducerad energianvändning är en av de främsta åtgärderna som fastighetsägare kan arbeta 
med för att reducera klimatpåverkan från sitt befintliga fastighetsbestånd. Det har också 
aktualiserats alltmer de senaste åren, där koldioxidekvivalenter har blivit ett vanligt nyckeltal 
för att förstå hur en investering eller åtgärd kan bidra till att uppnå etablerade målsättningar. 
Förslagsvis används nyckeltalet kg koldioxidekvivalenter/kvm och år, för att underlätta en 
relativiserad jämförelse mellan olika fastigheter och för måluppfyllelse inom ett bolag. Mål 
avseende klimatpåverkan används bland annat inom Allmännyttans klimatinitiativ [5], AMF 
fastigheter [11] och Vasakronan [8]. 

För att kvantifiera förändringen i klimatpåverkan från en energieffektiviseringsåtgärd arbetar 
man ofta med så kallade emissionsfaktorer, vilka är uppskattningar av hur mycket växthusgaser 
som släppts ut vid produktionen av en kWh el eller liknande. Det finns en uppsjö av 
emissionsfaktorer för olika tekniker, bränslen etcetera Värms huset med fjärrvärme går det ofta 
att hämta emissionsfaktorn för det aktuella fjärrvärmebolaget via Energiföretagens statistik 
”Miljövärdering av fjärrvärme” [18], alternativt via fjärrvärmebolagets hemsida, årsrapport eller 
hållbarhetsbokslut. Emissionsfaktorn kan variera beroende på om avtalet är för företagets 
vanliga fjärrvärmemix, eller om det köps in ett förnybart alternativ.  

Då elnätet inte är fysiskt avgränsat på samma sätt som fjärrvärmenät kan vara så är den el som 
används en mix av el från en stor mängd produktionsanläggningar inom Sverige och 
närliggande länder. Det medför att det inte exakt går att avgöra vilka utsläpp som en specifik 
fastighets elanvändning orsakar. Ofta brukar man därför använda sig av olika typer av ”elmix” 
för att beskriva utsläppen av växthusgaser som ett medelvärde av den el som används under ett 
år. Vanligast pratar man om en svensk, nordisk eller europeisk elmix, vilket avser hur elmixen 
är geografiskt avgränsad. Nordisk elmix anses vara en av de mer realistiska att ta hänsyn till vid 
den här typen av kalkyler, där det för år 2019 var ca 65 gram koldioxidekvivalenter/kWh under 
år 2019 [20]. Siffran varierar från år till år då produktionsmixen också varierar, vilket är viktigt 
att ta hänsyn till vid måluppföljning. När en förändring i elanvändningen görs (en 
energieffektiviseringsåtgärd leder till minskad elanvändning) minskas dock inte elmixen med 



  

 Sida 16 

motsvarande mängd rakt av. Vid en förändring är det den dyraste elproduktionen som påverkas 
först, den så kallade marginalelen som idag i Europa kommer från kolbaserade 
kondenskraftverk. Klimateffekten av el-effektiviserande åtgärder kan därför bli underskattad 
vid beräkning med elmix. 

Utöver reducerad klimatpåverkan från lägre energianvändning är det viktigt att värdera de nya, 
mer energieffektiva komponenternas klimatpåverkan från hela sin livscykel. Det genomförs bäst 
genom en livscykelanalys (LCA), vilket inte tas upp i denna förstudie. 

3.2.5 Övrigt 

Utöver ovan nämnda områden kan energieffektiviseringsåtgärder även bidra till mer 
svårvärderade men relevanta effekter såsom fler arbetstillfällen både inom kommunens 
organisation och i det lokala näringslivet, innovationsprojekt, förbättrad arbetsmiljö för de som 
vistas i fastigheterna, lägre reservkraftsinvesteringar för det lokala energibolaget och mycket 
mer. 

 

 
  

I beslutsfasen ska beslutsfattarna formellt bestämma om ett projekt ska 
genomföras eller ej. Fasen bygger på tre steg 

1. Upprätta en handlingsplan, vilket är ett målgruppsanpassat 
beslutsunderlag som visar resultaten från viljefasen på ett 
lättillgängligt sätt. Viktiga värderingsparametrar kan vara energi, 
ekonomi och klimat. 

2. Fatta ett formellt beslut om projektgenomförande baserat på 
framtaget beslutsunderlag. Fattas av organisationens ledning. 

3. Förankra projektet i organisationens olika funktioner då 
projektets framgång är beroende av en bred förankring. 
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3.3 Genomförandefasen 

I denna fas går man från ord till handling, och genomför det storskaliga 
energieffektiviseringsprojektet. Länsstyrelsen Skåne presenterar förslag på övergripande 
projektplan och genomförandefasens olika steg i sina handlingsplaner för respektive kommun 
[13]. Dessa kan sammanfattas med att fastställa projektorganisation, utveckla detaljerad 
projektplan samt genomförande och löpande arbete. 

3.3.1 Fastställa projektorganisation 

För att lyckas driva ett storskaligt energieffektiviseringsprojekt krävs en tydlig 
projektorganisation. Exempelvis kan organisationen visualiseras enligt Figur 2. 

 

Figur 2. Schematisk bild över de olika funktionerna inom ett storskaligt energieffektiviseringsprojekt. Källa: ESM AB i 

samarbete med Länsstyrelsen Skåne 

Projektägaren är den funktion som finansierar projektet. Typiska ansvarsområden är att 
definiera projektets effektmål, förankring av projektet hos ledningen samt sätta projektets 
prioritet i förhållande till annat som pågår i organisationen  [13]. 

Projektbeställaren agerar operativ beställare av projektet på uppdrag av projektägaren, ansvarar 
för att projektet uppnår de mätbara effektmålen och säkerställer att projektmålen sätts så att de 
matchar effektmålen. Vanligtvis är detta ordförande i styrgruppen. Beställaren följer även upp 
att projektet har tillräckligt med resurser för genomförandet och att projektet håller tidplan [13]. 

Styrgruppen stöttar projektbeställaren, där vanliga ansvarsområden är att följa upp projektets 
resultat och rådgöra med projektbeställaren, agerar ambassadör för projektet, eliminerar 
eventuella hinder, förankrar projektet hos olika intressenter samt uppmärksamma eventuella 
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bristfälliga beslutsunderlag. Det finns ett visst överlapp i funktion med referensgruppen, där 
kunniga personer har en rådgivande funktion för projektets framskridande [13]. 

Projektarkitekten sitter både på en styrande och genomförande funktion och strukturerar upp 
projektet tillsammans med beställarens organisation kopplat till bland annat bemanning, 
ekonomi, tidplan och uppföljning. Projektarkitekten bistår även med rådgivning och i 
framtagandet av beslutsunderlag. Rollen som projektarkitekt innehas av individ/individer med 
stor erfarenhet av liknande projekt och som har överblick av hela projektet, så att resurser 
används på ett sådant sätt att risker minimeras och att mål uppnås [13]. 

Projektledaren ansvarar för att nå projektmålen inom ramarna för budget, tid och omfattning. 
Rollen innebär ansvar för att planera och leda projektet, hålla koll på projektstatus, 
riskhantering, konflikthantering samt koordinera arbetet i projektet. Delprojektledarna 
ansvarar på ett liknande sätt för delområden i projektet, för att avlasta projektledarens 
övergripande roll [13]. 

3.3.2 Utveckla detaljerad projektplan  

Projektplanen tas fram i samarbete med en erfaren projektarkitekt. Det innebär bland annat 
framtagande av riktlinjer för projektet, ex. hur det ska följas upp kontinuerligt och redovisas. 
Det kan även innefatta upphandling av konsulter och entreprenörer, mer detaljerade 
ekonomiska beräkningar på specifika fastigheter samt beslut om åtgärdsomfattning för 
respektive byggnad/byggnadstyp  [13]. 

3.3.3 Genomförande och löpande arbete  

I genomförandeskedet avropas leverantörer och entreprenörer för att genomföra det arbete som 
ordinarie organisation inte har resurser eller kompetens för. Förslagsvis genomförs arbetet i ett 
lämpligt antal fastigheter parallellt, för att säkerställa en inte alltför lång tidplan och ett effektivt 
förfarande. Under hela projektet är det viktigt att följa upp resultat samt utveckla och förbättra 
processen. Uppföljningen bör initieras samtidigt som projektet, för att få en tydlig utgångspunkt 
att följa upp emot. Det behöver tydligt redovisas vad som är förväntad målbild, hur projektet 
står sig i relation till målbilden och hur uppföljningen presenteras till projektets styrgrupp och 
ledning. 

I de fall där fastighetsorganisationen vill genomföra en större energieffektiviseringssatsning 
men har inte de organisatoriska förutsättningarna finns det en bred kompetens på marknaden. 
Det finns ett antal olika affärsmodeller som olika entreprenörer och konsulter använder sig av, 
exempelvis Energy Performance Contracting (EPC), Energy Performance Guarantee (EPG), 
budgetentreprenader, eller Lean Energy Project (LEP). Mer detaljerad information samt en 
SWOT-analys över energitjänstemodellerna presenteras i Länsstyrelsen Skånes handlingsplaner 
[14]. 
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I genomförandefasen går man från ord till handling, och genomför 
projektet. Fasen bygger på tre huvudsakliga steg 

1. Fastställ projektorganisation - rollerna i projektet tilldelas 
personer i organisationen. 

2. Utveckla detaljerad projektplan - säkerställ ett resurseffektivt 
genomförande enligt tidsram. 

3. Genomförande och löpande arbete - de flesta av projektets 
ingående aktiviteter bedrivs här, inklusive uppföljning. 
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4 Fallstudier i Stockholm 

För att exemplifiera hur ett beslutsunderlag som tas fram initialt i ”beslutsfasen” kan se ut har 
den här studien undersökt energieffektiviseringspotentialen i kommunala fastigheter i två 
regionala stadskärnor. De fastigheter som valts ut är Humlan 15 som ägs av Telge fastigheter AB 
i Södertälje samt Västerholms och Österholms friskolor som ägs av Skolfastigheter i Stockholm 
AB (SISAB) i Skärholmen. För mer detaljerade exempel på energirevisioner2 för respektive 
fastighet samt underlagsdata för beräkningarna av nettonuvärde, se ”Bilaga C – 
Energirevisionsrapporter SISAB och Telge Fastigheter”. Notera att beslutsunderlaget 
presenteras här för enskilda fastigheter, men kan presenteras på ett liknande sätt för ett helt 
fastighetsbestånd avseende lönsamhet, klimatpåverkan och energieffektiviseringspotential. 

Beslutsunderlaget följs av en sammanställning över intervjuresultaten från fastighets- ekonomi- 
och driftchefer i respektive organisation, för att följa upp resultaten om utmaningar för 
energieffektiviseringsprojekt. 

4.1 Humlan 15 – Telge fastigheter AB 

Humlan 15 ligger i Södertälje Centrum och omfattar ca 7 189 kvadratmeter. Fastigheten består 
av kontor, bostäder och restauranger på markplan. Den årliga energianvändningen för 
uppvärmning motsvarar 929 MWh år 2019, vilket är ca 106 kWh/m2. Fastighetselbehovet har 
varit ca 160 MWh/år de senaste tre åren, vilket motsvarar ca 22 kWh/m2. 

Den tekniska statusbedömningen är genomförd genom platsbesök och dialog med 
fastighetsförvaltare. De aspekter som beaktats i energirevisionen följer Kyotopyramiden 
gällande i vilken ordning åtgärder implementeras för energieffektivisering, där exempelvis 
klimatskalet, värmesystemet, varmvatten, ventilation, belysning, el, styr- och reglerteknik, 
mätning och dokumentation beaktats. Utifrån platsbesöket och energikartläggarnas expertis har 
åtgärderna i Tabell 1 med associerade kostnader, förväntade energi- och klimatbesparingar samt 
ekonomiska nyckeltal identifierats. 

  

 
2 Energirevisionerna är inte kompletta energikartläggningar, vilka tar mer tid och resurser i anspråk. Som en följd av det är antalet förslag på energibesparande åtgärder 

begränsat, men presenterar en bild av hur den här typen av resultat kan presenteras på ett överblickbart och begripligt sätt för beslutsfattare. Det finns därför sannolikt 

fler energibesparingsåtgärder som kan genomföras i dessa specifika fastigheter. 
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Tabell 1. Förslag på energibesparande åtgärder till Humlan 15. 

Åtgärd 
Årlig energi 
besparing 
[kWh/år] 

Total årlig 
besparing 

[kr/år] 

Investerings 
kostnad [kr] 

Årlig CO2 
besparing 

[kgCO2/år] 

Payoff 
tid [år] 

Livs- 
längd 
[år] 

Netto 
nuvärde 

[tkr] 

Isolerglas 
för 
glaspartier 
på 
markplan 

16 600 13 612 150 000 1079 11,0 10 19,6 

Byte till 
LED-
lampor 

55 355 75 183 599 083 2151 8,0 10 - 44,9 

Nytt 
aggregat 
med 
värmeväxl
are, TA1 
(garage) 

77 802 67 183 384 943 5602 4,9 10 133,7 

Totalt 152 526 155 978 1 134 026 8 831 8,0  108,4 

 
I korthet innebär resultaten i Tabell 1 att identifierade energieffektiviseringsåtgärder till en 
investeringskostnad motsvarande ca 1,1 MSEK kan minska energibehovet med ca 14 procent. 
Det motsvarar ca 150 MWh per år, eller 9 ton koldioxidekvivalenter per år. Det skulle sänka 
driftkostnaderna med ca 155 tkr per år och är lönsamt då nettonuvärdet är positivt (108,4 tkr). 

4.2 Västerholms och Österholms friskolor – SISAB 

Västerholms friskola och Österholms friskola ligger i Skärholmen och omfattar ca 14 313 m2. 
Skolan består av ett antal byggnader uppdelat på två områden. Ett område är för låg- och 
mellanstadieklasser och det andra är för högstadiet. Låg- och mellanstadiedelen renoverades 
delvis i samband med brand som ägde rum för cirka 20 år sedan. Högstadiedelen är generellt 
sett äldre och är i större behov av ombyggnation, framför allt med avseende på installationer i 
fläktrum. 

Den tekniska statusbedömningen är genomförd genom platsbesök och dialog med 
fastighetsförvaltare. De aspekter som beaktats i energirevisionen följer Kyotopyramiden 
gällande i vilken ordning åtgärder implementeras för energieffektivisering, där ex. klimatskalet, 
värmesystemet, varmvatten, ventilation, belysning, el, styr- och reglerteknik, mätning och 
dokumentation beaktats. Utifrån platsbesöket och energikartläggarnas expertis har åtgärderna i   
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Tabell 2 och Tabell 3 med associerade kostnader, förväntade energi- och klimatbesparingar 
samt ekonomiska nyckeltal identifierats. 
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Tabell 2. Förslag på energibesparande åtgärder till Västerholms friskola. 

Åtgärd  

Årlig 
energi 

besparing 
[kWh/år] 

Total årlig 
besparing 

[kr/år] 

Investerings 
kostnad [kr] 

Årlig  
koldioxid 
besparing 

[kgCO2/år] 

Payoff 
tid 

[år] 

Livs 
längd 
[år] 

Netto 
nuvärde [tkr] 

Värmepump till hus 
K i stället för 
direktverkande el 

9 779 10 052 70 000 636 7,0 10 8 

Fjärrvärmevakt för 
reduktion av 
fjärrvärmeeffekt med 
50 kW 

- 5 105 127 500 74 538 -332 0,6 20 1463 

Avloppsvärmeväxlare 
till spillvatten från 
duschar 

6 200 34 710 240 000 403 6,9 20 192,5 

Tillvarata värme från 
kondensor från 
kylmaskin på hus C 

14 600 11 680 31 200 949 2,7 20 114,3 

Byte till LED 81 483 97 715 881 850 2 770 9,0 10 -127 

Totalt 106 956 281 658 1 297 588 4 426 5,2  1650 

 

Tabell 3. Förslag på energibesparande åtgärder till Österholms friskola. 

Åtgärd 

Årlig 
energibesp

aring 
[kWh/år] 

Total årlig 
besparing 

[kr/år] 

Investeringsk
ostnad [kr] 

Årlig  
koldioxidbe

sparing 
[kgCO2/år] 

Payoff
tid 

[år] 

Livsläng
d [år] 

Netto 
nuvärde [tkr] 

Byte till LED 116 895 140 182 1 258 775 3 974 9,0 10 -183 

Byte till FTX i 
äldsta 

fläktrummet 
87 575 70 060 384 943 5 692 5,5 10 156 

Takvärme till 
gymnastiksal 

C 
10 796 8 637 84 360 561 9,8 20 23,3 

Totalt 215 267 218 880 1 734 403 10 228 8,1  -4 

 
I korthet innebär resultaten i   
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Tabell 2 och Tabell 3 att identifierade energieffektiviseringsåtgärder till en investeringskostnad 
motsvarande 3 MSEK sammantaget kan minska energibehovet med ca 14 procent. Det 
motsvarar 322 MWh per år (107 MWh för låg- och mellanstadiet och 215 MWh för högstadiet) 
eller ca 15 ton koldioxidekvivalenter per år. Det skulle sänka energi, drift- och 
underhållskostnaderna med ca 500 tkr per år och är lönsamt då nettonuvärdet är positivt (1646 
tkr). 

4.3 Intervjuer 

För att få en förståelse för drivkrafter och utmaningar gällande storskaliga 
energieffektiviseringsprojekt har projektet även genomfört intervjuer hos respektive 
organisation. Hos både Telge och SISAB finns det målsättningar kring energi och klimat som 
driver på arbetet för energieffektivisering. Bland annat ska Telge Fastigheter AB vara 
klimatneutrala till år 2030, och SISAB planerar att i sin kommande energiplan fastställa målet 
om en fem procent effektivare energianvändning från år 2020 till år 2023. Båda företagen driver 
initiativ där solcellsanläggningar sätts upp på tak i fastighetsbeståndet. 

Båda organisationerna lyfter att ekonomi och klimat är viktiga drivkrafter för att genomföra 
större energieffektiviseringsåtgärder. De åtgärder som kan medföra sänkta kostnader, hög 
lönsamhet och samtidigt reducerad klimatpåverkan är något som uppskattas inom respektive 
organisation. Telge Fastigheter AB anser att klimataspekterna är särskilt viktiga, där potentialen 
för reducerad klimatpåverkan är ett viktigt nyckeltal för deras styrelse och skulle skapa en 
drivkraft för hela organisationen. Båda företagen nämner att det dock oftast är ekonomin som 
styr huruvida en åtgärd genomförs eller ej. 

Arbetet med att identifiera energieffektiviseringsåtgärder sker för de båda bolagen främst inom 
driftorganisationernas ordinarie verksamhet. Det ingår i deras arbetsuppgifter att löpande följa 
upp och optimera energianvändningen, vilket underlättas med hjälp av tekniska 
övervakningssystem. Även fastighetsavdelningen är inblandade i energieffektiviseringsarbetet, 
där de ofta sitter ned med driftorganisationen för att diskutera hur energianvändningen kan 
förbättras. Energikartläggningar genomförs löpande. 

För att värdera identifierade energieffektiviseringsåtgärder använder sig Telge Fastigheter AB av 
LCC-kalkyler (livscykelkostnadskalkyler) om åtgärden bedöms medföra en tillräckligt stor 
energieffektivisering. Även SISAB använder sig av LCC-kalkyler, men ser att det finns ett 
förbättringsutrymme i organisationen gällande hur verktyget tillämpas och används. Bland 
annat används det inte alltid konsekvent inför beslut, utan beslut fattas ibland mer baserat på 
tidigare erfarenhet. 

Energieffektiviseringsåtgärderna finansieras i huvudsak inom ramen för befintlig budget till 
drift och underhåll för båda bolagen. Då det finns begränsade ekonomiska medel allokerat till 
drift och underhåll blir också energieffektiviseringsåtgärderna avgränsade från år till år. SISAB 
utgår från de mål kring energi och ekonomi som har satts för dem av kommunen, vilka ibland 
kan stå i konflikt till varandra. Vill man ha mer energieffektiva fastigheter så kan det exempelvis 
krocka med kraven på lönsamhet som ställs på bolaget. Dessutom medför gällande lagstiftning 
att alla kostnader för åtgärder måste bäras av respektive fastighet, vilket gör att alla 
nyinvesteringar ska bäras av fastigheten själv.  
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SISAB anser att de genomför de åtgärder som är lönsamma idag. Telge Fastigheter AB för ett 
liknande resonemang, där huruvida en energieffektiviseringsåtgärd genomförs eller ej ibland 
fastnar på avskrivningstidens längd. 

Generellt anser Telge Fastigheter AB att de har potential och goda förutsättningar för att växla 
upp sitt energieffektiviseringsarbete, men det är viktigt att det finns personal och kompetens för 
att det ska bli gjort. Det är också viktigt att förankra denna typ av stora satsningar i 
koncernledningen och därmed också på politisk nivå i kommunen. Får man med ledningen på 
tåget kan man även få med sig övriga organisationen, vilket är en grundförutsättning för att 
kunna genomföra större energieffektiviseringsprojekt. 

4.4 Resultat från workshop 

Som en del av arbetet inom projektet genomfördes i februari 2021 en workshop tillsammans 
med representanter från de delregionala stadskärnorna, kommunala fastighetsbolag och 
kommuner inom Stockholms län. Under tillfället diskuterades hur nuvarande arbete kopplat till 
energieffektivisering ser ut, vilka utmaningar som finns och hur man kan överkomma dessa 
utmaningar. De inbjudna aktörernas arbete befann sig i olika faser, där vissa arbetat intensivt 
med energieffektivisering i sitt fastighetsbestånd under en längre tid, och andra befann sig i ett 
tidigt skede. 

Generellt ansågs en politisk förankring vara en stark grundförutsättning för att genomföra ett 
lyckat energieffektiviseringsarbete. Om det finns ett intresse samt etablerade målsättningar om 
energieffektivisering eller klimatreducerande insatser underlättas arbetet betydligt. I de fall där 
det inte finns något intresse från politiken nämndes regionala eller nationella målsättningar 
som en möjlig utgångspunkt för att belysa till beslutsfattarna om vikten av att genomföra 
energieffektiviseringsprojekt. Ett annat sätt att initiera den här typen av driv är att från 
tjänstemannahåll påvisa ekonomiska besparingar som kan uppnås inom relativt korta 
tidsperioder, s.k. ”lågt hängande frukter”, då ekonomiskt positiva insatser lättare kan få större 
uppmärksamhet. Efter förankringen om att energieffektiviserande åtgärder kan medföra 
positiva ekonomiska resultat kan man därefter lyfta alltmer ambitiösa och samtidigt lönsamma 
åtgärder, som även kan bidra till förbättrad prestanda ur exempelvis klimatperspektiv. 

Även om politiska drivkrafter är viktiga så är de också föränderliga. Ekonomiska 
förbättringspotentialer anses av många deltagare vara den främsta drivkraften, där energi och 
klimat kommer i andra- och tredjehand. Dock har klimatperspektivet fått allt större utrymme 
under de senaste åren, där exempelvis klimatdeklarationer och reducerade växthusgasutsläpp 
kan användas som viktiga instrument för ökat intresse. För att undvika eventuella målkonflikter 
behövs ett livscykelperspektiv, så att åtgärder som sätts in inte bidrar till en netto-negativ 
klimatpåverkan. 

Det framkom vid ett flertal tillfällen under diskussionen att kunskapsbristen både hos 
beslutsfattare och i kommunen/fastighetsbolaget kan vara en barriär för stora 
energieffektiviseringsprojekt. I vissa fall finns känslan av att man i så fall skulle arbeta med 
något okänt som kan medföra exempelvis ekonomiska risker, trots att ett flertal organisationer 
inom Stockholms län redan kommit långt med sitt arbete och visat på fördelarna. Det upplevs 
också kunna finnas en avsaknad av intresse hos beslutsfattare att lägga pengar på 
energieffektiviserande och lönsamma åtgärder, med bakgrund i att de prioriterar andra frågor 
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högre. Kortsiktiga perspektiv som grundar sig till del i korta mandatperioder riskerar leda till 
kortsiktiga beslut, och att andra långsiktigt lönsamma åtgärder uteblir. 

Vidare anses det i vissa fall finnas en resursbrist, både avseende ekonomiska och personella 
resurser och kunskap. Även om det finns extern kompetens som kan hjälpa till i genomförandet 
av energieffektiviseringsprojektet är det viktigt att den interna organisationen är med hela vägen 
för att identifiera bra åtgärder, alstra kunskap och agera mottagare när projektet är genomfört. 
Vissa fastighetsbolag har endast ett fåtal personer som kan agera mottagare, och det kan vara 
svårt att lägga till ytterligare arbetsuppgifter i en redan fulltecknad arbetsroll. 

Andra utmaningar som lyftes är bland annat otydlig väg från idé till handling för tjänstemän, 
bristfällig datainsamling i befintliga fastigheter, svårigheter med att få med hyresgästerna på 
förändrad energianvändning samt att de mål för energieffektivisering som etableras sätts för 
lågt och att man anser sig nöjd när dessa uppnåtts. Även en ovilja att hitta brister i sin 
fastighetsförvaltning lyfts som en potentiell barriär. 

För att möta utmaningarna som identifierats finns ett flertal möjliga vägar framåt. En stark 
förankring inom organisationen lyfts som viktigt, där en tydlig samsyn kring gemensamma 
målsättningar och kunskap hos beslutsfattarna är grundförutsättningar för att underlätta 
energieffektiviseringsarbetet. Målen som etableras behöver inte vara alltför detaljerade, men bör 
visa att energieffektivisering är ett verktyg för att spara både pengar och reducera 
klimatpåverkan. Då det är ett flertal kommuner och fastighetsbolag som befunnit sig i en 
liknande situation men samtidigt kommit långt i sitt arbete finns det många goda erfarenheter 
att ta lärdom av, både vad gäller rimliga målsättningar och själva genomförandet. Nätverk för 
kommuner och kommunala fastighetsbolag att utbyta erfarenheter kring kan därför ha en tydlig 
positiv effekt för energieffektiviseringssatsningar i Stockholms län. 

I de fall där det finns mål om energi eller klimat, samt en förankring hos relevanta beslutsfattare 
ansåg deltagarna att det är viktigt att omsätta målen till konkreta insatser. Interna resurser med 
tillräckligt mandat och kunskap är viktiga för att säkerställa själva genomförandet, och kan 
därför behöva rekryteras om det inte får plats inom befintliga arbetsuppgifter. 

Storskaliga energieffektiviseringsprojekt ansågs medföra ett flertal fördelar, där det bland annat 
kan skapa en helhetsbild för fastighetsbeståndet och därmed undvika suboptimala lösningar. 
Det kan dessutom möjliggöra att flera åtgärder kan genomföras parallellt, och att man därmed 
undviker omfattande etableringskostnader och projekt som drar ut på tiden. Dock tar den här 
typen av satsningar tid för att de ska kunna genomföras på rätt sätt. 
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5 Diskussion 

Generellt finns det en stor potential för energieffektivisering i fastighetsbeståndet i Sverige, och 
Stockholms län är inget undantag. Ett flertal aktörer har redan kommit en bra bit på vägen, där 
de sett effektivare energianvändning, reducerade kostnader, förbättrad klimatprestanda och i 
vissa fall även en värdeökning på fastigheterna till följd av förbättringarna som införts. 

5.1 Organisatoriska och tekniska förutsättningar 

Att kartlägga vilka organisatoriska förutsättningar ett bolag har för att genomföra ett större 
energieffektiviseringsprojekt är ett viktigt steg. Finns det inte organisatorisk kapacitet krävs det 
att betydligt mer tid läggs på förankringsarbetet, vilket medför att resterande projektaktiviteter 
förskjuts framåt i tiden. 

En kartläggning av fastighetsbeståndets energianvändning och skattning kring vilken 
energieffektivisering som kan uppnås till vilket pris är en grundförutsättning för projektets 
genomförande. Bedömningen av energieffektiviseringspotentialen samt dess ekonomiska 
effekter för bolaget behöver genomföras på ett resurseffektivt sätt, samtidigt som det behöver ge 
en rättvisande bild. Det finns ett antal metoder för att värdera energieffektiviseringspotentialen 
för ett helt fastighetsbestånd, där Energimyndighetens metod är väletablerad och ofta redan 
implementerad i större fastighetsbolag.  

Inom ramen för den här förstudien har endast en eller två byggnader i respektive bolags 
fastighetsbestånd undersökts, och de organisatoriska förutsättningarna har endast berörts 
kortfattat. Det är med andra ord inte möjligt att i det här projektet ekonomiskt, miljömässigt 
eller ur ett energiperspektiv kvantifiera potentialen av ett storskaligt projekt för hela SISAB:s 
eller hela Telge Fastigheter AB:s fastighetsbestånd. Dock finns det en teknisk potential i de 
undersökta byggnaderna samt tydligt etablerade mål om energi- och klimatfrågor i 
organisationerna. I kontakterna med fastighets-, ekonomi- och driftcheferna för respektive 
bolag fanns en vilja om att implementera lönsamma energieffektiviseringsåtgärder med positiv 
klimatpåverkan, vilket indikerar goda organisatoriska förutsättningar. Dock belyste 
fastighetsbolagen behovet av att få till en förankring hos styrelsen och politikerna. 

5.2 Utmaningar 

I både Länsstyrelsen Skånes projekt och i denna förstudie anses kunskap och kompetens hos 
beslutsfattare vara av stor vikt för huruvida ett större energieffektiviseringsprojekt kan 
genomföras. Etablerade målsättningar avseende energi och klimat kan vara en viktig grund för 
att kunna driva ett större energieffektiviseringsprojekt, och finns inga sådana inom kommunen 
eller organisationen finns det möjlighet att luta sig på nationella eller regionala målsättningar. 
Beslutsunderlagen som tas fram till styrelsen och politikerna måste vara målgruppsanpassat och 
kortfattat, samtidigt som det måste vara tillräckligt detaljerade för att ge en rättvisande bild. Det 
är därför viktigt att ha en nära dialog med styrelsen om vilka typer av parametrar som är av 
intresse för att värdera om ett projekt ska genomföras eller ej. För de kommuner och 
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fastighetsbolag som medverkar i projektets aktiviteter är det tydligt att lönsamheten väger 
tyngst, men att förbättrad energi- och klimatprestanda kan följa tätt därefter. Lönsamma 
energieffektiviseringsåtgärder som även reducerar klimatpåverkan har stor potential till att bli 
genomförda. 

I Länsstyrelsen Skånes rapport indikerades att pengar var en av de huvudsakliga barriärerna till 
att energieffektiviseringsprojekt inte genomfördes. Dock belystes att det finns möjlighet att 
finansiera projekten genom lån från exempelvis Kommuninvest eller liknande till låg ränta, 
varvid det inte bör vara ett problem för kommuner som inte redan är högt belånade. Den bilden 
delas av flera deltagande parter inom ramen för det här projektet och andra projekt Sweco 
genomfört bland annat gentemot Energimyndigheten avseende alternativa 
finansieringsmetoder vid energieffektiviseringsprojekt. 

Anledningen till att finansieringen kan vara en utmaning varierar från organisation till 
organisation, men generellt är det kanske inte investeringskostnaden som är problemet. I stället 
kan det vara löpande avskrivningskostnaderna. Om de nya åtgärdernas löpande kostnader är 
högre eller lika med de befintliga kostnaderna för energi så behövs extra medel skjutas till i 
budgeten. Om det i stället är en fråga om var kostnader för energi, nyinvesteringar eller 
liknande allokeras behöver budgeten ses över så att den anpassas efter var kostnaderna hamnar, 
efter att energieffektiviseringsåtgärden genomförts.  

Då energieffektiviseringsåtgärder ofta finansieras inom ramen för drift- och underhållsbudgetar 
finns begränsade medel för att ta på sig större avskrivningskostnader. Samtidigt kan vissa 
klimatmässiga vinster från energieffektiviseringsåtgärder innebära en acceptabel merkostnad. 
Det kräver dock att styrelsen fattar ett sådant beslut och att pengar skjuts till budgeten för att 
hantera kostnaden. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att en sparad kWh inte går att jämföra rakt av med en annan 
sparad kWh. Ett exempel på det är skillnaderna mellan köpt energi för värmepumpar och 
fjärrvärme. Den mängd fjärrvärme som köps översätts, med undantag för vissa 
omvandlingsförluster, direkt till använd energi i byggnaden. När det gäller energi från 
värmepump så produceras mer värmeenergi till byggnaden i förhållande till den elenergi som 
köpts för att driva värmepumpen. Hur mycket mer värme som produceras anges av en 
värmefaktor, även kallad COP, som för en värmepump har värden mellan ca 2 och 4. Du får 
alltså ut olika mängd värme i relation till den energi som köps in.  

När det gäller miljöpåverkan kan man inte heller jämföra el och värme med varandra kWh för 
kWh. El är mer högvärdig energi som är svårare att producera, där bränslebaserad elproduktion 
medför stora förluster (ca 30 procent av bränsleinput blir förlust). Det gör att elproduktion 
generellt är kopplat till hög resursanvändning. Eftersom marginalelproduktionen i Europa är 
fossilbaserad kan elanvändning under riktigt kalla och mörka perioder vara kopplat till höga 
CO2-utsläpp. Elektrifieringen av samhället och problemet med effekttoppar gör också att det är 
prioriterat att minska elanvändningen där det går, framför att minska värmeanvändningen, 
även om det är samma antal kWh som minskas. 

Resursanvändningen för fjärrvärme skiljer sig mycket åt beroende på hur effektivt den är 
producerad och vilket bränsle den baseras på. Fjärrvärme från ett kraftvärmeverk är ett effektivt 
sätt för samhället att producera el, samtidigt som ”spillvärmen” från elproduktionen kan tas 
tillvara som fjärrvärme. Biobränslebaserad kraftvärme är därför ett av de mest resurseffektiva 
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och minst klimatpåverkande sätten att värma upp en byggnad, då den förnybara elen som 
produceras tillsammans med värmen kan ersätta fossil genom elexport. 

Det är viktigt att denna typ av effekter vägs in i processen med energieffektivisering. Även om en 
lokal lösning innebär ett minskat behov av köpt energi till byggnaden så bör det säkerställas att 
det inte leder till en suboptimerad lösning på övergripande nivå. Det kan exempelvis vara 
konvertering från biobaserad fjärrvärmelösning till en värmepumpslösning som drivs av 
importerad el med stor negativ klimatpåverkan eller belastar elnätet under redan hårt 
ansträngda perioder. En sådan lösning skulle se bra ut i ett enskilts projekts redovisning, men 
inte vara det bästa för samhället i stort. 
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6 Slutsatser 

Storskaliga energieffektiviseringsprojekt har potentialen att bidra till lägre energianvändning, 
minskade kostnader för fastighetsdrift och en reducerad klimatpåverkan. Det finns ett flertal 
aktörer och initiativ i Stockholms län som arbetar med frågan, och den här förstudien syftar till 
att inspirera fler till den här typen av satsningar genom att visa på bland annat de miljömässiga 
och ekonomiska vinsterna som går att uppnå.  

För att genomföra storskaliga energieffektiviseringsprojekt behöver de organisatoriska och 
tekniska förutsättningarna klargöras tidigt, för att se om det finns behov av och kapacitet för att 
genomföra projektet. Det finns ett antal metoder för att genomföra denna typ av analys, där den 
tekniska potentialen med fördel grundar sig Energimyndighetens systematiska metod för 
energikartläggning i stora företag. 

Resultaten från kartläggningen av fastighetsbeståndets energianvändning och 
energieffektiviseringspotential behöver sammanställas i ett målgruppsanpassat beslutsunderlag. 
Exempel på relevanta nyckeltal kan vara reducerad energianvändning i kWh/år, en 
livscykelkostnadskalkyl (LCC-kalkyl) eller förväntade reduceringar i växthusgasutsläpp från den 
minskade användningen av energi. 

I projektet genomfördes två fallstudier. I Telge Fastigheter AB:s fastighet identifierades 
energieffektiviseringsåtgärder till en investeringskostnad om 1,1 MSEK som kan minska 
energibehovet med 14 procent eller 9 ton koldioxidekvivalenter per år. Det sänker även 
driftkostnaderna med 155 tkr per år och har ett positivt nettonuvärde, vilket medför att 
åtgärderna är lönsamma att genomföra. I SISAB:s friskolor Västerholms och Österholms 
identifierades energieffektiviseringsåtgärder till en investeringskostnad om 3 MSEK, vilket 
reducerar energibehovet med 14 procent eller ca 15 ton koldioxidekvivalenter per år. Det sänker 
driftkostnaderna med ca 500 tkr per år och har ett positivt nettonuvärde.   

I de fall där investeringsmedel finns tillgängliga med låg ränta och åtgärderna som föreslås är 
lönsamma ur ett LCC-perspektiv finns det för den här studien inga tydliga ekonomiska hinder 
för att genomföra energieffektiviseringsprojekt. Dock upplever flera fastighetsbolag det ändå 
som en utmaning. Andra barriärer för att genomföra den här typen av projekt är att 

- Det finns inte tillräckligt välformulerade målsättningar kring energi och klimat som kan 
agera grund för ett omfattande energieffektiviseringsarbete. 

- Det inte finns tillräcklig kompetens eller tid inom organisationerna för att ta fram 
korrekta kalkyler, vilket kan göra att lönsamma åtgärder inte genomförs. 

- Beslutsunderlagen som tas fram är inte lätta för målgruppen att ta till sig, som därmed 
inte kan fatta informerade beslut 

- Beslutsfattarna har alldeles för korta perspektiv eller inte tillräcklig kompetens i frågor 
om energi och ekonomi för att fatta informerade beslut, eller 

- Att det inte finns tillräckligt med kompetens eller personal inom fastighetsorganisationen 
för att genomföra den här typen av storskaliga projekt. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga A – Tabeller från Länsstyrelsen Skånes 

arbete 

Tabell 4. Poängsättning för organisatorisk statusbedömning 

OMRÅDE/POÄNG  1  2  3  4  5  

Mätning  Mätning saknas  Mätning sker årsvis  Mätning sker kvartalsvis 
och följs upp kvartalsvis  

Mätning sker månadsvis 
och korrigeras mot 
SMHI:s grad-dagar alt 
index  

Mätning sker månadsvis 
och korrigeras mot 
utetemperatur med 
regressionsanalys  

Dokumentation  Dokumentationen är 
genomgående 
bristfällig.  

Dokumentationen är 
bristfällig.  

Flertalet av följande 
saknas: OVK protokoll är 
utan anmärkning. 
Energideklaration är 
utförd. 
Driftinstruktioner finns 
tillgängliga. 
Arbetsmoment är 
beskrivna i frekvens.  

Något av följande 
saknas: OVK protokoll är 
utan anmärkning. 
Energideklaration är 
utförd. 
Driftinstruktioner finns 
tillgängliga. 
Arbetsmoment är 
beskrivna i frekvens. 
Dokumenten finns 
digitalt.  

OVK protokoll är utan 
anmärkning. 
Energideklaration är 
utförd. 
Driftinstruktioner finns 
tillgängliga. 
Arbetsmoment är 
beskrivna i frekvens.  
Dokumenten finns 
digitalt.  

Akut underhåll  Flera akutåtgärder blir 
aldrig utförda  

Merparten av budgeten 
går till akutåtgärder  

Merparten av 
akutarbetet kan utföras 
av egen personal  

Akutåtgärderna är få 
men tar alldeles för 
mycket tid.  

Ett fåtal insatser per 
vecka då det proaktiva 
arbetet förebygger 
akutinsatser  

Planerat underhåll  Det saknas planerat 
underhåll  

Det finns planerat UH 
men det finns inga upp-
daterade planer  

Det finns UH planer 
men merparten blir inte 
utfört  

Det finns UH planer som 
följs, men allt blir inte 
utfört.  

Det finns UH-planer för 
30 år i tiden som följs 
och hålls uppdaterade  

Reinvesteringsarbete  Det finns inga planer  Det genomförs 
reinvesteringar men det 
finns inga uppdaterade 
planer  

Det finns 
reinvesteringsplaner 
planer men merparten 
blir inte utfört  

Det finns 
reinvesteringsplaner 
som följs, men allt blir 
inte utfört.  

Det är naturligt att inför 
varje budget ha 
uppdaterade planer för 
vad som behöver 
reinvesteras och pengar 
och resurser erhålls  

Budgetprocess  Budgeten fastställs 
genom att öka förra 
årets budget med index  

Budgeten tas fram i 
samråd med 
fastighetsförvaltningen, 
men det saknas 
behovsanalyser  

Budgeten tas fram 
utifrån statusbesiktning 
men flera åtgärder 
behöver prioriteras 
bort.  

Budgeten är 
behovsanpassad men 
saknar något av 
investeringar eller 
driftskostnadsanalys  

Budgeten är 
behovsanpassad där 
både reinvesteringar 
och 
driftskostnadsanalyser 
finns som underlag  

Kalkylverktyg för 
ekonomi  

Saknar verktyg  Beräknar investering  Beräknar investering 
och driftskostnad  

Beräknar LCC  Analyserar LCC  

Kalkylverktyg för 
energi  

Saknar verktyg  Beräknar kWh  Beräknar investering 
och driftskostnad  

Beräknar LCC  Analyserar LCC  

Organisation  Saknar drivkraft, 
motivation, 
arbetsbeskrivningar  

Funderar på att något 
behöver göras  

Har viss personal men 
saknar några 
nyckelpersoner  

Saknar något av: full 
drivkraft med 
arbetsbeskrivningar. 
Inser egna brister och 
kompletterar dessa med 
externa resurser  

Full drivkraft med 
arbetsbeskrivningar. 
Inser egna brister och 
kompletterar dessa med 
externa resurser  

Processer för 
värdeskapande 
fastighetsförvaltning  

Saknar processer, 
verktyg mm  

Har funderat på att 
införskaffa databaser 
mm  

Har databaser, mallar 
men har inga rutiner för 
att arbeta med dessa på 
ett effektivt sätt  

Saknar något av: 
processer, verktyg och 
tidplaner som följs och 
används  

Har processer, verktyg 
och tidplaner som följs 
och används  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5. Poängsättning för teknisk statusbedömning 

OMRÅDE/POÄNG  1  2  3  4  5  
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Värme  Bristande nivå på utrustning 
för värmeöverföring.  

Gammal utrustning som nått 
sin ekonomiska och tekniska 
livslängd avseende 
värmeväxlare, shuntgrupper, 
värmemängdsmätning och 
termostater.  

Saknar flera av: moderna 
värmeväxlare, nya 
shuntgrupper, värmemängds-
mätning. Injustering 
genomförd senaste fyra åren. 
Nya termostater.  

Saknar något av: moderna 
värmeväxlare, nya 
shuntgrupper, 
värmemängdsmätning. 
Injustering genomförd 
senaste fyra åren. Nya 
termostater.  

Moderna värmeväxlare, nya 
shuntgrupper, värmemängds-
mätning. Injustering 
genomförd senaste fyra åren. 
Nya termostater.  

Vatten, spillvatten, sanitet. 
Avlopp  

Läckande utrustning som är 
gammal/alt dåligt skött.  

Tvågreppsblandare och annan 
gammal utrustning  

Vattenspar-utrustning på 
tappställen  

Vattenspar-utrustning på 
tappställen och i klosetter  

Vattensparut-rustning på 
tapp-ställen och i klosetter 
samt mätning av varmvatten.  

Ventilation  Ventilationen är omodern och 
upp-fyller inte krav.  

Ventilationen är av F/S typ  Ventilationen är av annan FT  Ventilationen är av FTX men 
injusteringsprotokoll saknas 
och har remdrift.  

Ventilationen är av FTX, är 
modern och injusterad.  

Belysning  Flertalet T-12 utan styrning  Flertalet T-8 delvis styrning  Flertalet T-5 med styrning  Flera energispararmaturer  LED-belysning genomgående 
med styrning  

El  Bristande nivå på utrustning 
för el.  

Gammal utrustning som nått 
sin ekonomiska och tekniska 
livslängd avseende 
elcentraler, kablage och 
elmätare.  

Saknar flera av: nya moderna 
el centraler, nytt kablage och 
el mätning.  

Saknar något av: nya moderna 
el centraler, nytt kablage och 
el mätning.  

Nya moderna el-centraler, 
nytt kablage och el-mätning.  

Styr och regler  Utrustningen är äldre än 15 
år.  

Utrustning är äldre än 10 år 
och saknar uppkoppling mot 
överordnat system.  

Utrustning (> 10 år) som är 
upp-kopplad mot överordnat 
system  

Utrustning (4–10 år) som är 
uppkopplad mot överordnat 
system  

Ny utrustning (max 4 år) som 
är uppkopplad mot 
överordnat system  

Byggnadsskal och 
byggtekniska åtgärder  

Problem med läck-ande tak, 
hängrännor, möglig fasad, 
slitna dörrar, ruttna fönster  

Problem inom flera områden 
inom läckande tak, 
hängrännor, möglig fasad, 
slitna dörrar, ruttna fönster  

Problem med något område 
inom läckande tak, 
hängrännor, möglig fasad, 
slitna dörrar, ruttna fönster  

Mindre problem som kan 
åtgärdas med mindre insats  

Inga problem, bra standard 
genomgående.  

Mätning  Mätning saknas  Mätning sker årsvis  Mätning sker kvartalsvis och 
följs upp kvartalsvis  

Mätning sker månadsvis och 
korrigeras mot SMHI:s 
graddagar alt index  

Mätning sker månadsvis och 
korrigeras mot utetemperatur 
med regressionsanalys  

Dokumentation  Dokumentationen är 
genomgående bristfällig.  

Dokumentationen är 
genomgående bristfällig.  

Flertalet av följande saknas: 
OVK protokoll är utan 
anmärkning. 
Energideklaration är utförd. 
Driftinstruktioner finns 
tillgängliga. Arbetsmoment är 
beskrivna i frekvens.  

Något av följande saknas: 
OVK protokoll är utan an-
märkning. Energideklaration 
är utförd. Driftinstruktioner 
finns tillgängliga. 
Arbetsmoment är beskrivna i 
frekvens. Ritningar är digitala  

OVK protokoll är utan 
anmärkning. 
Energideklaration är utförd. 
Driftinstruktioner finns 
tillgängliga. Arbetsmoment är 
beskrivna i frekvens. Ritningar 
är digitala  

Hyresgästens miljö och 
ytskikt invändigt  

Problem med slitna golv, hål i 
väggar, omålade partier, 
innerdörrar är söndriga  

Problem inom flera områden 
med slitna golv, hål i väggar, 
omålade partier, innerdörrar 
är söndriga  

Problem inom något av 
områdena med slitna golv, hål 
i väggar, omålade partier, 
innerdörrar är söndriga  

Mindre problem som kan 
åtgärdas med mindre insats  

Inga problem, bra standard 
genomgående.  

 

Tabell 6. Indata från Lunds kommun avseende nyckeltal. Hämtat från Handlingsplanen för Lunds kommun. 

INDATA FRÅN 
MÖTE  

INDATA  ENHET  

Köpt energi  185  kWh/kvm  
Area  704 000  Kvm  
Snitt energipris  1,0  kr/kWh  
Kalkylränta  1,5  Procent  
Avskrivningstid  25  År  
Energiprisuppgån
g  

6  procent/år  

Energikostnad  130 240 000  kr/år  
Tillsyn/skötsel  0  kr/år  
Planerat 
underhåll  

40 000 000  kr/år  

Akut underhåll  0  kr/år  
Ökning av budget  2,55  procent/år  

 

Tabell 7. Måldata för Lunds kommun anpassat efter Sveriges fem till tio bästa kommuner i Sverige avseende 

energiprestanda. Hämtat från Hanlingsplanen för Lunds kommun. 

MÅLVÄRDE  MÅLDATA  ENHET  
Köpt energi  120  kWh/kvm  
Area  704 000  Kvm  
Snitt energipris  1,0  kr/kWh  
Kalkylränta  1,5  Procent  
Avskrivningstid  25  År  
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Energiprisuppgån
g  

6,0  procent/år  

Energikostnad  84 480 000  kr/år  
Tillsyn/skötsel  0  kr/år  
Planerat underhåll  10 000 000  kr/år  
Akut underhåll  0  kr/år  
Ökning av budget  2,55  procent/år  
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8.2 Bilaga B – Intervjufrågor till SISAB och Telge 

Fastigheter AB 

Hur bedriver ni ert energieffektiviseringsarbete idag? Kan ni beskriva processen från idé till 
handling i er organisation, och vilka aktörer är viktiga för energieffektiviseringsprocessen? 

Hur ser era målsättningar ut kopplat till energianvändning och växthusgasutsläpp ut? 

Hur finansierar ni ert arbete med energieffektivisering? Hur fungerar den processen? 

Vad tror ni är de viktigaste drivkrafterna för att genomföra renoveringsåtgärder i stor skala 
inom er organisation?  

Vilka hinder finns för er för att genomföra renoveringsåtgärder i stor skala i ert 
fastighetsbestånd? Vad skulle ni säga är det största hindret? 

Vilka aktörer är viktiga inom er organisation/kommun att få med på tåget kring storskaliga 
energieffektiviseringsprojekt, så att de blir av? Vad behöver de för beslutsunderlag? 

Är det något som saknas för er, exempelvis kunskaper bland beslutsfattare, pengar, rätt verktyg?  

 
 
 
 

8.3 Bilaga C – Energirevisionsrapporter SISAB och 

Telge Fastigheter (separat bilaga) 

 

 


